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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

Με έμφαση στην ανάπτυξη της πόλης και την ευημερία των πολιτών ο 

Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 του Δήμου Ιλίου 

Αναπτυξιακός και σταθερά προσανατολισμένος στην ευημερία της πόλης και των πολιτών είναι 

ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2023 ύψους 56.722.971,30€ που εγκρίθηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και παρουσιάζει πλεόνασμα 8.625.678,44€ με το οποίο ξεκινά το επόμενο 

οικονομικό έτος. Πρόκειται για έναν ιστορικό προϋπολογισμό, καθώς είναι ο μεγαλύτερος όλων 

των εποχών για τον Δήμο, παρά το γεγονός ότι καταρτίστηκε εν μέσω ενεργειακής κρίσης και 

έντονων πληθωριστικών πιέσεων. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023, ύψους 27.913.008,64€, αυξημένο κατά 10 

εκατομμύρια ευρώ, συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, εμβληματικά έργα που αποτυπώνουν την αναπτυξιακή τροχιά και αναμένεται να 

αλλάξουν το τοπίο και τον χαρακτήρα της πόλης.  

Να σημειωθεί, ότι ο Προϋπολογισμός 2023 του Δήμου επέστρεψε από το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., για μια ακόμα χρονιά, χωρίς παρατηρήσεις, 

αποδεικνύοντας ότι οι εξαιρετικά καταρτισμένες υπηρεσίες του Δήμου, διαθέτουν την 

απαιτούμενη προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το γεγονός ότι, κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσής του τα χρηματοδοτούμενα έργα αναμένεται να φτάσουν τα 

42.394.607,68€. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος επεσήμανε: 

«Με τις πληγές από την οικονομική κρίση και στη συνέχεια από την υγειονομική να παραμένουν 

ακόμα νωπές, την ενεργειακή κρίση και την πληθωριστική πίεση να δημιουργούν αυξημένες 

ανάγκες και δαπάνες, ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2023 αποτέλεσε πραγματικά μία 

πρόκληση. Παρά τις δυσκολίες, ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει ένα τεράστιο, διορατικό και 

μακρόπνοο έργο, που αποτελεί πυξίδα για το μέλλον του Ιλίου, αφού δε σταματάμε ποτέ να 

εργαζόμαστε, συστηματικά και μεθοδικά, για την ευημερία της πόλης με ορίζοντα τις επόμενες 

γενιές». 

Ίλιον, 18.11.2022 
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