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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 

Δελτίο Τύπου 
 

Με 8.903.477€ στο ταμείο του έκλεισε ο Δήμος Ιλίου το 2012 
 

Το ποσό των 8.903.477 ευρώ διαθέτει στο ταμείο του ο Δήμος Ιλίου και τα Νομικά του Πρόσωπα 

κλείνοντας το έτος 2012, παρά τις δραστικές μειώσεις των πόρων των Δήμων και το δυσμενές 

οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η χρηστή και νοικοκυρεμένη διαχείριση του Δήμου Ιλίου και στον οικονομικό τομέα είναι 

διαχρονική. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω πλεόνασμα, είναι το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου 

Ιλίου, μετά και την εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεών του. Ο στόχος δε του Δήμου για 

άμεση και απρόσκοπτη εξόφληση των προμηθευτών, η οποία επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο εντός 35 

ημερών, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, με αποτέλεσμα να δίνουν καλύτερες προσφορές και τιμές 

προς το συμφέρον του Δήμου και των πολιτών.  

Για μια ακόμη φορά, το έργο της Διοίκησης του Δήμου Ιλίου, με σεβασμό στη διαχείριση του δημόσιου 

χρήματος, με διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες, αποδεικνύεται καίριο και αποτελεσματικό, ενώ το 

χρηματικό υπόλοιπο δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Ιλίου να θέτει σε προτεραιότητα την κοινωνική 

πολιτική, ενισχύοντας διαρκώς τα δίκτυα υποδομών που υπηρετούν τις διαρκείς και έκτακτες ανάγκες 

των πολιτών. 

Έτσι, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί κοινωνικά προγράμματα με ιδίους πόρους, όπως το «Βοήθεια στο 

Σπίτι», το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», επισιτιστικά προγράμματα και Δημοτικά Ιατρεία, καλύπτοντας 

παράλληλα, τις λειτουργικές δαπάνες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου, του Κέντρου ΑμεΑ, του Κέντρου 

Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του ΚΕΘΕΑ, 

χωρίς να παραμελεί άλλους τομείς, διατηρώντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλή και 

στοχεύοντας στην απορρόφηση χρημάτων από άλλες πηγές, όπως  το Πράσινο Ταμείο για την 

απόκτηση ελεύθερων χώρων, το ΕΣΠΑ κ.ά.  

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου 

Νίκος Ζενέτος 

Ίλιον, 27.02.2013 
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