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∆ελτίο Τύπου 
 
Εισήγηση του ∆ηµάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
κινητοποιήσεις µε στόχο την επίλυση των σοβαρών δηµοτικών προβληµάτων 

Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου, την Πέµπτη 5 
Φεβρουαρίου 2008, ο ∆ήµαρχος, κ. Νίκος Ζενέτος, εισηγήθηκε να προχωρήσει ο 
∆ήµος σε δυναµικές κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση της αποφασιστικής συµβολής 
της κεντρικής διοίκησης στην επίλυση των σοβαρών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει η πόλη του Ιλίου. 
Επειδή οι προσπάθειες επικοινωνίας του ∆ήµου, µε τους αρµόδιους φορείς, είτε 
µέσω προσωπικής επαφής είτε µέσω αλληλογραφίας, για το σκοπό αυτό έχουν 
επανειληµµένα αποδειχθεί ατελέσφορες, ο ∆ήµαρχος Ιλίου έκρινε σκόπιµο να 
προχωρήσει στην εισήγηση αυτή. 
Επίλυσης χρήζουν πολλά και σηµαντικά ζητήµατα που απασχολούν το ∆ήµο µας 
µεταξύ των οποίων: 

• Συντήρηση σχολικών κτιρίων 

• Κατασκευή 2 νέων σχολικών συγκροτηµάτων στην περιοχή Παλατιανής 

• Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου από τον ΟΣΚ 

• Τήρηση της υπόσχεσης ΟΤΕ για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού 

• ∆ηµιουργία νέων ΚΕΠ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών 

• Τοποθέτηση φαναριών ρύθµισης κυκλοφορίας 

• ∆ιάνοιξη λεωφόρου Θηβών  

• Αναβάθµιση πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»  

• ∆ηµιουργία Πάρκου και Μουσείου Ραδιοφωνίας στο χώρο των εγκαταστάσεων 
της ΕΡΤ 

• Επέκταση δικτύου Φυσικού Αερίου 

• Ίδρυση κοινού νεκροταφείου 
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• Ίδρυση παραρτήµατος ΙΚΑ στην περιοχή Αγίου Νικολάου 

• Απόδοση οφειλόµενων πόρων από µεταφερόµενες αρµοδιότητες 
 Σχολικοί φύλακες 
 ∆ηµοτική Αστυνοµία 
 Εργαζόµενοι µε συµβάσεις αορίστου χρόνου µε π.δ. 164 

• Αναδροµική απόδοση των οδοιπορικών εξόδων των εργαζοµένων 

• Αναδιάρθρωση και πύκνωση δροµολογίων των αστικών συγκοινωνιών 

• Απευθείας σύνδεση µε το σταθµό του ΜΕΤΡΟ µέσω αστικής συγκοινωνίας 
Αν στις σχεδιαζόµενες κινητοποιήσεις δεν υπάρξει ανταπόκριση, ο κ. Ζενέτος 
πρότεινε την κλιµάκωσή τους έως ότου να επιτευχθεί ο στόχος της πραγµατοποίησης 
εποικοδοµητικού διαλόγου ανάµεσα στους δηµοτικούς και τους αρµόδιους δηµόσιους 
φορείς. 
Η µορφή και η διάρκεια των κινητοποιήσεων αυτών θα αποφασίζεται κάθε φορά από 
διαπαραταξιακή επιτροπή. 
Η εισήγηση του ∆ήµαρχου Ιλίου ψηφίστηκε από το σύνολο των παρατάξεων πλην 
των κ.κ. Ν. Τριανταφύλλου και Ι. Τζανάκη. 
 


