
κολα και γρήγορα με ένα 'κλικ' από το σπίτι ή 
το γραφείο σας. 

Επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες που πλέον 
παρέχει ο Δήμος μας μέσω internet είναι 
πολύ περισσότερες από τις αντίστοιχες που 
παρέχει κάθε άλλη ψηφιακή πλατφόρμα 
εξυπηρέτησης πολιτών (π.χ. gov.gr).

Πιο συγκεκριμένα, ο ψηφιακός κόμβος 
παρέχει μέσω της ιστοσελίδας μας τα 
εξής:

• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
• Πιστοποιητικό Γέννησης
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
• Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
• Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
• Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου 
Συμβίωσης
• Αίτηση Μεταδημότευσης
• Άδεια Γάμου (για Έλληνες υπηκόους)

• Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρ-
ρένων
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
για στρατολογική χρήση
• Αίτηση κατάθεσης εγγράφου στο πρωτό-
κολλο
• Αίτηση για παροχή δυνατότητας έκδοσης 
πιστοποιητικών για τρίτους

Προσεχώς θα προστεθούν και νέες ψηφι-
ακές υπηρεσίες οικονομικής φύσεως για 
καταστήματα και πολίτες, όπως βεβαιώσεις 
περί μη οφειλής ΤΑΠ, υπολογισμός τέλους 
παρεπιδημούντων και πολλά άλλα. Στόχος 
της Δημοτικής αρχής είναι ο ψηφιακός κόμ-
βος να καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρε-
σιών του Δήμου. Για την πρόσβαση σε όλες 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κάθε πολίτης 
χρησιμοποιεί τους κωδικούς taxisnet που 
διαθέτει, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε 
άλλη εγγραφή. Απλά και γρήγορα, οποιαδή-
ποτε στιγμή.

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, όπου 
η αίτηση περιορίζεται στον χρήστη που 

πραγματοποιεί είσοδο με τους κωδικούς 
του, στον ψηφιακό κόμβο του Δήμου 
Αλίμου ο χρήστης μπορεί να καταθέσει 
αιτήσεις τόσο για τον ίδιο, όσο και για 
προστατευόμενα μέλη της οικογενεί-
ας του, καθώς και για τρίτα άτομα που 
εκπροσωπεί π.χ. ως δικηγόρος, εφόσον 
βέβαια διαθέτει το κατάλληλο έγγραφο 
όπως πληρεξούσιο ή δικαστική συμπα-
ράσταση.

ΔΩΡΕΆΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΆ ΣΤΟΝ ΆΛΙΜΟ
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Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε

www.alimos.gr : ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΝΕΤΕ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΤΕ ΒΕΒΑΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ 'ΚΛΙΚ' ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η' ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ. 

Ο Δήμος μας στη συνεχή προσπάθεια που 
κάνει, για να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου στους πολίτες, περνάει πλέον στην 
ψηφιακή εποχή, αναβαθμίζοντας την ιστοσε-
λίδα του www.alimos.gr σε ολοκληρωμένο 
ψηφιακό κόμβο για την εξυπηρέτηση όλων 
των πολιτών και των επιχειρήσεων online. 

Τώρα, μπορείτε από τον υπολογιστή ή το 
κινητό σας να καταθέτετε έγγραφα στον 
Δήμο Αλίμου, να ζητάτε και να παίρνετε 
ηλεκτρονικά όλες τις βεβαιώσεις και τα 
πιστοποιητικά σας και να εξυπηρετείστε εύ-

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 στον ανοιχτό 
χώρο της πλατείας Καραϊσκάκη, στο Άνω Καλα-
μάκι, και με όλους τους παρευρισκομένους να φο-
ρούν τις μάσκες τους, ο Δήμος μας καλωσόρισε 
τα τρία λεωφορεία της νεοσύστατης Δημοτικής 
Συγκοινωνίας.

Κατά τα εγκαίνια παραδόθηκαν στο επιβατικό κοινό 
τα ολοκαίνουργια μίνι λεωφορεία της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας, που θα εξυπηρετούν το κοινό δω-

ρεάν. Δύο γραμμές, η Γραμμή 10 και η Γραμμή 20, θα 
ενώνουν τις γειτονιές της πόλης μεταξύ τους και με το 
ΜΕΤΡΟ Αλίμου.
Χρειάστηκαν περισσότερο από δύο χρόνια επίμονης 

To όραμα της Δημοτικής αρχής, ο Άλιμος να 
έχει τη δική του δημοτική συγκοινωνία, που 

ταυτόχρονα ήταν και επιθυμία ετών όλων των 
κατοίκων του δήμου μας, μετά από σκληρή 
δουλειά και πολλή επιμονή υλοποιήθηκε.

Τώρα, πιστοποιητικά μ’ ένα «κλικ»!  
Online εξυπηρέτηση πολιτών

ΦΟΡΆΜΕ ΤΗ ΜΆΣΚΆ ΓΙΆ 

ΆΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΆΓΆΠΆΜΕ

δουλειάς, εγκρίσεων, οργάνωσης, μέχρι και ειδική νομο-
θετική ρύθμιση, για να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία και 
να είναι έτοιμη για λειτουργία η Δημοτική Συγκοινωνία 
Αλίμου. Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος έρχεται να καλύψει 
το κενό που υπάρχει στα δρομολόγια του ΟΑΣΑ και επι-
τέλους να αποκτήσουν συγκοινωνία περιοχές όπως ο πα-
λαιός Άλιμος και οι Κυθήριοι, κάτι που αποτελούσε αίτημα 

των κατοίκων τα τελευταία χρόνια.
Τα τρία λεωφορεία που θα εκτελούν τα δρομολόγια είναι 
οχήματα υπερσύγχρονα, με συστήματα ασφαλείας τόσο 
για τον οδηγό, όσο και για τους επιβάτες, ενώ στα σχέδια 
του Δήμου είναι η αγορά και επιπλέον ηλεκτρικών λεω-
φορείων, για την περαιτέρω ενίσχυση της ολοκαίνουριας  
Δημοτικής Συγκοινωνίας Αλίμου.
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Τα σχολεία του 
Δήμου μας 
πεντακάθαρα και 
εφοδιασμένα
με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό 
υποδέχτηκαν τους 
μαθητές 

Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε2

Εν όψει της ενάρξεως της ιδιόμορφης και 
δύσκολης φετινής σχολικής χρονιάς λόγω 
του κορωνοϊού, ο Δήμος Αλίμου έλαβε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα, ώστε εκπαιδευτικοί 
και μαθητές να έχουν ένα ασφαλέστατο 
περιβάλλον. Τα συνεργεία καθαριότητας 
από τα τέλη Αυγούστου και σε καθημερινή 
βάση καθάριζαν τους προαύλιους χώρους 
και έκαναν απολυμάνσεις σε αίθουσες, 
κοινόχρηστους χώρους, τουαλέτες. 

Ξεκινάει να λειτουργεί το νέο 
'ρεύμα' των καφέ κάδων στον 
Άλιμο, με στόχο να γίνει ο Δή-
μος μας πρότυπο στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, με τον πλέ-
ον σύγχρονο, οικολογικό, οικο-
νομικό, υπεύθυνο τρόπο.

Ο Δήμος Αλίμου, στο-
χεύοντας σε περισσότερη 
ανακύκλωση, υιοθετεί ένα 
νέο "ρεύμα" αποκομιδής 

απορριμμάτων, που βασί-
ζεται στους καφέ κάδους 

για τα οργανικά απόβλητα 
(βιοαπόβλητα). 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης αυτού 
του νέου προγράμματος, ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης μάς παρέδωσε ένα 
νέο απορριμματοφόρο συλλο-
γής βιοαποβλήτων, σύγχρονης 
τεχνολογίας, αξίας 240.000 €, 
καφέ κάδους, καθώς και κο-
μπόστ (λίπασμα) που έχει παρα-
χθεί από οργανικά απόβλητα.
Ο εξοπλισμός αυτός έρχεται να 
συμπληρώσει τον εξοπλισμό 

- Ήρωος Μάτση (Γήπεδο 
Τραχώνων)
- Λεωφ. Ιωνίας 174 (3ο 
Δημοτικό)
- Λεωφ. Αλίμου 79 (LIDL)
- Λεωφ. Κυθηρίων 69 
(Μουσικό Σχολείο)
- Πλατεία Ανεξαρτησίας & 
Μύρωνος
- Πλατ. Εκτελωνιστών 12  
- Λεωφ. Καλαμακίου 93 
(Βασιλόπουλος)
- Λυσικράτους 43 & Παλα-
μηδίου 
- Πυθαγόρα 22 & Μενάν-
δρου
- Πην.Δέλτα & Ρ.Φεραίου 
70 (κοντά στο 1ο Γυμνάσιο)

- Μανδηλαρά & Αλαμάνας 
(6ο Δημοτικό)
- Τσουδερού 30 (9ο Δημο-
τικό)
- Ταξιαρχών & Δ.Καλλέρ-
γη (παιδική χαρά)
- Αριστοτέλους 25 & Γρ. 
Αυξεντίου (Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο)
- Θουκυδίδου 73 (Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί)
- Τσουκανέλη 7 (1ο Δημο-
τικό)
- Επτανήσου 2 (5ο Δημοτικό)
- Λεωφ.Γερουλάνου 29 & 
Κεφαληνίας (Δ/νση Περι-
βάλλοντος)
- Κρυστάλλη & Ρέν.Πόγγη

- Αννίνου & Μουλοπούλου
- Αγ.Δημητρίου 46 (Σκλα-
βενίτης)
- Υψηλάντου & Λευκωσίας 
(Πλατεία)
- Λεωφ. Ιωνίας 24
- Δωδεκανήσου 63 (ΚΕΠ 
Άνω Καλαμακίου)
- Ελευθ. Βενιζέλου 4 (2ο & 
7ο Δημοτικό)

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, μπορούν να υποβάλλουν 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον Δήμο Άλίμου για την επανασύνδεση ρεύματος σε ευπαθή νοικοκυριά

Ο Δήμος μας παρέλαβε από την Περιφέρεια 
Άττικής το πρώτο απορριμματοφόρο για την 

ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων

Γέμισε ο Άλιμος κόκκινους κάδους

Ο δήμος μας μέσα στο καλοκαίρι τοπο-
θέτησε επιπλέον νέους και αντικατέ-

στησε παλιούς κόκκινους κάδους ανακύ-
κλωσης, φτάνοντας συνολικά τους 25 
κάδους. Στους συγκεκριμένους κάδους 
ρίχνουμε ρούχα, παπούτσια, λευκά 
είδη (κουρτίνες, σεντόνια, μαξιλάρια 
κ.α.), τσάντες και αξεσουάρ.

Πριν τα ρίξουμε στους κάδους, φροντί-
ζουμε όλα να είναι καθαρά και στεγνά, 
τοποθετημένα ξεχωριστά ανά είδος σε 
σακούλες, ενώ δεν βάζουμε μέσα στους 
κάδους χαλιά, αποκόμματα υφασμάτων, 
οργανικά απόβλητα και λάδια. 

Τα ρούχα μετά από διαλογή χωρίζο-
νται σε κατηγορίες, με τα καλύτερα να 
προσφέρονται δωρεάν σε κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες ανά την Ελλάδα, στα 
Κοινωνικά Παντοπωλεία και σε άλλους 
οργανισμούς.

Βρείτε τον κοντινότερο κάδο στη γειτο-
νιά σας και γίνετε ένας σημαντικός κρί-
κος στην αλυσίδα της ανακύκλωσης.

Όλες αυτές οι ενέργειες δεν πρόκει-
ται να σταματήσουν και θα συνεχι-

στούν τόσο στις Σχολικές μας Μονά-
δες, όσο και σε ολόκληρη την πόλη, 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι 

καλύτερες υγειονομικές συνθήκες.

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, 
οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου έλαβαν 
ενημερωτικό έγγραφο από τον Δήμαρχο, 
το οποίο παρείχε αναλυτικές πληροφορίες 
και οδηγίες για μία σειρά από υγειονομικά 
ζητήματα που αφορούν την καθημερινή 
λειτουργία των σχολείων:  

• Σχολικές καθαρίστριες: έχει ήδη ολο-
κληρωθεί η πρόσληψη και τοποθέτηση 
των καθαριστών/-στριών στα σχολεία, με 
το νέο θεσμικό πλαίσιο. Όλο το προσω-
πικό καθαριότητας θα είναι διαρκώς εφο-
διασμένο με Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(γάντια, μάσκες κ.ά.) και θα καθαρίζει και 
απολυμαίνει σύμφωνα με τις ειδικές οδη-
γίες που τους έχουν δοθεί.

• Αντισηπτικά υγρά: όλες οι σχολικές 
μονάδες είναι ήδη εφοδιασμένες με αντι-
σηπτικά τζελ για κάθε χώρο (αίθουσες 
μαθημάτων, γραφεία διδασκόντων, κε-
ντρικές είσοδοι, τουαλέτες κ.ο.κ.). Για τις 
ανάγκες ανεφοδιασμού που προκύπτουν, 
ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα 
ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Σχολική 
Επιτροπή. Η χρήση των αντισηπτικών πρέ-
πει να γίνεται λελογισμένα και με σύνεση, 
προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και 
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαθεσιμό-
τητα των αναγκαίων αντισηπτικών.

• Μάσκες προσώπου: παραδόθηκαν οι 
μάσκες που έχει προμηθευτεί κεντρικά 
για όλη την Ελλάδα η ΚΕΔΕ, ενώ ο Δή-
μος παρέδωσε και επιπλέον ικανό αριθμό 
υφασμάτινων μασκών (πολλαπλών χρή-
σεων) για όλους. Κατά τακτά διαστήματα 
ο Δήμος θα ανεφοδιάζει και με επιπλέον 
μάσκες τα σχολεία.

• Απολυμάνσεις/ψεκασμοί: όλοι οι χώ-
ροι των σχολείων έχουν ήδη κατά τη διάρ-
κεια των θερινών διακοπών απολυμανθεί 
και ψεκασθεί σχολαστικά, από ειδικά συ-
νεργεία. Επιπλέον, περιοδικές απολυμάν-
σεις για προληπτικούς λόγους (πέραν των 
καθημερινών εργασιών, όπως π.χ. η απο-
λύμανση με χλωρίνη κ.λπ.) θα πραγματο-
ποιούνται από ειδικό συνεργείο στα προ-
αύλια, τις τουαλέτες κ.λπ. κοινόχρηστους 
χώρους.

• Κυλικεία: η Επιτροπή Ελέγχου του Κυ-
λικείου κάθε σχολείου μεριμνά για την 
προσεκτική τήρηση των υγειονομικών δι-
ατάξεων στο κυλικείο της.

• Ειδικός εξοπλισμός: υπάρχει ήδη δια-
θέσιμος ειδικός εξοπλισμός (λευκή στολή, 
γυαλιά, ποδονάρια κ.λπ.) στην Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου, όπου οι Διευθυντές 
των Σχολείων μπορούν να απευθύνονται 
για να παραλάβουν, σε περίπτωση που 
αυτό απαιτηθεί λόγω εντοπισμού κρού-
σματος ή για κάθε άλλο λόγο, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

• Οδηγίες ΕΟΔΥ: διαβιβάζονται συνημ-
μένες οι επικαιροποιημένες αναλυτικές 
οδηγίες του ΕΟΔΥ για κάθε βαθμίδα εκ-
παίδευσης.

Κλείνοντας, στο ενημερωτικό έγγρα-
φο, ο Δήμαρχος καταλήγει: «Η Δημο-
τική Αρχή και όλες οι Υπηρεσίες θα 
είμαστε διαρκώς σε ετοιμότητα για 
να αντιμετωπίσουμε κάθε ζήτημα που 
τυχόν ανακύψει, για να συνδράμου-
με και να υποστηρίξουμε την ασφαλή 
λειτουργία των σχολείων της πόλης 
μας, μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρα 
δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί».

που έχει ήδη αγοράσει ο Δή-
μος μας (μικρούς και μεγά-
λους καφέ κάδους), καθώς 
και τον εξοπλισμό που πρό-
κειται άμεσα να προμηθευ-
τούμε με διαγωνισμό (άλλα 
τρία απορριμματοφόρα για 
τα βιοαπόβλητα των καφέ 
κάδων και κλαδοτεμαχιστή).

Για την επιτυχία αυτού του 
νέου τρόπου ανακύκλω-
σης είναι απαραίτητη η 
καθημερινή συμμετοχή όλων των κατοίκων του Αλίμου. 
Ο Δήμος και με φυλλάδια και ηλεκτρονικά θα παρέχει 
αναλυτικά τις κατάλληλες οδηγίες, ώστε η κοινή προ-
σπάθεια πολιτών και Δήμου να συμβάλει αποτελεσμα-
τικά στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και 
στην προστασία του Περιβάλλοντος.  

ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΗΜΕΙΑ:

αίτηση, για να πάρουν το εφάπαξ 
ειδικό βοήθημα και να επανα-
συνδεθούν, εφόσον πληρούν τα 
χαμηλά εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια, σύμφωνα με τη δι-
αδικασία που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της Υπουργικής Απόφα-
σης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861(ΦΕΚ 
Β’3088/24-07-2020) «Εφάπαξ 

Ο Δήμος Αλίμου ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής 
αιτήσεων για επανασύνδεση ρεύματος σε ευπαθή νοικοκυριά. 

ειδικό βοήθημα για την επανα-
σύνδεση παροχών ηλεκτρικού 
ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 
36 του ν. 4508/2017 (Β’474) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλο-
νται στο «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Αλίμου»,  Αριστοτέλους 

25 & Αυξεντίου (ισόγειο), τηλ. 
2109886947 – 2109886950, 
κατόπιν ραντεβού ή μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στο 
socialservices@alimos.gr και 
θα εξετάζονται από την Τριμελή 
Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε 
με την με αριθμ. 960/2020 από-
φαση του Δημάρχου.
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Μετά από ένα καλοκαίρι, που ανέτρεψε, όπως απο-
δεικνύεται, την καλή εντύπωση που είχε σχημα-
τιστεί για την ελληνική αντιμετώπιση της πανδη-

μίας, συναντιόμαστε ξανά, άλλοι λίγο κουρασμένοι, άλλοι 
λίγο ανήσυχοι και αγχωμένοι, άλλοι κάπως θυμωμένοι…

Όλα αυτά είναι εύλογα, αφού τις αντοχές μας τις δοκιμάζει 
το άγνωστο και το πρωτόγνωρο. Η προοπτική ενός δύσκο-
λου χειμώνα και η αβεβαιότητα εντείνουν τον εκνευρισμό 
μας. Όμως, αν θέλουμε να βγούμε νικητές στο τέλος της 
πανδημίας –γιατί θα περάσει, αφού κάθε πανδημία έχει 
αρχή, μέση και τέλος–, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραι-
μοι, ενωμένοι και προσεκτικοί, έχοντας εμπιστοσύνη στην 
επιστήμη και στους ειδικούς. Το να φοράμε τη μάσκα μας, 
να πλένουμε συχνά τα χέρια και να κρατάμε αποστάσεις 
δεν είναι περιορισμός της ελευθερίας μας, είναι πράξη 
ευγένειας και αγάπης προς τον εαυτό μας, τον φίλο, τον 
συγγενή, τον συνάνθρωπο. Κι ας είναι η μάσκα άβολη κι 
ενοχλητική. Θα τη συνηθίσουμε για το καλό όλων μας.

Θέλω ιδιαίτερα ν’ απευθυνθώ στους Αλιμιώτες που ανή-
κουν στις ευπαθείς ομάδες και να τους πω ότι δε χρειά-
ζεται ν’ ανησυχούν, αν πρέπει να μείνουν σπίτι αποφεύ-
γοντας επαφές. Το πρόγραμμα «ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΣΑΣ με ένα 
τηλεφώνημα» λειτουργεί και τώρα και, ασφαλώς, θα λει-
τουργεί και σε περίπτωση απαγορευτικού. Κι όλες οι υπό-
λοιπες δράσεις που αναπτύξαμε ως Δήμος την εποχή της 
καραντίνας, θα επαναληφθούν σε τυχόν νέο lockdown. 
Τώρα, μάλιστα, διαθέτουμε και περισσότερη εμπειρία στις 
έκτακτες καταστάσεις.

Ούτε και οι γονείς πρέπει να ανησυχούν για την ασφάλεια 
των παιδιών τους στις σχολικές μονάδες της πόλης μας. 
Μεριμνήσαμε και μεριμνούμε με περισσή φροντίδα, για να 
έχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί τη μεγαλύτερη δυνατή 
προστασία. Και πρέπει όλοι, γονείς, δάσκαλοι και Δήμος, 
να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία. Και θα 
τα καταφέρουμε!

Εμείς, ως Δημοτική αρχή, παρά τις πρωτόγνωρες συν-
θήκες, συνεχίζουμε την πρόοδο των έργων που είχαμε 
εξαγγείλει, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων του Αλίμου. Και παρά τη δυσάρεστη 
επικαιρότητα, έχουμε λόγους να είμαστε υπερήφανοι και 
αισιόδοξοι, μια που η πόλη του Αλίμου αρχίζει να ξεπερνά 
χρόνιες παθογένειες. 

Πρώτον, δημιουργήσαμε ψηφιακή πλατφόρμα και οι δη-
μότες πλέον θα εξυπηρετούνται online με ένα «κλικ» από 
τον υπολογιστή ή το κινητό τους. Χωρίς ώρες αναμονής 
σε κουραστικές ουρές, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς χάσιμο 
πολύτιμου χρόνου, μέσω internet ο καθένας μπορεί να 
παίρνει γρήγορα βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα 
κ.λπ. Εξυπακούεται ότι οι νεότεροι και εξοικειωμένοι με 
την τεχνολογία βοηθούν τη γιαγιά και τον παππού αλλά 
και τον γείτονα να πάρουν τα αναγκαία έγγραφά τους…

Δεύτερον, με γεια μας η νεοσύστατη δωρεάν Δημοτική 
Συγκοινωνία! Από την αρχή της πρώτης μας θητείας ήταν 
διαρκές το παράπονο των κατοίκων για την προβλημα-
τική συγκοινωνία. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας στον 
ΟΑΣΑ, δεν γινόταν τίποτε, αφού η οικονομική κρίση είχε 
φέρει περικοπές και δεν υπήρχαν ούτε διαθέσιμα οχήματα 
ούτε οδηγοί. Προσπαθήσαμε με ιδιαίτερο ζήλο για εξεύρε-
ση λύσης και τελικά, μετά από κάποια χρόνια ατέλειωτης 
γραφειοκρατίας, ο Άλιμος απέκτησε τρία ολοκαίνουργια 
υπερσύγχρονα μίνι λεωφορεία, για να εξυπηρετείται το 
κοινό δωρεάν στις μετακινήσεις του μέσα στην πόλη. 

Όχι, ο ιός δεν σταματά την παραγωγή δημοτικού έργου! 
Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στον πεζόδρομο της 
παραλίας και έκλεισε η «τρύπα» μπροστά από το cine Άλι-
μος, έγινε η διάνοιξη του νέου τμήματος της οδού Λαγκα-
δίων και διευκολύνθηκε κατά πολύ η κυκλοφορία στην πε-
ριοχή, πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση του γηπέδου 
τένις στην οδό Κυβέλης, ενώ προχωρεί η ανάπλαση της 
πλατείας Καραϊσκάκη στο Άνω Καλαμάκι με αναβάθμιση 

όλων των χώρων. Ταυτόχρονα ξεκινάμε την εγκατάσταση 
των καφέ κάδων βιοαποβλήτων σε όλες τις γειτονιές του 
Αλίμου, για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων και πιο φιλική στο Περιβάλλον.  

Φίλοι μου, συμπολίτες μου,

Σήμερα, ο οργανισμός του πολιτισμού μας δοκιμάζεται. 
Και όταν ένας οργανισμός δοκιμάζεται, οχυρώνεται στα 
πρωτογενή του κύτταρα. Στην περίπτωσή μας, την ατομική 
ευθύνη, στην περίπτωσή μας το φόρεμα της μάσκας και τα 
υπόλοιπα μέτρα. Όχι, δεν τηρούμε τα μέτρα, για να μη μας 
επιβληθεί ποινή. Υπακούμε, για την υγεία τη δικιά μας και 
την υγεία όσων αγαπάμε, την υγεία των συνανθρώπων 
μας. 

Και μην ξεχνάτε. Όσο μεγάλη κι αν είναι η μπόρα, 
δε βρέχει για πάντα…

Σας ευχαριστώ,
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ΦΙΛΕΣ ΚΆΙ ΦΙΛΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ,

Η πόλη μας διακρίθηκε για τη 
συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας 2019, 

όπου έλαβαν μέρος περισσότεροι από 
80 Δήμοι της Ελλάδας και 3.000 από 
όλη την Ευρώπη.

Στόχος μας, να δημιουργηθούν υποδο-
μές (π.χ. ράμπες ΑμεΑ, ποδηλατόδρομοι 
κ.λπ.), αλλά και να καλλιεργηθεί μια και-
νούργια νοοτροπία στην κοινωνία, για 
μετακινήσεις με προτεραιότητα στον 
πεζό, τα ΜΜΜ, το ποδήλατο, την ηλε-

κτροκίνηση. Με περισσότερο σεβασμό 
στο περιβάλλον και την υγεία μας.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον 
Δήμο Καρδίτσας, που ήρθε πρώτος 

σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Μία πολύ σπουδαία διάκριση, 
που συνοδεύτηκε και από το 
χρυσό βραβείο στον πανελ-

λήνιο διαγωνισμό Education Leader 
Awards στην κατηγορία «εξάλειψη 
των ανισοτήτων στην εκπαίδευση-
στοχευμένα προγράμματα και ειδικά 
σχολεία» έλαβε το πρόγραμμα «Τέχνη 
για Όλους», του 4ου Δημοτικού Σχο-
λείου Αλίμου «Κυβέλη», για το σχολι-
κό έτος 2018-19.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια διασχολι-
κή συνεργασία του 4ου Δημοτικού και 
του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για 
παιδιά με εγκεφαλική παράλυση στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προ-
στασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» 
στην Αργυρούπολη και έχει 2 βασι-
κούς άξονες: την τέχνη και τη διαφο-
ρετικότητα.

Για τη διεξαγωγή του προγράμματος 
συνεργάστηκαν, σε καλλιτεχνικό κυ-
ρίως επίπεδο, 50 μαθητές από το 4ο 
Δ.Σ. Αλίμου (τμήματα Ε1 και Στ1), 
34 μαθητές του Ειδικού Δ.Σ «Πόρτα 
Ανοιχτή» και πολλοί εκπαιδευτικοί.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είχε 
κερδίσει την επιδότηση του Κοινω-
φελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, 
καθώς κατατάχθηκε ανάμεσα στις 20 
δράσεις που επιλέχθηκαν πανελλαδι-
κά για χρηματοδότηση στο πρόγραμ-
μα «Μαθαίνουμε Παρέα».

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευ-
τικούς που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και στους μαθητές 
που με τη δημιουργικότητά τους 

αλλάζουν τον κόσμο!

Με επιστολή του ο Δήμαρχος 
Αλίμου εξέφρασε τον θαυμα-
σμό του προς τα παιδιά, που 
σε αντίξοες λόγω πανδημίας 
συνθήκες, κατάφεραν να δώ-
σουν πανελλήνιες εξετάσεις. 
Σε ειδική, επίσης, τελετή, η 

Δημοτική Αρχή βράβευσε τους 
Διευθυντές των Λυκείων, τους 
επιτυχόντες στις Πανελλαδι-
κές και χάρισε 20 laptop σε 
ισάριθμους νέους Αλιμιώτες 
φοιτητές, οι οποίοι προέκυψαν 
έπειτα από κλήρωση.  

Πανελλαδική διάκριση για τον Άλιμο
Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, στο περιστύλιο του Ζαππείου, ο Δήμος Αλίμου βραβεύτηκε 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πράσινο Ταμείο, μαζί με άλλους 11 Δήμους από όλη την Ελλάδα

Μεγάλη διάκριση  
για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Άλίμου

Επιστολή Δημάρχου 
στα παιδιά των Πανελλαδικών

«Αξίζει σε όλους σας ένα 
μπράβο, που με ψυχραι-
μία και ωριμότητα γυρίσα-
τε στα σχολεία σας, μετά το 
lockdown, και αντιμετωπί-
σατε τις εξετάσεις σας μέσα 
στις πρωτόγνωρες έκτακτες 
συνθήκες της πανδημίας.  
Σε όσες και όσους πέτυχαν 
θερμά συγχαρητήρια, καλή 
πρόοδο και να ’ναι το ταξίδι 
σας στη γνώση γοητευτικό και 

γόνιμο. Σε όσες και όσους δεν 
τα κατάφεραν, πολλές ευχές 
για μια καινούργια αρχή σε 
ό,τι πραγματικά επιθυμείτε. 

Μπράβο και σε όλους 
τους γονείς και τους εκ-
παιδευτικούς αυτών των 
παιδιών, γιατί πάλεψαν 
εφέτος σκληρά με την αβε-
βαιότητα και την ανασφάλεια.  
Καλή δύναμη σε όλους».

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος έγραψε στην επιστολή του: 
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Παρουσία του Πρωθυπουργού, Υπουρ-
γών κ.α. πραγματοποιήθηκε η τελετή 
έναρξης των εργασιών στο πρώην Αε-
ροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως 
πρόκειται για ένα έργο σύγχρονο και φι-
λικό προς το περιβάλλον που θα συμβο-
λίζει τη νέα Ελλάδα, ενώ επισήμανε ότι 
δεν ήταν καθόλου εύκολο να φτάσουμε 
στο σημείο που είμαστε σήμερα. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά έκανε και στους δημάρχους 
των τριών Δήμων "που έβαλαν τη δική 
τους σφραγίδα στο έργο". 

Ο Δήμαρχος Αλίμου δήλωσε: «Μπή-
καμε μετά από 20 χρόνια σε τροχιά 

υλοποίησης του μεγάλου αυτού έργου. 
Σε μια σοβαρή χώρα, οι μπουλντόζες 
θα είχαν πιάσει δουλειά αμέσως μετά 
την απομάκρυνση του αεροδρομίου. 
Η αρχή όμως έγινε, μπήκαμε σε ένα 

δρόμο που μπροστά έχει πολλές 
ευκαιρίες. Είναι ώρα χαράς, αλλά και 
ευθύνης. Είμαστε έτοιμοι να συνεργα-
στούμε για να φέρουμε προστιθέμενη 
αξία, έργα και υποδομές για να φτιά-
ξουμε την Ελληνική Ριβιέρα. Μάλιστα, 
Άλιμος και Γλυφάδα δημιουργήσαμε 

τον 'Σύνδεσμο Δήμων Μητροπολιτικού 
Πόλου', έχοντας πλήρη συνείδηση των 

υποχρεώσεών μας».

Το σχέδιο για την ανάπλαση του "Μητρο-
πολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ.Κοσμά 
περιστρέφεται γύρω από το Μητροπολι-
τικό Πάρκο, που θα καταλάβει περισσό-
τερα από 2.000 στρέμματα και θα καλύ-
πτει σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής 
έκτασης του έργου. Το Πάρκο θα εκτεί-
νεται από το παραλιακό μέτωπο μέχρι 
τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, παρέχοντας 

πρόσβαση στην παράκτια ζώνη, όπου θα 
περιλαμβάνεται μία νέα ανοιχτή παραλία 
μήκους 1 χιλιομέτρου. «Ραχοκοκκαλιά» 
του Πάρκου θα είναι ένα δίκτυο πεζο-
δρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ. δικτύων 
μήκους 50 χιλιομέτρων.

Ο χώρος θα λειτουργεί ως «πνεύμονας» 
πρασίνου για την πρωτεύουσα, προσβά-
σιμος για όλους, αλλά και ως συνδετικός 
κρίκος ανάμεσα στον Άλιμο, τη Γλυφά-
δα και την Αργυρούπολη. Ο σχεδιασμός 
προβλέπει επίσης οικιστικές ζώνες, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, ζώνες εμπορί-
ου και πληθώρα σημαντικών τοπόσημων 
(π.χ. το Πολυδύναμο Κέντρο πολλαπλών 
λειτουργιών με Πύργο Παρατήρησης), 
αστικό και επιχειρηματικό Κέντρο που θα 
στεγάζει επιχειρηματικές και εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες, Ενυδρείο που θα 
ενισχύσει το υπάρχον Ωκεανογραφικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, Μαρί-
να 337 θέσεων με δικό της ξενοδοχείο, 
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο και ολοκλη-
ρωμένο τουριστικό συγκρότημα, όπου θα 
ενσωματωθεί το καζίνο. 

Στα έργα που προγραμματίζεται να ξε-
κινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2021 
περιλαμβάνονται ειδικό σχολείο για 
ΑΜΕΑ και εγκαταστάσεις του αθλητι-
κού συγκροτήματος. Η πρώτη φάση του 
Μητροπολιτικού Πάρκου προβλέπεται 
να παραδοθεί κατά το δεύτερο μισό του 
2022, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2023 
σχεδιάζεται η παράδοση της επέκτασης 
του Τραμ.

Παρελθόν αποτελεί 
πλέον η εικόνα που 
προσέβαλλε και πλή-

γωνε την πόλη μας, αφού 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
στο πολύπαθο κομμάτι του 
παραλιακού πεζόδρομου, 
μπροστά στο Cine Άλιμος. 
Η περίφημη «τρύπα» που 
έβλαπτε για χρόνια την ει-
κόνα και την ασφάλεια της 
πόλη μας έκλεισε, αφού 
χρειάστηκε, λόγω της απί-
στευτης γραφειοκρατίας, να 

περάσει το έργο αποκατά-
στασης από (κυριολεκτικά) 
'σαράντα κύματα'. Οι κρατι-
κές υπηρεσίες δεν αναλάμ-
βαναν την ευθύνη, με απο-
τέλεσμα οι εργασίες να μην 
ξεκινούν. Όμως η Δημοτική 
αρχή, με οργάνωση, επιμονή 
και συνεχείς επισκέψεις στα 
αρμόδια υπουργεία, κατά-
φερε να ξεπεράσει όλα τα 
εμπόδια και να ολοκληρώ-
σει ένα μεγάλο και σοβαρό 
έργο. 

Έτσι, οι κάτοικοι του Αλί-
μου και οι επισκέπτες θα 
μπορούν και πάλι να απο-
λαμβάνουν με ασφάλεια 
τον περίπατό τους, ενώ 
στο σημείο τοποθετήθη-
καν κάγκελα αλουμινίου, 
για να μην σκουριάζουν 
από την αλμύρα.

Κατά τη διάρκεια του Αυγού-
στου τα συνεργεία του Δήμου 
μας δούλευαν συνέχεια, για να 

βρουν οι δημότες μετά την επιστροφή 
τους από τις καλοκαιρινές διακοπές, 
έναν ανανεωμένο Άλιμο. Ένα από 
τα έργα που έγιναν ήταν και η ριζι-
κή ανακαίνιση που του γηπέδου τένις 
στην οδού Κυβέλης. 

Εκτός από τον αγωνιστικό χώρο που 
ανακατασκευάστηκε, ενισχύθηκε ο 
φωτισμός για τις νυχτερινές ώρες, 
έγιναν ελαιοχρωματισμοί, τοποθετή-
θηκαν νέα δίχτυα και πραγματοποιή-
θηκε καθαρισμός και απολύμανση. 

Προχωράμε συστηματικά, φροντί-
ζοντας κάθε χώρο της πόλης μας!

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία το νέο τμήμα της 
οδού Λαγκαδίων που διάνοιξε ο δήμος Αλίμου, 
με τον νέο δρόμο να συνδέει πλέον τη λεωφόρο 
Θεομήτορος με τις οδούς Μανδηλαρά και Αμμο-
χώστου, δίνοντας βαθιά ανάσα στους κατοίκους, 
καθώς διευκολύνεται η κυκλοφορία στην περιοχή. 

Η δυσκολία του έργου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, κα-
θώς ο δρόμος έπρεπε να περάσει πάνω από ρέμα, 
γεφυρώνοντας τις όχθες του, με αποτέλεσμα οι 
περιβαλλοντικές μελέτες, οι εγκρίσεις και οι τεχνι-
κές εργασίες να κρατήσουν στο σύνολό τους πε-
ρισσότερο από τέσσερα χρόνια. 

Ταυτόχρονα με τη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση 
του δρόμου, πραγματοποιήθηκαν και πολλά συνο-
δευτικά έργα, όπως φρεάτια και αγωγοί ομβρίων 
υδάτων, προστασία της κοίτης του ρέματος, κατα-
σκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτισμού.

O κορωνοϊός δεν σταματά την 
παραγωγή δημοτικού έργου και 
τη φροντίδα σε κάθε γειτονιά.

Στο Άνω Καλαμάκι, στην πλατεία 
Καραϊσκάκη, συνεχίζονται μεθο-
δικά τα έργα ανάπλασης. Πρό-
κειται για μία μεγάλη παρέμβα-
ση, που θα αλλάξει τελείως την 
όψη της κεντρικής πλατείας και 
θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή, 
γνωστή και ως «Κλούβα». Βα-

σικός στόχος, η βιώσιμη αστική 
ανάπλαση με πιο πολύ πράσινο, 
καλύτερες παιδικές χαρές και χώ-
ρους άθλησης. 

Έργο υποδομής για την πόλη και 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων, 
προϋπολογισμού 800.358 €, με 
χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο και τον Δήμο Αλίμου, που 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του φθινοπώρου. 

Το έργο, μεταξύ άλλων, περι-
λαμβάνει:

- Επέκταση και εμπλουτισμό της 
παιδικής χαράς με νέα παιχνίδια

- Δημιουργία διαδρομών περι-
πάτου, με φύτευση και βοτανό-
κηπους μπροστά στα σχολεία (2ο 
& 7ο Δημοτικά, 4ο Γυμνάσιο, 2ο 
Λύκειο)

- Νέες πέργκολες στην Ελευθερί-
ου Βενιζέλου

- Ανακατασκευή πεζοδρομίων 
στη Μεγάλου Αλεξάνδρου

- Θεματικό χωριό πίσω από το 
ανοιχτό θέατρο  «Μαίρη Αρώνη»

- Αναβάθμιση του ανοιχτού θεά-
τρου «Μαίρη Αρώνη»

- Φύτευση πρασίνου 

- Τοποθέτηση δικτύων άδρευσης 
και φωτισμού.

Ξεκίνησαν τα έργα στο πρ. Άεροδρόμιο

Προχωρούν τα έργα ανάπλασης στο Άνω Καλαμάκι 

Ολοκληρώθηκε η επισκευή 
του παραλιακού πεζόδρομου 

Έργο κυκλοφοριακής πνοής η 
διάνοιξη της οδού Λαγκαδίων 

Ριζική ανανέωση για το γήπεδο τένις της οδού Κυβέλης


