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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 

Δελτίο Τύπου 

 

Συνάντηση Δημάρχου Ιλίου με βουλευτή ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένη 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο είχε ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών «ΜέΡΑ25» Κρίτων 

Αρσένης στο Δημαρχείο Ιλίου, προκειμένου να ενημερωθεί για τα μείζονος σημασίας ζητήματα που 

αντιμετωπίζει ο Δήμος. 

Ο κ. Ζενέτος παρέδωσε στον κ. Αρσένη υπόμνημα με τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για μια σειρά 

από σημαντικά θέματα, όπως: επαναφορά του αρχικού προγραμματισμού για επέκταση της γραμμής 

2 του ΜΕΤΡΟ στο Δήμο Ιλίου, συγκοινωνιακή σύνδεση με γραμμή EXPRESS του κέντρου της πόλης με 

το σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ»,  ανασχεδιασμός και πύκνωση των δρομολογίων σε λεωφορεία και 

τρόλεϊ, ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 8ου Γυμνασίου, λειτουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, 

δημιουργία Μουσείου Ραδιοφωνίας, αξιοποίηση των νερών της Ψυττάλειας για την άρδευση του 

Ποικίλου Όρους, του Πάρκου και των χώρων πρασίνου των Δήμων Δυτικού Τομέα κ.α. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Ιλίου στο, δυο φορές, ομόφωνο αίτημα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών «έξυπνων» μετρητών από τη ΔΕΗ, που θα 

εξασφαλίζουν την ελάχιστη εγγυημένη παροχή ρεύματος σε ευάλωτες, κοινωνικά, ομάδες πολιτών. Ο 

Δήμος ζητά νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορεί να  αναλάβει την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, για 

να μπορούν όλοι οι πολίτες του Ιλίου να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους. 

Όπως ανέφερε:  «Ο Δήμος Ιλίου δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές ενώ, μέχρι και σήμερα, 

διαθέτει ισχυρό ταμειακό αποθεματικό για την ενίσχυση του κοινωνικού του προφίλ και την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Ταυτόχρονα όμως, με αποκλειστική ευθύνη και ολιγωρία της 

κεντρικής διοίκησης, αντιμετωπίζει μείζονος σημασίας προβλήματα. Ζητάμε τη στήριξη όλων, 

προκειμένου να υπάρξουν αποφασιστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την επίλυση τους».  

Ίλιον, 27.01.2020 
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