
16 ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Λειτουργία νέου, τρίτου «ρεύµατος» αποκοµιδής, για την ξεχωριστή συλ-
λογή και αποκοµιδή των οργανικών αποβλήτων µε καφέ κάδους. Αγορά νέων απορριµµατο-
φόρων. Παράλληλα, ωρίµανση της χωροθέτησης και ανέγερσης ΣΜΑ/Κ∆ΑΥ για τη σύγχρονη,
οικολογική και οικονοµική διαχείριση των απορριµµάτων.
2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Ανέγερση του 2ου Κλειστού Γυµναστηρίου και δηµιουργία στίβου στο
Γήπεδο Τραχώνων (ταρτάν περιµετρικά του αγωνιστικού χώρου).
3. ΠΑΡΑΛΙΑ: Σύσταση ∆ηµοτικού Λιµενικού Γραφείου, ώστε να ‘περάσουν’ αρµοδιότητες
του ∆ηµοσίου και της Κτηµατικής Υπηρεσίας στον ∆ήµο Αλίµου (π.χ. αδειοδότηση για επισκευές
στον παραλιακό πεζόδροµο)
4. ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ: Έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση-ανάπτυξη της Μαρίνας Αλί-
µου.
5. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ: Λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της ανεµπόδιστης κινητικότη-
τας όλων των πολιτών στα πεζοδρόµια και τους δηµόσιους χώρους (πεζοί, ΑµεΑ κ.λπ.).
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Ανέγερση νέου κτιρίου ∆ηµοτικής Πινακοθήκης µέσα στη Μαρίνα Αλίµου
και τοποθέτηση γλυπτών σε δηµόσιους χώρους.
7. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Έναρξη των έργων για την απορρόφηση των
35.000.000 € που οι τρεις ∆ήµοι (Άλιµος, Παλ.Φάληρο, Καλλιθέα) διασφαλίσαµε από το ΕΣΠΑ.
8. ΣΧΟΛΕΙΑ: Ανάπλαση όλων των σχολικών προαυλίων ώστε να δηµιουργηθούν χώροι άθλη-
σης. ∆ράσεις για «ανοιχτά σχολεία» στην κοινωνία τα απογεύµατα.
9. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ: Συνέχιση των ασφαλτοστρώσεων και των κατασκευών/επισκευών πεζοδρο-
µίων, για τη διαρκή αναβάθµιση του οδικού δικτύου.
10. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Συνεργασία µε την εταιρεία του Φυσικού Αερίου για την επέκταση του
δικτύου της µέσα στον Άλιµο.
11. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών στην καθηµερινή λειτουργία
του ∆ήµου και την εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ. δωρεάν WI-FI σε κεντρικά σηµεία της
πόλης, e-ΚΕΠ κ.α.).
12. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ: Έναρξη λειτουργίας των 2 Γραµµών ∆ηµοτικής Συγκοι-
νωνίας, που έχει ήδη σχεδιάσει ο ∆ήµος µας.
13. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Εξόφληση απαλλοτριώσεων και απόκτηση κοινοχρήστων χώρων
για τους πολίτες (π.χ. κορυφή Λόφου Πανί), ύψους τουλάχιστον 3.000.000 €
14. ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.): Άµεση ολοκλήρωση του νέου Γ.Π.Σ. του
∆ήµου Αλίµου.
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ: Περαιτέρω εξόφληση παλαιών χρεών του ∆ήµου Αλίµου,
ύψους τουλάχιστον 4.000.000 €.
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Κατάρτιση Κανονισµού για την οµαλή λειτουργία
της πόλης και την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση χρόνιων και περίπλοκων προβληµάτων
(εγκατελειµµένα οχήµατα, απερίφραχτα οικόπεδα, καθαριότητα κ.α.).


