
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 2014-2019

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

agapotonalimo.gr



Υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου 

Ανδρέας Κονδύλης

Συμμετοχή του πολίτη στο αύριο του Αλίμου

agapotonalimo.gr



Από το 2003, που για πρώτη φορά εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος, μέχρι σήμερα, δώδεκα χρόνια σχεδόν,
υπηρέτησα το Δήμο Αλίμου. Για έξι χρόνια συμμετείχα στη Δημοτική Αρχή του τωρινού Δημάρχου Αλίμου
ως απλός δημοτικός σύμβουλος, αλλά και ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής (2007-8), ως Πρόεδρος
Παιδικών Σταθμών (2009-10) και ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (2011-13).

Μέσα σ’ αυτή τη δεκαετία ενεργού συμμετοχής μου στα κοινά, συνειδητοποίησα πόσο οι κομματικοί μη-
χανισμοί δεν άφηναν τους Δήμους να αυτονομηθούν και να χειραφετηθούν. Από την άλλη πλευρά, καθώς
η οικονομική κρίση έκανε πολλούς μύθους να καταρρέουν, αναδεικνυόταν η ανάγκη για σημαντικές με-
ταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση έπρεπε λοιπόν να αρχίσει από την πόλη, από το Δήμο, από το θεσμό που
είναι ο πιο κοντινός στον πολίτη. 

Γι’ αυτό:
Κατεβαίνω ως ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου, επειδή η ανεξαρτησία δεν είναι μια γενική,
αφηρημένη και α-πολιτική στάση. Αντίθετα, η ανεξαρτησία είναι μια υπεύθυνη πολιτική επιλογή, καθώς
έννοια μας είναι οι πραγματικές ανάγκες της πόλης και όχι οι κομματικές σκοπιμότητες. Θέλουμε να ασχο-
λούμαστε με τις ανάγκες της πόλης και όχι με κομματικά ζητήματα. 

Κατεβαίνω ανεξάρτητος, γιατί ποτέ δεν αντιμετώπισα κανέναν πολίτη ανάλογα με την κομματική του το-
ποθέτηση. Επιπλέον, ποτέ μου δεν δίστασα να συγκρουστώ με όποιον πίστευα ότι λειτουργούσε σε
βάρος του τόπου μας, σε βάρος του Αλίμου, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκε. Αρκεί να σας θυμίσω τη
σφοδρή μου σύγκρουση με το νυν Δήμαρχο για τα οργανωτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα του
Δήμου μας. 

Κατεβαίνω ανεξάρτητος γιατί θέλω να εκπροσωπώ τα συμφέροντα του Αλίμου και των Αλιμιωτών και όχι
του οποιουδήποτε κόμματος. Γιατί θέλω να λογοδοτώ μόνο στους Αλιμιώτες και όχι σε οποιοδήποτε
κόμμα.

Κατεβαίνω ανεξάρτητος, επειδή πιστεύω στην αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την προ-
σπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων του Αλίμου και με όραμα για έναν πολιτισμό στην καθημερι-
νότητα.

Κατεβαίνω ανεξάρτητος με απόφαση να μη συμβιβαστώ με τίποτα άλλο, παρά μόνο με ό,τι συμφέρει τον
Άλιμο. Γι’ αυτό, όσο παράξενο και αν φανεί, αποδέχομαι την όποια υποστήριξη από το κάθε δημοκρατικό
κόμμα. Αντιμετωπίζοντας με λογική και ρεαλισμό τον προεκλογικό αγώνα, οφείλουμε να είμαστε όσο το
δυνατόν περισσότεροι, για να κατορθώσουμε να υλοποιήσουμε το πολιτικό μας όραμα. 

Από τη στιγμή που ο συνδυασμός μας έχει κάνει γνωστές τις θέσεις του και το πρόγραμμά του, καθώς και
την ακλόνητη πίστη του στην ανεξαρτησία – αυτονομία της Αυτοδιοίκησης, είναι ευπρόσδεκτη η εκ των
υστέρων στήριξη οποιουδήποτε δημοκρατικού κόμματος, αλλά πάντα χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εξαρτήσεις. 

Κατεβαίνω ανεξάρτητος, γι’ αυτό το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Δη-
μοτικής μας Κίνησης είναι πολυσυλλεκτικό και ενωτικό, αντιπροσω-
πεύοντας όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους, τις ηλικίες, τις
γειτονιές του Αλίμου.

Για όλους αυτούς τους λόγους πήρα την απόφαση να κατέβω ως 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.

Φιλικά

Υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου 
Ανδρέας Κονδύλης

Γιατί κατεβαίνω ανεξάρτητος



Δέκα βασικές μας θέσεις 

Εξασφάλιση χρηματικών

πόρων από το ΕΣΠΑ, την

Περιφέρεια Αττικής, την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. μέσω

της λειτουργίας ειδικού Γρα-

φείου Ευρωπαϊκών Προ-

γραμμάτων.

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την

πόλη μου», σε συνεργασία

με τα σχολεία του Αλίμου.

Οι μικροί μαθητές γνωρί-

ζουντην ιστορία του τόπου

τους και μαθαίνουν να σέ-

βονται την καθημερινή ζωή

στην πόλη.

Πράσινο και καθαρό Πε-

ριβάλλον για την πόλη, με

χρήματα που θα εξασφαλι-

στούν από τη μετακίνηση

κεφαλαίων από τα Τεχνικά

Έργα (τσιμέντο) στα Έργα

φροντίδας του Πρασίνου.

Καθαρή πόλη, με ολοκλη-

ρωμένο σύστημα ανακύκλω-

σης και κομποστοποίησης

(καμένα μαγειρικά λάδια,

μπαταρίες, ηλεκτρικές συ-

σκευές, αποκλάδια κ.λπ.) και

αναδιοργάνωση της Υπηρε-

σίας Καθαριότητας. 

Υπόγειοι κάδοι απορριμ-

μάτων, Δημοτικός φωτι-

σμός με λάμπες LED,

Ηλεκτρονική οργάνωση του

Δημαρχείου κ.α. με αξιοποί-

ηση των νέων τεχνολογιών

σε όλους τους τομείς.

Πρωινή λειτουργία των

Κέντρων Δημιουργικής Απα-

σχόλησης Παιδιών, Κόμβου

Αλληλοβοήθειας για άπο-

ρους, δημιουργία Γραφείου

Απασχόλησης και Επιχειρη-

ματικότητας για άνεργους. 

Ανέγερση του 2ου Κλει-

στού Γηπέδου, Θερινό

σινεμά, Υπαίθρια Γυμνα-

στήρια, Καλλιτεχνικό Φε-

στιβάλ

Καμία αύξηση στα δη-

μοτικά τέλη, ακόμη και

εάν αυτό αποφασιστεί

από το Παρατηρητήριο

Οικονομικής Αυτοτέλειας

των Δήμων.

Πενταψήφια τηλεφω-

νική γραμμή στο Δημαρ-

χείο για συνεχή

εξυπηρέτηση των πολι-

τών, για παράπονα, αιτή-

ματα, ενημέρωση,

υποδείξεις κ.τ.λ.

ΑΥτΟτΕΛΕιΑ τΟΥ ΔΗμΟΥ ΚΑι τΗΣ ΑΥτΟΔιΟιΚΗΣΗΣ, αλλά και επιδίωξη

άμεσης επίλυσης σοβαρών θεσμικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων από το Κράτος,

με πολιτικούς αγώνες και δικαστικά μέσα. Ανεξαρτησία όχι μόνον από τα κόμματα,

αλλά και από την Κρατική Διοίκηση, σε περίπτωση που παραβιάζεται η Συνταγματική

αυτοτέλεια των Δήμων.



Σήμερα οι κάτοικοι του Αλίμου πληρώνουν από τα
ακριβότερα δημοτικά τέλη στο Λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής, ενώ το επίπεδο της καθαριότητας της πόλης
μας δεν είναι ικανοποιητικό (π.χ. σχεδόν ανύπαρκτος
οδοκαθαρισμός με σκούπα, κάδοι απορριμμάτων
που δεν πλένονται κ.λπ.)
Για μια πραγματικά ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ και ταυτόχρονα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο δημοτικό ταμείο, προγραμματί-
ζουμε:

Διάτηρηση και ανδιαρθρωση του υφιστάμενου
προσωπικού Καθαριότητας, ώστε το προσωπικό να
αξιοποιηθεί και για:

1. Τον καθαρισμό των δρόμων και των πλατειών με
σκούπα.

2. Τη βελτίωση και επέκταση της Ανακύκλωσης.

3. Την καθαριότητα των Δημοτικών Παιδικών Σταθ-
μών, των τμημάτων του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού και των χώρων άθλησης (Κολυμβητή-
ριο, γήπεδα κ.λπ.)

Τοποθέτηση υπόγειων (βυθιζόμενων) κάδων
απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης μας
όπου παράγονται πολλά σκουπίδια (π.χ. αγορές Δω-
δεκανήσου και Θουκυδίδου, σημεία με πολλούς κά-
δους, σούπερ-μάρκετ κ.λπ.). 

Κάθε βυθιζόμενος κάδος αντικαθιστά 4 συμβατικούς,
αφού η αναλογία χωρητικότητας των βυθιζόμενων
είναι 4:1.

Περιοδικό πλύσιμο και απολύμανση όλων των
κάδων απορριμμάτων. Είναι ζήτημα δημόσιας
υγείας.

Ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και εφαρ-
μογή του Κανονισμού Καθαριότητας και Περιβάλλον-
τος, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους για το
περιβάλλον, το πράσινο, την ανακύκλωση και τα κατοι-
κίδια.

Ψεκασμοί στα ρέματα και σε ειδικά σημεία για την πρό-
ληψη κατά των εντόμων και των κουνουπιών.

Σήμερα η πόλη μας παράγει κάθε χρόνο περίπου
24.900 τόνους σκουπίδια. Από αυτά ανακυκλώνεται
μόνο το 8%, ενώ τα υπόλοιπα καταλήγουν στις χω-
ματερές. 
Υπάρχουν τοποθετημένοι 2.175 κάδοι σκουπιδιών
(διαφόρων μεγεθών), 536 μπλε κάδοι ανακύκλωσης
και 52 ειδικοί κάδοι χαρτιού, δηλαδή μόνο το 20%
των κάδων αφορούν την ανακύκλωση.

Είναι ανάγκη να επεκταθεί η Ανακύκλωση, πράγμα
που ωφελεί εξαιρετικά το περιβάλλον και ταυτό-
χρονα μειώνει σοβαρά το κόστος διαχείρισης των
απορριμμάτων για το Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό προ-
τείνουμε: 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης (κομ-
ποστοποίησης) των οργανικών αποβλήτων των οι-
κιών, με δωρεάν διανομή στους δημότες ειδικών
κάδων και καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης. Πολλαπλά οφέλη για: 
1. Το Περιβάλλον, που δεν επιβαρύνεται, 
2. Το Δημοτικό Ταμείο που γλιτώνει έξοδα, καθώς
μειώνεται ο όγκος και το βάρος των απορριμμάτων
της πόλης μας,
3. Τους Πoλίτες, που έχουν δωρεάν κομπόστ (λίπα-
σμα) για τους κήπους, τις γλάστρες κ.λπ.

Πλήρης ανάπτυξη των συστημάτων ανακύκλω-
σης μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συ-
σκευών, τα οποία σήμερα είναι υποτυπώδη.
Τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σχολεία και σε κεν-
τρικά σημεία της πόλης και ενημέρωση των κατοί-
κων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του
Δήμου.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης καμένων μαγειρικών
λαδιών και ορυκτέλαιων. Υπενθυμίζουμε ότι 1 λίτρο
χρησιμοποιημένου λαδιού αυτοκινήτου μπορεί να
καταστρέψει περίπου 1.000.000 λίτρα νερού.

Παράλληλη συνεργασία και με το Συλλογικό Σύ-
στημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών – Αν-
ταποδοτική Ανακύκλωση, με τοποθέτηση ειδικών
ρομποτικών Κάδων σε κεντρικά σημεία της πόλης
μας. (Σήμερα υπάρχουν μόνο σε 2 σημεία: 
ΑΒ Βασιλόπουλος και Carrefour Αλίμου).  

Τοποθέτηση ειδικών κάδων σε επιλεγμένα σημεία
της πόλης για ανακύκλωση συγκεκριμένων υλικών
(π.χ. γυαλί). 

Ανακύκλωση απόκλαδων και φυτικών αποβλήτων
του Δήμου (μετατροπή τους σε βιοκαύσιμο pellet).

την ΑνακύκλωσηΑγαπώ

την ΚαθαριότηταΑγαπώ 

Αγαπώ τον ΆλιμοΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ



Αύξηση της δαπάνης για αγορά Πρασίνου (δενδρυλλίων και θάμνων) με περικοπή του αντίστοι-
χου ποσού από τα κονδύλια των Τεχνικών Έργων. 

Αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και αντικατάστασή τους με πράσινο, με
σκοπό τη βελτίωση της αισθητικής και την ασφαλή κυκλοφορία.

Μετατροπή των πρασιών των σχολείων και αδιαμόρφωτων κοινοχρήστων χώρων του δήμου
(π.χ. πλατεία οδού Κνωσού, πλατεία οδού Επτανήσου, πλατεία οδού Καρόλου Κουν) σε δημοτι-
κούς χώρους περιβαλλοντικής αγωγής μαθητών και σχολικούς λαχανόκηπους, με καλλιέργεια
οπωροφόρων δένδρων και ελληνικών θάμνων (δενδρολίβανο, μάραθο, λεβάντα, βασιλικός κ.λπ.).

Προσθήκη πρασίνου σε:
όλα τα τρίγωνα και τις κοινόχρηστες λωρίδες (π.χ. λεωφόρος Καλαμακίου στο ύψος του super-
market “ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ” & στο ύψος της οδού Ακροπόλεως, στη συμβολή των λεωφ. Ιωνίας
και Κυθηρίων κ.λπ.), 

τους πεζοδρόμους (π.χ. Αγ. Δημητρίου, στον Παλαιό Άλιμο, τα Αμπελάκια και την περιοχή 
των Τραχώνων - Ζωοδόχου Πηγής), 

τις παιδικές χαρές (ιδίως στο Κάτω Καλαμάκι),

τις πλατείες (ιδίως στο Άνω Καλαμάκι), 

τις νησίδες της Θεομήτορος και της Ιωνίας και

τα πάρκα και άλση της πόλης μας (π.χ. πάρκο Θράκης, πάρκο λόφου Αγ. Νικολάου
συμβολή λεωφ. Αμφιθέας με Θουκυδίδου κ.ο.κ.),

Όλα τα έργα πρασίνου θα εκτελεστούν από το συνεργείο πρασίνου του Δήμου
μας, το οποίο θα ενισχυθεί με προσωπικό από το συνεργείο Καθαριότητας. 

Ανανέωση και συντήρηση του πρασίνου στους Λόφους Πανί, Πολιτισμού (Κυθήριοι), Θεσμοφο-
ρίων (Παλαιός Άλιμος) και Αγ. Άννης.

Διεκδίκηση των κονδυλίων που δικαιούται ο Δήμος μας από το «Πράσινο Ταμείο», σύμφωνα
με επίσημες Αποφάσεις του Ταμείου.

Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για τις απαλλοτριώσεις και τα ζητήματα γης, ώστε να εξα-
σφαλιστεί το περισσότερο δυνατό κοινόχρηστο πράσινο. 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας αδέσποτων ζώων (περισυλλογή, εμβολιασμός, στείρωση).

Δημιουργία πάρκου για σκυλιά ώστε να δοθεί διέξοδος στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων και να αν-
τιμετωπιστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης ρύπανσης του περιβάλλοντος.

τo ΠράσινοΑγαπώ 
Προτεραιότητα μας το Πράσινο και όχι το τσιμέντο



Πράσινο και καθαρό Περιβάλλον για την πόλη, με
χρήματα που θα εξασφαλιστούν από τη μετακίνηση
κεφαλαίων από τα Τεχνικά Έργα (τσιμέντο) στα Έργα
φροντίδας του Πρασίνου.

Αγαπώ τον ΆλιμοΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ



Επικεντρωνόμαστε σε όλες τις δομές και τα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης,
ώστε να ενισχύσουμε όσο μπορούμε την κοινωνία, ιδίως τώρα που δοκιμάζεται
σκληρά.

Καθιέρωση και πρωινής λειτουργίας των δύο Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (7
το πρωί – 3 το μεσημέρι) με εξειδικευμένο προσωπικό για την απασχόληση παιδιών 2,5 έως 4,5 ετών
που δεν είναι εγγεγραμμένα στους Παιδικούς Σταθμούς.

Αποτελεσματική λειτουργία του “Κοινωνικού Παντοπωλείού” και του “Κοινωνικού Φαρμα-
κείου”, που χάρη στη δραστηριοποίηση των μελών της παράταξής μας δημιουργήθηκαν.
Προγραμματίζουμε την άμεση ενίσχυση της λειτουργίας τους με:
α) Συνεργασία με τα super-market και τα φαρμακεία της περιοχής, 
β) Λειτουργία τους και τις απογευματινές ώρες, 
γ) Συνεργασία με τους «Φαρμακοποιούς του Κόσμου» και την Εκκλησία, 
δ) Πλήρη ενημέρωση των πολιτών από την ιστοσελίδα του Δήμου για το πώς μπορούν να προσφέ-
ρουν και να δέχονται βοήθεια από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο.

Ενίσχυση του “Κοινωνικού Φροντιστηρίου” με δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα Γυμνασίου και
Λυκείου και ξένες γλώσσες για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές, σε συνεργασία με εθελοντές
καθηγητές και τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης της πόλης μας.

Αναδιοργάνωση του «Κινήματος χωρίς Μεσάζοντες», το οποίο ξεκίνησε στον Άλιμο από τα μέλη της
παράταξής μας, αλλά σήμερα η διεξαγωγή του είναι πλημμελής (π.χ. σχετικά ακριβές τιμές). Απαι-
τούνται: έρευνα για τον εντοπισμό των πιο ποιοτικών και φθηνών προϊόντων, εναλλαγή των προ-
ϊόντων κατά διαστήματα και σωστή ενημέρωση των πολιτών, ώστε να συμμετέχουν στο Κίνημα.

Συντονισμός της δράσης του Κέντρου Πρόληψης με αυτήν της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης,
ώστε να οργανωθούν Σχολές Γονέων σε όλα τα Σχολεία της πόλης μας και να καλύπτεται το με-
γαλύτερο δυνατό εύρος ζητημάτων που ενδιαφέρουν την οικογένεια και τη νεολαία.

Εμπλουτισμός της δράσης των τριών ΚΑΠΗ, με οργάνωση περισσότερων Ομάδων και δραστηριοτήτων
(π.χ. εξοικείωση με Η/Υ και ψηφιακό κόσμο) και με συμμετοχή των ΚΑΠΗ α) στα τμήματα του Πολιτι-
στικού και Αθλητικού Οργανισμού και β) στις δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Αντίληψης.

Τα μέλη της παράταξής μας πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του «Τοπικού Συμβουλίου Νέων».
Σήμερα ο θεσμός έχει απαξιωθεί.

Προγραμματίζουμε: 
α) δημιουργία έδρας για το τοπικό μας Συμβούλιο Νέων, 
β) χρηματοδότηση των δράσεων που θα αποφασίζει το όργανο αυτό της νέων, 
γ) συμμετοχή του Προέδρου του Συμβουλίου Νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
δ) ανάθεση γνωμοδοτικών/εισηγητικών αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο Νεολαίας. 
Όλα τα παραπάνω μέτρα θα κατοχυρωθούν με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων ως Κοινωνικά Δημοτικά Ιατρεία, για την υλοποίηση δράσεων
πρόληψης σε όλον τον πληθυσμό και για τη στοιχειώδη πρωτοβάθμια περίθαλψη απόρων, ανέργων
και ανασφάλιστων. Η αρχή για αυτό έχει ήδη γίνει από το 2012, μετά από προσπάθειες μελών της
παράταξής μας και έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από τριάντα Ιατροί και ειδικοί Επιστήμονες.

Διάθεση ενός δημοτικού αυτοκινήτου σε καθημερινή βάση για της ανάγκες της «Βοήθειας στο Σπίτι»
και εν γένει των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης.

Σχέδιο για
την κοινωνική αλληλεγγύη



Με πρόταση μελών της παράταξής μας ισχύει ήδη έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη για ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού (άποροι, ΑμεΑ, πολύτεκνοι) με χαμηλό εισόδημα. Στο πρώτο τρίμηνο της νέας δη-
μοτικής αρχής θα ψηφίσουμε: 
α) την επέκταση του μέτρου σε άλλες ευπαθείς ομάδες, καθώς και 
β) την πλήρη απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία άνω του 80%.

Οργάνωση δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης με γιατρούς (δωρεάν εξετάσεις, μετρήσεις και ομι-
λίες) στα ΚΑΠΗ, τις αθλητικές ομάδες, τα σχολεία, τους Παιδικούς Σταθμούς.

Καταθέτουμε προτάσεις σε όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που επιδοτούν δομές κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και την απασχόληση (ο Δήμος έχει ήδη συμμετάσχει σε τέσσερα τέτοια προγράμματα, κα-
τόπιν μέριμνας μελών της παράταξής μας: 
Α. Σ. ΝΕΦΕΛΗ, Τηλεϊατρική στα ΚΑΠΗ, Δομές κατά της φτώχειας, Πρόληψη μεταβολικού συνδρόμου
στα σχολεία).

Συνεργασία με το ΕΚΑΒ για εγκατάσταση κινητής ιατρικής μονάδας του ΕΚΑΒ στην πόλη μας, σε χώρο
που θα παραχωρήσει ο Δήμος (στα Δημοτικά Ιατρεία), όπως έχει ήδη γίνει σε άλλους όμορους δήμους
(π.χ. Ηλιούπολη). 

Συνεργασία με ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα της περιοχής μας για παροχή ειδικών εκπτωτικών πακέτων
για ιατρικές παροχές και δωρεάν εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες πολιτών (μέλη ΚΑΠΗ, παιδιά των
ΚΔΑΠ και των Παιδικών Σταθμών και οικογένειές τους κ.λπ.).

Συνεργασία με την Ι.Μητρόπολη Ν.Σμύρνης και τους Ιερούς Ναούς της πόλης μας, για την ενίσχυση
του κοινωνικού έργου και των δράσεων της Εκκλησίας (π.χ. συσσίτια, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.).

Στρατηγικές συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς (Κρατικά και Ιδιωτικά Ινστιτούτα, τοπικές επιχειρήσεις,
πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι).

Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για τα ΑμεΑ. Ειδικά καταρτισμένος υπάλ-
ληλος του Δήμου θα ενημερώνει τα ΑμεΑ για τα δικαιώματά τους και τις ισχύουσες ρυθμίσεις (π.χ. έκ-
πτωση στα Δημοτικά Τέλη, μειωμένα δίδακτρα κ.λπ.).

Εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού στο site του Δήμου, ώστε να έχουν οπτική και ηχητική πρόσβαση
οι συμπολίτες μας ΑμεΑ.



Τα μέλη της παράταξής μας από το 2012 πρωτοστάτησαν στη δημιουργία και λει-
τουργία του «Γραφείου Εθελοντισμού». 

Μέσα από τον εθελοντισμό οι συνδημότες μας μπορούν να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν δημι-
ουργικά σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Για την ανάπτυξη του κινήματος του εθελοντισμού στον Άλιμο, προτείνουμε:
Εκδοση ενημερωτικού εντύπου για τους δημότες, εκπαίδευση εθελοντών με μορφή σεμιναρίου και με
ειδικό εγχειρίδιο κατάρτισης, διοργάνωση δράσεων και δημόσιο απολογισμό της δράσης των εθελον-
τών, υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου, δημιουργία Μητρώου Εθελοντών. 

Με εθελοντές μπορούν να υλοποιηθούν πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, όπως το Κοινωνικό Φροντιστή-
ριο, η φύλαξη και φροντίδα παιδικών χαρών, δημοτικών χώρων, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής κ.α.

Ενεργοποίηση, στελέχωση και λειτουργία του δημοτικού Γραφείου Απασχόλησης,
για την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας στον
Άλιμο. 

Το Γραφείο: 
α) θα ενημερώνει τους ανέργους για προγράμματα απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το ΕΣΠΑ
και τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής μας και

β) θα προτείνει ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων για νέες, αλλά και για υφιστάμενες επιχειρήσεις (π.χ. για
τον εκσυγχρονισμό, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομιών, επικοινωνιακών πρακτικών).

Διάθεση χώρου στην ιστοσελίδα του Δήμου, για να αναρτώνται προσφερόμενες θέσεις εργασίας για
τους ανέργους της πόλης μας (από ιδιώτες επαγγελματίες, δημόσιους φορείς, προγράμματα απασχόλη-
σης, προκηρύξεις κ.λπ).

τον εθελοντισμό

Σχέδιο για
την καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας

Αγαπώ



Πολιτιστικός Οργανισμός: 
Oργανωμένη λειτουργία τμημάτων διαφόρων αντικειμένων με Προγραμματική Σύμβαση με δασκάλους
και καθηγητές (εικαστικά, θέατρο, χορός, μουσική, φωτογραφία, γιόγκα, κατασκευή κοσμημάτων κ.α.).
Οι πολίτες θα παρακολουθούν με χαμηλότερο αντίτιμο και ειδικές εκπτώσεις για φοιτητές, πολύτεκνους,
ΑμεΑ, ευπαθείς ομάδες. Επίσης διοργάνωση κύκλων Σεμιναρίων (π.χ. για προχωρημένους μαθητές και
επαγγελματίες καλλιτέχνες).

Κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Θουκυδίδειου Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού.

Ίδρυση και λειτουργία δημοτικού θερινού σινεμά.

Διοργάνωση Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού, στα επιτυχημένα
πρότυπα πολλών άλλων Δήμων (Βύρωνας, Πετρούπολη, Ηλιούπολη, Καλαμάτα, Σέριφος κ.λπ.). Ποικιλία
καλλιτεχνικών τάσεων και θεατρικών ειδών και χαμηλές τιμές εισιτηρίων, ώστε το φεστιβάλ να είναι προ-
σιτό σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Υλοποίηση της δράσης «Κατασκήνωση μέσα στην πόλη» από 15 Ιουνίου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου κάθε
έτους για την ευχάριστη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, όσο καιρό δεν πάνε διακοπές.

Δημιουργία του θεσμού των «Πολιτιστικών Διαδρομών»: Διοργάνωση ομαδικών επισκέψεων πολιτών
(με φθηνό εισιτήριο και δωρεάν μεταφορά με δημοτικό λεωφορείο) σε θεατρικές και μουσικές παραστά-
σεις, την Εθνική Λυρική Σκηνή, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.

Λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τις απογευματινές ώρες, ώστε να είναι επισκέψιμη από μα-
θητές και εργαζόμενους, και ψηφιακή καταγραφή των βιβλίων της, ώστε ο κατάλογος βιβλίων να είναι
διαθέσιμος on-line μέσω διαδικτύου.

Διοργάνωση εκδηλώσεων για το βιβλίο, με παρουσίαση νέων βιβλίων από τους συγγραφείς τους, διε-
ξαγωγή ομιλιών-συζητήσεων με λογοτέχνες και εκδηλώσεις ανάγνωσης παιδικών βιβλίων για τους μα-
θητές νηπιαγωγείων-δημοτικού.

Διοργάνωση Εκθέσεως Βιβλίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.

Προώθηση της τέχνης Urban Painting σε τοίχους δημόσιων κτηρίων και χώρων, σε συνεργασία με τους
Εθελοντές και το Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας.

Σχέδιο για τον πολιτισμό

Πρωινή λειτουργία των

Κέντρων Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών,

Κόμβου Αλληλοβοήθειας

για άπορους, δημιουργία

Γραφείου Απασχόλησης

και Επιχειρηματικότητας

για άνεργους. 



Ανέγερση του 2ου Κλειστού γυμναστηρίου (γηπέδου), για το οποίο υπάρχει μεγάλη ανάγκη εδώ και
πάρα πολύ καιρό (χωροθέτηση: δίπλα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο / χρηματοδότηση: Περιφέρεια Αττικής
ή Δήμος).

Λειτουργία υπαίθριου γυμναστηρίου, με υπαίθρια όργανα γυμναστικής που θα τοποθετηθούν σε ειδικά
διαμορφωμένο ανοιχτό χώρο.

Συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων (αγωνιστικό δάπεδο και τουαλέτες Κλειστού Γυμναστηρίου,
περιφράξεις και υποδομές ανοικτών γηπέδων στους Τράχωνες, τον Παλαιό Άλιμο και το λόφο Πανί κ.λπ.).

Κατάρτιση Κανονισμού Παραχώρησης και Χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στους φορείς και τα
σωματεία. 

Διασφαλίζεται έτσι:
α) ο εξορθολογισμός της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων,
β) η αξιοκρατική παραχώρηση των χώρων με βάση αντικειμενικά κριτήρια, 
γ) ο καθορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των φορέων. Ανάλογος Κανονισμός έχει ήδη ψηφιστεί
σε αρκετούς Δήμους της Αττικής και λειτουργεί με πολλή επιτυχία.

Διοργάνωση ημερήσιων αθλητικών εκδηλώσεων για την προώθηση του μαζικού αθλητισμού (μίνι τουρνουά
5Χ5 σε κεντρικά σημεία της πόλης, ανώμαλος δρόμος για παιδιά κ.λπ.).

Λειτουργία οργανωμένων Τμημάτων για διάφορες μορφές άθλησης (κολύμβηση, γυμναστική, γιόγκα, τένις,
pilates, μοντέρνοι χοροί κ.α.) από τον Θουκυδίδειο Οργανισμό.

Ανάπτυξη του Beach Volley στην παραλία μας.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
α) διαφανής διαχείριση των οικονομικών, ώστε να μην ξανακλείσει λόγω έλλειψης χρημάτων,

β) λειτουργία με περισσότερες ώρες/διαδρομές χρήσης του Κολυμβητηρίου από τους πολίτες, ώστε να μπο-
ρούν να το χρησιμοποιούν όσοι επιθυμούν,

γ) δημιουργία περισσότερων τμημάτων για τα παιδιά και μικρές ηλικίες, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της
«λίστας αναμονής» για εγγραφή παιδιού και

δ) διάθεση ειδικής διαδρομής για την άθληση ΑμεΑ, με την καθοδήγηση εξειδικευμένου προπονητή.

Κατασκευή πίστας skateboard, που αποτελεί πάγιο αίτημα των νέων της πόλης μας.
(χωροθέτηση: στο Ο.Τ. 571, δίπλα από το JUMBO).

Σχέδιο για τον αθλητισμό



Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας για τη σύνδεση των περιοχών του Αλίμου μεταξύ τους και
με το σταθμούς ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ του Αλίμου.

Άμεση αλλαγή του δρομολογίου της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής 101 που συνδέει την πόλη μας με
το σταθμό του ΜΕΤΡΟ ‘Άλιμος’, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ. Ο σημερινός σχεδιασμός των γραμμών προκαλεί
ταλαιπωρία και δεν εξυπηρετεί τους Αλιμιώτες.

Δημιουργία υποδομών και δράσεων για να ενθαρρύνουμε τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσο κυκλοφορίας:
τοποθέτηση κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, συμμετοχή σε ποδηλα-
τοδρομίες κ.λπ.

Συντήρηση, επισκευή και κατασκευή πεζοδρομίων από το Συνεργείο Μικροέργων του Δήμου μας. Το Συ-
νεργείο υπάρχει ήδη, χρειάζεται ενίσχυση του προσωπικού του και καλύτερος προγραμματισμός.

Παρεμβάσεις σε οδούς και σημεία της πόλης που έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνό-
τητα και γίνονται ατυχήματα (π.χ. δημιουργία χτιστών αναβαθμών στη λεωφόρο Κυθηρίων, στην οδό Αγ.
Δημητρίου, μπροστά από Σχολεία κ.λπ.).

Εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου στα σημεία με χρόνια προβλήματα, τα οποία χρειάζεται
επειγόντως να αντιμετωπιστούν (π.χ. διαμόρφωση οδών Καρυάτιδων και Θεμιστοκλέους, πεζοδρόμηση οδών
Μ.Κάλλας και Λευκωσίας, μονοδρόμηση Αγ. Νικολάου, διάνοιξη Κοτζιά από Κ. Κουν μέχρι το τέλος, διατήρηση
της πεζοδρόμησης Μ. Λοΐζου, στένεμα οδοστρώματος οδού Μαραθονομάχων και διευθέτηση χώρων στάθ-
μευσης αυτοκινήτων κ.λπ.). 

Οι παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία 
με το Σύλλογο κάθε περιοχής.

Κατασκευή διαγραμμίσεων και ραμπών ΑμεΑ σε κεντρικά σημεία της πόλης, για διευκόλυνση της κυκλοφο-
ρίας των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Δημιουργία πεζογέφυρας στην Παραλία για τη σύνδεση του οικιστικού ιστού της πόλης με το παραλιακό
μέτωπο.

Συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών για την τοποθέτηση δύο πεζοφάναρων στη λεωφόρο Ελευθερίας
(Αμφιθέας), ώστε να συνδεθεί η περιοχή Γκρώμαν με το Κάτω Καλαμάκι.

Σχέδιο για την 
κυκλοφορία στην πόλη



Σχέδιο για για την παιδεία
Υλοποίηση Προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου» σε συνεργασία με τα Σχολεία του
Αλίμου. Οι μαθητές ενημερώνονται για την Ιστορία του Αλίμου (από τους προϊστορικούς
χρόνους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή), το φυσικό του περιβάλλον και τη λειτουργία της
πόλης. Μαθαίνουν, έτσι, να αγαπούν και να σέβονται τη σημερινή πόλη.

Συντήρηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και ένταξή του στη λειτουργία των Δημοτικών Σχο-
λείων.

Δημιουργία δακτυλίων ήπιας κυκλοφορίας και πρασίνου γύρω από τα σχολεία, με ανάπλαση των
περιμετρικών οδών των σχολείων.

Φύλαξη των Σχολικών Κτιρίων, σε συνεργασία με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) και
εθελοντές.

Κατασκευή του 10ου Δημοτικού Σχολείου στον Παλαιό Άλιμο 
(οικόπεδο οδού Ιονίου και Κεφαλληνίας).

Κατασκευή του 8ου Δημοτικού Σχολείου στα Αμπελάκια (Οικοδ. Τετρ. 370).

Προσπάθεια εξεύρεσης νέου χώρου για το 7ο Δημοτικό Σχολείο.

Ειδικός εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την εξασφάλιση της συμμετοχής μας στον προγραμ-
ματισμού του ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) για τα σχολεία της περιοχής μας (κατασκευές νέων
κτηρίων και επισκευές υφιστάμενων σχολικών μονάδων).

Ανοικτά Σχολεία: 
Παραχώρηση για τη χρήση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων των σχολείων σε αθλητικούς και πολι-
τιστικούς φορείς της πόλης. Τα σχολεία μετατρέπονται έτσι σε εστίες αθλητισμού και πολιτισμού και συν-
δέονται με την τοπική κοινωνία.

Ενίσχυση της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, μείωση των μελών τους και επαναφορά της Δη-
μοτικής Επιτροπής Παιδείας στον ορθό, γνωμοδοτικό της ρόλο.

Οργανωμένη διεξαγωγή δωρεάν Σεμιναρίων Επιμόρφωσης πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα
(χρήση Η/Υ, ξένες γλώσσες, οικονομία, νέες τεχνολογίες κ.λπ.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
της “Δια Βίου Μάθησης” του Υπουργείου Παιδείας.

Επανέναρξη της λειτουργίας του Αλιευτικού Μουσείου στο ιστορικό κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου (αποτελεί συμβατική μας υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και εμπλουτισμός του με
λαογραφικά εκθέματα και ντοκουμέντα της τοπικής ιστορίας (φωτογραφίες, αντικείμενα κ.λπ.).

Οργάνωση “Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου”: 
Πανεπιστημιακοί Καθηγητές παραδίδουν δωρεάν κύκλους μαθημάτων με συγκεκριμένο προγραμματι-
σμό (π.χ. πέντε δίωρες παραδόσεις, μία ανά εβδομάδα) σε ένα ευρύ θεματικό  φάσμα (Ιστορία της Ελ-
ληνικής Λογοτεχνίας, Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Η Τέχνη στην Ευρώπη κ.α.). 
Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υπογραφεί και πλαίσιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
όπως έχουν ήδη κάνει και άλλοι δήμοι (π.χ. Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων).





Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού με λάμπες LED νέας γενιάς.
Οι λάμπες αυτές είναι χαμηλής κατανάλωσης, παράγουν καλύτερο φωτισμό, είναι οι-
κολογικές και έχουν διάρκεια ζωής 10-20 έτη. Εξοικονομούνται έτσι ετησίως τουλάχι-
στον 400.000 € από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει ο Δήμος για
το φωτισμό και ελαχιστοποιείται η απασχόληση προσωπικού για τη συνεχή αγορά και
αντικατάσταση λαμπτήρων. 

Διαμόρφωση και αναβάθμιση των εισόδων στην πόλη μας (λεωφ. Δωδεκανήσου, λεωφ. Αμφιθέας,
λεωφ. Καλαμακίου, λεωφ. Ποσειδώνος & Έλλης) 

Έναρξη διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΗ για τη σταδιακή υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού
ρεύματος, αρχικά των υποσταθμών και εν συνεχεία των καλωδιώσεων και των τσιμεντένιων στύλων,
ώστε η πόλη μας να αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και αισθητικά. 

Αξιοποίηση κάθε «πράσινου» προγράμματος για την τοποθέτηση «πράσινων» στεγών και φωτο-
βολταϊκών συστημάτων σε σχολεία και δημοτικά κτίρια.

Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας), για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην ανάληψη πρωτοβουλιών
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διεκδίκηση από την Περιφέρεια Αττικής της κατασκευής του αντιπλημμυρικού έργου της οδού Κα-
νάρη.

Φροντίδα, συχνός καθαρισμός, φωτισμός και εμπλουτισμός του πρασίνου στα Ρέματα του Δήμου
μας (Πικροδάφνης, Αγ. Νικολάου, Αγ. Δημητρίου και Λαγκαδίων) και ανάπλασή τους σε γραμμικά
πάρκα πρασίνου.

Ενεργοποίηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής για το οικόπεδο οδών Αναπή-
ρων Πολέμου και λεωφ. Ελευθερίας (όπου σταθμεύουν νταλίκες), συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για το
οικόπεδο όπου βρίσκεται το αντλιοστάσιο (Αναπήρων Πολέμου) και προσθήκη πρασίνου στην πα-
ραρεμάτια ζώνη της περιοχής Γκρώμαν.

Αποδέσμευση του οικοπέδου Κεφαλληνίας από την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να κατα-
σκευαστεί το 10ο Δημοτικό Σχολείο στον Παλαιό Άλιμο.

Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των Οικοδομικών Τετραγώνων στις οδούς: Κνωσού & Υψηλάντου,
Επτανήσου, Καρ. Κουν κ.α. και εμπλουτισμός τους με πράσινο, που τόσο πολύ έχουμε όλοι ανάγκη.

Σχέδιο για τις υποδομές



Ανέγερση του νέου Παιδικού Σταθμού στη λεωφόρο Καλαμακίου. Αξιοποιείται έτσι ένα
οικόπεδο ανεκμετάλλευτο επί 35 χρόνια (το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου ξε-
καθάρισε έπειτα από μέριμνα των μελών της παράταξής μας).

Φωτισμός και αναβάθμιση του πάρκου στη συμβολή των οδών Σόλωνος, Θουκυδίδου και λεωφ.
Αμφιθέας.

Διαμόρφωση του Ο.Τ. 375 (Σερίφου, Σολωμού και Ισαάκ) σε χώρο πρασίνου, πολιτισμού και
αθλοπαιδιών. Η Μελέτη για το έργο έχει ήδη εκπονηθεί από εθελοντή Μηχανικό συμπολίτη μας. 

Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση του Ρέματος Τραχώνων και περιβαλλοντικής μελέτης για την
ένταξη του Κτήματος Τραχώνων στο σχέδιο.

Εξωραϊσμός και αναβάθμιση του μετώπου της πόλης μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με περιβαλ-
λοντικές, αρχιτεκτονικές και γεωτεχνικές παρεμβάσεις.

Μετατροπή των συντριβανιών που δεν λειτουργούν σε ζαρντινιέρες με πράσινο (ιδίως στην περιοχή
των Τραχώνων).

Φροντίδα για το πράσινο στην περιοχή του Άνω Καλαμακίου:
Eπισκευή γεώτρησης στην πλατεία Καραϊσκάκη (Κλούβα) και αυτόματου ποτίσματος στο έργο της Βε-
νιζέλου-Μάτση-πλ. Παναγούλη, αποψιλώσεις και προσθήκη πρασίνου στο πάρκο οδού Θράκης, στην
Ελ. Βενιζέλου και στο Κλειστό Γυμναστήριο.

Διαμόρφωση των οδών με μεγάλο πλάτος (Μιχαλακοπούλου – Γούναρη – Μαυρομιχάλη – Χαρ.
Τρικούπη): προσθήκη πρασίνου, μεγάλωμα πεζοδρομίων κ.λπ., ώστε η κυκλοφορία να είναι ασφα-
λέστερη και να αναβαθμιστεί αισθητικά και περιβαλλοντικά η περιοχή.



Έκδοση “Κάρτας Δημότη”, η οποία θα ενσωματώνει όλα τα προνόμια και τις υπη-
ρεσίες για τον πολίτη: ελεύθερη είσοδο στην Πλαζ του Αλίμου, εκπτώσεις σε το-
πικά καταστήματα, διοικητική εξυπηρέτηση από το Δήμο (πιστοποιητικά μέσω
Internet, e-ΚΕΠ κ.λπ).

Πρόγραμμα εκπτώσεων και προσφορών για τους κατοίκους του Αλίμου από τα τοπικά κα-
ταστήματα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματοβιοτεχνών Αλίμου. 
Δημιουργία προγράμματος Ξενάγησης των τουριστών στις αρχαιότητες της πόλης μας με μη-
χανοκίνητο «τρενάκι» (walking tour), με αφετηρία τη ΜΑΡΙΝΑ Αλίμου και στάσεις στις αγορές
του Άνω και Κάτω Καλαμακίου (Δωδεκανήσου – Θουκυδίδου). Δίνεται έτσι η δυνατότητα
στους επισκέπτες να γνωρίσουν τον Άλιμο και την ιστορία του και ταυτόχρονα τονώνεται η
εμπορική κίνηση στις αγορές.

Ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω της ιστοσελίδας
του Δήμου, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν από το σπίτι τους ή οπου-
δήποτε αλλού όσα διαμείβονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δημιουργία λογισμικού «Alimos Navigator» για πλοήγηση μέσω κινητού τηλεφώνου και κα-
θημερινή χρήση των πολιτών, αλλά και των τουριστών που κινούνται μέσα στην πόλη (οδηγός
καταστημάτων, οδών, δημοτικών υπηρεσιών).

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου και μετατροπή της σε Ψηφιακή Πύλη παροχής υπη-
ρεσιών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), ώστε να είναι πιο
λειτουργική και φιλική.

Ενημέρωση των πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (newsletter) για τις δράσεις, τα προ-
γράμματα και την επικαιρότητα στην πόλη μας. Η υπηρεσία υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του
Δήμου μας, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί.

Δημιουργία ειδικού χώρου στην ιστοσελίδα του Δήμου για την προβολή των δράσεων των
φορέων της πόλης μας, όπου θα αναρτώνται όλες οι εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και πρωτο-
βουλίες των φορέων του Αλίμου.

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, για την πλήρη ενημέρωση
των πολιτών αναφορικά με όλες τις δράσεις, τα προγράμματα, τις εκδηλώσεις, τις υπηρεσίες
και τα νέα των Παιδικών Σταθμών.

Ενεργοποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, δημιουργία ιστοσελίδας για τον του-
ρισμό στην πόλη μας (Μαρίνα Αλίμου, Αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχεία και καταστήματα)
και διασύνδεσή της με άλλες τουριστικές ιστοσελίδες και εφαρμογές.

Σχέδιο για την 
ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες





Επαναλειτουργία της ειδικής Γραμμής Παραπόνων και Υποδείξεων, όπου ο πολίτης:
α) ενημερώνεται για όποιο δημοτικό ζήτημα τον απασχολεί, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στην
πόλη μας, 
β) υποδεικνύει τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζει στη γειτονιά του ή ευρύτερα στην πόλη, με
άμεση ανταπόκριση από το Δήμο για την πορεία του αιτήματός του,
γ) καταθέτει τις υποδείξεις και τις προτάσεις του.

Ηλεκτρονική οργάνωση του Δημαρχείου με Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.

Κατάρτιση νέου Οργανισμού του Δήμου, με αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης (job
description) αιρετών και υπαλλήλων και θέσπιση Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

Θέσπιση Κανονισμού Εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για να γίνεται με διαφάνεια
και η αντικειμενικότητα η επιλογή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς. Οι αιτήσεις εγγραφής μο-
ριοδοτούνται με αντικειμενικά οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να κρίνονται με δίκαιο τρόπο.
Το μέτρο ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλούς δήμους του Λεκανοπεδίου.

Ανάθεση μέρους των αρμοδιοτήτων που είχε η Δημοτική Αστυνομία σε εντεταλμένους διοικητικούς
υπαλλήλους, ώστε να επιτυγχάνεται ένας βασικός έλεγχος στη λειτουργία της πόλης (π.χ. παραβάσεις
καθαριότητας).

Λειτουργία της «διοικητικής βοήθειας στο σπίτι» για άτομα που λόγω προβλημάτων υγείας ή ηλικίας
αδυνατούν να μεταβούν στο ΚΕΠ ή το Δημαρχείο και να εξυπηρετηθούν. Με ένα απλό τηλεφώνημα
ειδικά εξουσιοδοτημένος διοικητικός υπάλληλος επισκέπτεται τον πολίτη, ώστε να τον εξυπηρετεί (γνή-
σιο υπογραφής, έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.).

Μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου, για το συνεχή έλεγχο μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
του τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από την αποθήκη του Δήμου.

Ψήφιση νέου Κανονισμού για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με ρητές προβλέψεις και
για τα περίπτερα, τις εμποροπανηγύρεις και τις νέες αρμοδιότητες εμπορίου από τον «Καλλικράτη» (ν.
3852/2010).

Καθιέρωση απογευματινής λειτουργίας των δύο ΚΕΠ της πόλης μας και προετοιμασία για τα e-ΚΕΠ
(ηλεκτρονικά ΚΕΠ).

Καθημερινή προσωπική παρουσία του Δημάρχου κάθε μήνα σε διαφορετική υπηρεσία ή οργανισμό
και διεξοδικός προγραμματισμός σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο (ή πρόεδρο) και διευ-
θυντή, για τη διευθέτηση χρονιζόντων ζητημάτων και την άρτια εφεξής οργάνωση της λειτουργίας.

Μείωση του αριθμού των μελών των δύο Σχολικών Επιτροπών και του Δ.Σ. του Θουκυδίδειου Πολι-
τιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, ώστε τα νομικά αυτά πρόσωπα να μπορούν να διοικηθούν με
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Σχέδιο για
την διοικητική οργάνωση του δήμου



Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, με τη
χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα) και με τη συνεργασία των
τοπικών Συλλόγων και Φορέων (π.χ. συνελεύσεις κατοίκων).

Αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Συνεδρίαση της Επιτροπής τουλάχι-
στον μία φορά κάθε δύο μήνες και αξιοποίησή της για τη συνεργασία Δημοτικής Αρχής – Φορέων. 

Συστηματική συνεργασία με Συλλόγους και Φορείς, ώστε η Δημοτική Αρχή να ενημερώνεται, να προ-
γραμματίζει και να ενημερώνει συνεχώς.

Σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων από πολίτες του Αλίμου – ειδικούς επιστήμονες (οικονομολόγοι,
νομικοί, μηχανικοί κ.α.) για τον εις βάθος έλεγχο κάθε γενικού ή ειδικού ζητήματος αναφορικά με τα πε-
πραγμένα της Διοίκησης, καθώς και την υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση για την καλύτερη οργά-
νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα ενταχθεί θεσμικά στις Επιτροπές του Δημοτικού
Συμβουλίου, θα ορίζεται από αυτό και θα λογοδοτεί σε αυτό.

Ενεργοποίηση και στελέχωση όλων των γνωμοδοτικών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε
το Δ.Σ. να βοηθιέται στο έργο του. Οι επιτροπές θα υποβάλλουν γραπτές προτάσεις ανά θεματικό τομέα
(π.χ. πολιτισμός, αθλητισμός, παιδεία κ.λπ.) και θα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησής τους.

Αξιοποίηση του θεσμού των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων: ανάθεση τομέων ευθύνης σε Εντε-
ταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για την παραγωγή περισσότερου και πληρέστερου δημοτικού
έργου.

Υλικοτεχνική αναβάθμιση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και αξιοποίησή της και για σημαν-
τικές τελετές και εκδηλώσεις του Δήμου μας.

Εξεύρεση χώρου για λειτουργία νέου, σύγχρονου δημαρχείου, το οποίο θα καλύπτει τις πιεστικές και
αυξημένες ανάγκες μιας σύγχρονης πόλης. Μετά τη μετακίνηση του Δημαρχείου, το σημερινό κτίριο του
Δημαρχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού (για εκθέσεις, διαλέξεις, εκδηλώσεις των
τοπικών Συλλόγων και Φορέων, Μουσείο των αρχαιοτήτων του Αλίμου που σήμερα φυλάσσονται στο
υπόγειο του Μουσείου Πειραιά κ.λπ.).

Σχέδιο για
την συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων



Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε είναι αδιανόητο να επιβαρύνουμε τους πολίτες με
επιπλέον τέλη και φόρους. Τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε οι κάτοικοι του Αλίμου
είναι από τα ακριβότερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Το ζητούμενο είναι η σωστή και
πιο προσεκτική αξιοποίηση των χρημάτων αυτών από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής
και όχι η αύξησή τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ “ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ”
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας (χρέος άνω των 17.000.000 € και επισφάλειες), είναι
σοβαρός ο κίνδυνος να τεθεί ο Δήμος Αλίμου σε Ειδικό Πρόγραμμα Επιτήρησης (ν. 4111/2013).
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τις αποφάσεις για την πόλη μας θα τις παίρνει το Παρατηρητήριο Οικο-
νομικής Αυτοτέλειας των Δήμων (υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών), το οποίο ανάμεσα στα
άλλα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα Δημοτικά Τέλη που πληρώνουν οι πολίτες στο Δήμο μέχρι
και 10 φορές (!!!), προκειμένου ο Δήμος να αποπληρώσει τα χρέη του.

Είναι προφανές ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέψουμε την ένταξή μας στο
Πρόγραμμα Επιτήρησης.  

Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο: 
α) Να εφαρμόσουμε άμεσα καινοτομίες και αλλαγές στη λειτουργία του Δήμου, οι οποίες πετυχαί-
νουν τεράστια οικονομία σε πάγιες και μεγάλες δαπάνες (π.χ. καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός), 

β) Να ελέγχουμε συστηματικά τις δαπάνες, βάζοντας προτεραιότητες στις ανάγκες μας, αλλά και να
παρακολουθούμε τα έσοδα, ώστε να μην μένουν ανείσπρακτα ποσά από μεγάλους οφειλέτες (π.χ.
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), 

γ) Να επιδιώξουμε την πλήρη εκμετάλλευση όλων των επιχορηγήσεων του ΕΣΠΑ, της Περιφέρειας
Αττικής και των δυνατοτήτων σύμπραξης με ιδιωτικά κεφάλαια (Σ.Δ.Ι.Τ.), ελαχιστοποιώντας τις δα-
πάνες για έργα από το Ταμείο του Δήμου, 

δ) Να δημιουργήσουμε έσοδα από νέες πηγές, αξιοποιώντας την περιουσία του Δήμου για να επι-
τύχουμε ανάπτυξη στην περιοχή μας (π.χ. μίσθωση των ακινήτων του Δήμου για διοργάνωση πολι-
τιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.).

Ενεργοποίηση της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου μας ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. για τη συμμετοχή της
σε αναπτυξιακές και κερδοφόρες πρωτοβουλίες, σε σύμπραξη με ιδιωτικά κεφάλαια (π.χ. προγράμ-
ματα ‘JESSSICA’). Τα κέρδη της θα διατίθενται κάθε χρόνο για την υλοποίηση προνοιακών, αθλητικών
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός και απολογισμός της θα αναρ-
τώνται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Συνολική προκήρυξη διαγωνισμού για κάθε δαπάνη ανά κατηγορία, ώστε να
επιτύχουμε καλύτερες τιμές και να γίνεται οικονομία κλίμακας.

Σχέδιο για
τα οικονομικά του δήμου
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ



ΚΤΗΜΑ ΤΡΑΧΩΝΕΣ.
Πρόκειται για μια μεγάλη έκταση, εκτός σχεδίου, που περιλαμβάνει Βιομηχανικό Πάρκο, πλήθος σημαντικών

αρχαιολογικών ευρημάτων και δασικό πράσινο. Στο χώρο αυτό ήταν το κέντρο του αρχαίου Δήμου Ευωνύμου.

Απαιτείται επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαδικασιών αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού

(έχει ανατεθεί η μελέτη εδώ και 5 χρόνια σε μελετητικό γραφείο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί) και ενιαία ένταξη

στο σχέδιο πόλης ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της περιοχής των τραχώνων, ώστε ο Δήμος μας να αποκτήσει τη μεγαλύ-

τερη δυνατή εισφορά σε γη. 

Περιέρχονται, έτσι, στην ιδιοκτησία του Δήμου οι αρχαιολογικοί χώροι του «Κτήματος Γερουλάνου» (ιδιαίτερα

το Βυζαντινό Εκκλησάκι του 13ου αιώνα), σημαντικοί χώροι πρασίνου και ταυτόχρονα οικόπεδα για ανέγερση

νέου Δημοτικού Σχολείου και νέου, σύγχρονου, Δημαρχείου. 

Οι πόροι για την υλοποίηση της Μελέτης (κατασκευή δρόμων, υποδομών κ.λπ.) θα προέλθουν από τις εισφορές

των ιδιοκτητών της περιοχής, σύμφωνα με το ν. 1337/1983. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα μεγαλύτερα

περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολιτιστικά οφέλη για την πόλη μας.

Επίσης, είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι δικαστικοί αγώνες και οι κινητοποιήσεις Δήμου και πολιτών, ώστε

να διασφαλιστεί: 

α) η επισκεψιμότητα της Βυζαντινής Εκκλησίας των Εισοδίων της Θεοτόκου και 

β) η εκπόνηση ειδικής μελέτης και η συντήρηση των τοιχογραφιών και αγιογραφιών της Εκκλησίας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΜΠΑΡΙ
Άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής «Τρουμ-

πάρι». Περιέρχονται έτσι στην ιδιοκτησία του Δήμου μας τμήματα γης (κοινόχρηστα και δομήσιμα), αλλά και

πόροι από την εισφορά των ιδιοκτητών της περιοχής (ν. 1337/1983).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΗΣ
Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για τα ζητήματα γης, με αποστολή: 1) Τη δημιουργία πλήρους αρχείου για

όλες τις εκκρεμότητες, ώστε να εξασφαλιστεί η προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου με τον ταχύτερο,

ασφαλέστερο και πλέον διαφανή τρόπο, 2) Την οριστική εκκαθάριση και ταξινόμηση σε προτεραιότητες όλων

των εκκρεμών υποθέσεων απαλλοτριώσεων, ρυμοτομίας και ζητημάτων γης.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (νεκροταφείο)
Εξεύρεση χώρου για τη δημιουργία Διαδημοτικού Κοιμητηρίου (σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Αρ-

γυρούπολης-Ελληνικού και Γλυφάδας). 

ΠΑΡΑΛΙΑ
Διεκδικούμε να περάσει ολόκληρη η παραλία της πόλης μας («Ακτή του Ήλιου», Α’ και Β’ Αλίπεδο) στη δικαιο-

δοσία και τη διαχείριση του Δήμου μας. Ο Δήμος μας δεν μπορεί να είναι φιλοξενούμενος στο ίδιο του το σπίτι!

Ήδη η σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλίμου – Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου, παρά τα νομικά της προ-

βλήματα, περιέχει ρήτρα για τη μελλοντική αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου μας. Ο Δήμος μας μπορεί να

αξιοποιήσει την παραλία με τον επωφελέστερο τρόπο για το κοινωνικό και δημοτικό συμφέρον.

Τα μεγάλα θέματα της περιοχής μας



ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Συνέχιση της διεκδίκησης για παραχώρηση χώρου στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού για τη δημιουργία Διαδη-

μοτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (σε συνεργασία με όμορους Δήμους).

ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ
Συνέχιση της διεκδίκησης για συμμετοχή του Δήμου στη διοίκηση της Μαρίνας Αλίμου και την απόδοση ποσο-

στού επί των τελών ελλιμενισμού των σκαφών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ (“Ναστέϊκα”)
Πρόκειται για τα δημόσια κτήματα που βρίσκονται εκατέρωθεν της λεωφόρου Βουλιαγμένης και διεκδικούνται

από τους κληρονόμους της οικογένειας Νάστου. Ήδη γίνεται συντονισμένη προσπάθεια μαζί με τους όμορους

Δήμους (Ηλιούπολη, Αργυρούπολη-Ελληνικό) για την προστασία της δημόσιας γης από την καταπάτηση, ώστε

να αποδοθούν κοινόχρηστοι χώροι σε όλους τους πολίτες. Οι νομικές και πολιτικές προσπάθειες χρειάζεται να

συνεχιστούν, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους. 

ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Στο ζήτημα αυτό υπάρχουν ήδη ταχύτατες εξελίξεις. Η αξιοποίηση του χώρου για δημιουργία Μητροπολιτικού

Πάρκου πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Τη δημιουργία σε μεγάλη κλίμακα

υψηλού πρασίνου, β) Τη λειτουργία αθλητικών χώρων, χώρων πολιτισμού, ήπιας αναψυχής και ψυχαγωγίας, γ)

Την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο και στους χώρους του πάρκου, δ) Να διασφαλι-

στούν τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα: ανασκαφή και έκθεση των ευρημάτων σε Μουσείο στον χώρο του Ελλη-

νικού, ε) Αντισταθμιστικά οφέλη στους όμορους Δήμους κ.α. 

Για την προστασία των συμφερόντων του δήμου μας, καθώς και του κοινωνικού συμφέροντος όλων των πολιτών

των γύρω περιοχών, χρειάζεται στενή συνεργασία με τους όμορους Δήμους και διεκδίκηση κάθε μορφής.


