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Νίκος Ζενέτος

• Το έργο μας
• Οι δεσμεύσεις μας
• Οι διεκδικήσεις μας



Αγαπητοί συµπολίτες,

Βρισκόµαστε στην τελική 
ευθεία πριν τις αυτοδιοι- 
κητικές εκλογές του Μαΐου 
και το γεγονός ότι υλοποι- 
ήσαµε το πρόγραµµά µας, 
µέσα σε ένα διαρκές αρνη- 
τικό οικονοµικό περιβάλλον, 
που συχνά ανατρέπει σχέ- 
δια και προγραµµατισµούς, 
αποδεικνύει τη συνέπεια λό- 

γων και έργων που µας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρό- 
νια. Οι δικές µας δεσµεύσεις αποτελούν διαχρο- 
νικό συµβόλαιο τιµής µε τους πολίτες του Ιλίου.

Στα χρόνια της κρίσης σταθήκαµε απέναντι σε απο- 
φάσεις και πρακτικές που οδήγησαν σε απόγνωση 
αδύναµους συµπολίτες µας, απλώνοντας δίχτυ προ- 
στασίας σε όποιον είχε ανάγκη και συνεχίζουµε. 
Είµαστε ο ∆ήµος - συµπαραστάτης των πολιτών. 

Στα διαρκή εµπόδια και στους αστάθµητους παρά- 
γοντες, εµείς απαντήσαµε µε ετοιµότητα και επα- 
νασχεδιασµό των ενεργειών µας προκειµένου να 
επιτύχουµε τους στόχους µας. Ξεπεράσαµε τις 
διαρκείς µειώσεις πόρων και προσωπικού, περι- 
φρουρήσαµε µε σθένος τα κεκτηµένα µας και διεκ- 
δικήσαµε όσα η πόλη µας δικαιούται, µη διστά- 
ζοντας να έρθουµε σε ρήξη µε σκληρές πολιτικές 
των κυβερνήσεων. Είµαστε ο ∆ήµος των ρεαλιστι- 
κών προτάσεων και της επίλυσης των προβληµάτων.

Έτσι, καταφέραµε να δροµολογήσουµε πολλά έργα 
µε αγώνα απέναντι σε γραφειοκρατικές διαδικα- 
σίες και σε νοοτροπίες που ύψωσαν τείχος µεγαλύ- 
τερο από τη θέλησή µας. Τα τείχη, όµως, πέφτουν 
όταν η υποµονή και η επιµονή ξεπερνούν την αντοχή.
Και εµείς ξέρουµε να επιµένουµε και να διεκδικούµε.

Συνδηµότες και συνδηµότισσες,
Επιπλέον, όµως, όσων λέγαµε το 2014, πραγµα- 
τοποιήσαµε πολλά περισσότερα. Με ιεραρχηµένο 
προγραµµατισµό και σύγχρονο σχεδιασµό. 

Οι ρυθµοί ανάπτυξης του Ιλίου είναι ταχείς. Ο 
∆ήµος µας είναι από τους ελάχιστους που διαθέτει 
οικονοµική ευρωστία. Ισχυροποιήσαµε τον χαρα- 

κτήρα της πόλης µας και επενδύσαµε στη δυναµι- 
κή της προοπτική. Είµαστε ο ∆ήµος της διαρκούς 
βελτίωσης και αναβάθµισης, µε άρτια οργάνωση, 
σε δοµές και υπηρεσίες. 

Το αύριο είναι ήδη εδώ. Έχουµε δροµολογήσει µεγά- 
λα έργα. ∆ιαθέτουµε ολοκληρωµένο και υλοποι- 
ήσιµο πρόγραµµα, που διασφαλίζει την αναπτυ- 
ξιακή πορεία του Ιλίου. Είµαστε ο ∆ήµος που παρα- 
µένει στην αιχµή των εξελίξεων. 

Παραµένουµε προσηλωµένοι στα µεγάλα οράµατά 
µας για την πόλη. Συνεχίζουµε µε την ίδια αγάπη, το 
ίδιο πάθος και τις ίδιες απαράλλακτες αξίες µε τις 
οποίες ξεκινήσαµε, όλοι µαζί. Με Σεβασµό, ∆ιαβού- 
λευση, ∆ιαφάνεια και Λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα. 

Η ανανέωση των δεσµεύσεών µας απέναντι σε 
όλους εσάς αποτελεί ανοιχτό συµβόλαιο. Γι’ αυτό 
τολµάµε να αντιπαραθέσουµε δηµόσια τι λέγαµε 
το 2014 και τι κάναµε.

Οι ενέργειές µας δεν είχαν ποτέ σηµείο αναφοράς 
τις εκλογές. Για εµάς, όλη η θητεία είναι ένας α- 
διάκοπος αγώνας. Η επόµενη ηµέρα ήταν και παρα- 
µένει η συνέχεια των προσπαθειών µας. Θέλουµε 
η πόλη µας να είναι ελκυστική, όµορφη και νοικο- 
κυρεµένη, µε καθαρό περιβάλλον και ανθρώπινο 
πρόσωπο. Μία πόλη που αξίζει να ζεις.

Αγαπητοί συµπολίτες,
Στον καθηµερινό µας αγώνα σας θεωρούµε όλους 
συνεργάτες. Είστε κοινωνοί σε ό,τι σχεδιάζουµε. 
Λογοδοτούµε σε εσάς για κάθε ενέργεια και κάθε 
ευρώ που διαχειριζόµαστε. Εσείς παραµένετε ο 
τελικός µας κριτής και η δική σας στήριξη µας δί- 
νει δύναµη να συνεχίσουµε.  

ΜΑΖΙ σχεδιάζουµε το µέλλον της πόλης µας και 
ΜΑΖΙ κάνουµε τα οράµατα πράξη. 

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ όλους να προχω- 
ρήσουµε και πάλι µαζί, ΕΝΩΜΕΝΟΙ. Μακριά από 
κοµµατικές προτιµήσεις και παραταξιακές αγκυ- 
λώσεις για το καλό της πόλης µας. 

∆ιαθέτουµε την εµπειρία και τη γνώση να κάνου- 
µε ακόµα περισσότερα. Για όλους εσάς. 
Για τα παιδιά µας. Για το Ίλιον της καρδιάς µας!

Με εγκάρδιους χαιρετισµούς
Νίκος Ζενέτος

∆ήµαρχος Ιλίου
Επικεφαλής ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μιλάμε με το έργο μας



Ενίσχυση και συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικών ∆οµών και Προγραµµάτων:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ηµοτικά Ιατρεία
Κοινωνικό Φαρµακείο
Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Κοινωνικά Φροντιστήρια
Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 
Σχολικές µονάδες: Αναβάθµιση και ενίσχυση των υποδοµών
Κατασκευή Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ιλίου
Ολοκλήρωση του 12ου Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Κέντρο
Κατασκευή του Κ.Η.Φ.Η (Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων και Γηρο- 
κοµείου) επί των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος, Ταβουλάρη, Πολέµη και Πλαστήρα
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας - Κ.Α.Π.Η µε νέα προγράµµατα δηµιουργικής 
απασχόλησης και ιατρικών εξετάσεων.
Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή του 14ου Βρεφονηπιακού Σταθµού
στον Άγιο Φανούριο
Ανάπλαση και ανακατασκευή πεζοδροµίων στην οδό Αγίου Φανουρίου
Ανάπλαση και επισκευή πεζοδροµίων της πόλης
Αναπλάσεις πλατειών, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων σε κάθε γειτονιά
Ανακατασκευή της πλατείας «∆ασκάλας» στο Κέντρο
Ανακατασκευή της πλατείας «Καπετάν Ζαχαριά» (κόµβος Ιλίου)
Ολοκλήρωση ανακατασκευής της πλατείας «Ειρήνης» στην Παλατιανή
∆ιάνοιξη της Λεωφόρου Θηβών από την Λ. Αγ. Νικολάου έως Λ. Φυλής
Νέοι χώροι πρασίνου (Ζαγορίου & Αγ. Νικολάου, Τυρνάβου & Πλάτωνος)
Ανάπλαση παιδικών χαρών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ
Συνέχιση διανοίξεων δρόµων και επέκταση πεζοδροµήσεων
Ασφαλτοστρώσεις και αποκατάσταση φθαρµένων οδοστρωµάτων
Ολοκλήρωση κυκλοφοριακής µελέτης 
Τοποθέτηση Φωτεινών Σηµατοδοτών ρύθµισης κυκλοφορίας οχηµάτων: 
Α. Παπανδρέου & Πωγωνάτου - Α. Παπανδρέου & ∆ιονυσίου - Καρπάθου & Λ. Φυλής
∆ιεκδικούµε την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών ρύθµισης κυκλοφορίας 
οχηµάτων και πεζών σε επικίνδυνα σηµεία της πόλης

ΤΙ ΛΕΓΑΜΕ ΤΟ 2014 ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
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Την τελευταία 5ετία µε ιεραρχηµένο προγραµµατισµό οι δεσµεύσεις µας έγιναν πράξη 
και υλοποιήσαµε το πρόγραµµά µας. Έργα ύψους € 138 εκατ. ευρώ πραγµατοποιήθηκαν 
στην πόλη µας από ίδιους πόρους, ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Αττικής, Πράσινο Ταµείο, χάρη στις 
στοχευµένες και µεθοδικές προσπάθειές µας.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2014-2019



ΤΙ ΛΕΓΑΜΕ ΤΟ 2014 ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για έναν σύγχρονο ∆ήµο
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: Συνεχής παρακολούθηση και µέτρηση της 
εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας
∆ιεύρυνση και βελτίωση των αθλητικών υποδοµών
Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου
Κατασκευή µεταλλικού στεγάστρου στο ήδη υπάρχον γήπεδο µπάσκετ
επί της οδού Καπετάν Βέρα
Προστασία του Περιβάλλοντος: ∆ενδροφυτεύσεις, νέα προγράµµατα 
ανακύκλωσης και ενίσχυση του στόλου καθαριότητας και πρασίνου
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»:
Αγώνας για να αποδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να καταστεί ένας 
πραγµατικός χώρος πρασίνου, οικολογίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
∆ιεκδικούµε µια όαση πρασίνου και αναψυχής πάνω στην έκταση που 
δηµιουργείται από την κάλυψη του ρέµατος Εσχατιάς, µε φύτευση δέντρων, 
διάδροµο πεζοπορίας, ποδηλατόδροµο, καθιστικούς και αθλητικούς χώρους, 
καθώς και φωτιστικά εξοικονόµησης ενέργειας
Πόλη καθαρή από αφισορύπανση και κάθε είδους αυθαιρεσία
Συνέχιση προγραµµάτων αγροτικής κατάρτισης για τους ανέργους
Ολοκλήρωση της αντιπληµµυρικής προστασίας της πόλης
(Καλπακίου, Ζ.Πηγή και σε διάφορα σηµεία της πόλης)
Ακόµη περισσότερα επιµορφωτικά, πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα
Ολοκλήρωση Πολυκέντρου Πολιτισµού και Κοινωνικών ∆οµών
στο πρώην εργοστάσιο της ΒΙΟΦΙΑΛ
Λευκή Νύχτα: Καθιέρωση του θεσµού για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς
Στήριξη και συνεργασία µε τους πολιτιστικούς, εθνικοτοπικούς
και αθλητικούς Συλλόγους και Σωµατεία της πόλης
Ιστορικό Λεύκωµα της πόλης
∆ιεκδικούµε τη δηµιουργία Ραδιοτηλεοπτικού Μουσείου
και περιβαλλοντικού πάρκου στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΡΑ
Στενή συνεργασία µε τη Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
και στήριξη του σηµαντικότατου κοινωνικού έργου
Αγώνας κατά των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων
µε το ΚΕΘΕΑ και το κέντρο ΦΑΕΘΩΝ
∆ιεκδίκηση λειτουργίας διαδηµοτικού κοιµητηρίου
Κατασκευή 8ου Γυµνασίου στην περιοχή Αγίου Φανουρίου
Μετά τη σύνταξη της µελέτης από τον ∆ήµο µας και τις απαραίτητες εγκρίσεις, 
αναµένεται η ανταπόκριση της ΚΤΥΠ για την παραχώρηση του χώρου, προκει- 
µένου να προχωρήσει η δηµοπράτηση για την κατασκευή της Σχολικής Μονάδας
Κατασκευή του 13ου Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Παλατιανή
Μετά τη σύνταξη της µελέτης από το ∆ήµο µας και τον ολοκληρωµένο φάκελο 
που καταθέσαµε για χρηµατοδότηση, το έργο δηµοπρατήθηκε και πρόκειται να 
εκτελεστεί από την Περιφέρεια
Ανακατασκευή πλατείας Μανδηλαρά (Γοργόνας) στην Παλατιανή
Πραγµατοποιήθηκαν τοπικές παρεµβάσεις αναβάθµισης, προγραµµατίζεται η 
ολοκληρωµένη ανακατασκευή της
Ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας «Γ. Γεννηµατά»
Μερική ανακατασκευή, προγραµµατίζεται η ολοκληρωµένη ανακατασκευή της
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Συνεχίζουµε να διεκδικούµε έργα και εξακολουθούν να βρίσκονται στον προγραµ- 
µατισµό µας όσα δεν ολοκληρώθηκαν, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, παρά τον αγώ- 
να µας απέναντι στη γραφειοκρατία, τις χρονοβόρες διαδικασίες και εµπόδια ισχυ- 
ρότερα από τη θέλησή µας:
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Ανάπλαση της Λεωφόρου Αγίου Νικολάου
Μετά τη σύνταξη της µελέτης από τον ∆ήµο µας και τις χρονοβόρες διαδικασίες που 
ακολούθησαν, υπογράφεται η Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του έργου
Ανάπλαση της Λεωφόρου Πετρουπόλεως
Ολοκληρώσαµε τις σχετικές µελέτες, όµως µετά την άρση σχεδίου πόλεως οι 
διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη
Αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών χαµηλής απόδοσης 
µε νέα φωτιστικά εξοικονόµησης ενέργειας νέας τεχνολογίας.
Μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 
ο διαγωνισµός βρίσκεται σε εξέλιξη
Καθαίρεση των παράνοµων κεραιών κινητής τηλεφωνίας
∆ιεκδίκηση βελτίωσης του νοµικού πλαισίου, κατάθεση προτάσεων στο αρµόδιο 
Υπουργείο και σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την αντιµετώπιση του ζητήµατος
Κατασκευή Κολυµβητηρίου στην οδό Ελευσίνιων Μυστηρίων 
Παρότι είχαµε έτοιµη τη µελέτη και λάβαµε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την 
Πολεοδοµία, µετά την παραχώρηση αθλητικών µας χώρων στο Φορέα διαχείρισης 
του Πάρκου, µε τον Ν. 4414/2016, δεν έχει προχωρήσει η υλοποίησή του
Νέα παιδική χαρά επί της οδού Ζαγορίου
Σε εξέλιξη οι διαδικασίες δηµοπράτησης του έργου
Ολοκλήρωση µελέτης για τη διεκδίκηση κατασκευής νέου σχολικού 
συγκροτήµατος για στέγαση των ∆ηµοτικών Σχολείων 5ου και του 11ου και του 3ου 
Νηπιαγωγείου στην περιοχή της Παλατιανής έκτασης 6.500 τ.µ. Ολοκληρώθηκε
η πολεοδοµική µελέτη, βρίσκεται σε φάση πράξεων αναλογισµού. Υπάρχουν 
ιδιοκτησιακές εκκρεµότητες
Οριστικοποίηση της µελέτης ανάπλασης της οδού Αγίων Θεοδώρων
σε διαβούλευση µε τους πολίτες και υλοποίησή της
Ολοκλήρωση µελέτης
∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης στην πλατεία Ευαγγελιστρίας σε συνεργασία 
µε τη Μητρόπολη Ιλίου.  Έχουµε ολοκληρώσει τη µελέτη υπόγειου χώρου 
στάθµευσης 300 θέσεων. Υπάρχουν ιδιοκτησιακές εκκρεµότητες
∆ηµόσιος Απολογισµός, διαφάνεια και δηµόσια ∆ιαβούλευση
Χρηστή και νοικοκυρεµένη διοίκηση για να µπορούµε να ανταπεξέλθουµε 
σε δύσκολες περιόδους

Ανακατασκευή της πλατείας «Καζαντζάκη» στον Άγιο Νικόλαο
Ανακατασκευή της πλατείας «Κατίνας Παξινού»
στην είσοδο της πόλης (Λ.Θηβών)
Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόµων.
Ολοκλήρωση µελέτης Πολύκεντρου µουσικής και τεχνών σε ιδιόκτητο χώρο 
επί των οδών Νέστορος, Χρυσηίδος και Πάριδος στο κέντρο της πόλης
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επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...

3 νέα νηπιαγωγεία (15ο, 28ο & 30ο)

∆ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς 

Αντιπληµµυρικά έργα σε περιοχές του 
∆ήµου (Ζ. Πηγή, Παλατιανή, Άγιο Νικόλαο)

Κατασκευή αγωγού οµβρίων υδάτων στην 
οδό Καλπακίου

Νέο αντιπληµµυρικό έργο παραρεµάτιων 
αγωγών ρέµατος Εσχατιάς (κατασκευή 
παρόδιου δικτύου οµβρίων υδάτων)

Συντήρηση και ανακατασκευή 
ασφαλτοτάπητα οδών ∆ήµου Ιλίου

Σύνδεση δηµοτικών κτιρίων µε οπτικές ίνες

∆ιάνοιξη της οδού Ικάρου 

∆ιαπλάτυνση της οδού Πριάµου
(από Αετόπετρας έως Λ. Κατσώνη)

Μ. Αλεξάνδρου και Μανωλάδος 

∆ωδεκανήσου και Φυλής

Θηβών, Ερµιόνης και Μενελάου

Ελεύθερος χώρος σκεπασµένου Ρέµατος 
Εσχατιάς 55 στρµ.

Θηβών και Θεσσαλονίκης

Θηβών και Πριάµου

Θηβών και ∆ιοτίµας

Ε.∆.Ε.Σ. και Αριστοφάνους

Ηγουµενίτσης και Ε.∆.Ε.Σ.

Κάστρου Υµηττού και Ραδιοφωνίας

Αγίου Φανουρίου και Ξυλοκάστρου

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ.)
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Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ

Παροχή µικρογεύµατος - δεκατιανού
σε µαθητές πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Παροχή έτοιµου φαγητού
σε απόρους κατοίκους 

∆ηµοτικό Οδοντιατρείο

∆ηµοτικό Φυσικοθεραπευτήριο

Ιατρείο Μητρικού Θηλασµού 

Βρεφική Βιβλιοθήκη

Υποστήριξη και Συµβουλευτική
Μητρικού Θηλασµού στο ∆ήµο Ιλίου

Κέντρο Πρόληψης Υγείας

Θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας
δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών
και για παιδιά µε αναπηρία

∆ιαδηµοτικό Κέντρο Πρόληψης
και Εξαρτήσεων ΦΑΕΘΩΝ

Τράπεζα αίµατος

Τοπικό Κέντρο Εθελοντών ∆οτών
Μυελού των Οστών

Κέντρο Άνοιας

Ετήσια Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία 
Εθελοντών Αιµοδοτών

∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας

Πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Ιλίου
για τη διασφάλιση της ελάχιστης
εγγυηµένης παροχής ρεύµατος,
µέσω «έξυπνων» µετρητών

∆ωρεάν προγράµµατα προληπτικής
ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης για 
χιλιάδες δηµότες (τεστ ΠΑΠ, µαστογραφία, 
µέτρηση οστικής πυκνότητας, οδοντιατρικό, 
καρδιολογικό, διαβητολογικό έλεγχο,
έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας, κ.ά.)

Επιστηµονικές ηµερίδες, πρωτοβουλίες
και δράσεις ευαισθητοποίησης των δηµοτών 
για τον καρκίνο του µαστού, τη Νόσο Alzhei-
mer, τη βία, το αλκοόλ και την σεξουαλική 
εκµετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών

∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας

Σεµινάριο αυτοάµυνας για την
καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ

επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...
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ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Λειτουργία 12 βρεφονηπιακών σταθµών
µε παροχή υψηλών υπηρεσιών,
µε παιδιατρική περίθαλψη, οδοντιατρικό
και οφθαλµολογικό έλεγχο, διατροφικό 
πρόγραµµα σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και χρήση 
βιολογικών προϊόντων

Ετήσιο Φεστιβάλ βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθµών

Προγράµµατα εκπαίδευσης
παιδαγωγών και ενηµέρωσης γονέων

Σχολή Γονέων Προσχολικής Ηλικίας 

Πρόγραµµα πρώιµης παρέµβασης
σε συνεργασία µε το Ι.Π.Α.Π.
«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Υπεγράφη προγραµµατική σύµβαση
για την ανακατασκευή δηµοτικού κτιρίου
σε παιδικό σταθµό στην πλατεία Πονηράκη 
(Φοίνικες)

Συµµετοχή στον τηλεµαραθώνιο UNICEF 

Κέντρο Κοινωνικής και Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης Παιδιών σε συνεργασία
µε το Χαµόγελο του Παιδιού

Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων
και σχολικών κτιρίων 

Λειτουργία 3 νέων παιδικών χαρών 

Ανακατασκευή και πιστοποίηση καταλληλό- 
λητας των 22 παιδικών χαρών του ∆ήµου

Καθιέρωση ηµέρας Σταδιοδροµίας
στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου

Πρόγραµµα ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια 
σε µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ηµερίδες για θέµατα που αφορούν
τα παιδιά και τους Εφήβους

∆ωρεάν προβολές παιδικών ταινιών 

Πρόγραµµα «Πρόληψη και Προαγωγή
Υγείας Σχολικού Πληθυσµού»

Αποκατάσταση διαταραχών λόγου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας» µεταξύ
∆ήµου Ιλίου και Π.Π.Π.Α. - «Η ΜΗΤΕΡΑ», 
προκειµένου να φιλοξενηθούν παιδιά
στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς 

∆ιανοµή σχολικών ειδών σε παιδιά 
πιστοποιηµένων δικαιούχων των 
Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ

επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...
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Λειτουργία 8 ΚΑΠΗ

Εκδροµές αναψυχής

Νοσηλευτικές υπηρεσίες πρόληψης 
(µετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, 
χοληστερίνης, καρδιογραφήµατα, άνοιας κ.ά.)

Οµάδες γυµναστικής, χορού, χορωδίας, 
χειροτεχνίας, ζωγραφικής

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ -  ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...

Λειτουργία οµάδων αλληλεγγύης
και εθελοντισµού

Φυσικοθεραπεία

Εργοθεραπεία 

Επιµορφωτικά προγράµµατα 

Βραβεύσεις για ζευγάρια που διένυσαν
50 χρόνια γάµου

Χρυσό Βραβείο Βιώσιµης Πόλης στον Τοµέα 
της Υγείας για την πρωτοπόρα διαδικτυακή 
εφαρµογή «Νοιάζοµαι» (http://www.ilionso-
cial.gr/), για Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες

Συµµετοχή στο 6ο Smart Cities Conference 
µε θέµα «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός
της Κοινωνικής Υπηρεσίας ενός ∆ήµου.
Το Παράδειγµα του ∆ήµου Ιλίου»

Εκπροσώπηση του ∆ήµου Ιλίου στην πανευ- 
ρωπαϊκή συνδιάσκεψη για την Εφαρµογή του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας των Φύλων

Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό συνέ- 
δριο στις Βρυξέλλες για την Προσχολική Αγωγή

∆ηµοτικό Συµβούλιο Εφήβων: Συµµετοχή του 
∆ήµου στο ∆ιεθνές Παρατηρητήριο για τη 
Συµµετοχική ∆ηµοκρατία

Βραβείο Ποιότητας στην κατηγορία «Αστική 
Βιωσιµότητα ΙΙ» στη ∆ιεθνή Έκθεση 
«VERDE.TEC 2018»

Βραβείο Περιβαλλοντικής ∆ιαπαιδαγώγησης 
µε Τεχνολογία Αιχµής στην κατηγορία 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, στο 
πλαίσιο των «Greek Green Awards» της 
∆ιεθνούς Έκθεσης «VERDE.TEC 2019»

∆ύο βραβεία για την Αειφορία και το 
Περιβάλλον στα Environmental Awards 2018 

Μετάλλιο Αξίας και ∆ιάκρισης ∆ηµάρχου 
Ιλίου από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής 
Αρχής για το συντονισµό του Αυτοδιοικητικού 
∆ικτύου Στήριξης του Παλαιστινιακού ζητήµατος

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ
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επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...

Τρία προγράµµατα ανακύκλωσης µε µεγάλη 
συµµετοχή των πολιτών και νέο πρόγραµµα 
ανακύκλωσης γυαλιού

∆ηµιουργία δύο δηµοτικών πάρκων σκύλων 

Πρόγραµµα περίθαλψης αδέσποτων ζώων

30 χώροι πρασίνου άλλαξαν όψη 

Ανάπλαση χώρων πρασίνου 

∆ιανοµή του Κανονισµού Περιβάλλοντος
σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου

Ολοκλήρωση µελέτης και δηµοπράτηση
για την προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 
εξοικονόµησης ενέργειας (led) για τον 
ηλεκτροφωτισµό οδών ∆ήµου Ιλίου

Αναβάθµιση µηχανολογικού εξοπλισµού
και προµήθεια αυτόνοµου πλυστικού 
µηχανήµατος

Απολυµάνσεις δηµοσίων χώρων και 
ψεκασµοί εναντίον του ιού του ∆υτικού 
Νείλου

∆ράσεις µε περιβαλλοντική ευαισθησία 
(Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος,
Ώρα της Γης, περιβαλλοντικές δράσεις
µε τους µικρούς µαθητές, συµµετοχή
στη συγκέντρωση για ΧΥΤΑ Φυλής, 
συγκοµιδή ελαιόκαρπου, συµµετοχή
στο Let’s do it Greece κ.ά.)

Λειτουργία Μετεωρολογικού Σταθµού
στο ∆ηµαρχείο Ιλίου

Παρουσίαση στη ∆ιεθνή Έκθεση 
«VERDE.TEC 2018» των δυο ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων του ∆ήµου

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΠΟΛΗ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ 

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ



Περισσότερες από 20 Αθλητικές 
εγκαταστάσεις παρέχονται δωρεάν για την 
ανάπτυξη του ερασιτεχνικού, αγωνιστικού 
και σωµατειακού αθλητισµού σε συνεργασία 
µε τους Αθλητικούς Φορείς της πόλης

Εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων
του κολυµβητήριου στο ΕΚΑ

Νέο Γήπεδο Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου

Ανακατασκευή δαπέδου στο γήπεδο
επί της οδού Ιγνατίου

Αδειοδοτήσεις αθλητικών χώρων
και εγκαταστάσεων

Κατασκευή νέου συνθετικού τάπητα στίβου 
(ταρτάν) στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας

Στήριξη του έργου των Αθλητικών Συλλόγων 
και Σωµατείων της πόλης 

∆εκάδες προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού 
µε τη συµµετοχή χιλιάδων πολιτών

Προγράµµατα άσκησης για όλες τις ηλικίες 
(Προσχολική, Σχολική, Ενηλίκων, Τρίτη Ηλικία)

Πρόγραµµα Αθλητισµός & Γυναίκα

Πρόγραµµα άσκησης Ατόµων µε Αναπηρία

Πρόγραµµα Αθλοχώρων Γειτονιάς 
αξιοποιώντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
σχολικών συγκροτηµάτων

Καλοκαιρινά camp µε τη συµµετοχή
χιλιάδων παιδιών

Πρόγραµµα «Παιδί και Θάλασσα»

∆ιοργάνωση ετήσιου Ποδηλατικού
Γύρου Ιλίου

∆ιοργάνωση τοπικών πρωταθληµάτων 
ποδοσφαίρου και µπάσκετ

∆ιασυλλογικοί Αγώνες Κλασικού Αθλητισµού

Σχολικοί αγώνες και πρωταθλήµατα

Γιορτή Ρυθµικής Γυµναστικής

Γιορτή Γυµναστικής

∆ιεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου
«Ελένη Παραγκούλια»

Παγκόσµιο ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα 
«Another Youth World Cup 2018» για τις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ΕΚΟ) µε σκοπό 
την εξάλειψη των διακρίσεων και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό

Καθιέρωση ως θεσµού της «Σκακιστικής 
Ιλιάδας» 

Βράβευση Παραολυµπιονικών και 
διακριθέντων Συλλόγων και Αθλητών
του ∆ήµου

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ

επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ 
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επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...

Πολιτιστικός Σεπτέµβρης

Φεστιβάλ Jazz στο Πάρκο

Γιορτή Παιδικής Μαγειρικής

Αποκριάτικες εκδηλώσεις

Μουσική Ιλιάδα

1ο ∆ιεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ
«Χωρίς Σύνορα»

Λειτουργία 2 Βιβλιοθηκών

Λειτουργία ∆ηµοτικού Ωδείου
και Φιλαρµονικής

Λαογραφικό Μουσείο

Θεατρική Οµάδα του ∆ήµου
µε µεγάλες διακρίσεις

Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
µε αφιερώµατα (Παγκόσµια Ηµέρα Θεάτρου, 
Μουσικής, Ποίησης κλπ.)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ
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Νοικοκυρεµένη ∆ιοίκηση µε ισχυρό 
ταµειακό αποθεµατικό

Πάγωµα δηµοτικών τελών & απαλλαγή
για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες

Αποζηµίωση πληµµυροπαθών
από ίδιους πόρους

Υπογραφή Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας
των Φύλων

Συµµετοχή στο Σύµφωνο ∆ηµάρχων 

Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο ∆ιεθνές 
Παρατηρητήριο για τη Συµµετοχική 
∆ηµοκρατία

Ανακήρυξη Αρχιεπισκόπου Ιερώνυµου Β΄
σε επίτιµο ∆ηµότη Ιλίου

Γραφείο Πληροφόρησης Ανέργων

Νέα υποστηρικτική δοµή πληροφόρησης
και συµβουλευτικής εργαζοµένων
και ανέργων σε συνεργασία µε ΓΣΕΕ

∆ιαδραστική επικοινωνία του ∆ηµάρχου 
Ιλίου µε τους δηµότες για θέµατα
και αιτήµατά τους

Ιστοσελίδα του ∆ήµου: µια αστείρευτη
πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες

∆ωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω Wi-Fi 

Κέντρο Λαϊκής Επιµόρφωσης
µε τη συµβολή του Κέντρου Γυναικών Ιλίου

Τρεις µόνιµοι σταθµοί µέτρησης 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε
σχολεία του ∆ήµου

Πιστοποιηµένη κινητή µονάδα µέτρησης 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε 
χειριστή για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Επισκέψεις αγάπης ∆ηµάρχου
σε ιδρύµατα της πόλης

Ονοµατοδοσία ∆ηµαρχείου Ιλίου
σε «Βασίλειος Κουκουβίνος»

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ

επιπλέον αυτών που λέγαμε
ΚΑΝΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΠΩΣ...

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ



• Εξοπλισµός και λειτουργία του Κέντρου 
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Γηροκοµείο)

• Εξοπλισµός και λειτουργία του νέου
Πολιτιστικού Κέντρου ΒΙΟΦΑΛ

• Λειτουργία σύγχρονου κλειστού κολυµβητηρίου
• Ανάπλαση της Λεωφόρου Αγ. Νικολάου
• Ανάπλαση της Λεωφόρου Πετρουπόλεως
• Πλήρη ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας

«Γ. Γεννηµατά» (Πρωτεσιλάου)
• Πλήρη ανακατασκευή της πλατείας

Μανδηλαρά (Γοργόνας), Αγ. Γεωργίου
και Εµµανουήλ, περιοχή Παλατιανής

• Ανακατασκευή της πλατείας «Νίκος Καζαντζάκης» 
(Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας), περιοχή Μιχελή

• Ανακατασκευή της πλατείας «Αργυρώ 
Στεφανοπούλου» (∆ηµητσάνας & Ταβουλάρη), 
περιοχή Αγίου Φανουρίου

• Κατασκευή της πλατείας στη Ζαγορίου
και Αγ. Νικολάου

• Ανακατασκευή της πλατείας «Κατίνα Παξινού» 
στην είσοδο της πόλης (Λ.Θηβών & Φλωρίνης)

• Ανάπλαση της πλατείας «Γεώργιος Παπανδρέου» 
(Έκτορος & Ηροδότου), περιοχή Μιχελή

• Ανακατασκευή της πλατείας «Ηρώων Πολυτεχνείου» 
(Κάλχου & Μενελάου), περιοχή κέντρου

• Ανακατασκευή της πλατείας «Ε.Λ.Α.Ν.»
(Αγ. Νικολάου & Κέννεντυ), περιοχή Ραδιοφωνίας

• Ανάπλαση του κέντρου περιοχής Ζωοδόχου Πηγής
• Ανακατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής
• Ολοκλήρωση της µελέτης για τη διεκδίκηση κατα- 

σκευής νέου σχολικού συγκροτήµατος για στέγαση 
των ∆ηµοτικών Σχολείων 5ου και 11ου και του 3ου 
Νηπιαγωγείου στην περιοχή της Παλατιανής, 
έκτασης 6.500 τ.µ. 

• Κατασκευή του 13ου βρεφονηπιακού σταθµού 
στην περιοχή Παλατιανής, σε οικόπεδο δωρεάς 
Νικόλαου Λιάκου

• Ανάπλαση - ανακατασκευή του Εµπορικού 
Κέντρου της πόλης

• Ανάπλαση περιοχής Άλσους
• Ολοκλήρωση της µελέτης & δροµολόγηση 

διαδικασιών για την κατασκευή Πολύκεντρου 
Μουσικής και Τεχνών

• Ολοκλήρωση της αγοράς οικοπέδου
για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού
στην οδό Ξυλοκάστρου, στον Άγιο Φανούριο

• ∆ιαπλάτυνση οδού Φλέβας Ρουβίκωνος
και ανακατασκευή κόµβου στη διασταύρωσή
της µε την οδό Ανδρέα Παπανδρέου

• Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόµων
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• Κατασκευή κόµβου στη διασταύρωση

των οδών Θηβών και Ιδοµενέως
• Ανακαίνιση του κινηµατοθέατρου και λοιπών 

χώρων Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»
• Ανάπλαση της οδού Καπετάν Βέρα µε διάδροµο 

πεζοπορίας και ποδηλατοδρόµου, για τη σύνδεση 
του δικτύου ποδηλατοδρόµων µε το Πάρκο

• Κατασκευή του κτιρίου του 8ου Γυµνασίου,
µετά την παραχώρηση χώρου από την ΚΤΥΠ

• Ολοκλήρωση Πολεοδοµικών εργασιών
για διάνοιξη οδών της πόλης

• Κατασκευή πεζοδροµίων (Πριάµου,
Αγ. Γεωργίου, Ελαιών, Καλπακίου)

• Ανακατασκευή οδοστρώµατος και πεζοδροµίων 
οδών Πρωτεσιλάου, Ιδοµενέως

• Προµήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού 
χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου
του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ 

• ∆ιαµόρφωση χώρου Αθλητικών εγκαταστάσεων 
επί των οδών Φλέβας, Πάγκαλου και Πολέµη

• Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων σε στάσεις 
για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

• Νέα Παιδική Χαρά στο κληροδότηµα 
Κωνσταντίνου Α. Αστερίου

• Ανακατασκευή της Παιδικής Χαράς
στην περιοχή του κέντρου (Έκτορος και Ατρέως), 
προσβάσιµη και από παιδιά µε αναπηρία

• Ανακατασκευή σύγχρονης Παιδικής Χαράς
στην οδό Ζαγορίου & Λ. Αγίου Νικολάου, 
προσβάσιµη και από παιδιά µε αναπηρία

• Ανακατασκευή της Παιδικής Χαράς
στην οδό Παραµυθιάς & Λ. Αγίου Νικολάου, 
προσβάσιµη και από παιδιά µε αναπηρία

• Μελέτη ανακατασκευής της βίλας Κωνσταντινίδη
• Οριστικοποίηση της µελέτης ανάπλασης

της οδού Αγίων Θεοδώρων ύστερα από 
διαβούλευση µε τους πολίτες και υλοποίησή της

• Ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση 
οδοστρωµάτων της πόλης

• Προγράµµατα περιβαλλοντικής διαπαιδαγώγησης 
και ευαισθητοποίησης στα Σχολεία

• ∆ηµιουργία πράσινων σηµείων
• ∆ιεύρυνση προγραµµάτων ανακύκλωσης 
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων των σχολικών 

µονάδων µε φωτιστικά εξοικονόµησης ενέργειας
• Ενεργειακή αναβάθµιση του πολιτιστικού

κέντρου Μελίνας Μερκούρη
• Ενεργειακή αναβάθµιση των ∆ηµοτικών

Σχολείων 3ου και 8ου 

Η ΣΚΙ ΥΤ ΝΑ ΕΡ ΡΚ ΓΟ Α
ΣΜ ΙΗ Α

Δ   **

Ν ΣΙΚ ΟΟ ΤΣ Ε  Ν ΖΕ
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• Στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση

της κινητικότητας στην πόλη (πεζοί, ποδήλατα, 
οχήµατα κλπ.), στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιµης 
Αστικής Κινητικότητας, µε στόχο την αναβάθµιση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών

• Ενίσχυση και ανανέωση του µηχανοκίνητου 
εξοπλισµού καθαριότητας και πρασίνου

• Αύξηση πρασίνου σε όλες τις γειτονιές της πόλης
• Μελέτη για αναβάθµιση περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα της πόλης, σε συνεργασία µε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (φύτευση πρασίνου, 
δένδρων, φυτών και θάµνων)

• ∆ιεύρυνση των προγραµµάτων προληπτικών 
εξετάσεων για όλους τους πολίτες

• ∆ράσεις πρώιµης ανίχνευσης και παρέµβασης
σε παιδιά µε στόχο την πρόληψη διαταραχών
και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη τους 

• Σταθµός Άνοιας για την ανίχνευση
και υποστήριξη ατόµων µε διαταραχές µνήµης

• Πρόγραµµα υποστήριξης ενηλίκων
για τη δηµιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών

• Ενίσχυση και επέκταση ∆ικτύου Κοινωνικών ∆οµών
• Ενίσχυση προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής 

και αγωγής υγείας στο µαθητικό πληθυσµό
• Εγκαταστάσεις στέγασης δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης στο 18ο Νηπιαγωγείο
• Στήριξη του κοινωνικού έργου της Μητρόπολης 

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
• Ενίσχυση του έργου του ΚΕΘΕΑ και του Κέντρου 

«ΦΑΕΘΩΝ» για την εξάλειψη των εξαρτήσεων

• Συνέχιση και επέκταση των Πολιτιστικών
και Αθλητικών προγραµµάτων

• Εγκατάσταση υπαίθριων αθλητικών οργάνων
σε κοινόχρηστους χώρους

• Αποπεράτωση του κλειστού γηπέδου µπάσκετ
(Γ. Ορεινής Ταξιαρχίας & Καπετάν Βέρα)

• ∆ηµιουργία χώρου στάθµευσης στην πλατεία 
Ευαγγελιστρίας (Πρωτεσιλάου & Πριάµου)
σε συνεργασία µε τη Μητρόπολη Ιλίου 

• Εφαρµογές νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία
του πολίτη

• Αντικατάσταση όλου του παλαιού ενεργοβόρου 
οδοφωτισµού µε φωτιστικά εξοικονόµησης 
ενέργειας τεχνολογίας LED και τηλεδιαχείριση

• Επέκταση δικτύου οπτικών ινών
• Επέκταση δικτύου Wi-Fi
• Πρόγραµµα έξυπνης ελεγχόµενης στάθµευσης
• Σύστηµα τηλεδιαχείρισης για την ορθολογική 

χρήση των υδάτινων πόρων
• Ολοκλήρωση ψηφιακού µετασχηµατισµού 

υπηρεσιών του ∆ήµου και εγκατάσταση 
πλατφόρµας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

• Συνέχιση της µέτρησης της εκπεµπόµενης 
ηλεκτρο- µαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας από πιστοποιηµένες 
σταθερές και κινητές µονάδες µέτρησης
του ∆ήµου και έλεγχο νοµιµότητάς τους 

• Συνέχιση της ∆ιαφάνειας, ∆ιαβούλευσης
& ∆ηµόσιου Απολογισµού

• Συνέχιση της χρηστής & νοικοκυρεµένης ∆ιοίκησης

• ∆ηµοπράτηση της επέκτασης της Γραµµής 2
και δηµιουργία 3 σταθµών του ΜΕΤΡΟ στο ∆ήµο 
µας, από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

• Ανασχεδιασµό και την πύκνωση των δροµολογίων 
των λεωφορειακών γραµµών και τής γραµµής 
τρόλεϊ από τον ΟΑΣΑ

• Συγκοινωνιακή σύνδεση του κέντρου της πόλης 
µας µε το σταθµό ΜΕΤΡΟ «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ»,
µε λεωφορειακή γραµµή express

• Απόδοση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, διασφαλίζοντας
το δηµόσιο χαρακτήρα του

• Εξασφάλιση υδάτινων πόρων για το Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης»

• Χρηµατοδότηση για την κατασκευή
και λειτουργία διαδηµοτικού κοιµητηρίου

• Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου
(Πρωτοβάθµιας Φροντίδας)

• Ολοκλήρωση της ανάπλασης στο σκεπασµένο 
ρέµα Εσχατιάς και µετατροπή του σε χώρο 
πρασίνου και αναψυχής

• Εξασφάλιση και άλλων ελεύθερων χώρων
• Παραχώρηση χρήσης σχολικών µονάδων από

την ΚΤΥΠ, προκειµένου ο ∆ήµος να αποκτήσει 
δυνατότητα αδειοδοτήσεων για τη βελτίωση
των κτιριακών υποδοµών, της ενεργειακής
τους αναβάθµισης, της έκδοσης πιστοποιητικών 
πυρασφάλειας και προσεισµικού ελέγχου

• ∆ηµιουργία Ραδιοτηλεοπτικού Μουσείου
και Περιβαλλοντικού Πάρκου στις παλιές 
εγκαταστάσεις της ΕΡΤ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Νίκος Ζενέτος

Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων
Γηροκοµείο

Σκεπασµένο τµήµα Ρέµατος Εσχατιάς Θέατρο ΒΙΟΦΙΑΛ

Κλειστό κολυµβητήριο ΕΚΑ 3 Νέα ΝηπιαγωγείαΠολυδύναµο Κέντρο Πολιτιστικών
& Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ)

Πλατεία ∆ασκάλας Νέο Ειδικό ∆ηµοτικό ΣχολείοΝέα Λ.Θηβών
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