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Η ΟΜΑ∆Α ΜΑΣ

Το έργο µας σας είναι γνωστό, το συναντάτε
κάθε πρωί που βγαίνετε από το σπίτι στους καθα-
ρούς δρόµους, στα φροντισµένα σχολεία, στις
νοικοκυρεµένες παιδικές χαρές… Όµως στα χρό-
νια που έρχονται οι προκλήσεις θα είναι πολλές.

Η χώρα µας αρχίζει να παίρνει τις πρώτες ανάσες
µετά τον ασφυκτικό κλοιό της λιτότητας. Περιµέ-
νουµε επενδύσεις, βελτίωση της οικονοµικής
ζωής, προσπάθειες προόδου σε όλους τους το-
µείς.

Ο Άλιµος δεν πρέπει να χάσει καµιά ευκαιρία!
Πρέπει να είναι πανέτοιµος και πρωτοπόρος! Γι’
αυτό µε πρόνοια, γνώση, εµπειρία, ευθύνη και
αγάπη για την πόλη µας καταρτίσαµε το πρό-
γραµµα – πρόταση για την επόµενη τετραετία.

Σας ευχαριστούµε

Ανδρέας Κονδύλης
∆ήµαρχος Αλίµου



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η υλοποίηση ενός σύγχρονου, οικολογικού, οικονοµικού, µοντέλου διαχείρισης των
απορριµµάτων αποτελεί βασικό µας στόχο, αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωση προς της
επόµενες γενιές. Ήδη εκπονήσαµε τα προηγούµενα χρόνια το Τοπικό Ολοκληρωµένο
Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, το οποίο πλέον προχωράµε να εφαρµόσουµε.
Στον σχεδιασµό µας για το 2019-2023 περιλαµβάνονται:

- Λειτουργία νέου, τρίτου ρεύµατος αποκοµιδής για τα οργανικά απόβλητα, µε τη
χρήση καφέ κάδων.

- Αγορά απορριµµατοφόρων κ.α. οχηµάτων, για την ανανέωση του στόλου καθαριό-
τητας του ∆ήµου µας.

- Αγορά µεγάλου σαρώθρου.

- Περισσότερη Ανακύκλωση: τοποθέτηση περισσό-
τερων µπλε κάδων και ανάλογη µείωση των πράσι-
νων κάδων για τα σύµµεικτα απορρίµµατα.

- ∆ωρεάν διανοµή κάδων οικιακής κοµποστοποίησης.

- Τοποθέτηση επιπλέον υπόγειων κάδων απορριµµά-
των & ανακύκλωσης.

- Ανακύκλωση βρώσιµων ελαίων.

- ∆ηµιουργία µικρών «πράσινων σηµείων» σε κάθε
σχολική µονάδα, για την εκπαίδευση των µαθητών,
αλλά και την εξυπηρέτηση της γειτονιάς.

- Ωρίµανση της διαδικασίας ανέγερση Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων & Κέ-
ντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών. Ήδη η χρήση αυτή χωροθετείται σε οικόπεδο

επί της λεωφόρου Αλίµου, όπου θα µετα-
φερθεί και το σύνολο της ∆ιεύθυνσης Πε-
ριβάλλοντος του ∆ήµου µας,
απελευθερώνοντας τους χώρους που σή-
µερα χρησιµοποιεί η ∆ιεύθυνση Περιβάλ-
λοντος στον παλαιό Άλιµο.

- Συνέχιση των προγραµµάτων ενηµέρω-

σης για την ανακύκλωση, µε στόχο την εκπαίδευση της νέας γενιάς και την αλλαγή
συµπεριφοράς των µεγαλύτερων.

- ∆ιατήρηση και επέκταση των καλών πρακτικών για το περιβάλλον που ήδη υλοποι-
ούµε τα τελευταία χρόνια: συστηµατικοί ψεκασµοί, πλύσιµο-απολύµανση (κολώνων
∆ΕΚΟ, παιδικών χαρών, πεζοδροµίων κ.α.), αποψιλώσεις και καθαρισµοί κοινόχρηστων
χώρων και αδόµητων οικοπέδων, «λιοµάζωµα», δενροφυτεύσεις και διαρκής εµπλου-
τισµός του πρασίνου κ.λπ.

- Συνεργασία µε τις τοπικές επιχειρήσεις για τη µείωση στη χρήση πλαστικού (π.χ. δια-
νοµή υφασµάτιων τσαντών από τον ∆ήµο Αλίµου). Ενδεικτικά, µια καλή πρακτική έχει
αναπτύξει ο ∆ήµος του Fribourg στη Γερµανία: ο ∆ήµος έχει διανείµει στα καταστήµατα
ανακυκλώσιµα ποτήρια καφέ. Ο πελάτης επιστρέφει το ποτήρι στο κατάστηµα και έχει
έκπτωση στον καφέ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ



Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η µείωση της εκποµπής διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατµόσφαιρα είναι υπόθεση που αφορά όλους µας.

Ο ∆ήµος Αλίµου µετέχει στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» για τη µείωση των εκποµπών
διοξειδίου µέχρι το 2020, στόχο που αναµένεται να επιτύχει ήδη µέχρι τα τέλη του
2019, µε την αντικατάσταση όλου του οδοφωτισµού µε λάµπες και φωτιστικά σώµατα
led.

Για την περίοδο 2019-2023 προγραµµατίζουµε:

- Επιπλέον µειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, µε χρήση εναλλακτικών πηγές ενέρ-
γειας π.χ. φωτοβολταϊκά και φυσικό αέριο σε δηµοτικά κτίρια και σχολεία.

- Ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοτικών κτιρίων, σχολείων και εγκαταστάσεων, µε
αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

- Σταδιακή µετάβαση στη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα οχήµατα του
δήµου.

- «Έξυπνες» εφαρµογές για τον οδοφωτισµό (π.χ. αισθητήρες), ώστε να µειωθεί ακόµα
περισσότερο η κατανάλωση ηλεκτρισµού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Συνεχίζουµε και επεκτείνουµε τη λειτουργία των δοµών που ήδη υπάρχουν. Επιπλέον
εγκαινιάζουµε νέες δράσεις και δηµιουργούµε νέες δοµές. Στόχος µας, η στήριξη της
οικογένειας, των νέων, της τρίτης ηλικίας, των ΑµεΑ, των οικονοµικά αδύναµων, αλλά
και η φροντίδα της υγείας όλων, µε την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης και δράσεις
προληπτικής ιατρικής.

• AMEA

Λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση της
καθηµερινότητα των ΑµεΑ, όπως ιδίως:
- ∆ιασφάλιση προσβασιµότητας ΑµεΑ
και ανθρώπων µε κινητικά προβλήµατα
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
(πεζοδρόµια, σχολεία, δηµοτικά κτήρια,
ακτές κ.λπ.) µε κατασκευή ραµπών,
χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης, ανα-
βατόρια κ.λπ.
- Αναβάθµιση της ιστοσελίδας του
∆ήµου για χρήση από ΑµεΑ
- Ίδρυση και λειτουργία Κ∆ΑΠ-ΑµεΑ
- Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση πολιτών µε κινητικά προβλήµατα για υποθέσεις του ∆ήµου,
π.χ. Αιτήσεις-Πιστοποιητικά.

• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Λαµβάνουµε οργανωµένα µέτρα για τη στήριξη της οικογένειας, και ιδίως των πολύ-
τεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, όπως:
- Απαλλαγές από τα ∆ηµοτικά τέλη.
- Απαλλαγές από τροφεία σε Παιδικούς Σταθµούς και δίδακτρα σε αθλητικές – πολιτι-
τικές δραστηριότητες του ∆ήµου.
- Χορήγηση χρηµατικού/υλικού βοηθήµατος στην οικογένεια που αποκτά το 4ο της
τέκνο, καθώς και όταν αποκτά το 5ο ή κάθε ένα επί πλέον παιδί.
- Χρηµατική/υλική βοήθεια για τα τέκνα των τρίτεκνων και πολυτέκνων οικογενειών
που αριστεύουν στο Γυµνάσιο ή το Λύκειο και που σπουδάζουν στην Τριτοβάθµια
Εκπ/ση.
- Καθιέρωση τιµητικών εκδηλώσεων για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.



• ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ

- Αναδιοργανώνουµε τα ∆ηµοτικά Ιατρεία, µε στόχο
τη διαρκή καλλιέργεια της πρόληψης και τη φρο-
ντίδα για θέµατα υγείας.
- Εστιάζουµε στην ενηµέρωση και πρόληψη, αναδει-
κνύοντας το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ που ιδρύσαµε το 2015.
- Ενηµερωτικές ηµερίδες και σεµινάρια (π.χ. παρο-
χής πρώτων βοηθειών) σε φορείς, αθλητικά σωµα-
τεία, παιδικούς σταθµούς, σχολεία, ΚΑΠΗ κ.α.
- ∆ωρεάν προληπτικές εξετάσεις,εµβολιασµοί κ.λπ.
- Επεκτείνουµε το πρόγραµµα και για εθελοντές
δότες αιµοπεταλίων.
- Πρόγραµµα τηλεειδοποίησης άµεσης βοήθειας για
µοναχικά ηλικιωµένα άτοµα

• ΦΙΛΟΖΩΙΑ

Φροντίδα για όλα τα αδέσποτα και δεσποζόµενα ζώα και ιδίως:
- Συστηµατική ενηµέρωση του αρχείου δεσποζόµενων ζώων
που τηρεί ο ∆ήµος µας και µέριµνα για την τήρηση της νοµο-
θεσίας από όλους τους ιδιοκτήτες τους (ηλεκτρονικό τσιπ κ.λπ.)
- ∆ιαχωρισµός των µεγάλων πάρκων σκύλων σε δύο τµήµατα,
για µικρά και για µεγάλα σκυλιά.
- ∆ηµιουργία και νέων πάρκων σκύλων.
- ∆ηµιουργία ειδικής ιστοσελίδας στο site του ∆ήµου, όπου θα
µπορεί κανείς να αναρτά αν έχασε / βρήκε κάποιο ζώο ή αν
έχει ζώο προς υιοθεσία.
- Εντατικοποίηση του προγράµµατος στείρωσης και εµβολια-
σµού αδέσποτων ζώων (σκυλιά & γατιά)
- Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος για τη φροντίδα των ζώων, το οποίο θα
απεθυνύεται στα παιδιά
- Ευαισθητοποίηση όλου του πληθυσµού για τα αδέσποτα και δεσποζόµενα ζώα µε
την έκδοση ειδικού εντύπου
- Εντατικοποίηση του προγράµµατος προστασίας αδέσποτων και συνεργασία µε φορείς
και σωµατεία για την ενίσχυση των υιοθεσιών αδέσποτων.
- ∆ιεκδίκηση για δηµιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων µέσα στο Μητροπολιτικό
Πάρκο του Ελληνικού-Αγ.Κοσµά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

• ΚΑΠΗ

Μετά την ανακαίνηση και αναδιοργάνωση των τριών
ΚΑΠΗ, που ήδη πραγµατοποιήθηκε, προγραµµατί-
ζουµε περισσότερες δράσεις κατάρτισης, ευεξίας,
φροντίδας της υγείας και ψυχαγωγίας όπως:
- Πρόγραµµα εκµάθησης υπολογιστών στα ΚΑΠΗ, µε
αντίστοιχο εξοπλισµό τους.
- Γυµναστική και άθληση στην 3η ηλικία µε εξειδικευ-
µένο προσωπικό
- Ηµερίδες για την υγεία και την πρόληψη, σε συνεργασία µε ιατρούς διαφόρων ειδι-
κοτήτων, διατροφολόγους κ.α. επιστήµονες.
- Συνεργασία των ΚΑΠΗ µε άλλες δοµές της πόλης µας για διοργάνωση εκδηλώσεων
(π.χ. Παιδικοί Σταθµοί, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη κ.λπ.).

• Ενισχύουµε υλικά και ηθικά τη λειτουργία των κοι-
νωνικών δοµών που ήδη λεοιτουργούν µε επιτυχία,
όπως το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ, το ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ και το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

• Παίρνουµε πρωτοβουλία να προτείνουµε προς το
Κράτος και την Περιφέρεια Αττικής την εκ νέου προκήρυξη προγραµµάτων, όπως το
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», προκειµένου να συµµετάσχει ο ∆ήµος µας.

• ∆ιεκδικούµε τη χωροθέτηση και δηµιουργία ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ, που
στερείται η πόλη µας εδώ και δεκαετίες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ



ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισµός αποτελεί µια από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης µας. Για εµάς
ο πολιτισµός λειτουργεί ως µέσο καλλιέργειας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, δηµιουργίας
και ατοµικής ανάπτυξης, ως καταλύτης συνάντησης και επικοινωνίας της τοπικής κοι-
νωνίας. Με τον πολιτισµό καλλιεργούµε αξίες και αρχές για τις επόµενες γενιές δηµοτών
µας.

Σχεδιάζουµε:
• Ανέγερση κτιρίου ∆ηµοτικής Πινακοθήκης µέσα στη
Μαρίνα Αλίµου
• Τοποθέτηση γλυπτών στην πόλη, για την αναβάθ-
µιση του δηµόσιου χώρου
• Συνεργασία και συµπράξεις µε φορείς εγνωσµένου
κύρους (π.χ. Ίδρυµα Θεοχαράκη), για ανάπτυξη πολι-
τιστικών δράσεων υψηλής ποιότητας (µουσικές, εικα-
στικές, θεατρικές κ.λπ.).
• Ίδρυση «Παιδικού µουσείου Νοτίων Προαστίων» µε
δράσεις ανάλογες µε το «παιδικό µουσείο» της Πλάκας
(ξεναγήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, κατασκευές, θεατρικά δρώµενα, θεατρικό παιχνίδι
κ.α.).
• Προβολές κινηµατογραφικών ταινιών και τον χειµώνα σε κλειστούς χώρους (θέατρο
«Κουν» κ.α.).

Συνεχίζουµε:
• Το επιτυχηµένο πρόγραµµα «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ» και εντάσσουµε δράσεις που
απευθύνονται σε παιδιά (π.χ. «Κυριακή πρωί στον Άλιµο» µε εξορµήσεις, ξεναγήσεις
κ.α.).

Μετά την αύξηση της δυναµικότητας των παιδικών µας σταθµών κατά 25%, συνεχί-
ζουµε µε στόχο να µπορούµε να εγγράφουµε όλα τα παιδιά των οικογενειών που
απευθύνονται στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς, διατηρώντας παράλληλα το
πολύ υψηλο επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών. Έχουµε σχεδιάσει:

1. Νέες πτέρυγες για βρέφη, ώστε να καλυφθεί η µεγάλη ζήτηση που υπάρχει.

2. ∆ηµιουργία νέας αίθουσας στον παιδικό σταθµό Κοτζιά

3. Περαιτέρω διοικητική αναβάθµιση των Σταθµών, µε τη χρήση ψηφιακών συστηµά-
των.

4. Εκσυγχρονισµό του Οργανισµού των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

5. ∆ιαρκή εµπλουτισµό των δραστηριοτήτων (παιδαγωγικών, πολιτιστικών, ψυχαγω-
γικών κ.λπ.)

6. Ανέγερση νέου παιδικού σταθµού στο Άνω Καλαµάκι.

7. Αξιοποίηση των κτιρίων των Παιδικών Σταθµών από τις 15 Ιουνίου ως τις 31 Ιουλίου
για πρωϊνή δηµιουργική απασχόληση προνηπίων και νηπίων, που έχουν σχολικές δια-
κοπές (επέκταση του προγράµµατος «Κατασκήνωση στην πόλη», που ήδη λειτουργεί
σε αθλητικούς κ.α. χώρους και απευθύνεται σε µεγαλύτερα παιδιά).



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώ-
σεων για τα παιδιά και τους µεγάλους την
περίοδο των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΚΡΙΩΝ σε συνεργασία µε τους φορείς του
∆ήµου.

• Τη λειτουργία του Θερινού κινηµατογρά-
φου CINE ALIMOS και αναλαµβάνουµε
πρωτοβουλία για διοργάνωση Φεστιβάλ
Ταινιών Θερινών Κινηµατογράφων, σε συ-
νεργασία µε άλλους δήµους.

• Το πρόγραµµα µας “ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ” για τα παιδιά την περίοδο των κα-
λοκαιρινών µηνών. Επεκτείνουµε το πρόγραµµα και στην προσχολική ηλικία, µε αξιο-
ποίηση των χώρων των παιδικών σταθµών.

• Τον εµπλουτισµό της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ του ∆ήµου Αλίµου µε έργα τέχνης και
τη διοργάνωση ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ.

Συνδέουµε την εκπαίδευση µε τον πολιτισµό:
• Ενθαρρύνουµε τη συµµετοχή των σχολείων, οµάδων,
συλλόγων κ.α. στο δηµοτικό διαδικτυακό ραδιόφωνο του
∆ήµου µας ‘ALIMOS WEB RADIO’.

• Συνεχίζουµε το «ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» για όλους
και καθιερώνουµε ερωτηµατολόγιο στα µέσα κοινωνική
δικτύωσης, όπου καταγράφονται οι προτάσεις, παρατη-
ρήσεις, προτιµήσεις των πολιτών για τη λειτουργία και
θεµατολογία του ΑΠ.

• Συνεχίζουµε τις πολιτιστικές δράσεις στα σχολεία µε την αρωγή της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (βιβλιοπαρουσιάσεις, θέατρο, γνωριµία µε συγγραφείς).

• Υλοποιούµε το πρόγραµµα «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ», σε συνεργασία µε τα σχο-
λεία του Αλίµου.

Η καλλιέργεια του αθλητισµού και η ένταξη του στη καθηµερινότητα των πολιτών απο-
τελεί βασική µας µέριµνα. Εκσυγχρονίσαµε πλήρως τις σηµερινές δοµές (γήπεδα πο-
δοσφαίρου, κλειστό γυµναστήριο, κολυµβητήριο), δηµιουργήσαµε υπαίθρια
γυµναστήρια σε όλη την πόλη και 35 τµήµατα υγείας και ευεξίας στον Πολιτιστικό και
Αθλητικό Οργανισµό.

Πάνω σε αυτή τη στέρεη βάση συνεχίζουµε, δροµο-
λογώντας:

• Ανέγερση του 2ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Αλί-
µου

• Ανακαίνιση – ανακατασκευή όλων των των ΓΗΠΕ-
∆ΩΝ ΤΕΝΝΙΣ.

• ∆ηµιουργία ΣΤΙΒΟΥ στο Γήπεδο Τραχώνων (τοποθέ-
τηση ταρτάν περιµετρικά του αθλητικού χώρου) και
αντικατάσταση όλων των προβολέων µε led

• Ενεργειακή αναβάθµιση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
.
• Τοποθέτηση και νέων ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ και εξοπλισµού άθλησης (µονό-
ζυγα, πολύζυγα κ.α.)

• Ανακαίνιση – αναβάθµιση των ανοιχτών ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ.

• ∆ιοργάνωση ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ για την προώθηση του
λαϊκού µαζικού αθλητισµού και τη δηµιουργική αξιοποίηση όλων των εξωτερικών
χώρων (πάρκα, πλατείες, παραλία κ.λπ.)



ΣΧΟΛΕΙΑ “ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ” – ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

- Συνεχίζουµε µε συνέπεια και µεθοδικότητα τη διαρκή αναβάθµιση των σχολικών µο-
νάδων (κτίρια, εξοπλισµός, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.λπ.).
- Ανάπλαση όλων των σχολικών προαυλίων και µετατροπή τους σε ασφαλείς χώρους
άθλησης και παιχνιδιού.

- «Αυλές συµπερίληψης»: µετατρέπουµε τη σχο-
λική αυλή σε χώρο αγωγής και ευαισθητοποίησης,
όπου όλοι συµµετέχουν.

- Πρόγραµµα «Γνωρίζω την πόλη µου»: τα παιδιά
έρχονται σε επαφή µε την ιστορία και το φυσικό
περιβάλλον του Αλίµου και ευαισθητοποιούνται σε
θέµατα αγωγής του πολίτη.

- Εκπαιδευτικά προγράµµατα ανακύκλωσης, σε
συνδυασµό µε τη δηµιουργία µικρού «Πράσινου
Σηµείου» σε κάθε σχολείο.

- Πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής, µε αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγω-
γής του ∆ήµου µας.

- Κατασκευάζουµε ράµπες ΑµεΑ γύρω από όλα τα σχολεία.

- Ενηµερωτικά προγράµµατα για γονείς και παιδιά για: α) ασφαλή πλοήγηση στο δια-
δίκτυο, β) το φαινόµενο του “Bulling”, γ) Σχολική ∆ιαµεσολάβηση (απευθύνεται και σε
εκπαιδευτικούς), δ) Πρόληψη κατά των εξαρτήσεων.

- Άµεση λειτουργία 4 νέων αιθουσών Νηπιαγωγείου για κάλυψη της προσχολικής υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης των προνηπίων (προσωρινά-µεταβατικά) και διεκδίκηση ανέ-
γερσης 2 νέων διθέσιων Νηπιαγωγείων (οριστική λύση).

- ∆ιεκδικούµε την ανέγερση 2 νέων ∆ηµοτικών Σχολείων στα Αµπελάκια και τον Παλαιό
Άλιµο, το 8ο και 10ο ∆ηµοτικά αντίστοιχα.

- Εντείνουµε την προσπάθεια για ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου Νότιας Αθήνας.
- Συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς για την ανέγερση νέου Μουσικού Σχο-
λείου.

Τα σχολεία της πόλης µπορούν να αποτελέσουν υποδοµές – κέντρα µιας συνολικής
αναδιαµόρφωσης της ζωής στις γειτονιές της πόλης. Μετά από τις ώρες λειτουργίας
τους ως χώροι εκπαίδευσης, µπορούν να λειτουργήσουν ως ανοιχτοί µορφωτικοί, πο-
λιτιστικοί και αθλητικοί χώροι κάθε γειτονιάς. Με τη στήριξη του ∆ήµου και την καθο-
ριστική συµµετοχή των συλλόγων διδασκόντων, των γονέων, των σχολικών
κοινοτήτων και των φορέων της πόλης, η αξιοποίηση των των σχολείων µπορεί να
προσφέρει αποκεντρωµένα:

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ενισχυ-
τική διδασκαλία για τους µαθητές.

• Άθληση στις αυλές, για τους µικρούς πολί-
τες της πόλης, δίπλα στα σπίτια τους.

• Φιλοξενία πρωτοβουλιών οµάδων πολιτών
και τοπικών συλλόγων, που σχετίζονται µε
ερασιτεχνικές καλλιτεχνικές δραστηριότη-
τες, θεατρικές, χορευτικές, µουσικές οµάδες
κ.λπ.

• Φιλοξενία δραστηριοτήτων των τοπικών συλλόγων και
φορέων της πόλης.

• Χώρους συνάντησης, κοινωνικοποίησης των πολιτών
της γειτονιάς και διοργάνωσης εκδηλώσεων κοινού εν-
διαφέροντος.

• Φιλοξενία εθελοντικών δράσεων.



ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η µάθηση είναι µία διαδικασία που δεν σταµατά ποτέ. Ιδιαίτερα σήµερα που οι αλλαγές
είναι έντονες και ταχύτερες, η διαρκής ενηµέρωση, η πνευµατική καλλιέργεια και η
«νέα» γνώση είναι σχεδόν προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό:

- Συνεχίζουµε και εµπλουτίζουµε τα προγράµ-
µατα «∆ια βίου µάθησης», µε αξιοποίηση εθνι-
κών, ευρωπαϊκών ή και δηµοτικών πόρων.

- Ενισχύουµε τα προγράµµατα πρόσβασης στον
ψηφιακό κόσµο για 50+, αλλά δηµιουργούµε και
νέα τµήµατα για νεότερες ηλικίες

- Αναπτύσσουµε πλήρη θεµατολογία, π.χ. µαθή-
µατα συνδεδεµένα µε το διαδίκτυο και τα social
media, µαθήµατα δεξιοτήτων (Μarketing, Digital
Marketing, Λογιστική Επιχειρήσεων, Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης), σεµινάρια προετοιµασίας για την

αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικού, συνεντεύξεις κ.λπ.).

- Συµµετοχή σε προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών µε άλλες χώρες ή στήριξη και χρη-
µατοδότηση υπαρχόντων προγραµµάτων.

- Καθιέρωση βραβείων και εκπαιδευτικών ταξιδιών για τους µαθητές που επιτυγχάνουν
στην τροτοβάθµια εκπαίδευση.

Στόχος µας η ύπαρξη ρεαλιστικού και καταγεγραµµένου σχεδίου δράσης προς άµεση
και αποτελεσµατική εφαρµογή την «κρίσιµη» στιγµή, εφόσον αυτή επέλθει.

- Εκπόνηση νέου σχεδίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

- Πραγµατοποίηση ασκήσεων προετοιµασίας.

- Ενηµέρωση και εκπαίδευση των δηµοτών µας (Σεµινάρια στο πλαίσιο του Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου κ.α.)

- Ενεργοποίηση οµάδας εθελοντών.

- ∆ιαρκής συντήρηση και εµπλουτισµός του υφιστάµενου εξοπλισµού (σειρήνες εκτά-
κτου ανάγκης κ.λπ.).



∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είναι απαραίτητη η συνεχής συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές (Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, Αστυνοµικό Τµήµα κ.λπ.). Ο ∆ήµος µπορεί να λειτουργήσει
µόνον συµπληρωµατικά, µε ενέργειες που θα βοηθήσουν στην αποτελεσµατικότερη
προστασία των δηµοτών. Στο πλαίσιο αυτό:

- ∆ιεκδικούµε από το αρµόδιο
Υπουργείο την καλύτερη επάν-
δρωση του τµήµατος Αλίµου.

- Αξιοποιούµε όποια ευκαιρία προ-
κύψει για αύξηση των ∆ηµοτικών
Αστυνοµικών και των Σχολικών
Φυλάκων που διαθέτουµε.

- Ενισχύουµε τον δηµοτικό φωτι-
σµό σε κοινόχρηστους χώρους και
κτίρια (πάρκα, σχολεία κ.α.).

- Τοποθετούµε συστήµατα συναγερµού σε κάθε δηµοτικό κτίριο (σχολεία κ.α.)

- Λαµβάνουµε προληπτικά µέτρα, όπως η τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, περιφράξεων
κ.λπ.

- ∆ηµιουργία θέσεων στάθµευσης κατοίκων σε επιβαρυµένες κυκλοφοριακά περιοχές
(π.χ. πέριξ ΜΕΤΡΟ, παραλιακή ζώνη κ.α.).

- Έναρξη λειτουργίας της ∆ηµοτικής Συγκοινω-
νίας, η οποία έχει ήδη σχεδιαστεί. Μπαίνουν σε
λειτουργία 3 νεά mini bus που αγόρασε ο ∆ήµος
µας για να λειτουργήσουν 2 Γραµµές δωρεάν
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας.

- ∆ηµιουργούνται νέες στάσεις λεωφορείων για
τη ∆ηµοτική Συγκοινωνία και µπαίνουν νέα στέ-
γαστρα σε αυτές.

- ∆ηµιουργούνται κυκλοφοριακοί κόµβοι (round-abouts, ‘νεφρά’ κ.α. διαµορφώσεις)
για ασφαλή και άνετη κυκλοφορία σε κεντρικά σηµεία της πόλης.

- Τοποθετούνται προειδοποιητικοί πορτοκαλοί φανοί αναλαµπής, ‘µάτια γάτας’ κ.α.
σχετικός εξοπλισµός, σε σηµεία που απαιτείται.

- Εκπόνηση ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας) για όλο το ∆ήµο, που έχει
ήδη ξεκινήσει.

- Κατασκευάζουµε συστηµατικά Ράµπες ΑµεΑ στα πεζοδρόµια, καθώς και γύρω από
κοινόχρηστους χώρους και κτίρια (σχολεία κ.α.) για τη διασφάλιση της προσβασιµότη-
τας όλων.

- Τοποθέτηση ανελκυστήρα στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (1ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο), καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που απαιτείται, για τη διασφάλιση της ανεµπόδι-
στης πρόσβασης όλων.

- Ολοκληρώνεται η νησίδα της λεωφόρου Κυθηρίων (µέχρι τη λεωφόρο Ιωνίας), που
έχει ήδη ανατεθεί.



ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

- Έναρξη κατασκευής του µεγάλου αντιπληµµυρικού έργου της οδού Κανάρη (το έργο
έχει ήδη δηµοπραττηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν µελετών που υπέβαλε ο
∆ήµος µας).

- Συνέχιση του προγράµµατος ασφαλτοστρώσεων, µε διεκδίκηση πόρων από την Πε-
ριφέρεια και κάθε άλλη δυνατή πηγή.

- ∆ιάνοιξη όλων των οδών που προβλέπονται
από το σχέδιο πόλης, αλλά δεν έχουν διανοιχτεί
(π.χ. Παπανικολάου, Ευωνύµου, Μ. Κάλλας
κ.α.).

- Συνέχιση του προγράµµατος κατασκευής πε-
ζοδροµίων.

- Ανάπλαση της πλατείας Καραϊσκάκη (‘Κλούβα’), µε έµφαση στο πράσινο, τον φωτισµό
και τον αστικό εξοπλισµό.

- Απορρόφηση των κονδυλίων ύψους 35.000.000 € που εξασφάλισε από το ΕΣΠΑ ο
Σύνδεσµος που δηµιουργήσαµε το 2017 οι τρεις ∆ήµοι της Νότιας Αττικής (Άλιµος,
Π.Φάληρο, Καλλιθέα).

- Εµπλουτισµός και αναβάθµιση όλων των παιδικών χαρών, τοποθέτηση νέων παιχνι-
διών (για ΑµεΑ) κ.λπ.

- ∆ηµιουργία νέας παιδικής χαράς στο ΟΤ 515 (δίπλα στο 10ο Νηπιαγωγείο)

- ∆ιαµόρφωση πλατείας Γερουλάνου (λεωφ.
Αλίµου και Τριών Ιεραρχών) και κοινοχρήστων
χώρων (λ.χ. Καρυωτάκη και Καββαδία, τρίγωνα
Ζαλόγγου κ.ο.κ.).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ

- Στήριξη του εµπορικού κόσµου για τη δηµιουργία Εµπορικού συλλόγου.

- Ψηφιακή δωρεάν προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών,
µέσα από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αλίµου.

- Στήριξη της επιχειρηµατικότητας, π.χ. µε
σεµινάρια για νέους επιχειρηµατίες, work-
shops για νέες τεχνολογίες-social media-
marketing, ενηµέρωση για προγράµµατα
ΕΣΠΑ κ.λπ.

- Μελέτη των ευκαιριών που προκύπτουν
από τις επενδύσεις στη γύρω περιοχή για
τους κατοίκους και τους επιχειρηµατίες.

- ∆ηµιουργούµε ειδικό link στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µε αγγελίες προσφοράς και ζή-
τησης εργασίας.



OIKONOMIKA

Η διαδικασία εξυγίανσης των οικονοµικών του δήµου θα συνεχιστεί. Ήδη έχει αποπλη-
ρωθεί σχεδόν το ήµισυ των σωρρευµένων παλαιών χρεών του ∆ήµου. ∆έσµευσή µας

η αποπληρωµή και άλλων παλαιών οφειλών του ∆ήµου, ύψους τουλάχιστον
4.000.000 €, µέσα στην προσεχή τετραετία.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

- Τακτική εσωτερική αξιολόγηση υπηρεσιών του ∆ήµου.

- Συχνή επιµόρφωση των εργαζοµένων σε θέ-
µατα εξυπηρέτησης των δηµοτών και σχετικά
µε το γνωστικό τους αντικείµενο.

- Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για
την καλύτερη οργάνωση του ∆ήµου και την τα-
χύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

- Ενίσχυση του Νοµικού Τµήµατος.

- Έναρξη άσκησης αρµοδιοτήτων που ήδη προ-
βλέπονται στον Οργανισµό του ∆ήµου, π.χ. πο-
λεοδοµικά ζητήµατα.

- Ενίσχυση όλων των Υπηρεσιών µε επιπλέον προσωπικό, εκεί που πράγµατι υπάρχουν
ελλείψεις και είναι επιτρεπτή η στελέχωση από το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.



ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Η φιλοσοφία µας:

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και η λογική των έξυπνων πόλεων είναι ένα εργαλείο ορι-
ζόντιας παρέµβασης στην τοπική κοινωνία αλλά και της ανάπτυξής της. Πρώτη άµεση
βελτίωση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών είναι η µείωση της γραφειοκρατίας που
βοηθάει στην εξοικονόµηση πόρων από τον δήµο και τους πολίτες. Επιπλέον, χάρις
στις µειωµένες και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες, ανακατευθύνεται το στελεχιακό
δυναµικό του ∆ήµου σε υπηρεσίες που απευθύνονται στους πολίτες.

Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έχει δύο κρίσιµες διαστάσεις. Την πληροφόρηση και την
παροχή βήµατος (παρρησία: αρχαία ελληνική δηµοκρατία). Οι ψηφιακές τεχνολογίες
σύµφωνα µε το δικό µας όραµα πρέπει να κατευθυνθούν προς το άνοιγµα των δεδο-
µένων του δήµου προς τους δηµότες. Επίσης πρέπει να δηµιουργηθούν πλατφόρµες
διαβούλευσης και κατάθεσης ιδεών από τους δηµότες προς την ηγεσία του δήµου.

Οι Προτάσεις µας:

1. Εκπόνηση µελέτης σύγχρονης ψηφιακής στρατηγικής για τον ∆ήµο και διαβούλευση
για την οριστικοποίησή της.

2. Εκστρατεία ενηµέρωσης των φορέων της πόλης και των δηµοτών για τα οφέλη, τις
προοπτικές, τις αδυναµίες και τους κινδύνους των νέων-ψηφιακών τεχνολογιών.

3. Πλατφόρµα ανοικτών πληροφοριών για διάφορες πτυχές της λειτουργίας του
∆ήµου: τεχνικά και πολεοδοµικά στοιχεία, οικονοµικά µεγέθη κ.λπ.

4. ∆ηµιουργία πλατφόρµας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και κατάθεσης προτάσεων για
τους δηµότες.

5. Άνοιγµα των χώρων εκδηλώσεων του δήµου στο διαδίκτυο µε πλατφόρµες ζωντα-
νής αναµετάδοσης των εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται σε αυτές.

6. e-ΚΕΠ (Αυτοµατοποιηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολίτη).Τα ειδικά µηχανήµατα
τύπου ΑΤΜ παρέχουν νυχθηµερόν τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητούν και να
εκτυπώνουν πιστοποιητικά δηµοτολογίου κ.α. δηµοτικά έγγραφα, άµεσα, µε εύκολο και
απλό τρόπο.

7. Έχουµε ήδη εξασφαλίσει 15.000 € και ξεκινάει η λειτουργία δωρεάν Wi-Fi σε κε-
ντρικά σηµεία του ∆ήµου µας. Σταδιακά, επέκταση και ενίσχυση του δικτύου Wi-Fi.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΓ.ΚΟΣΜΑ: συνερ-
γασία µε εµπλεκόµενους φορείς για ολοκληρωµένο σχεδιασµό και ωφέλη για την πόλη
µας. Αναλυτικά τα θέµατα που απασχολούν τον ∆ήµο µας έχουν καταγραφεί και ανα-
δειχθεί σε 5 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο περιεχόµενο των οποίων και εµ-
µένουµε.

ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ: Έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση-ανάπτυξη της Μαρί-
νας Αλίµου. Η ∆ηµοτική Αρχή ήδη µε την Απόφαση 119/2017, που ψήφισε η συντρι-
πτική πλειοψηφία των παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατοχύρωσε τα
ζητήµατα του ∆ήµου Αλίµου µέσα στην Μαρίνα και βελτίωσε τους περιβαλλοντικούς
όρους, που η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή είχε στο παρελθόν αποδεχθεί.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Εξόφληση εκκρεµών απαλλοτριώσεων και απόκτηση κοινο-
χρήστων χώρων για τους πολίτες (π.χ. κορυφή Λόφου Πανί), ύψους τουλάχιστον
3.000.000 € µέσα στην τετραετία. ∆ιεκδίκηση πόρων και από το Πράσινο Ταµείο για
τον σκοπό αυτόν.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.): Άµεση ολοκλήρωση του νέου
Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Αλίµου.

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ: Συνεχίζουµε τις διαδικασίες για την
προστασία των διοικητικών ορίων της πόλης µας, από τις εσφαλµένες διεκδικήσεις της
όµορης ∆ηµοτικής Αρχής Αργυρούπολης εις βάρος των ορίων του ∆ήµου µας.

ΚΤΗΜΑ ΤΡΑΧΩΝΕΣ: Συνεχίζουµε την διαδικασία ένταξης της περιοχής στο Σχέδιο
Πόλης, µε προνοµιακούς όρους για τον ∆ήµο και τους ∆ηµότες, στο πλαίσιο της Από-
φασης που έχει ήδη λάβει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 2016. Με τον τρόπο αυτό, ο
∆ήµος µας αποκτά στην ιδιοκτησία του ένα µεγάλο πάρκο 75 στρεµµάτων πρασίνου
και πολιτισµού.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΜΠΑΡΙ: Συνέχιση και ολοκλήρωση της ένταξης της περιοχής στο
Σχέδιο Πόλης, όπως έχει ήδη δροµολογηθεί. Από την ένταξη αυτή, προκύπτουν Κοι-
νόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι για τους πολίτες και τον ∆ήµο µας.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ («Ναστέϊκα»): Συνέχιση της δικαστικής διεκδίκησης για τα
δηµόσια ακίνητα στο µέτωπο της λεωφόρου Βουλιαγµένης σε συνεργασία µε άλλους
όµορους ∆ήµους και αξιοποίηση των χώρων αυτών, αµέσως µόλις εκκαθαριστεί το
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.



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.).


