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Ιστορική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για το Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»  

 

Σε μια ιστορικής σημασίας απόφαση προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο για το Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 

14.01.2016, για αποκλειστική διαχείρισή του με χρηματοδότηση από τον Δήμο Ιλίου μετά την 

παρακάτω εισήγηση του Δημάρχου Νίκου Ζενέτου.  

«Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” παρουσιάζει σήμερα εικόνα 

απαξίωσης και εγκατάλειψης. Οι εικόνες αυτές πληγώνουν και αδικούν κατάφορα όλους τους 

κατοίκους του Ιλίου, τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας και όλους αυτούς που το επισκέπτονται, οι 

οποίοι λόγω άγνοιας χρεώνουν αδίκως τη Δημοτική Αρχή ως υπεύθυνη για τη σημερινή του 

κατάσταση. 

Ο υπαίτιος για την σημερινή κατάσταση είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Υ.Π.ΕΝ.) που μέχρι 

σήμερα διόριζε το διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης του Πάρκου, του οποίου είχε και την 

εποπτεία. Στην συνέχεια, με νομοθετική ρύθμιση η διαχείριση του Πάρκου πέρασε στον ΑΣΔΑ χωρίς 

όμως την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες.  

Με αφορμή την επιστολή «τελεσίγραφο» που έστειλε στον ΑΣΔΑ ο αναπληρωτής υπουργός Υ.Π.ΕΝ. 

κύριος Γιάννης Τσιρώνης, στην οποία δίνει δύο επιλογές, είτε να αναλάβει το Πάρκο με τα χρέη του, 

είτε να δημιουργήσει νέο Φορέα διαχείρισης και να το διαχειρίζεται το Υ.Π.ΕΝ., εμείς απαντάμε ως 

εξής: 

Ο ΑΣΔΑ δεν διαθέτει τα κονδύλια που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, 

την υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό για την συντήρησή του. 

Επιπλέον, το αρμόδιο Υπουργείο δεν διαθέτει τα χρήματα που απαιτούνται παρά την συνταγματική 

του υποχρέωση (αρθ. 102 του Συντάγματος). 

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο την απαξίωση του Πάρκου.  

Ίλιον, 20.01.2016 
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Επειδή, το Πάρκο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και ο Δήμος Ιλίου έχει την 

αρμοδιότητα της αδειοδότησης ανάπτυξης δραστηριοτήτων εντός αυτού.  

Επειδή, ο Δήμος μας διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για την συντήρηση των εγκαταστάσεων 

(υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, σιδηρουργούς, ξυλουργούς, γεωπόνους, δενδροκηπουρούς, 

συντηρητές πρασίνου, προσωπικό καθαριότητας και ό,τι άλλο χρειάζεται για την αναβάθμιση του 

Πάρκου). 

Επειδή, ο Δήμος μας μπορεί να διαθέσει από το οικονομικό του αποθεματικό, όσα χρήματα 

απαιτηθούν, προκειμένου να διασωθεί το Πάρκο: 

Ζητάμε την παραχώρηση του Πάρκου στο Δήμο Ιλίου, ως τη μόνη λύση για τη διασφάλιση του 

δημόσιου χαρακτήρα του και τη μετατροπή του σε “στολίδι” το οποίο θα μπορούν να απολαμβάνουν 

όλοι οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας και όχι μόνο. 

Είναι αυτονόητο ότι η πιθανή παραχώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς τα χρέη που έχουν 

συσσωρευτεί μέχρι σήμερα από το φορέα διαχείρισης του Υ.Π.ΕΝ. Κάθε διαφορετική απόφαση του 

Υπουργείου είναι επίσης αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχει τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα από την 

πρότασή μας.  

Επίσης, θα θέλαμε να τονίσουμε πως δεν επιθυμούμε να διαχειριστούμε ούτε ένα ευρώ από το ποσό 

των 700.000 ευρώ, που ανακοίνωσε ο υπουργός εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και τον 

οποίο ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, αλλά και την ευαισθησία την οποία επέδειξε προς τους 

πολίτες της Δυτικής Αθήνας.   

Ωστόσο, με δεδομένο ότι το παραπάνω εξειδικευμένο κονδύλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή την αποπληρωμή χρεών του φορέα διαχείρισης, θα μπορούσε 

όμως, να διατεθεί, μέσω ΑΣΔΑ ή του ίδιου του Υπουργείου, σε κάποιο από τα έργα που είναι 

απαραίτητα.»  
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