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ο Άλιμος δεν είναι πια μια παραμελημένη πόλη! Μετά από 4,5 χρόνια σκληρής 
δουλειάς, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι νοικοκυρέψαμε επιτέλους τον 
Δήμο μας, παρά την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας.   

Μειώσαμε το συσσωρευμένο χρέος του Δήμου των 26.558.000 €, που παραλάβαμε το 2014, 
σχεδόν κατά 50%! Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε πόρους από κάθε δυνατή πηγή (ΕΣΠΑ, ΟΣΚ, 
Περιφέρεια κ.λπ.).
Οι δρόμοι καθαρίστηκαν, φροντίσαμε το πράσινο, αναδείχθηκε το περιβάλλον, η εικόνα της πόλης 
άλλαξε! 
Τα σχολεία περιποιημένα και ασφαλή, όλοι οι αθλητικοί χώροι ανακαινισμένοι, υπαίθρια γυμναστήρια 
σε κάθε γειτονιά, όλες οι παιδικές χαρές πιστοποιημένες από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Δύο νέοι Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ ανακαινισμένα, κοινωνικές δομές πάντα σε ετοιμότητα για 
βοήθεια και ανακούφιση των ευπαθών ομάδων.
Καμπάνιες για την Ανακύκλωση, διανομή οικιακών κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. 
Πάρκα σκύλων και φροντίδα για τα αδέσποτα.
Ασφαλτοστρώσεις 3.000.000 € και ανακατασκευές πεζοδρομίων 1.000.000 €.
Δημιουργία θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου (CINE ALIMOS) στην παραλία.
Δημιουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου και διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού (Alimos web radio).
Ο Αλέκος Φασιανός και ο Σταμάτης Κριμιζής επίτιμοι Δημότες Αλίμου.
Δωρεάν πολιτιστικές και εορταστικές εκδηλώσεις για όλους, αναβάθμιση του Θουκυδίδειου 
Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού, ίδρυση Παιδικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση των πολιτών και Βραβεύσεις - διακρίσεις του 
Δήμου Αλίμου 
Εκδόσεις, όπως οι «Αρχαιολογικοί Περίπατοι στον Άλιμο» και το λεύκωμα «Άλιμος, η πόλη μας»
4 καινούργια γλυπτά στην πόλη, 7 εικαστικές εκθέσεις και η πρώτη συλλογή για τη Δημοτική 
Πινακοθήκη Αλίμου.
Πρωτοβουλίες και άμεση κινητοποίηση για τα μεγάλα θέματα, όπως η Μαρίνα Αλίμου, το 
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, αλλά και η ρύπανση από το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Τίποτε από τα παραπάνω δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα, αν δεν υπήρχε ο ζήλος και το φιλότιμο 
πολλών αιρετών, εργαζομένων και εθελοντών. Γιατί τα εμπόδια ήταν πολλά. Πέρα από τον δαίδαλο 
της γραφειοκρατίας και την εξάρτηση από το κεντρικό κράτος, που μοιραία συνεπάγονται 
δυσάρεστη καθυστέρηση στην παραγωγή έργου, είχαμε ν’ αντιμετωπίσουμε ανοίκειες και 
πρωτοφανείς επιθέσεις από την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης. Την κριτική την ακούγαμε, 
ασφαλώς θα σημειώνονταν αδυναμίες και παραλείψεις. Ακούγαμε και σπεύδαμε να διορθώσουμε 
τις αβλεψίες. Όμως την κατασυκοφάντηση, τις τρικλοποδιές, τις ανυπόστατες καταγγελίες και την 
πολλή λάσπη δεν μπορούσαμε εύκολα να τα ξεπεράσουμε ανενόχλητοι. Εκεί είναι που σταθήκατε 
δίπλα μας και η ακλόνητη εμπιστοσύνη σας έγινε για μας ισχυρή ασπίδα ενθάρρυνσης για να 
συνεχίσουμε.

Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο κέρδος για την πόλη μας, αυτά τα 4,5 χρόνια που πέρασαν, ήταν η 
ανάπτυξη αυτής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και Δημοτικής αρχής. Είχαμε πει στο 
ξεκίνημά μας ότι θα αγωνιζόμαστε ενάντια στη σκουριασμένη νοοτροπία της αδιαφορίας και της 
αδράνειας, του «τίποτε δεν πρόκειται ν’ αλλάξει»… Είχαμε προτάξει τον πολιτισμό της 
καθημερινότητας, την ευγένεια και τον σεβασμό για τον διπλανό μας, την ευγένεια και τον 
σεβασμό για την πόλη. Και ναι, υπήρξαμε συνεπείς. Το αποδεικνύει η καθημερινή σας 
συμπεριφορά στη δημόσια ζωή και ο σεβασμός σας στον δημόσιο χώρο σ’ αυτό το νέο αλλαγμένο 
«κρατίδιο» του Αλίμου!

Σας ευχαριστώ θερμά,

Ανδρέας Κονδύλης
Δήμαρχος Αλίμου

καθαριότητα
περιβάλλον
αθλητισμός
πολιτισμός
οικονομική διαχείριση
νέες τεχνολογίες
κοινωνική αλληλεγγύη 
αδέσποτα - δεσποζόμενα ζώα
παιδικές χαρές
παιδεία - δια βίου μάθηση
σχολεία
παιδικοί σταθμοί
έργα υποδομών
διαφάνεια 
οργάνωση & διοίκηση
εκδόσεις - βραβεία
α.δη.π.αλ. α.ε.
μεγάλα θέματα

4-6
7

8-9
10-13

14
15

16-18
19
20
21

22-27
28-29
30-32

33
34-35

36
37

38-39

Με πολλή δουλειά…
και πολλή αγάπη!

Φίλες και φίλοι, 
συνδημότισσες και συνδημότες, 
κάτοικοι της πόλης του Αλίμου,



Για να είναι μία πόλη όμορφη,
πρέπει πρώτα από όλα να είναι

καθαρή και φροντισμένη

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στη διάρκεια της θητείας μας δώσαμε μεγάλη σημασία στην καθαριότητα, το πράσινο, 
το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα και στην εισαγωγή καινοτομιών (ημερήσιο πρόγραμμα 
εργασίας προσωπικού, νέες τεχνολογίες κ.ά.). Το αποτέλεσμα το διαπιστώνουμε και το 

χαιρόμαστε όλοι κάθε μέρα: μία πόλη καθαρή, περιποιημένη, με ποιότητα.

Μεταξύ άλλων τοποθετήσαμε:

Στη διάρκεια της 
θητείας μας 

αγοράσαμε και 
προσθέσαμε στον 

στόλο καθαριότητας 
του Δήμου:

Οι εργασίες που οργανώθηκαν και γίνονται σε σταθερή βάση είναι:

Τακτικός οδοκαθαρισμός 
σε όλη την πόλη.

Τακτικό πλύσιμο - 
ασβέστωμα όλων των 
εσοχών των κάδων.

Τακτικό πλύσιμο - 
απολύμανση όλων των 
κάδων.

15 νέες οικολογικές 
τροχήλατες ΣΚΟΥΠΕΣ.

4 νέα αναρροφητικά 
ΣΑΡΩΘΡΑ.

Πλύσιμο-απολύμανση των 
παιδικών χαρών.

Καθαρισμός-πλύσιμο των 
κολoνών ΔΕΗ κ.λπ.

Καθαρισμός 
κοινόχρηστων χώρων από 
graffiti.

2 νέα ΠΛΥΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

4 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ.

2 ΦΟΡΤΗΓΑ με ανατροπή.

12 υπόγειους κάδους 
απορριμμάτων / 
ανακύκλωσης.

20 κάδους ανακύκλωσης 
γυαλιού. 

25 κόκκινους κάδους 
ανακύκλωσης ρούχων.

Επιπλέον...
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Δημιουργήθηκε ειδική 
ιστοσελίδα του Δήμου για 
την ανακύκλωση, την 
κομποστοποίηση και το 
περιβάλλον:
www.alimosrecycle.gr

Ο Δήμος Αλίμου 
αναδείχθηκε πρωτοπόρος 
στην ανακύκλωση 
ελαστικών: 6.869 
μεταχειρισμένα ελαστικά 
ανακυκλώθηκαν.

Κλαδεύτηκε στα δένδρα 
όλο το φύλλωμα μέχρι του 
ύψους των 2 μέτρων, ώστε 
τα πεζοδρόμια και τα άλση 
να είναι προσβάσιμα για 
τους πεζούς

Κάθε χρόνο γίνονται 
συστηματικές εργασίες 
καταπολέμησης των 
κουνουπιών.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΑΣΙΝΟ

Φυτεύθηκαν 2.500 δένδρα
και 7.500 θάμνοι και άνθη

σε όλη την πόλη

Απομακρύνθηκαν από 
τους δρόμους περίπου 
200 εγκαταλειμμένα 
αυτοκίνητα (επιβατικά, 
φορτηγά κ.ά.).

Αποξηλώσαμε 150 
παράνομες διαφημιστικές 
πινακίδες μεγάλων 
διαστάσεων.

Διανείμαμε 3.000 
οικιακούς κάδους 
ανακύκλωσης.

Τα φρεάτια όμβριων 
υδάτων καθαρίζονται 
διαρκώς όλο το έτος με 
πρόγραμμα.

Κάνουμε Λιομάζωμα από 
τα ελαιόδεντρα των 
κοινόχρηστων χώρων και 
παράγουμε ελαιόλαδο για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Κάναμε ξεχωριστή 
αποκομιδή και 
ανακύκλωση όλων των 
απόκλαδων, ώστε αυτά να 
μην καταλήγουν στη 
χωματερή.

Διανείμαμε συνολικά 
1.000 κάδους οικιακής 
κομποστοποίησης (για 
κήπο και μπαλκόνια).

Εγκαταστάθηκε ειδικό σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των οχημάτων του
Δήμου (απορριμματοφόρα κ.λπ.)

Τα σχολεία του Αλίμου, αναδείχτηκαν πρωταθλητές στην ανακύκλωση χαρτιού,
μέσω του προγράμματος του Δήμου και της Περιφέρειας.

Καταρτίστηκε και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρωμένο
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
Ανακαινίστηκε ο χώρος στάθμευσης του στόλου καθαριότητας, εγκαταστάθηκε
σύστημα πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης κ.λπ.

Το δίκτυο όμβριων υδάτων συνεχώς επισκευάζεται, συντηρείται και επεκτείνεται
σε διάφορα σημεία της πόλης, ώστε να μην υπάρχουν πλημμύρες.

Διαρκώς απομακρύνουμε συστηματικά τις αφίσες και τις παράνομες διαφημίσεις.

Κάναμε αντιπλημμυρικές εργασίες και εργασίες υποστήριξης πρανών στα Ρέματα
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Καθαρισμός, αποψίλωση και πυροπροστασία όλων των κοινόχρηστων χώρων του
Δήμου, καθώς και των αδόμητων οικοπέδων των ιδιωτών. 

Φυτεύτηκαν 2.500 
δένδρα και 7.500 θάμνοι 
και άνθη σε όλη την πόλη.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

35 Τμήματα αθλητισμού, υγείας και 
ευεξίας: Χορός-επικοινωνία γονέα παιδιού, 
Street Latin, Breakdance, Hip hop, Tango, Salsa, 
Yoga, ρυθμική, κολύμβηση, aqua aerobic, 
φυσική αγωγή-ενόργανη-γενική γυμναστική για 
ΑΜΕΑ, Βρεφική κολύμβηση, Συγχρονισμένη 
κολύμβηση, Υδροθεραπεία για ασθενείς με 
σκλήρυνση κατά πλάκας, aqua aerobic για 
εγκύους  κ.α.

Τοποθετήθηκαν 15
υπαίθρια γυμναστήρια σε
όλο τον Άλιμο 

Ανακαίνιση Γηπέδου Τραχώνων
(χλοοτάπητας προδιαγραφών FIFA)

Ανακαίνιση Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άνω
Καλαμάκι (νέο παρκέ, κερκίδες, αποδυτήρια κ.α.)

Ανακαίνιση Γηπέδου
Καλαμακίου (χλοοτάπητας
προδιαγραφών FIFA)

Αναβάθμιση όλων των
ανοικτών γηπέδων μπάσκετ
(αγωνιστικός τάπητας, κερκίδες,
σκίαστρα κ.α.)

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή
Εκστρατεία "FREEMOBILITY"
και πανευρωπαϊκή διάκριση
ανάμεσα σε 2.000 Δήμους

Ανακαίνιση και αναβάθμιση του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου
(κολυμβητικές δεξαμενές, φωτισμός
led, φίλτρα, αυτόματα συστήματα χλωρίου κ.α.)

Αναβάθμιση όλων των
ανοικτών γηπέδων τέννις  (σε εξέλιξη)

Δημιουργία ενός νέου γηπέδου
BEACH VOLLEY στο Άλσος
οδούς Θράκης

Διοργάνωση ευρωπαϊκών
και διεθνών αγώνων στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο

Τοποθετήθηκαν 10 τραπέζια πινγκ-πονγκ
& 10 μονόζυγα/πολύζυγα
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Νέο site του Πολιτιστικού 
και Αθλητικού Οργανισμού 
(ΘΟΠΑΑ) www.thopaa.gr

Διοργάνωση summer 
camp Summer 
"Κατασκήνωση στη πόλη" 
κάθε καλοκαίρι.

GRAFFITY FESTIVAL στο 
Γήπεδο Τραχώνων (2016 & 
2018).

Ίδρυση Παιδικής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
και ανταλλακτικής 
βιβλιοθήκης.

Ανακαίνιση του 
Πολιτιστικού Κέντρου 
(Ιωνίας 96) και της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
(Ιωνίας 24).

Ανακαίνιση της δημοτικής 
θεατρικής σκηνής 
"Κάρολος Κουν" (σκηνή, 
φουαγιέ, δημιουργία 
παρασκηνίων, στέγαστρο, 
διαμόρφωση εξωτερικού 
χώρου κ.ά.)

35 Τμήματα πολιτισμού: Θέατρο, Φωτογραφία, Ζωγραφική, Αγιογραφία, 
Κινηματογράφος, Ραδιοφωνική Παραγωγή, δημιουργική γραφή, κατασκευή 

Κοσμήματος, Μουσικοκινητική αγωγή, παιδική χορωδία, κρουστά, ντραμς, βυζαντινή 
μουσική κ.ά.

Περισσότερες από 100 ποιοτικές εκδηλώσεις - παραστάσεις (κλασική μουσική, όπερα, 
παραδοσιακή μουσική, θέατρο, συνεργασία με National Geographic κ.α.) στο "Κάρολος 

Κουν" και στα ανοιχτά θέατρα της πόλης, πάντα με ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ.

Επτά (7) μεγάλες εικαστικές εκθέσεις, 
με έργα κλασικών και νεότερων Ελλήνων 
δημιουργών.

Ανακήρυξη του ζωγράφου Αλέκου 
Φασιανού και του αστροφυσικού 
Σταμάτη Κριμιζή σε επίτιμους Δημότες 
Αλίμου, με τις αντίστοιχες ειδικές τελετές.

Έργα της συλλογής του Δήμου Αλίμου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
- ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ζωντανή πόλη σημαίνει
συμμετέχω σε πολιτιστικά
και ψυχαγωγικά δρώμενα

Φασιανός - Νέος με φουλάρι Γαλάνης - Νεκρή φύση Χατζηκυριάκος Γκίκας
Ορφέας & Ευρυδίκη

Βασιλείου - Ζάππειο

Μυταράς - Γυναίκα

Δέρπαπας

Σουρεαλιστικό τοπίο

1110



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
- ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Δημιουργία δημοτικού θερινού κινηματογράφου "CINE ALIMOS"

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων "ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ" κάθε χρόνο.

Διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων "ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ-ΜΟΣ"  κάθε χρόνο.

Δημιουργία του προγράμματος "Η ΖΩΗ ΕΊΝΑΙ ΩΡΑΙΑ" 
(2015) με περισσότερες από 130 ποιοτικές δράσεις 
επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.

Περισσότερες από 20 
συναντήσεις με μεγάλους 
Έλληνες 
κινηματογραφικούς 
δημιουργούς (Σμαραγδής, 
Μπουλμέτης, 
Παπακαλιάτης, 
Καραμαγγιώλης, 
Αθανίτης, Βουτσάς, 
Ζουγανέλης κ.ά.) και 
ειδικές θεματικές δωρεάν 
προβολές (ελληνικές και 
παιδικές ταινίες, μικρού 
μήκους κ.ά.).

Διοργάνωση 
Διαδημοτικού φεστιβάλ 
ερασιτεχνικού θεάτρου 
Αττικής κάθε χρόνο.

42 παρουσιάσεις βιβλίων
18 παρουσιάσεις παιδικών 
βιβλίων.

Διοργάνωση θερινού 
"camp φιλαναγνωσίας".
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

2014-2019: Θεαματική
βελτίωση της οικονομικής

κατάστασης του Δήμου

Μείωση των χρεών του Δήμου κατά 45%
Αύξηση των ταμειακών αποθεματικών του Δήμου
Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, πλεονασματικές χρήσεις

Παρά τη  σκληρή δημοσιονομική κρίση και τις περικοπές χρημάτων από τους Δήμους, ο 
Δήμος Αλίμου κατάφερε το διάστημα από 1.9.2014 μέχρι 18.3.2019 να βελτιώσει 
σημαντικά την οικονομική του κατάσταση, την ώρα που παράγεται και αξιοπρόσεκτο 
δημοτικό έργο.

Ειδικότερα, η σημερινή Δημοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της (1η Σεπτεμβρίου 
2014) ως σήμερα (18.3.2019) πέτυχε την αποπληρωμή χρεών ύψους 10.000.000 €, τα 
οποία επί σειρά ετών είχαν συσσωρευτεί. Συνοπτικά η οικονομική κατάσταση του Δήμου 
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, στις 31.8.2014 η συνολική καθαρή θέση του Δήμου 
(χρέος) ανερχόταν στα 26.558.030,61 €.

Στις 18.3.2019 η συνολική καθαρή θέση (χρέος) είχε μειωθεί στα 14.791.891,58 €. Δηλαδή 
ο Δήμος μείωσε τις οφειλές του (χρέος) κατά 45%!

Η εξαιρετικά θετική βελτίωση στα οικονομικά του Δήμου μας είναι το αποτέλεσμα της 
οργανωμένης προσπάθειας που γίνεται καθημερινά, με πολύ κόπο, νοικοκυροσύνη, 
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Κάνουμε οικονομία, βάζουμε προτεραιότητες και ταυτόχρονα διεκδικούμε πόρους από 
κάθε δυνατή πηγή (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Αττικής, Πράσινο Ταμείο, ΟΣΚ κ.λπ.).

Η προσπάθεια συνεχίζεται, με στόχο την ακόμα περαιτέρω μείωση των χρεών του 
Δήμου. Επιθυμία μας, ο Δήμος Αλίμου να είναι οικονομικά υγιής και διαρκώς ικανός να 
παράγει έργο, για να βελτιώνεται καθημερινά η ζωή των δημοτών.

Εγκατάσταση της εφαρμογής "MOTIVO": 
ολοκληρωμένο ψηφιακό πρωτόκολλο 
του Δήμου και σύστημα ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων.

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος 
για τις άδειες απουσίας και τις κάρτες 
παρουσίας των δημοτικών υπαλλήλων.

Εφαρμογή των Ψηφιακών Υπογραφών 
στις δημοτικές υπηρεσίες. 

Ψηφιοποίηση του αρχείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.  

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΙΜΟΥ ONLINE!
www.vivliothiki.gr

Έκδοση "ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ" για τη 
δωρεάν είσοδο στην Ακτή του Ήλιου κ.ά. 
προνόμια.

31.8.2014

-2.412.804,73

-1.221.200,48

-9.781.406.95

-14.427.369,36

-700.000,00

-1.400.000,00

3.384.750,91

-26.558.030,61

ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ Π.Ο.Ε

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΠΙΔΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΡΕΥΣΤΟ)

18.3.2019

-113.260,60

-203.644,63

-8.691,066

-10.400.000

-146.540,37

-650.000

5.412.620,02

-14.791.891,58ΣΥΝΟΛΟ (χρέος)

ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εφαρμογή "NOVOVILLE" για τα κινητά 
τηλέφωνα. ΜΕ ΕΝΑ «ΚΛΙΚ» ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Δημιουργία της 
"ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ" 
για άμεση εξυπηρέτηση 
των πολιτών: 155 17

Δημιουργία & 
λειτουργία 
διαδικτυακού 
ραδιοφωνικού 
σταθμού 
ALIMOS WEB 
RADIO

Νέα, σύγχρονη 
ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλίμου 
www.alimos.gr

Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος 
από εναλλακτικό πάροχο 
(ΗΡΩΝ), με αποτέλεσμα μεγάλη 
εξοικονόμηση χρημάτων. 
Είμαστε ο πρώτος Δήμος στην 
Ελλάδα που 'έφυγε' από τη ΔΕΗ.

Δημιουργία των 2 πρώτων 
στην Ελλάδα Σταθμών 
Δωρεάν Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (οι 
Σταθμοί παράγουν το 
ρεύμα από φωτοβολταϊκά).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
& ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Εφαρμογή του πληροφοριακού 
Συστήματος "Νοιάζομαι" για την 
οργάνωση και παρακολούθηση όλων των 
κοινωνικών δομών και δράσεων του 
Δήμου.

Δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας 
(2017).

Δωρεάν σύνταξη των Φορολογικών 
Δηλώσεων στους οικονομικά αδύναμους 
(2014-2019) από εθελοντές 
φοροτεχνικούς.

Ενεργοποίηση του προγράμματος 
επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος 
στα νοικοκυριά, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής (2018).

Πρόσληψη μόνιμου ιατρού στον Δήμο 
Αλίμου, που προΐσταται όλων των 
κοινωνικών δομών.

Υποστήριξη των εθελοντικών 
πρωτοβουλιών για λειτουργία του 
"Κινήματος χωρίς μεσάζοντες" στην 
πόλη μας.

  ΥΓΕΙΑ

Ίδρυση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ: Νέα 
δημοτική δομή, με σκοπό την πρόληψη 
και την προαγωγή της υγείας. Ενημερώνει 
τους πολίτες για τις προληπτικές 
εξετάσεις που προτείνονται για την 
έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων 
νοσημάτων.

SMART CARE: Πρόγραμμα για τους 
κατοίκους άνω των 50 ετών που πάσχουν 
από Σακχαρώδη Διαβήτη και έχουν
πρόσβαση στο internet.

Προμήθεια και τοποθέτηση φορητών 
απινιδωτών στους αθλητικούς κ.α. 
δημοτικούς χώρους, όπου 
συγκεντρώνεται κοινό.

Δωρεάν ομιλίες και προληπτικές 
εξετάσεις των πολιτών από εθελοντές 
ιατρούς (TEST PAP, οστική μάζα, ζάχαρο, 
εξέταση μαστού, παιδοχειρουργός, 
ορθοπεδικός, οφθαλμίατρος κ.ά.).

Διοργάνωση "Εβδομάδας δωρεάν 
προληπτικού ελέγχου του καρκίνου 
παχέος εντέρου" κ.ά.

Ημερίδες προληπτικής 
ενημέρωσης-εξέτασης των πολιτών για 
ιατρικά θέματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ανακαίνιση του χώρου του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου & Φαρμακείου (2017).

Αύξηση της χρηματοδότησης του Δήμου 
προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το 
Κοινωνικό Φαρμακείο για τη διαρκή 
προμήθεια αγαθών κάθε είδους και την 
ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων 
συμπολιτών μας (πάνω από 400 
περιπτώσεις).

Συνεργασία με όλους τους Φορείς του 
Αλίμου και διοργάνωση δράσεων για τη 
διαρκή ενίσχυση του Παντοπωλείου 
(συγκέντρωση αγαθών, χορηγίες κ.ά.)

Ηλεκτρονική παρακολουθηση της 
αποθήκης του Παντοπωλείου και του 
Φαρμακείου.

Διανομή φρούτων και νωπών προϊόντων 
στα μέλη των Κοινωνικών Δομών.

Προληπτικός εμβολιασμός κατά του 
πνευμονιόκοκκου.

Συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο 
Παλ.Φαλήρου για προνομιακά 
προγράμματα υγείας για τους κατοίκους 
του Αλίμου.

Διοργάνωση 10 διήμερων Εθελοντικών 
Αιμοδοσιών για την Τράπεζα Αίματος του 
Δήμου μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουρ- 
γία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Στόχος μας να στηρίξουμε τις 
δοκιμαζόμενες από την οικονομική κρίση 
οικογένειες και να παράσχουμε πρόσθετη 
διδακτική βοήθεια σε μαθητές οικονομικά 
αδύναμων οικογενειών.

Λειτουργούν 2 παραρτήματα του 
Φροντιστηρίου: ένα στο 1ο Λύκειο και ένα 
στο 3ο Γυμνάσιο.

Συνολικά πάνω από 200 μαθητές (60 
περίπου ετησίως) επωφελήθηκαν από το 
Κοινωνικό Φροντιστήριο  φροντιστήριο, 
χάρη σε 18 εθελοντές καθηγητές, των 
οποίων η προσφορά υπήρξε πολύτιμη.

Δημιουργήσαμε Κοινωνικό Φροντιστήριο 
και για μαθητές Δημοτικού Σχολείου 
(2018).

Δημιουργήσαμε και θερινό Τμήμα (για 
πρώτη φορά λειτούργησε το 2018).
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ΑΔΕΣΠΟΤΑ &
ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ

ΣΥΣΣΙΤΙΟ

Δημιουργία χώρου για κοινωνικό 
συσσίτιο, σε συνεργασία με την Εκκλησία 
(2014).

Επάνδρωση/αναβάθμιση του Συσσιτίου 
από το ειδικό Πρόγραμμα ΕΠΕΚΑ, όπου 
εντάχθηκε ο Δήμος μας (2018).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Μεταστέγαση του Κέντρου Πρόληψης 
στο κτήριο της οδού Αυξεντίου, ώστε να 
βρίσκεται κοντά στις υπόλοιπες 
κοινωνικές δομές του Δήμου.

Περισσότερες από 60 Δράσεις στα 
Σχολεία και τους Φορείς του Αλίμου, για 
την πρόληψη κατά των εξαρτήσεων και 
ενημέρωση για ζητήματα ψυχικής υγείας 
και κοινωνικού περιεχομένου (ομάδες 
γονέων, έφηβοι, bullying κ.ά.)

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Δημιουργία Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, 
για τη συστηματική καλλιέργεια του 
εθελοντισμού στην πόλη μας.

Κινητοποίηση και συντονισμός πολιτών 
και φορέων (π.χ. 1ο Σύστημα 
Ναυτοπροσκόπων) για εθελοντικές 
δράσεις (π.χ. συγκέντρωση τροφίμων για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο στις 
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
του Δήμου).

Διοργάνωση "Δεκαπενθήμερου 
εθελοντισμού".

Με πρωτοβουλία και συμμετοχή 
εθελοντών διοργανώνονται πολλές 
σημαντικές δράσεις στον Δήμο μας: 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Alimos Web Radio, 
φροντίδα αδέσποτων ζώων, ομάδα "Δεν 
πετάμε τίποτα, δημιουργούμε", εικαστικές 
δράσεις και πολλά ακόμα.

ΚΑΠΗ 

Πλήρης ανακαίνιση των 3 ΚΑΠΗ 
(εσωτερικός και περιβάλλων χώρος, 
εξοπλισμός φυσικοθεραπείας κ.ά.)

Λειτουργία Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
σε όλα τα ΚΑΠΗ (2018), Τμήματος 
Εργοθεραπείας (2017), Τμήματος Χορού 
(2018), Εκμάθησης Η/Υ (2019), Τμήματος 
Θεάτρου κ.ά.

Επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις 
για την Τρίτη Ηλικία: επισκέψεις σε 
θέατρα, σινεμά και συναυλίες, πολιστικές 
εκδρομές, περίπατοι, ενημερωτικές 
ημερίδες σε θέματα υγείας, εορτασμοί 
Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας κ.ά. 

Τοποθετήθηκαν 14 ταΐστρες και 
ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα.

Δημιουργήθηκαν 4 πάρκα σκύλων.

Στειρώθηκαν, αποπαρασιτώθηκαν και 
εμβολιάστηκαν περισσότερα από 300 
αδέσποτα ζώα (ιδίως γάτες).

Με δαπάνες του Δήμου σιτίζονται 
πολυάριθμα αδέσποτα (συνολική δαπάνη 
2015-2018: 35.000 €).

Λειτουργεί Πρόγραμμα μέριμνας και 
ιατρικής φροντίδας για τα αδέσποτα ζώα 
(συνολικό κόστος 2015-2018: 70.000 €).

Τοποθετήθηκε το σύστημα για την 
περισυλλογή περιττωμάτων Σκύλων "ΝΟ 
ΚΑΚΑ" σε 50 σημεία του Δήμου.

Ηλεκτρονική σήμανση σε αδέσποτα και 
καταγραφή δεσποζόμενων.

Πραγματοποιήθηκαν καμπάνιες 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης στη 
φιλοζωία σε μαθητές Δημοτικού – 
Γυμνασίου.

Τοποθετήθηκαν ενημερωτικές σημάνσεις 
σε πάρκα και παιδικές χαρές.

Διοργανώθηκαν "Γιορτές Υιοθεσίας 
Σκύλου" και εκπαιδευτικοί περίπατοι 
ενημέρωσης με σκυλιά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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ΠΑΙΔΕΙΑ
& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Δημιουργία 2 νέων μεγάλων Παιδικών 
Χαρών στον Λόφο Πανί.

Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού 
(τραπεζοπάγκοι, σκίαστρα, καλαίσθητοι 
κάδοι απορριμμάτων, φωτισμός κ.ά.) σε 
όλα τα πάρκα, τα άλση, τους 
κοινόχρηστους χώρους, ώστε να είναι 
φιλικοί προς τους πολίτες.

2019: νέο μεγάλο "κύμα" επέκτασης 
και αναβάθμισης των παιδικών χαρών 
(σε εξέλιξη).

Κέντρα δια βίου Μάθησης Δήμου 
Αλίμου (2014-2016): εκπαίδευση 
ενηλίκων σε διάφορα γνωστικά 
αντικείμενα.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 2.500 ενήλικες σε 
περισσότερες από 40 θεματικές ενότητες, σε 
120 τμήματα.

Το 2016 ο Δήμος μας ήταν πρώτος σε 
συμμετοχή εκπαιδευομένων πανελλαδικά.

Τα μαθήματα συνεχίζονται με εθελοντές 
καθηγητές στη Δημιουργική Γραφή και την 
Ιστορία της Τέχνης.

Πρόσβαση στο ψηφιακό κόσμο: περισσότεροι 
από 300 συνδημότες μας άνω των 50 ετών 
εκπαιδεύτηκαν δωρεάν και εξοικειώθηκαν με 
την τεχνολογία αφής (tablets), πρόγραμμα που 
διοργανώνει ο Φορέας «50+ Ελλάς», σε 
συνεργασία με τον Δήμο μας και 
χρηματοδότηση της COSMOTE.

Δημιουργία Δημοτικού ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Υπογραφή «Συμφώνου Διαρκούς Συνεργασίας» 
με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, 
διοργανώθηκε η ημερίδα «Σχολικός 
Εκφοβισμός - Σέβομαι τη Διαφορετικότητα», 
όπου συμμετείχαν το 9ο Δημοτικό και το 4ο 
Γυμνάσιο (που κέρδισε το 1ο βραβείο στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό του Κέντρου).

"Επίλυση συγκρούσεων με διαμεσολάβηση 
συνομηλίκων": καινοτόμος δράση για τα 
Γυμνάσια του Αλίμου. Ξεκίνησε από το 5ο 
Γυμνάσιο, με την εποπτεία ειδικού Ψυχολόγου. 
Γίνεται προσπάθεια ένταξης και των Δημοτικών 
Σχολείων στο πρόγραμμα, με οργανωμένη 
κατάρτιση εκπαιδευτικών. 
Ξενάγηση όλων των σχολείων του Αλίμου στις 

Εικαστικές Εκθέσεις που διοργανώνει ο Δήμος 
με έργα μεγάλων Ελλήνων δημιουργών στο 
Πολιτιστικό Κέντρο (Ιωνίας 96), καθώς και 
ξεναγήσεις ενηλίκων.

Βράβευση όλων των μαθητών από τα Λύκεια 
του Αλίμου, που πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε 
ειδική τελετή. Από τους βραβευθέντες, 20 
τυχεροί κληρώθηκαν και συμμετείχαν σε 
εκπαιδευτικό ταξίδι στο Ευρωκοινοβούλιο στις 
Βρυξέλλες, με δαπάνες του Δήμου.

Στο Αρχαίο Θέατρο Ευωνύμου 
πραγματοποιήθηκε το 2016 για πρώτη φορά, η 
εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας δράση 
"Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων - Μαθητές 
ξεναγούν μαθητές" με το θεατρικό δρώμενο 
«Άλιμος – Ευώνυμος» από τους μαθητές της Ε' 
Τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου, σε 
συνεργασία με το σωματείο «Διάζωμα».

Θουκυδίδειοι Μαθητικοί Ρητορικοί Αγώνες: 
θεσπίσαμε ετήσια διοργάνωση για τα σχολεία, 
με κριτική επιτροπή και συμμετοχή της 
Πρόεδρου του Ινστιτούτου Ρητορικών και 
Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου διεκδικούμε την ανέγερση 2 
Δημοτικών Σχολείων (8ου & 10ου)), καθώς και 2 
Νηπιαγωγείων (6ου & 12ου)). 

ΕΠΑΛ: πολυεπίπεδη στήριξη, ώστε 
περισσότεροι μαθητές να έρθουν κοντά στην 
τεχνική παιδεία (προβολή σχολείου κ.ά.)

Μουσικό Σχολείο: επαναφέραμε τη σίτιση των 
μαθητών και υποστηρίζουμε τις δράσεις του.

Προσπάθεια ίδρυσης Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Επιδοτούμενα σεμινάρια
Γαστρονομίας (2014).

Ανακαίνιση, αναβάθμιση και πιστοποίηση 
όλων των 21 παιδικών χαρών του Δήμου 
(ο πρώτος στο Λεκανοπέδιο που 
πιστοποίησε όλες τις Παιδικές Χαρές του 
με το ειδικό σήμα του ΥΠ.ΕΣ.)

Παιδική Χαρά Θουκυδίδου

ΠΡΙΝ    ΜΕΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
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9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Δημιουργία Παιδ. Χαράς, Μόνωση Ταράτσας 
& Φεγγιτών, Προμήθεια Η/Υ
2016 Ελαιοχρωματισμός Κιγκλιδωμάτων, 
Τοποθέτηση Σιτών
2018 Ανάπλαση 2ης Παιδ. Χαράς
2019 Αντικατάσταση Κουρτινών

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Αγορά Μικροφωνικής
2016 Ξύλινη Περίφραξη για περιορισμό του 
Προαυλίου, Αγορά Βιντεοπροβολέα – Η/Υ
2016-2017 Ανάπλαση Παιδ. Χαράς
2017 Εξωτερικός Ελαιοχρωματισμός & Γκράφιτι, 
Ελαιοχρωματισμός Κιγκλιδωμάτων, Τοποθέτηση 
Σιτών
2018 Δημιουργία Αποθηκευτικών Χώρων, 
Τοποθέτηση θυρών WC, Αγορά Θερμοθαλάμου

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας Παιδ. 
Χαράς, Αγορά Η/Υ-Εκτυπωτή-Αερόθερμου
2016 Επισκευή Επιχρισμάτων, Ολικός 
Ελαιοχρωματισμός & Κιγκλιδωμάτων, Τοποθέτηση 
Πολυοργάνου Παιδ. Χαράς, Οργάνωση Αποθήκης, 
Πινακίδα Ονοματοδοσίας, Ανάπλαση Κήπου
2017 Αντικατάσταση Λαμπτήρων με LED
2018 Τοποθέτηση Κίοσκι, Εξωτερικός 
Ελαιοχρωματισμός, Αγορά Θερμοθαλάμου1ο 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2015 Μόνωση ταράτσας, Τοποθέτηση Αντηλιακών 
Μεμβρανών, Προμήθεια Βίντεο-προβολέα
2016 Αποκατάσταση Γηπέδου Μπάσκετ, 
Αντικατάσταση Τζαμιών, Επισκευή & 
Αντικατάσταση Μαρμάρων, Ανακαίνιση Αίθουσας 
Εκδηλώσεων, Διαμόρφωση Κήπου, Δημιουργία 
Αποθηκ. Χώρων, Τοποθέτηση Συναγερμού, 
Πινακίδα Ονοματοδοσίας
2017 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, 
Επιδιόρθωση WC, Αντικατάσταση λαμπτήρων με 
LED, Ελαιοχρωματισμός

2018 Προμήθεια Βίντεο-προβολέων-Laptops, Air 
Conditions, Προσθήκη Βιβλιοθηκών, Εξωτερικός 
Ελαιοχρωματισμός
2019 Συνολική Αντικατάσταση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών με καινούριους νέας τεχνολογίας

2ο & 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2015 Αντικατάσταση τζαμιών κλιμακοστασίου, 
Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων, Επισκευή 
Επιχρισμάτων
2015-2018 Σταδιακή Αντικατάσταση κουφωμάτων
2016 Αντικατάσταση Ταρτάν γηπέδου Μπάσκετ, 
Επισκευή & Αντικατάσταση Μαρμάρων, 
Τοποθέτηση Σιτών
2017 Ανακαίνιση WC, Προσθήκη Αιθουσών, 
Προμήθεια Βίντεο προβολέων
2018 Αντικατάσταση πινάκων στις αίθουσες, 
Προμήθεια Ψυγείου
2019 Εσωτερικός & Εξωτερικός 
Ελαιοχρωματισμός, Συνολική Αντικατάσταση 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με καινούριους νέας 
τεχνολογίας

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2014-2015 Αντικατάσταση Φεγγιτών, Επισκευή & 
Συντήρηση κουφωμάτων, Ανακατασκευή Λέβητα, 
Προμήθεια Βίντεο προβολέα
2016 Ανακαίνιση WC, Επισκευή & Συντήρηση 
Εσωτερικού δαπέδου, Τοποθέτηση Αντιηλιακών 
Μεμβρανών, Ανακατασκευή βρυσών προαυλίου, 
Επισκευή Δαπέδου Προαυλίου, Προμήθεια 
Ψυγείου, Επισκευή & Αντικατάσταση Μαρμάρων, 
Συντήρηση Κυλικείου
2016-2018 Εσωτερικός & Εξωτερικός 
Ελαιοχρωματισμός, Ελαιοχρωματισμός 
κιγκλιδωμάτων, Γκράφιτι, Προμήθεια Ψυγείου
2018 Σταδιακή Αντικατάσταση Λαμπτήρων με 
LED, Ολική Ανακατασκευή προαυλίου-γηπέδων 
και τοποθέτηση ταρτάν, Προμήθεια 
θερμοθαλάμου & Ηλ. Υπολογιστών

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Επισκευή Υδρορροής, Προμήθεια 
Μικροφωνικής
2016 Εσωτερικός Ελαιοχρωματισμός, Προμήθεια 
Φωτοτυπικού–Φυσούνας–Η/Υ
2017 – 2019 Ανάπλαση Προαυλίου
2018 – 2019 Τοποθέτηση Air Condition

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Τοποθέτηση Σίτων, Προμήθεια TV
2016 Επισκευή WC, Εξωτερικός 
Ελαιοχρωματισμός & Κιγκλιδωμάτων, Τοποθέτηση 
Προστατευτικών Καλοριφέρ
2016-2017 Ανάπλαση Παιδικής χαράς
2019 Προμήθεια & Ανανέωση όλων των 
κρεββατιών

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Τοποθέτηση Πολυοργάνου Παιδικής Χαράς
2016 Διαμόρφωση Κήπου
2017 Προμήθεια Θερμοθαλάμου, Τοποθέτηση 
Ελατηριωτών παιχνιδιών Παιδ. Χαράς
2018 Εξωτερικός Ελαιοχρωματισμός, Ανανέωση 
Κουρτινών

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Ανάπλαση Παιδ. Χαράς, Αντικατάσταση 
Εσωτερικού Δαπέδου

2016 Προμήθεια Μοκετών, Τοποθέτηση Σιτών, 
Ελαιοχρωματισμός κιγκλιδωμάτων & φράκτη
2018 Προμήθεια & Ανανέωση επίπλων αιθουσών, 
Ανάπλαση κήπου με χλοοτάπητα
2018-2019 Ξύλινη Περίφραξη για περιορισμό του 
προαυλίου 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Αγορά Η/Υ
2016-2017 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς
2018 Ολικός Ελαιοχρωματισμός

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας Παιδ. 
Χαράς, Δημιουργία Αποθ. Χώρων, Προμήθεια Η/Υ

2016 Αγορά Μικροφωνικής, Εξωτερικός 
Ελαιοχρωματισμός & Γκράφιτι, Τοποθέτηση 
Πολυοργάνου Παιδ. Χαράς
2017-2018 Προμήθεια Θερμοθαλάμου & Η/Υ
2019 Εσωτερικός Ελαιοχρωματισμός

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
2015 Επισκευή Ταβανιού, Προμήθεια Ψυγείου – 
Η/Υ – Βίντεοπροβολέα
2016 Επισκευή WC, Τοποθέτηση Πολυοργάνου 
Παιδ. Χαράς, Αγορά TV
2017-2018 Αντικατάσταση Εσωτερικού Δαπέδου, 
Ολικός Ελαιοχρωματισμός 
2019 Ελαιοχρωματισμός Κιγκλιδωμάτων

"Καλή αρχή" από τον Δήμαρχο σε όλα τα 
'πρωτάκια' κάθε χρόνο, με δώρο την πρώτη τους 
σχολική τσάντα, γεμάτη με εκπαιδευτικό υλικό

ΣΧΟΛΕΙΑ

Επισκευές και αναβάθμιση όλων των σχολείων: πατώματα, κουφώματα, αίθουσες, τουαλέτες, 
κυλικεία, παγκάκια, στέγαστρα, μονώσεις, προστατευτικά σε μπασκέτες, προβολείς, βάψιμο 
κ.π.α. (ακολουθεί αναλυτική κατάσταση για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπ/ση)
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
2015 Συντήρηση σωμάτων καλοριφέρ, επισκευή 
τουαλετών, επισκευές εξωτερικών χώρων από 
βανδαλισμούς, επισκευή πάγκων αιθουσών, 
βάψιμο προαυλίου, κατάργηση αγωγού 
αποχέτευσης από  τον προαύλιο χώρο. 
2016 Επισκευή καγκελόπορτας-πόρτας 
περίφραξης-πλεγμάτων, επισκευή κλειδαριών από 
βανδαλισμούς, επισκευή πορτών αιθουσών, 
επισκευή κύριας εισόδου και βάψιμο 
περιβάλλοντος χώρου λόγω βανδαλισμών, αγορά 
επίπλων γραφείου, προμήθεια ντουλαπιών
2017 Επέκταση συναγερμού, επαναδημιουργία 
του κήπου με αγορά νέων φυτών και γλαστρών 
μετά από βανδαλισμούς, αγορά κάδων 
ανακύκλωσης και απορριμμάτων μετά από 
βανδαλισμούς. 
2018 Αγορά Air condition (λόγω κλοπής των 
υφιστάμενων), τοποθέτηση 5 νέων σωμάτων 
θέρμανσης, αγορά υπολογιστών, υδραυλικές 
εργασίες

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2015 Στεγανοποίηση ταράτσας, βάψιμο 
διαδρόμων και αιθουσών, υδραυλικές εργασίες, 
συντήρηση αλουμινίων, αλλαγή κεντρικής εισόδου 
(λόγω βανδαλισμού) και τοποθέτηση συρόμενης 
σιδερένιας πόρτας για ασφάλεια, αγορά 
μικροφωνικής, αλλαγή μπασκετών
2016 Επισκευή στεγάστρου προαυλίου, 
βάψιμο-συντήρηση σε παγκάκια, βάψιμο 10 
αιθουσών
2017 Επισκευή και τοποθέτηση νέων πορτών, 
βάψιμο 10 αιθουσών
2018 Αγορά υπολογιστών, επέκταση δικτύου wifi, 
συντήρηση υδραυλικών, επισκευή κτηριακών 
φθορών, επιχορήγηση Προγράμματος Πράσινη 
Ελιά, επιχορήγηση εξόδων για μετάβαση μαθητών 
στη Θεσ/νικη και βράβευση

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2015 Αλλαγή μπασκετών, επισκευή σωληνώσεων 
σε όλες τις τουαλέτες, επισκευή ρολών σκίασης, 

τοποθέτηση νέων ρολών σκίασης (αίθουσες α' 
ορόφου), ανακαίνιση τουαλέτας α' ορόφου, 
βάψιμο αιθουσών α' ορόφου & γραφείου 
διδασκόντων, επισκευή εισόδου προαυλίου, 
επισκευή πορτών τουαλετών
2016 Πλήρης ανακαίνιση αίθουσας πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, στεγανοποίηση ταράτσας, 
υδραυλικές επισκευές τουαλετών και τοποθέτηση 
σχάρας δαπέδου, αντικατάσταση στεφανιών στις 
μπασκέτες, βάψιμο γραφείων, βάψιμο τοίχων 
λόγω βανδαλισμών
2017 Βάψιμο 
αιθουσών-διαδρόμων-κλιμακοστάσιου, νέες 
βρύσες προαυλίου, επιχορήγηση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Smart Class & δημιουργία Smart Class
2018 Αγορά υπολογιστών, επέκταση δικτύου wifi, 
τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων και 
βίντεοπροβολέων από δωρεά Μαρτίνου, επέκταση 
συναγερμού, τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου, 
αγορά ντουλαπιών, ανακαίνιση γραφείων 
διευθυντή-υποδιευθυντή, τοποθέτηση λευκών 
πινάκων, επισκευή κρηπιδώματος περιμετρικά του 
κτηρίου, επισκευή φθορών και βάψιμο εξωτερικά
2019 Τοποθέτηση πάγκων στο προαύλιο, 
υδραυλικές εργασίες, βάψιμο αιθουσών α' 
ορόφου

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2015 Υδραυλικές εργασίες, σιδηρουργικές 
εργασίες , βάψιμο διαδρόμων & ντουλαπιών, 
αγορά βιντεοπροβολέα 
2016 Επισκευή χημείου, βάψιμο διαδρόμων, 
στεγανοποίηση ταράτσας, επισκευή κεντρικής 
εισόδου μετά από βανδαλισμούς, υδραυλικές 
εργασίες WC, αλλαγή υδρορροών
2017 Τοποθέτηση εξωτερικού στεγάστρου, 
επισκευή ξύλινου στεγάστρου, υδραυλικές 
εργασίες, βάψιμο
2018 Αγορά υπολογιστών, αγορά ντουλαπιών, 
βάψιμο αιθουσών, συντήρηση υδραυλικών 
εγκαταστάσεων
2019 Αγορά μικροφωνικής, συντήρηση χημείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2015 Ανακατασκευή & Στεγανοποίηση Δαπέδου 
Αιθουσας Εκδηλώσεων, Αντικατάσταση 
Υαλότουβλων, Επισκευή Μόνωσης Ταράτσας, 
Αγορά Βιντεοπροβολέα
2016 Τοποθέτηση Αντηλιακών Μεμβρανών, 
Ανακαίνιση Αίθουσας Εκδηλώσεων, Επισκευή WC, 
Νέο κιόσκι, Κατασκευές Γυψοσανίδας, 
Ελαιοχρωματισμός Κιγκλιδωμάτων, Τοποθέτηση 
Σιτών, Διαμόρφωση κήπου, Αντικατάσταση 
Μαρμάρων
2017 Αντικατάσταση Λαμπτήρων με LED, 
Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης, Εγκατάσταση 
τηλεφων.κέντρου & θυροτηλεφώνου
2017-2018 Ολικός Ελαιοχρωματισμός
2018 Προμήθεια θερμοθαλάμου-Air Condi-
tion-Βιντεοπροβολέων, Τοποθέτηση 2ου 
στεγάστρου (κιόσκι)

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
2015 Αντικατάσταση Μαρμάρων, Επισκευή 
Επιχρισμάτων, Επισκευή WC
2016 Τοποθέτηση Αντηλιακών Μεμβρανών, 
Πινακίδα Ονοματοδοσίας, Ελαιοχρωματισμός 
Αιθουσών, Ανακατασκευή Προαυλίου και 
επίστρωση με ταρτάν
2017 Προμήθεια Laptops, Εγκατάσταση 
τηλεφωνικού κέντρου και θυροτηλεφώνου
2018 Τοποθέτηση Συναγερμού, Ανακαίνιση 
Βιβλιοθήκης, Προμήθεια Air Condi-
tions–PCs–Βιντεοπροβολέων, Εξωτερικός 
Ελαιοχρωματισμός

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
2014 Ανακατασκευή WC
2015-2016 Ανακαίνιση Αίθουσας Εκδηλώσεων, 
Ελαιοχρωματισμός Κιγκλιδωμάτων, Συντήρηση 
κυλικείου
2017 Εσωτερικός Ελαιοχρωματισμός, Προμήθεια 
Βίντεοπροβολέων, Τοποθέτηση τηλεφ. κέντρου 
και θυροτηλέφωνου
2018 Ολικός Ελαιοχρωματισμός, Προμήθεια 
Βίντεοπροβολέων & Air Conditions

2019 Ανανέωση Η/Υ στην Αίθουσα 
Πληροφορικής

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
2015 Τοποθέτηση Αντηλιακών Μεμβρανών, 
Αντικατάσταση Λαμπτήρων με LED, Νέα 
Κιγκλιδώματα Ασφαλείας, Προμήθεια 
Βίντεοπροβολέων

2016 Ανακαίνιση Αίθουσας Εκδηλώσεων, Ολικός 
Ελαιοχρωματισμός, Συντήρηση Κυλικείου, 
Επισκευή Επιχρισμάτων, Ανακατασκευή 
προαυλίου, Πινακίδα Ονοματοδοσίας, Προμήθεια 
Αρμονίου
2017 Δημιουργία & πλήρης Εξοπλισμός Αίθουσας 
Πληροφορικής 
2018 Τοποθέτηση Air Conditons – Laptops – Ηλ. 
Υπολογιστών – Βιντεοπροβολέων, Δημιουργία 
Βιβλιοθήκης

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

2015 Συντήρηση Μπασκετών, Παγκάκια, Κάδοι 
Απορριμμάτων, Προβολείς LED
2016 Δημιουργία Βοτανόκηπων, Κάδοι 
Ανακύκλωσης Χαρτιού, Αντιολισθητικές Ταινίες 
στα σκαλοπάτια
2018 Συντήρηση & Πιστοποίηση Όλων των 
Παιδικών Χαρών, Εσωτερικοί Κάδοι Ανακύκλωσης, 
Ανταλλακτικές Βιβλιοθήκες-Δεντράκια με 
οικολογικό χαρακτήρα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
2015 Ανακαίνιση προκάτ αιθουσών, βάψιμο 
προαυλίου και περίφραξης, ανακαίνιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων, επισκευή υδραυλικών
2017 Ανακαίνιση χημείου, αγορά βιντεοπροβολέα 
και υπολογιστών, επέκταση δικτύου WIFI, 
υδραυλικές εργασίες, αγορά αθλητικού 
εξοπλισμου 
2018 Υδραυλικές εργασίες, βάψιμο εισόδου, 
επισκευή φθορών σε κτηριακές εγκαταστάσεις, 
επιχορήγηση Προγράμματος Πράσινη Ελιά
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1ο ΛΥΚΕΙΟ
2015 Επισκευή καυστήρα και καμινάδας, 
τοποθέτηση σαπουνοθηκών, επισκευή φρεατίου 
και σωλήνα παροχής πετρελαίου, επισκευή 
κεντρικής εισόδου μετά από βανδαλισμούς, 
επισκευή παρτεριών, υδραυλικές εργασίες WC, 
εγκατάσταση σωλήνα παροχής νερού 
2016 Επισκευές αιθουσών (τζάμια, έπιπλα) μετά 
από βανδαλισμούς, μόνωση και στεγανοποίηση 
ταράτσας (οδός Υψηλάντου), αλλαγή κλειδαριών, 
εκτεταμένη ανακατασκευή και στεγανοποίηση 
βιβλιοθήκης-γραφείου καθηγητών-γραμματειακής 
υποστήριξης-θεάτρου Κουν
2017 Υδραυλικές εργασίες, στεγανοποίηση 
ταράτσας υπόλοιπου κτηρίου, ανακαίνιση 
γυμναστηρίου, αγορά τραπεζιών πινγκ-πόνγκ, 
αγορά υπολογιστών, επέκταση δικτύου wifi, 
βάψιμο αιθουσών, συντήρηση κτηριακών φθορών
2018 Ανακατασκευή προαυλίου με ειδική 
επίστρωση για αθλητισμό, εγκατάσταση φυσικού 
αερίου θέρμανσης, αγορά air-condition γ' 
ορόφου, αγορά κουρτινών α' ορόφου και 
ισογείου, βάψιμο αιθουσών, διαμόρφωση χώρου 
υποδοχής, δημιουργία βιβλιοθήκης, αγορά 
υπολογιστών, επισκευή στεγάστρου, διαμόρφωση 
περίφραξης, στεγανοποίηση ισογείου, 
διαμόρφωση εσωτερικών χώρων με φυτά, 
επιχορήγηση προγράμματος Erasmus
2019 Βάψιμο αιθουσών, τοποθέτηση φωτισμού 
led, τοποθέτηση λευκών πινάκων (σε εξέλιξη)

2ο ΛΥΚΕΙΟ
2015 Επισκευή κεντρικής πόρτας, αλλαγή 
μπασκετών, βάψιμο διαδρόμων, υδραυλικές 
εργασίες, αγορά υπολογιστών, επισκευή 
τουαλετών α' ορόφου, υδραυλικές εργασίες και 
τοποθέτηση σχάρας στις βρύσες προαυλίου 

2016 Επισκευή ταμπλό μπασκέτας, υδραυλικές 
εργασίες ισογείου, βάψιμο αιθουσών και 
προαύλιου, τοποθέτηση λευκών πινάκων, επισκευή 
πορτών ισογείου και α' ορόφου, επισκευή 
κάγκελων κυλικείου μετά από βανδαλισμούς, 
επισκευή υδρορροών και μόνωση ταράτσας, 
επισκευή εξωτερικού φρεατίου προαυλίου, 
επισκευή ντουλαπιών και συρταριών
2017 Βάψιμο εσωτερικό (αίθουσες β' και γ' 
ορόφου και διάδρομοι), επισκευή πατώματος 
σκηνής αίθουσας εκδηλώσεων, κατασκευή 
τουαλέτας ΑΜΕΑ
2018 Ανακαίνιση εργαστηρίου χημείας, αγορά 
μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για 
τα προγράμματα ρομποτικής, αγορά 
μικροφωνικής, αγορά υπολογιστών, υδραυλικές 
εργασίες στην αίθουσα καθηγητών, 
αντικατάσταση στεγάστρου προαυλίου
2019 Τοποθέτηση φωτισμού led και κλιματιστικών 
(σε εξέλιξη)

3ο ΛΥΚΕΙΟ
2015 Στεγανοποίηση ταράτσας, στεγανοποίηση 
φωταγωγού, εργασίες συντήρησης υπογείου, 
βάψιμο αιθουσών, υδραυλικές εργασίες
2016 Βάψιμο αιθουσών, βάψιμο σιδερένιων 
πορτών και διαδρόμων, συντήρηση κεντρικής 
πόρτας, αγορά υπολογιστών
2017 Αγορά υπολογιστών, επέκταση δικτύου wifi, 
συντήρηση αίθουσας εκδηλώσεων, τοποθέτηση 
στεγάστρου στο κυλικείο, τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων ασφαλείας (εξωτερική σκάλα), 
στεγανοποίηση αιθουσών γ' οροφου, βάψιμο 
αιθουσών, κατασκευή ζαρντινιέρων στο προαύλιο, 
βάψιμο προαύλιου

2018 Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ, κατασκευή 
ράμπας ΑΜΕΑ, κατασκευή στεγάστρου στο 
προαύλιο, αγορά φυτών, βάψιμο αιθουσών, 
υδραυλικές εργασίες, τοποθέτηση πορτών 
πυρασφάλειας, επισκευή σιδερένιων πορτών 
αιθουσών, κάλυψη εξόδων μαθητών για 
παραμονή στην Κρήτη λόγω απεργίας 
λιμενεργατών
2019 Συντήρηση και αποκατάσταση 
κρηπιδωμάτων και εξωτερικών φθορών του 
κτηρίου, υδραυλικές εργασίες, τοποθέτηση 
φωτισμού led και κλιματιστικών (σε εξέλιξη)

4ο ΛΥΚΕΙΟ
2015 Μόνωση ταράτσας, στεγανοποίηση 
γραφείων, υδραυλικές εργασίες, βάψιμο 
τουαλέτας ΑΜΕΑ-κλιμακοστασίου-κουπαστών 
μπαλκονιών, επισκευή φθορών από βανδαλισμούς
2016 Αγορά υπολογιστών, επέκταση συναγερμού, 
συντήρηση κεντρικής εισόδου, επισκευή φθορών 
κτηρίου από βανδαλισμούς, υδραυλικές εργασίες, 
βάψιμο αιθουσών
2017 Βάψιμο αιθουσών-διαδρόμων-κουπαστών 
εξωτερικών χώρων-πρόσοψης σχολείου, 
τοποθέτηση λευκών πινάκων, δημιουργία επιπλέον 
αίθουσας Η/Υ, προμήθεια υπολογιστών, εξωτερικό 
βάψιμο μετά από βανδαλισμό, συντήρηση WC 
ΑΜΕΑ, επισκευή ρολών σκίασης γραφείων, 
υδραυλικές εργασίες, επιχορήγηση 
Προγράμματος Εrasmus
2018 Επισκευή και συντήρηση φθορών κτηρίου, 
υδραυλικές εργασίες, βάψιμο εσωτερικών χώρων
2019 Τοποθέτηση σιδερένιων πορτών, 
αποκατάσταση ζημιών ισογείου και ασανσέρ, 
τοποθέτηση φωτισμού led και κλιματιστικών (σε 
εξέλιξη)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)
2015 Συντήρηση-επισκευή φθορών υπογείου, 
τοποθέτηση εξωτερικών σωλήνων νερού, βάψιμο 
διαδρόμων, αγορά υπολογιστών
2016 Δημιουργία νέων εργαστηρίων, αγορά 
εξοπλισμού εργαστηρίων, βάψιμο αιθουσών, 
υδραυλικές εργασίες, επισκευή κτηριακών 
φθορών
2017 Επέκταση συναγερμού, βάψιμο αιθουσών, 
αγορά εξοπλισμού για τα προγράμματα των 

μαθητών, υδραυλικές εργασίες, αγορά 
υπολογιστών, επιχορήγηση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Δημιουργίας Εταιριών
2018 Αγορά εξοπλισμού νέων εργαστηρίων, 
προμήθεια υλικών για δημιουργικό βάψιμο 
διαδρόμων από μαθητές, ενίσχυση εξοπλισμού, 
συντήρηση κτηρίου και αποκατάσταση φθορών, 
επιχορήγηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Δημιουργίας εταιριών

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2014 - 2019 Επανήλθε η σίτιση (παροχή 
γευμάτων) στο Σχολείο, που είχε διακοπεί επί 
σειρά ετών
2015 Βάψιμο διαδρόμων, συντήρηση φθορών, 
υδραυλικές εργασίες, καθαρισμός στούντιο
2016 Ανακαίνιση τουαλετών, βάψιμο αίθουσας 
εκδηλώσεων & τοποθέτηση κουρτινών, αγορά 
κινητής μικροφωνικής & μικροφώνων, υδραυλικές 
εργασίες, συντήρηση και αποκατάσταση φθορών, 
καθαρισμός στούντιο
2017 Αγορά μουσικού οργάνου, βάψιμο 
αιθουσών, καθαρισμός στούντιο
2018 Βάψιμο αιθουσών, υδραυλικές εργασίες.
Ετησίως σε κάθε σχολείο: αποψίλωση και 
καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεις, 
απεντόμωση-απολύμανση, συντήρηση 
ανελκυστήρων, συντήρηση καυστήρων 

ΣΧΟΛΕΙΑ
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ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
2 νέοι Παιδικοί Σταθμοί, ώστε να 
εγγράφονται περισσότερο παιδιά:

Δημιουργία νέου Παιδικού Σταθμού στην οδό 
Γερουλάνου (Οκτώβριος 2015), 
δυναμικότητας 30 βρεφών.

Ανέγερση και λειτουργία νέου Παιδικού 
Σταθμού στη λεωφ. Καλαμακίου (Οκτώβριος 
2016), δυναμικότητας 90 νηπίων.

Δημιουργία 9 νέων αιθουσών στις 
υπάρχουσες δομές, αξιοποιώντας και 
αναβαθμίζοντας τα υφιστάμενα κτήρια 
(2017-2019), αυξάνοντας τη συνολική 
δυναμικότητα των σταθμών μας κατά 25% 
περίπου:

2 νέες αίθουσες στο κτήριο της οδού 
Θουκυδίδου (Οκτώβριος 2017), 
δυναμικότητας 46 νηπίων.

3 νέες αίθουσες στο κτήριο της οδού 
Μανδηλαρά (2018), δυναμικότητας 32 
βρεφών και νηπίων. 

2 νέες αίθουσες στο κτήριο της Κοτζιά 
(2018-2019), δυναμικότητας 50 νηπίων. 

1 νέα αίθουσα στο κτήριο της οδού 
Βενιζέλου (2018) δυναμικότητας 10 βρεφών. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ, στη διάρκεια της θητείας μας 
δημιουργήσαμε υποδομές για τη φιλοξενία 
258 επιπλέον παιδιών (νέες θέσεις), 
εξυπηρετώντας αντίστοιχες οικογένειες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής & σύστημα 
μοριοδότησης: 

Από το 2018 οι αιτήσεις για εγγραφή των 
παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς γίνονται ηλεκτρονικά (μέσω inter-
net) και αξιολογούνται με αντικειμενικά 
κριτήρια μοριοδότησης και κατάταξης, με 
διαφάνεια. Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι 
αναρτημένα στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα ΔΠΣ).

Δημιουργήθηκε ψηφιακό σύστημα 
διαχείρισης όλων των δραστηριοτήτων των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, άμεσα 
χρηστικό για το προσωπικό και τους γονείς. 
Για την καινοτομία αυτή ο Δήμος Αλίμου 
βραβεύτηκε το 2018 στην Πανελλήνια 
διοργάνωση "Best City Awards" (Χρυσό 
Βραβείο).

Εγκαταστάθηκε ηλεκτρονική εφαρμογή 
πρωτοκόλλου και διακίνησης εγγράφων, 
ώστε να γίνεται ψηφιακά η διοικητική 
λειτουργία των Σταθμών

Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική Διασύνδεση 
όλων των Σταθμών με προμήθεια σύγχρονων 
υπολογιστών και server.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Από τον Δεκέμβριο 2018 οι Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί διαθέτουν Παιδίατρο 
(προσελήφθη μέσω ΑΣΕΠ). Όλα τα παιδιά 
παρακολουθούνται σε τακτική βάση από τον 
Παιδίατρο και ενημερώνονται οι ατομικές 
τους καρτέλες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων με βιωματικό 
τρόπο

Διοργάνωση θεατρικού παιχνιδιού και 
παραστάσεων από τα νήπια για ενδυνάμωση 
της αυτοπεποίθησης και του εκφραστικού 
λόγου

Σεμινάρια προσεγγίσεων ρητορικής για νήπια 
από την Δρ. Φωτεινή Εγγλέζου

Ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική για 
εκκένωση των σταθμών σε περίπτωση 
σεισμού ή πυρκαγιάς

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Εμπλουτισμός και αναβάθμιση των παιδικών 
χαρών στα προαύλια

Νέος κλιματισμός στις αίθουσες

Νέα, ανεξάρτητη είσοδος για τις διοικητικές 
υπηρεσίες στο κτήριο της οδού Θουκυδίδου, 
ώστε να υπάρχει λειτουργικός διαχωρισμός 
των διοικητικών υπηρεσιών.

Τελειοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης – 
πυρανίχνευσης σε όλους τους σταθμούς με 
ανακατασκευές, επιτυγχάνοντας αυτονομία 
ενέργειας και ύδρευσης.

Τοποθέτηση συναγερμών σε όλα τα κτήρια 
με κεντρικό σημείο παρακολούθησης, ώστε 
να είναι δυνατή η άμεση παρέμβαση από 
απόσταση

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Δημιουργείται νέα σύγχρονη ιστοσελίδα με 
φωτογραφίες 360ο και εικονική περιήγηση σε 
όλους τους Σταθμούς, ώστε οι γονείς να 
επισκέπτονται εικονικά τα κτήρια, 
προκειμένου να δηλώνουν σειρά προτίμησης 
Σταθμού κατά την αίτηση εγγραφής

Ανακαινίζονται οι υφιστάμενες φωτεινές 
επιγραφές και κατασκευάζονται νέες, 
φωτίζονται τα κτήρια τη νύχτα.

Ανακαινίζεται η κουζίνα του Σταθμού της 
οδού Θουκυδίδου για εργονομικό και 
ασφαλές για τους εργαζόμενους περιβάλλον
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3.000.000€ σε ασφαλτοστρώσεις οδών 
(περίπου το 1/4 της πόλης μας 
ασφαλτοστρώθηκε). 

Διανοίξεις νέων οδών (Κοσίντα, Κατράκη, 
Μινωτή, Καρούζου, Ελύτη-Τσόχα, 
Χατζηδάκη, τμήμα Λαγκαδίων πάνω από 
το ρέμα, τμήμα Κοτζιά).

1.200 νέες πινακίδες ονοματοδοσίας 
οδών σε όλη την πόλη.

Ανακατασκευή δικτύου πεζοδρόμων 
Αμπελακίων (Λευκωσίας, Μεγίστης, 
Λάρνακος, Μεγ.Σπηλαίου, Παπανούτσου 
κ.ά.)

Ανακατασκευή και κατασκευή 
πεζοδρομίων σε περισσότερα από 600 
μικρά και μεγάλα σημεία.

Δημιουργία 200 ραμπών ΑμεΑ σε 
κεντρικά πεζοδρόμια.

Αλλαγή όλου του Δημοτικού 
Οδοφωτισμού του Δήμου Αλίμου με 
φωτιστικά σώματα LED νέας τεχνολογίας 
(περίπου 6.000 φωτιστικά) - σε εξέλιξη.

Τοποθέτηση φωτισμού led σε κεντρικές 
οδούς (Δωδεκανήσου, Βενιζέλου, 
Κυθηρίων κ.ά.), καθώς και στα Λύκεια του 
Αλίμου.

Εκπόνηση Μελετών για την κατασκευή 
του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου της 
οδού Κανάρη (έχει ολοκληρωθεί ο 
διαγωνισμός από την Περιφέρεια Αττικής 
για την εκτέλεση του έργου).

Εκπόνηση πλήρους φακέλου Μελετών, 
για την ανέγερση του 2ου Κλειστού 
Γυμναστηρίου Αλίμου.

Τοποθέτηση 2 συστημάτων "sea track" 
στις ελεύθερες ακτές του Αλίμου για την 
πρόσβαση των ΑμεΑ, ηλικιωμένων κ.ά. 
μέσα στη θάλασσα. 

Περίφραξη και προστασία κοινοχρήστων 
χώρων (λόφος Αγ. Άννας, δημόσια 
ακίνητα λεωφ. Βουλιαγμένης, οικόπεδο 
Ερεχθείου & Καλαμακίου, κοινόχρηστος 
χώρος Φενεού & Κυβέλης κ.ά.).

Τοποθέτηση χλοοτάπητα σε σχολεία

Εργασίες συντήρησης-καθαρισμού στο 
Θεσμοφόριο Αλιμουσίων (λόφος Αγίας 
Άννας), σε συνεργασία με την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Εργασίες συντήρησης-καθαρισμού στο 
αρχαίο θέατρο Ευωνύμου (σε συνεργασία 
με την Αρχαιολογική Υπηρεσία).

Εκπόνηση Μελέτης για τη δημιουργία 
Αρχαιολογικού Περιπάτου 3,5 χλμ.

Δημιουργία νησίδας στη λεωφόρο 
Κυθηρίων (εκκρεμεί επέκτασή της μέχρι 
τη λεωφόρο Ιωνίας).

Δημιουργία 2 round-about στην οδό Χ. 
Τρικούπη (συμβολή με Ιωνίας και συμβολή 
με Δωδεκανήσου).

Εκπόνηση Σχέδιου Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας (2015).

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κυκλοφοριακή διαμόρφωση-αναβάθμιση 
κεντρικών σημείων (Δωδεκανήσου & 
Ησιόδου, Κυβέλης & Ιωνίας, Χρονοπούλου 
& Ποσειδώνος κ.α.)  

Περισσότερα από 150 μικροέργα σε 
διάφορα σημεία της πόλης, από το 
Συνεργείο Μικροέργων του Δήμου 
(διαμορφώσεις, επισκευές, εξωραϊσμοί, 
κατασκευές κ.α.)

Κατασκευή και ανακατασκευή κεντρικών 
αγωγών ακαθάρτων σε διάφορα σημεία

Μετατροπή 6 συντριβανιών σε παρτέρια 
με φύτευση

Εργασίες διαμόρφωσης-συντήρησης στο 
Ρέμα Πικροδάφνης κ.α. ρέματα του 
Αλίμου

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Νέο δρομολόγιο για το 101, σε 
συνεργασία με τον ΟΑΣΑ

Προμήθεια 3 mini bus και δημιουργία
2 Γραμμών Δημοτικής Συγκοινωνίας (σε 
εξέλιξη)

Δωρεάν λεωφορείο για την πλαζ το 
καλοκαίρι και για τα σχολεία 
(εξυπηρέτηση των μαθητών) όλη τη 
σχολική περίοδο.

Ζωντανή μετάδοση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μέσω διαδικτύου και on-line 
αρχείο με βίντεο όλων των συνεδριάσεων

Ανάρτηση όλων των δαπανών στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έγκρισή τους από το 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Διενέργεια Διαχειριστικών Ελέγχων στα 
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Διαγνωστικός Έλεγχος των υπηρεσιών 
του Δήμου από ανεξάρτητο εξωτερικό 
εμπειρογνώμονα

Συχνή σύγκληση των φορέων του Δήμου 
σε συνεδρίαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Συμμετοχή του Δήμου μας στην 
πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Εσωτερικών για σύσταση Μονάδων 
Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ

Τακτική ενημέρωση των κατοίκων της 
πόλης μας με newsletter από τον Δήμο

Κατάρτιση και ψήφιση νέου, σύγχρονου 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αλίμου

Καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος 
εγγραφής παιδιών στους Δημοτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς, με υποβολή των 
αιτήσεων μέσω internet και μοριοδότησή 
τους (πίνακες κατάταξης)

Τοποθέτηση έξι (6) μεγάλων 
ηλεκτρονικών πινακίδων για την 
ενημέρωση των πολιτών

Τήρηση γραπτών πρακτικών 
συνεδριάσεων Δ.Σ. στον ΘΟΠΑΑ

Αποστολή τριμηνιαίων δελτίων με τα 
οικονομικά στοιχεία της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. 
στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία από το 
έτος 2014 και εφεξής μέχρι σήμερα

Ένταξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

Υπαγωγή της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. στον 
προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των 
δαπανών της από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Ο Άλιμος επικεφαλής εταίρος (Leader) για πρώτη 
φορά, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PRODESA 
(ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας), 
με συμμετοχή της ΚΕΔΕ, των Δήμων Γλυφάδας, 
Αμαρουσίου, Αγ. Δημητρίου κ.α.

Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 
MAYORADAPT, για τη μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Certus

Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία περιφερειών και 
πόλεων της Ευρώπης για τη χρήση κυψελών 
υδρογόνου ως καύσιμο 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα "SMART CARE", για 
την τηλε-ιατρική και την υγεία.

Υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε όλα τα 
Μέτρα και τις Δράσεις του ΕΣΠΑ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Στη διάρκεια της θητείας μας κινηθήκαμε 
διοικητικά και δικαστικά σε πολλές περιπτώσεις, 
προκειμένου να διεκδικήσουμε τις αξιώσεις του 
Δήμου Αλίμου και να προστατεύσουμε τα 
συμφέροντα του Δήμου μας, τόσο έναντι ιδιωτών, 
όσο και έναντι φορέων του Δημοσίου. Οι σχετικές 
προσπάθειες είναι δύσκολες και χρονοβόρες, ήδη 
όμως έχουν αποφέρει εισπράξεις εκατοντάδων 
χιλιάδων ευρώ στο ταμείο του Δήμου.

Στη διαχείριση των νομικών ζητημάτων του Δήμου 
έχουν συμβάλλει, εκτός από τη Νομική Υπηρεσία 
του Δήμου, εξωτερικοί συνεργάτες Δικηγόροι - 
Καθηγητές Πανεπιστημίου, η αρμόδια 
Αντιδήμαρχος Νομικών Υπηρεσιών (που για πρώτη 
φορά ορίστηκε στον Δήμο μας) και ο Δήμαρχος, 
ως Δικηγόρος και ο ίδιος. Ενδεικτικά, μερικές από 
τις σημαντικότερες νομικές υποθέσεις είναι:

Δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης του Δήμου 
μας εξαιτίας της πετρελαιοκηλίδας στο Σαρωνικό 
(2017)

Δικαστική προσβολή (αίτηση ακύρωσης) της 
εκχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου από 
το Κράτος στο Υπερταμείο (2018)

Παράσταση πολιτικής αγωγής και διεκδίκηση 
αποζημίωσης του Δήμου από τις υποθέσεις 
"Energa" και "Hellas Power" (2015)

Στήριξη των κατοίκων και δικαστική διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων του Δήμου στην υπόθεση 
αποζημίωσης για τη διάνοιξη της οδού Κανάρη 
(2015)

Είσπραξη των μισθωμάτων 4 ετών που έπρεπε να 
έχει αποδώσει η ΕΤΑΔ στον Δήμο Αλίμου από το 
2012 (2016).

Διεκδίκηση χρηματικών ποσών από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος για την απαλλοτρίωση μεγάλων 
κοινόχρηστων χώρων.

Διεκδίκηση και κατοχύρωση υπέρ του Δήμου, του 
χώρου στην παραλία του Αλίμου, όπου σήμερα 
βρίσκεται το Cine Άλιμος (προηγουμένως τον 
χώρο εκμεταλλευόταν ιδιώτης, το 2016 ο Δήμος 
Αλίμου κέρδισε τον έλεγχο του χώρου)

Διεκδίκηση και κατοχύρωση υπέρ του Δήμου του 
οικοπέδου (χώρος στάθμευσης στόλου 
καθαριότητας) στο τέρμα της οδού Γερουλάνου

Η Δημοτική Αρχή αναβάθμισε τη Νομική 
Υπηρεσία σε Αυτοτελές Τμήμα και την στελέχωσε 
με Ασκούμενους Δικηγόρους (2015) και Νομικό 
Σύμβουλο (σε εξέλιξη)

Κ.Ε.Π. 
Επέκταση της λειτουργίας και των δύο ΚΕΠ όλα 
τα απογεύματα και κάθε Σάββατο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - 
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Επαναφορά στην Υπηρεσία των Σχολικών 
Φυλάκων στον Δήμο μας μέσω διοικητικών και 
δικαστικών ενεργειών (2015)

Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας (2015), 
όπου όμως υπηρετούν μόνο 4 υπάλληλοι
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
-ΒΡΑΒΕΙΑ

Α.ΔΗ.Π.ΑΛ.  Α.Ε.
(ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ Α.Ε.)

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Φωτογραφικό λεύκωμα "Άλιμος, η πόλη 
μας" (2018)

Οδηγός "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 
στον Άλιμο" (2018)

"Από τον Άλιμο με θέα: από τον Γύζη 
στον Μόραλη" (κατάλογος εικαστικής 
έκθεσης, 2018-19) 

"Χάρτινο το καραβάκι", συλλογή 
κειμένων Αλιμιωτών λογοτεχνών (2016)

Ενίσχυση του "χαρτοφυλακίου" της 
εταιρείας με τη διαχείριση επιπλέον 
χώρων του Δήμου

Αναβάθμιση της παραλίας και όλων των 
χώρων ευθύνης της ΑΔΗΠΑΛ (πράσινο, 
επισκευές, φωτισμός κ.λπ.)

Είσπραξη ανείσπρακτων οφειλών 
προηγούμενων ετών ποσού 80.000 €

Άσκηση αγωγών κατά οφειλετών της 
ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. και ρύθμιση καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ανάπτυξη Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου 
Α.Ε. (ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.)

Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των 
Αποφάσεων και όλων των δαπανών της 
ΑΔΗΠΑΛ

Υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο 
νομιμότητας όλων των δαπανών από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο

Οργάνωση και λειτουργία λογιστηρίου 
εντός εταιρείας, με διπλογραφικό σύστημα

Αύξηση κερδών από το 2014

Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. Χρήση
2014

Χρήση
2018

Μεταβολή
(ποσό)

272.506 €

7,57

1,71

329.177 €

395.513 €

100.434 €

Ταμειακά Διαθέσιμα

Δείκτης γενικής ρευστότητας

Δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων

Κύκλος Εργασιών

Εισπράξεις από Πελάτες

Καθαρά Κέρδη

655.963 €

17,29

2,59

385.425 €

447.912 €

101.610 €

383.457 €

9,73

0,87

56.247 €

52.399 €

1.176 €

140,72%

128,53%

50,98%

17,09%

13,25%

1,17%

Μεταβολή
%

ΒΡΑΒΕΙΑ

Πανευρωπαϊκό βραβείο CITY EXCEL-
LENCE 2019 (Λονδίνο)

3 χρυσά βραβεία BEST CITY AWARDS 
(πανελλαδικά, 2017, 2018) 

1 αργυρό βραβείο BEST CITY AWARDS 
(πανελλαδικά, 2017)

2 βραβεία GREEK GREEN AWARDS (2018, 
2019)

2 βραβεύσεις από τη συμμετοχή μας στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
(2018, 2019)
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ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Με την απόφαση Δ.Σ. 348/2015, η Δημοτική μας 
Αρχή τάχθηκε υπέρ της επένδυσης-ανάπλασης 
στον χώρο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και 
του Αγ. Κοσμά, θέτοντας ταυτόχρονα και κάποιες 
αυτονόητες προϋποθέσεις - ζητήματα που πρέπει 
να ρυθμισθούν (π.χ. θέσεις εργασίας για τους 
κατοίκους του Δήμου Αλίμου, χωροθέτηση μέσα 
στο Πάρκο μίας διαδημοτικής μονάδας για τη 
σύγχρονη και οικολογική διαχείριση των 
απορριμμάτων, διάθεση χώρων για την ανέγερση 
σχολείων κ.ά.).
Τα περισσότερα από τα ζητήματα αυτά μέχρι και 
σήμερα δεν έχουν επιλυθεί από την πολιτεία, όχι 
μόνο για τον Άλιμο, αλλά και για όλους τους 
όμορους Δήμους. Η Δημοτική μας Αρχή συνεχίζει 
ακαταπόνητη την προσπάθεια για να επιτύχει την 
ικανοποίηση όλων αυτών των αιτημάτων.

ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ
Έπειτα από 2ετή διαπραγμάτευση, πετύχαμε 
σημαντική συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο 
ανήκει η Μαρίνα Αλίμου, ώστε να κατοχυρωθούν 
τα συμφέροντα του Δήμου μας μέσα στη Μαρίνα, 
προτού ξεκινήσει η διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης-ανάπλασης του χώρου.
Πιο συγκεκριμένα, η γραπτή συμφωνία που 
υπεγράφη μεταξύ Δήμου Αλίμου και ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ 

προβλέπει κυρίως τα ακόλουθα:
α) Το Δημοτικό Κολυμβητήριο δεν γκρεμίζεται, 
αλλά παραμένει μέσα στη Μαρίνα Αλίμου. Αυτό 
προβλέπει και η αναθεωρημένη Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που το ΤΑΙΠΕΔ 
κατάρτισε, ώστε να ικανοποιήσει τον Δήμο μας.
β) Το Κολυμβητήριο παραμένει στη δικαιοδοσία 
του Δήμου Αλίμου και δεν περνάει στον επενδυτή 
που θα αναλάβει την Μαρίνα.
γ) Ο επενδυτής που θα αναλάβει τη Μαρίνα 
Αλίμου υποχρεούται να καταβάλλει τα Δημοτικά 
Τέλη που θα ορίσει ο Δήμος. 
δ) Ο επενδυτής που θα αναλάβει τη Μαρίνα, 
υποχρεούται να ανεγείρει με δαπάνες του κτήριο 
200 m2, το οποίο θα παραδώσει στον Δήμο για 
πολιτιστική χρήση (Δημοτική Πινακοθήκη κ.ά.).
ε) Ο ΝΟΚ θα παραμείνει μέσα στη Μαρίνα 
Αλίμου, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις 
ναυταθλητικές του δραστηριότητες.
 Η επένδυση αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 
2020 και ο επενδυτής υποχρεούται να δαπανήσει 
τουλάχιστον 20.000.000 € για την ανάπλαση του 
χώρου.

ΚΤΗΜΑ ΤΡΑΧΩΝΕΣ
Συμφωνία με την εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, που 
έχει την ιδιοκτησία του κτήματος (110 στρέμματα). 
Η συμφωνία προβλέπει ένταξη της περιοχής στο 
Σχέδιο Πόλης. Ο Δήμος λαμβάνει αυξημένη 
εισφορά (δηλαδή τα 75 στρέμματα περνάνε στην 
ιδιοκτησία του Δήμου) και πολεοδομούνται μόνο 
τα 35 στρέμματα, με χρήση Κατοικίας και μόνον.  

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΤΡΟΥΜΠΑΡΙ"
Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση του Ρέματος και 
εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ (2015). Προχώρησε 
ουσιαστικά η διαδικασία ένταξης της περιοχής 
στο Σχέδιο Πόλης, με βελτιωμένη πολεοδομική 
πρόταση. Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο, 
όπως εισφορές σε χρήμα και κοινωφελείς χώροι.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων για κοινωφελείς 
και κοινόχρηστους χώρους στον Άλιμο (υπόθεση 
Δέγλερη κ.λπ.), αξίας άνω των 2.000.000 € και 
ωρίμανση διαδικασίας απαλλοτρίωσης της 
κορυφής του Λόφου Πανί.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ
Προχώρησε και "ωρίμασε" πλήρως η Μελέτη για 
τις νέες χρήσεις γης σε όλη την πόλη και η 
σχετική διαδικασία για την κατάρτιση νέου ΓΠΣ 
συνολικά για όλο τον Άλιμο. Εκκρεμεί η τελική 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε στη 
συνέχεια να επιληφθούν τα αρμόδια Υπουργεία 
και να εκδοθεί ΦΕΚ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συστήσαμε από κοινού με τους Δήμους 
Παλ.Φαλήρου και Καλλιθέας τον Σύνδεσμο 
Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) και συμμετείχαμε 
επιτυχώς στο πρόγραμμα ΟΚΧΕ/ΒΑΑ, 
λαμβάνοντας 35.000.000 € για την 
ανάπλαση-ανάδειξη της περιοχής μας.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Κατόπιν αιτήματος του Δήμου και 
διαπραγμάτευσης, η ΕΤΑΔ Α.Ε. αποφάσισε τη 
σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης και Διαχείρισης 
του Παραλιακού Μετώπου στον Δήμο μας.

ΚΟΡΥΦΗ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝΙ
Κατατέθηκε Αίτηση προσδιορισμού τιμής 
μονάδος, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
απαλλοτρίωσης και ο Δήμος Αλίμου να αποκτήσει 
ως χώρο πρασίνου την κορυφή του Λόφου Πανί, η 
οποία σήμερα ανήκει σε ιδιώτες οικοπεδούχους. 
Η σχετική δαπάνη, ύψους 2.500.000 € θα 
καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Προσφύγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για να 
προστατεύσουμε τα διοικητικά όρια του Δήμου 
μας, τα οποία αμφισβητεί ο όμορος Δήμος 
Αργυρούπολης-Ελληνικού.
Συγκεντρώσαμε πλήρη στοιχεία που 
αποδεικνύουν πέραν κάθε αμφιβολίας τα ορθά 
όρια του Δήμου Αλίμου και καταρρίπτουν πλήρως 
τους εσφαλμένους ισχυρισμούς της όμορης 
Δημοτικής Αρχής Αργυρούπολης-Ελληνικού, που 
διεκδικεί τμήμα του Δήμου Αλίμου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ
Διαχειριστήκαμε με αποτελεσματικότητα το 
φαινόμενο της δημιουργίας πρόχειρης μονάδας 
φιλοξενίας χιλιάδων προσφύγων μέσα στον χώρο 
του πρώην Αεροδρομίου.
Συμβάλαμε ουσιαστικά στην καθαριότητα του 
χώρου και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας 
(τακτικό πλύσιμο υπαίθριων χώρων της μονάδας, 
αποκομιδή απορριμμάτων, ψεκασμοί στην 
ευρύτερη περιοχή κ.ά.).
Ταυτόχρονα, αναδείξαμε στα ΜΜΕ τα 
προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία 
του χώρου (προστασία ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ασφάλεια κ.ά.).
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