
Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Fax 210 2610300 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 

 

1 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Δελτίο Τύπου  
 

Μονόδρομος η απόδοση του Πάρκου Τρίτση στην Αυτοδιοίκηση 

Την ελπίδα του ότι το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» θα λειτουργήσει υπό διαφορετικό καθεστώς 

διαχείρισης, ώστε να μην αντικρίζουν ξανά οι πολίτες της Αττικής φαινόμενα αδιαφορίας και 

εγκατάλειψης, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη 

συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, τον 

Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρο 

Τσίρμπα.  

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την άμεση αντίδρασή του. Είμαι βέβαιος ότι θα 

εξετάσει προσεκτικά το θέμα του Πάρκου. Από τη δήλωση του φαίνεται ότι ίσως πάμε σε έναν νέο 

τρόπο διαχείρισης. Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια ορίζει τον πρόεδρο, ωστόσο αυτό δε σημαίνει 

τίποτα. Θέλω να ελπίζω ότι θα πάμε σε ένα νέο καθεστώς, το οποίο θα λειτουργήσει προς 

όφελος του Πάρκου και δε θα ξαναδούμε φαινόμενα σαν και αυτά που βλέπουμε κάθε χρονιά» 

ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ζενέτος επανέλαβε ότι η διαχείριση του Πάρκου από 

Φορείς είναι ένα αποτυχημένο μοντέλο, χαρακτήρισε μονόδρομο την απόδοσή του στην 

Αυτοδιοίκηση και ζήτησε να υπάρξει μια ουσιαστική λύση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, τα οποία 

παραχωρήθηκαν στο Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου με το Ν. 4414/2016, χαρακτηρίζοντας ως 

προαπαιτούμενο την επίλυσή του, πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.  «Εν μια νυκτί και 

χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση, το δημοτικό στάδιο Ιλίου, το γήπεδο ποδοσφαιρικών 

Ακαδημιών, ο χώρος πρόσβασης των δυο γηπέδων και ο περιβάλλων χώρος, ο χώρος 

εκδηλώσεων των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων, γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, το 

πράσινο σημείο ανακύκλωσης και το αμαξοστάσιο παραχωρήθηκαν στο Φορέα. Πρόκειται για 

το αθλητικό ισοζύγιο του Δήμου μας και δεν το διαπραγματευόμαστε. Είναι πάνδημο αίτημα των 

κατοίκων, των φορέων και των Συλλόγων» επεσήμανε. 

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι η αρμοδιότητα για τη διαχείριση του 

Πάρκου περνά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής ενώ θα 

υπάρξει, κατόπιν διαβούλευσης σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, διακριτή συμμετοχή των Δήμων 

Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

Κωνσταντίνος Αραβώσης και ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 

Ευθύμιος Μπακογιάννης.  

*Δείτε στο παρακάτω link τις δηλώσεις του Δημάρχου Ιλίου: https://youtu.be/66GHKJDzQU8 

Ίλιον, 13.09.2019 
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Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δωρίζει το Ιστορικό Λεύκωμα της πόλης στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη 

mailto:ilion@ilion.gr


Κάλχου 48-50 Ίλιον Τ.Κ. 131 22 Τηλ. 210 2618642 Fax 210 2610300 Ε-mail: ilion@ilion.gr URL: www.ilion.gr 

 

3 

 

 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Δήμαρχος 

Ιλίου Νίκος Ζενέτος 
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