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Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023: 74.000.000€
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Έ
πειτα από εντατικές προσπάθειες και πολύ κόπο, 
μέσα από συγκροτημένες εργασίες (σύνταξη 
Μελετών, σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελ-
τίων και προτάσεων κ.ο.κ.), η Δημοτική Αρχή 

εξασφάλισε έγκριση και χρηματοδότηση για μεγάλα 
έργα που δρομολογεί στον Άλιμο και που αλλάζουν ριζικά 
προς το καλύτερο την ποιότητα της ζωής στην πόλη, την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και τις υποδομές για τη νέα γενιά.

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου για το 2023, 
που ξεπερνάει τα 74.000.000 € και είναι ο μεγαλύτε-
ρος που έχει γίνει ποτέ στην πόλη μας (σημειώνουμε 
χαρακτηριστικά ότι το 2014 ο Προϋπολογισμός ήταν μόλις 
29.000.000 €), έχουν συμπεριληφθεί πολλά μικρά και μεγά-
λα έργα, που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας: αναβάθ-
μιση των σχολείων, νέο Κλειστό Γήπεδο, νέος Παιδι-
κός Σταθμός, νέο Δημαρχείο, Ποδηλατόδρομος από το 

Μετρό ως την παραλία, πράσινες αναπλάσεις περιοχών, 
βελτίωση του οδικού δικτύου και πολλά ακόμα.

Για να έχετε μία καλύτερη εικόνα του τι έχουμε ήδη 
οργανώσει, εξασφαλίσει και δρομολογήσει, σας πα-
ραθέτουμε τους πίνακες που ακολουθούν, με τα κυ-
ριότερα – μεγαλύτερα έργα. Υπάρχουν, φυσικά, και πολ-
λά μικρότερα έργα για κάθε γωνιά της πόλης, τα οποία για 
πρακτικούς λόγους δεν έχουν συμπεριληφθεί.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΑ ΨΗΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης προέβη στην πα-
ρακάτω δήλωση σχετικά με το ακανθώδες ζήτημα των 

απαράδεκτα ψηλών οικοδομών που εμφανίζονται στην πόλη: 

«Σε μία τεράστια προσπάθεια έχει επιδοθεί εδώ και 1,5 σχε-
δόν έτος η Δημοτική μας Αρχή, ώστε να μπει φρένο στα 
απαράδεκτα ψηλά κτήρια που ανεγείρουν αρκετές 
κατασκευαστικές εταιρείες. Τα κτήρια αυτά εμφανίζονται 
κατά κανόνα σε οικόπεδα με αντιπαροχή, όπου οι κατασκευ-
αστές ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο, εκμεταλλευόμενοι 
αθροιστικά διάφορες διατάξεις του Νόμου (Νέος Οικοδο-
μικός Κανονισμός), οι οποίες είναι αμφίβολης συνταγματι-
κότητας και επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Με διάφορα 
"τρικ",  στα κτήρια αυτά αναπτύσσεται δόμηση που ξεπερνάει 
τον Συντελεστή Δόμησης της περιοχής, αλλά επίσης και το 
ύψος που κανονικά ισχύει για την περιοχή.

Το αποτέλεσμα: βαθιά αλλοίωση και υποβάθμιση του 
φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, προσβολή της πολε-
οδομικής μορφής του Αλίμου, απαξίωση των ακινήτων που 
έχουν ήδη χτιστεί με «κανονικούς όρους» δόμησης και υπο-
βάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, εκθέσαμε στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας, Δήμος και κάτοικοι από κοινού, σε υπόθεση 
που αφορούσε ένα από τα κτήρια αυτά. 

Ο Δήμος έχει συνολικά προσφύγει στη Δικαιοσύνη για δεκα-
τρία (13) κτήρια, ετοιμάζει προσφυγές για άλλα δεκατέσσε-
ρα (14) και το ίδιο θα κάνει εφεξής και για κάθε νέα οικο-
δομική άδεια (κτήριο), που προσβάλλει το πολεοδομικό και 
περιβαλλοντικό κεκτημένο του Αλίμου.

Ευχαριστώ θερμά τους αξιότατους συναδέλφους Δικηγό-
ρους που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση του Δήμου Αλί-

μου στις υποθέσεις αυτές, κ.κ. Βασίλειο Παπαδημητρίου 
και Καθηγητή Δημήτριο Μέλισσα. Είναι από τους πλέον 
ειδικούς και έμπειρους νομικούς στην Ελλάδα για τα πολε-
οδομικά ζητήματα και κάνουν τεράστια και πολύ συγκροτη-
μένη προσπάθεια.

Ευχαριστώ τους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν υπερ-
ψηφίσει τις 5 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις 
οποίες προσπαθούμε να «φρενάρουμε» την καταχρη-
στική δόμηση, που βέβαια εμφανίζεται ως νομότυπη. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον συνάδελφο Δικηγόρο (και Δημοτι-
κό Σύμβουλο) Κώστα Χαρίτο, που έχει αναλάβει Πρόεδρος 
της ομάδας εργασίας για το ζήτημα.

Τέλος ευχαριστώ και τους πολυάριθμους κατοίκους 
που ασχολούνται έμπρακτα με το πρόβλημα, προσφεύ-
γουν και οι ίδιοι στη Δικαιοσύνη και αποτελούν πολύτιμους 
συμμάχους μας στην προσπάθεια να προστατεύσουμε το φυ-
σικό περιβάλλον, τη φυσιογνωμία του Αλίμου, την ποιότητα 
της ζωής μας και την αξία των κατοικιών μας, η οποία οφεί-
λεται στην ήπια δόμηση που εδώ και δεκαετίες παρουσιάζει 
η περιοχή μας.»

Η φωτογραφία είναι από την εκδίκαση της υπόθεσης στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας στις 22 Φεβρουαρίου.

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Περιλαμβάνει:

- Ανακατασκευή ασφαλτοστρώσεων σε δρόμους του 
Δήμου Αλίμου
- Ανακατασκευή πεζοδρόμων
- Επισκευές και βελτιώσεις στα πεζοδρόμια της πόλης.

Προϋπολογισμός: 3.000.000  €

Χρηματοδότηση από: Περιφέρεια Αττικής

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:

Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου (δίπλα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο). Το έργο αναπτύσ-
σεται σε δυο (2) επίπεδα: το Κλειστό Γυμναστήριο μπάσκετ/βόλεϊ (επίπεδο 0) και το Κλειστό Γυ-
μναστήριο με όργανα γυμναστικής (επίπεδο -1). Το γυμναστήριο διαθέτει ράμπα εξυπηρέτησης 
οχημάτων, που οδηγεί στον υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων 44 θέσεων. 

Προϋπολογισμός: 4.772.877,44 €

Χρηματοδότηση από: Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:

- Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σε ΟΛΑ τα πεζοδρόμια του Αλίμου
- Δημιουργία ασφαλών διαβάσεων (υπερυψωμένες) γύρω από τα σχο-
λεία και τις παιδικές χαρές
- Ανακατασκευή και εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης πεζοδρομίων
- Τοπικές ασφαλτοστρώσεις κατεστραμμένων οδοστρωμάτων.

Προϋπολογισμός: 3.100.000  €

Χρηματοδότηση από: Ταμείο Ανάκαμψης (2.800.000 €) και Δήμος Αλίμου (300.000 €)
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ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ

Περιλαμβάνει:

- Κατασκευή ποδηλατόδρομου από τον Σταθμό ΜΕΤΡΟ «Άλιμος» (λεωφ. Βουλιαγμένης) μέχρι και τη λεωφ. Ποσειδώνος.
- Παράλληλα στη διαδρομή, γίνεται ανάπλαση της περιοχής (ανακατασκευή πεζοδρομίων, δημιουργία μικρών χώρων πρασίνου κ.ά.). 
- Μήκος ποδηλατόδρομου: 4.722 μέτρα
- Διαδρομή: Κουμουνδούρου – Μιχαλακοπούλου – Βενιζέλου – Μάτση – Κουμουνδούρου (κυκλική διαδρομή) και μετά λεωφ. Ιωνίας – Ηρακλείτου – Μυρο-
γιάννη – Κυβέλης – Χλόης – Πηγάσου – Πολυτίμης – Στυμφαλίας – λεωφ. Αλίμου – Ρίτσου – Βρεττάκου – λεωφ.Αλίμου.

Προϋπολογισμός: 3.000.000  €

Χρηματοδότηση από: Ταμείο Ανάκαμψης

ΕΡΓΟ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:

Δημιουργία διαδρομής περιπάτου, η οποία ξεκινά από το ρέμα Πικροδάφνης, εκτείνεται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου μέσω της παραλιακής λεωφό-
ρου, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές πρόσβασης σε ελεύθερες χρήσεις της παραλίας Αλίμου (πράσινο, χώροι άθλησης–πολιτισμού, παιδική χαρά, χώροι 
ανάπαυσης κ.α.) και σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (θαλάσσια μπάνια, αναψυκτήρια–εστιατόρια, οργανωμένη πλαζ κ.α.) και στη συνέχεια  διαμέσου της 
λεωφ. Αλίμου περνά μπροστά από τον Λόφο Πανί και καταλήγει στον Λόφο Θεσμοφορίων. Η ανάπλαση επικεντρώνεται στη δημιουργία/επισκευή πεζοδρομίων 
και την τοποθέτηση ενδείξεων επί του εδάφους, ώστε όλα μαζί να αποτελέσουν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, με προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες 
(ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, οικογένειες με παιδιά κ.α.). Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχει σήμανση με αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος και παράθεση 
σημαντικών πληροφοριών, ώστε να δημιουργείται μια ενιαία διαδρομή για τους πεζούς. Η διαδρομή αυτή θα ενώνεται με την αντίστοιχη διαδρομή του Δήμου 
Π.Φαλήρου, θα διατρέχει το Π.Φάληρο και θα καταλήγει στην αντίστοιχη διαδρομή του Δήμου Καλλιθέας, φθάνοντας ως το Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος.

Προϋπολογισμός: 1.618.200 €

Χρηματοδότηση από: ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" (Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής)

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Περιλαμβάνει:
Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Αλίμου, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες της περιοχής του Άνω Καλαμακίου. Το 
νέο κτήριο θα έχει επιφάνεια 1.614,94 τ.μ. και θα διαθέτει τις πλέον σύγχρονες υποδομές (χώροι συνάντησης και ψυχαγωγίας γονέων-παιδιών κ.λπ.), καθώς 
και τρία (3) υπόγεια για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης οχημάτων.

Προϋπολογισμός: 3.850.000 €

Χρηματοδότηση από: Περιφέρεια Αττικής

ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιλαμβάνει:

Ενεργειακή αναβάθμιση 10 σχολείων του 
Αλίμου. 
Κύριες παρεμβάσεις: 
- εγκατάσταση αντλιών θερμότητας 
- αντικατάσταση κουφωμάτων
- θερμομονώσεις
- εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
και
- κτηριακές επισκευές.

Προϋπολογισμός: 2.359.799 €

Χρηματοδότηση από:
ΕΣΠΑ – Επιχ.Πρόγραμμα "Αττική 2014-20" 
(1.750.000 €) και Δήμος Αλίμου (609.799 €)

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑ-
ΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:
- Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (πέργκολες, καθιστικά) στην παραλιακή ζώνη
- Διαμόρφωση – αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου

Προϋπολογισμός: 268.022,32 €

Χρηματοδότηση από: Περιφέρεια Αττικής

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Περιλαμβάνει:
Προμήθεια 47 ηλεκτρικών ποδηλάτων και 3 
σταθμών φόρτισης – στάθμευσής τους 

Προϋπολογισμός: 380.000 €

Χρηματοδότηση από: ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιλαμβάνει:

Πρόκειται για τον πεζόδρομο Αγ.Δημητρίου, που ξεκινάει από τη λεωφ. Θεομήτο-
ρος και καταλήγει στην οδό Γ.Παπανδρέου (ΦΑΜΑΡ). Θα υλοποιηθούν:
- Εκτεταμένες επισκευές κατά μήκος του πεζόδρομου, με αποξήλωση παλαιών και 
επίστρωση νέων κυβολίθων (ψυχρό υλικό)
- Δημιουργία χώρων για παράλληλη στάθμευση οχημάτων (νέες θέσεις στάθμευ-
σης)
- Ενίσχυση του πρασίνου
- Επισκευή και εμπλουτισμός του αστικού εξοπλισμού (καθίσματα, παιδικές χαρές 
κ.ά.)

Προϋπολογισμός: 452.600 €

Χρηματοδότηση από:
ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" (233.300 €) και Δήμος 
Αλίμου (219.300 €)

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:
- Αναβάθμιση του χώρου στο Ο.Τ. Γ560, όπου υπάρχει ήδη το Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Αλίμου, καθώς και των γύρω πεζόδρομων.
- Σκοπός του Πάρκου είναι η γνωριμία των παιδιών με τους κανόνες οδικής ασφάλειας, ώστε να αποκτήσουν καλύτερες κυκλοφοριακές συνήθειες, οι οποίες 
θα τα προστατέψουν από ατυχήματα και θα καλλιεργήσουν χαρακτήρα φιλικής οδικής συμπεριφοράς.

Προϋπολογισμός: 3.100.000  €

Χρηματοδότηση από: 245.500 € από Περιφέρεια Αττικής και 33.292,04 € από Δήμο Αλίμου
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Kαλή Σαρακοστή! Οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις 
του Δήμου μας εφέτος είχαν μεγαλύτερη επιτυχία 
από κάθε άλλη φορά. Οι κάτοικοι της πόλης μας, ξέ-

γνοιαστοι από τους περιορισμούς της προηγούμενης τρι-
ετίας, ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους τραγούδι, χορό, 
μεταμφιέσεις και γιορτινά άρματα. Πολλοί ήταν και οι επι-
σκέπτες από άλλες περιοχές, πράγμα που μας ικανοποίησε 
ιδιαίτερα, καθώς προσπαθούμε να αναδείξουμε τον Άλιμο 
ως έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό και τουριστικό πόλο, γεγο-
νός που θα έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική πρόοδο της 
πόλης και την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.

Θέλουμε η πόλη μας να είναι όμορφη και υγιής. Θέλουμε η 
πόλη μας να έχει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 
που της αξίζει. Γι’ αυτό και η Δημοτική αρχή αγωνίζεται 
εδώ κι ενάμιση χρόνο να βάλει ένα «φρένο» στα απαρά-
δεκτα ψηλά κτήρια που ανεγείρουν αρκετές κατασκευα-
στικές εταιρείες στον Άλιμο, ξεπερνώντας με διάφορα τρικ 
τον Συντελεστή Δόμησης. Τα κτήρια αυτά υποβαθμίζουν 
την πόλη, αλλοιώνουν την πολεοδομική της μορφή και 
απαξιώνουν τα ακίνητα που έχουν ήδη χτιστεί με κανο-
νικούς όρους δόμησης. Έχοντας έγκριτους νομικούς στο 
πλάι μας, καταφύγαμε για το ακανθώδες αυτό θέμα στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και το Διοικητικό Εφετείο και 
περιμένουμε τα αποτελέσματα.

     Κατά τα άλλα, τα νέα μας είναι πολύ ευχάριστα και οι 
προοπτικές πολύ αισιόδοξες. Ο Προϋπολογισμός του 
Δήμου Αλίμου για το 2023 ξεπερνάει τα 74.000.000 
€ και είναι ο μεγαλύτερος που έχει γίνει ποτέ στην 
πόλη μας! Γνωρίζετε καλά ότι ως Δημοτική αρχή δεν 
περιμέναμε ποτέ τις εκλογές για να δουλέψουμε και να 
εντυπωσιάσουμε. Εννιά χρόνια βρισκόμαστε σε διαρκή 
επαγρύπνηση διεκδικώντας τα πιο ωφέλιμα για τον Άλιμο. 
Έτσι, με συνεχή προσπάθεια και αγώνα να προλάβουμε 
τον χρόνο, συντάσσουμε μελέτες, υποβάλλουμε ολοκλη-
ρωμένες προτάσεις και αισίως καταφέρνουμε να εξα-
σφαλίζουμε χρηματοδοτήσεις για μεγάλα έργα πνο-
ής που εγγυώνται τη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων 
των συμπολιτών μας. 

Για τα προγραμματισμένα έργα και την πηγή χρηματοδό-
τησής τους μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στις σελίδες 
αυτού του «Γράμματος». Στα έργα περιλαμβάνονται: ριζι-
κή ανακαίνιση σχολικών μονάδων, αναβάθμιση οδικού 
δικτύου και βελτίωση οδικής ασφάλειας, ανέγερση νέου 
Κλειστού Γυμναστηρίου, ανέγερση νέου Παιδικού 
Σταθμού στο Άνω Καλαμάκι, ανέγερση νέου Δημαρχεί-
ου, Ποδηλατόδρομος και πεζόδρομοι, Πράσινη Πολιτι-
στική Διαδρομή, βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε δημοτικά 
κτήρια, επέκταση αγωγών ομβρίων στο Πανί-Παλαιό Άλι-
μο κ.ά. Το όραμά μας δεν έχει όρια, όπως ανέφερα και 
στην κοπή της πίτας της παράταξής μας «Αγαπώ τον 
Άλιμο». Στην πορεία μας προς τις εκλογές είναι δύο οι 
εχθροί μας: ο εφησυχασμός των πολιτών αλλά και η κακής 
ποιότητας αντιπολίτευση.

Αυτή η πίστη στο όραμά μας ενισχύεται πολλές φορές και 
από ανθρώπους εξαιρετικούς που μας εμπνέουν, με το 
ήθος και την προσφορά τους, τον αγώνα τους για 
το καλύτερο αύριο. Γνώρισα από κοντά το προηγούμενο 
διάστημα δύο σπάνιες προσωπικότητες, τις οποίες ήξερα 
μόνο εξ ακοής. Αναφέρομαι στον καθηγητή Ιωσήφ Ση-
φάκη και στον ζωγράφο Σωτήρη Σόρογκα. Ο Ιωσήφ 
Σηφάκης, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός και ερευνητής, θεω-
ρείται εκ των κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα της 
Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2007 τιμήθηκε 
με το Βραβείο Τούρινγκ για τις εργασίες του στον έλεγχο 
μοντέλων. Το Βραβείο Τούρινγκ θεωρείται ως το Νόμπελ 
της Πληροφορικής και έτσι η χώρα μας τίθεται στην πολύ 
μικρή λίστα των χωρών που διαθέτουν επιστήμονα ή επι-
στήμονες που έχουν λάβει αυτό το κορυφαίο βραβείο στα 
55 χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Ο Δήμος Αλίμου ανα-
κήρυξε τον Ιωσήφ Σηφάκη επίτιμο δημότη Αλίμου απο-
νέμοντάς του το κλειδί της πόλης και τιμητική πλακέτα, 
όπου φροντίσαμε να γραφεί η αγαπημένη του φράση από 
τον Νίκο Καζαντζάκη: «Ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ό,τι 
δεν ποθήσαμε αρκετά». Δε νομίζω ότι υπάρχει καλύ-
τερη προτροπή και για μας, αλλά και για τα νέα παιδιά 
που εναγωνίως αναζητούν τα πρότυπά τους σε μια εποχή 
αρκετά μπερδεμένη.

Ο Σωτήρης Σόρογκας είναι ο άνθρωπος που μ’ έκανε να 
θυμηθώ τη ρήση του Νίκου Γκάτσου «Η Ελλάδα προ-
χωράει μπροστά με τις εξαιρέσεις της». Εννοώ ότι ο  
Σόρογκας είναι μια εξαίρεση στον κανόνα της ελληνικής 
πραγματικότητας. Σπουδαίος ζωγράφος, λάτρης της ποιή-
σεως, άριστος χρήστης της ελληνικής γλώσσας -δεν είναι 
τυχαίο ότι τα βιβλία του είναι εξόχως επιτυχημένα-, άν-
θρωπος που λατρεύει την Ελλάδα και την παράδοσή της, 
σεμνός και ευγενέστατος, με τη νηφαλιότητα του φιλόσο-
φου και την πραότητα του ασκητή. Ζωγράφος ποιητικός 
άψυχων αντικειμένων που -σπαράγματα πια- βρίσκονται 
κοντά στην απώλεια έτοιμα να αναχωρήσουν από τη ζωή. 
Πέτρες, ξεχασμένα πηγάδια, ξεχαρβαλωμένες πόρτες και 
παράθυρα, σκουριασμένα μηχανήματα, σκουριασμένες 
λαμαρίνες, παλιές βάρκες και ξύλα που έβγαλε έξω η θά-
λασσα… Ο Σόρογκας ξορκίζει τον χρόνο και μαζί τη φθορά 
που αυτός φέρνει. Ο ζωγράφος μας με στοργή και φως 
ακουμπά στον καμβά του τα απομεινάρια από αυτά που 
κάποτε δούλεψε με κόπο κι ελπίδα το ανθρώπινο χέρι. 
Ζωγραφίζοντάς τα, τα απαθανατίζει, τα περνάει πέρα από 
το βασίλειο του χρόνου και γίνεται ο ίδιος «ναυαγοσώστης 
της μνήμης» ενός κόσμου που οδεύει στην εξαφάνιση. 

Αν δεν έχετε δει ακόμη την έκθεση του Σωτήρη Σόρογκα 
στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, σπεύστε! Θα λειτουργεί μέχρι 
τις 28 Μαρτίου και η είσοδος είναι δωρεάν.

Καλή Σαρακοστή!

Ένα γράμμα από τον Δήμαρχο
για τον Άλιμο που αγαπάμεγια τον Άλιμο που αγαπάμε 3

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ,

ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Περιλαμβάνει:

Ενεργειακή αναβάθμιση 10 σχολείων του 
Αλίμου. 
Κύριες παρεμβάσεις: 
- εγκατάσταση αντλιών θερμότητας 
- αντικατάσταση κουφωμάτων
- θερμομονώσεις
- εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
και
- κτηριακές επισκευές.

Προϋπολογισμός: 2.359.799 €

Χρηματοδότηση από:
ΕΣΠΑ – Επιχ.Πρόγραμμα "Αττική 2014-20" 
(1.750.000 €) και Δήμος Αλίμου (609.799 €)

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:

Ανέγερση νέου Δημαρχείου, για την στέγαση όλων των Υπηρεσι-
ών του Δήμου, που σήμερα είναι διάσπαρτες σε διάφορα κτήρια 
(Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτολόγιο, Πολεοδομία, Κοινωνική Υπη-
ρεσία, αρχεία κ.α.), με αποτέλεσμα ο Δήμος να επιβαρύνεται με 
πληρωμή ενοικίων 150.000 € ετησίως.

Το νέο Δημαρχείο αναπτύσσεται σε ενιαίο 5ώροφο κτήριο (ισό-
γειο και 4 όροφοι) με 5 υπόγειους ορόφους, εκ των οποίων οι 3 
για parking πολιτών και εργαζομένων, με είσοδο των οχημάτων 
από την οδό Υψηλάντου.

Η είσοδος του κοινού γίνεται από τη οδό Θουκυδίδου, με σκαλιά, 
αλλά και με ράμπα ΑμεΑ, για να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα 
όλων (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.λπ.).

Για την αρχιτεκτονική μελέτη επιλέχθηκε η λύση ενός ενιαίου ορ-
θογώνιου κτηρίου με μεγάλο κεντρικό αίθριο, που διατρέχει κάθε-
τα όλο το κτήριο και βρίσκεται κεντρικά στο οικόπεδο. Το κτήριο 
"ντύνει" μια μεταλλική περσιδωτή κατασκευή, με μορφή πλοίου. Η 
μορφή παραπέμπει τόσο στο θαλασσινό στοιχείο, με το οποίο είναι 
άρρηκτα δεμένος ο Άλιμος, όσο και στις παρομοιώσεις της πόλης 
με πλοίο που ταξιδεύει, η οποία συναντάται συχνά στην αρχαιοελ-
ληνική γραμματεία.

Τα κτήρια του σημερινού Δημαρχείου Αλίμου (Αριστοτέλους 53) 
και του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου (Φαν Βαϊκ 2) μετασκευ-
άζονται σε Παιδικούς Σταθμούς, αυξάνοντας θεαματικά (κατά 
50% και περισσότερο) τη δυναμικότητα του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού της οδού Θουκυδίδου, που μεταστεγάζεται σε αυτά. 

Προϋπολογισμός: 7.622.174,96 €

Χρηματοδότηση 
από:

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
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ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΣΟΡΟΓΚΑ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΛΙΜΟΥ 
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ 

ΙΩΣΗΦ ΣΗΦΑΚΗΣ

Τα μηνύματα των μετεωρολόγων για επιδείνω-
ση του καιρού, αλλά και το τσουχτερό κρύο δεν 
στάθηκαν ικανά, για να σταματήσουν το πλήθος 
του κόσμου, που για ακόμα μία φορά πλημμύρισε 
την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης 
μας, το απόγευμα της Τετάρτης 8 Φεβρουαρίου, 
στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης με έργα του 
Σωτήρη Σόρογκα.

Η έκθεση με τίτλο «Ζήτημα Φωτός» του σπου-
δαίου ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα είναι ένας 
ύμνος στα συναισθήματα που νιώθουμε καθη-
μερινά, όπως Αγάπη, Πόνος, Απόγνωση, Φόβος, 
Ελπίδα…, αφού με το εξαιρετικό του ταλέντο ο 
καλλιτέχνης τα βλέπει όλα, τα αγκαλιάζει με τη 
ματιά του και τα αποτυπώνει. 

Χαρακτηριστικό άλλωστε της έκθεσης τα εγκα-
ταλελειμμένα θραύσματα μιας βάρκας, μιας πόρ-
τας, ενός μηχανήματος, που όλα αργοπεθαίνουν 
με τη βεβαιότητα της αναπόφευκτης φθοράς. 
Υπογραμμίζεται έτσι η  αδιέξοδη αναρώτηση της 
ύπαρξης ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν.

Το κοινό στα εγκαίνια καλωσόρισε η Αποστολία 
Σκλάβου, η οποία στη συνέχεια έδωσε τον λόγο 
στον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, εμφανώς ικανοποιημένος 
από τη μαζική προσέλευση του κόσμου, πάρα τις 
χαμηλές θερμοκρασίες, στη σύντομη ομιλία του 
μίλησε για τον μοναδικό ζωγράφο, στον οποίο 
λόγω του κρύου συνέστησε να μην έρθει στα 
εγκαίνια, αφού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε: 
«τους εθνικούς μας θησαυρούς πρέπει να 
τους προσέχουμε και να τους προστατεύου-
με».

Στα εγκαίνια μίλησαν και o ποιητής και συγγρα-
φέας Τάκης Τάγκαλος, ο Αλιμιώτης ζωγράφος 
Χρήστος Αντωναρόπουλος και η υπεύθυνη της 
Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου Κρήτης, Μα-
ριάννα Γιαλύτη. Το «παρών» στην εκδήλωση 
έδωσε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σο-
φία Βούλτεψη. 

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Ιστορικός Τέ-
χνης Γιώργος Μυλωνάς. Διάρκεια έκθεσης: 
Μέχρι και τις 28 Μαρτίου.

Λόγω των πολλών επισκεπτών στην Εικαστική 
Έκθεση με έργα του Σωτήρη Σόρογκα, στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλίμου (Λεωφ. 
Ιωνίας 96), το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης 
επεκτείνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή:  
10:00 π.μ. – 20:30

Σάββατο & Κυριακή:   
10:00 π.μ. – 14:00 & 18:00 – 20:30

Με ομόφωνη Απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος 
Αλίμου ανακήρυξε επίτιμο δη-

μότη του τον διεθνούς φήμης Καθηγητή 
Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκό και ερευνη-
τή Ιωσήφ Σηφάκη. 

Πρόκειται για έναν από τους κορυφαί-
ους διεθνώς επιστήμονες στον τομέα 
της Πληροφορικής, ο οποίος μάλιστα 
έχει τιμηθεί με το Βραβείο Τούρινγκ 
(2007), δηλ. το αντίστοιχο του Βραβείου 
Νόμπελ για την Πληροφορική.

Ο Καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης, που 
κατοικεί στον Άλιμο, γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο Κρήτης το 1946, σπούδασε 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Ε.Μ.Π. 
και πληροφορική στο Παν/μιο της Γκρε-
νόμπλ, όπου αναγορεύτηκε Διδάκτορας. 

Έχει διατελέσει καθηγητής στο Πολυτε-
χνείο της Λωζάννης, ερευνητής και επι-
στημονικός διευθυντής διεθνών κέντρων 
ερευνών, ενώ μεταξύ άλλων:

- ανέπτυξε την τεχνολογία fly-by-wire 
που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
σε επιβατικά αεροπλάνα (Airbus320) για 
τον αυτόματο έλεγχο πτήσεων

-  θεμελίωσε το Model-Checking, που 
είναι η κύρια βιομηχανική μέθοδος επα-
λήθευσης πληροφορικών συστημάτων 
και σήμερα χρησιμοποιείται από εταιρεί-
ες όπως η Intel, η Microsoft, η Google.

Είναι μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας 

Επιστημών, της Γαλλικής Ακαδημίας 
Τεχνολογιών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημί-
ας, της American Academy of Arts and 
Sciences και της National Academy of 
Engineering, της National Academy of 
Engineering και της Κινεζικής Ακαδημίας 
Επιστημών. Το 2009 η Γαλλία του απέ-
νειμε τον τίτλο του Μεγάλου Αξιωμα-
τούχου Εθνικής Αξίας και το 2011 έλα-
βε τον τίτλο του διοικητή της Λεγεώνας 
της Τιμής. Το 2000 τού απονεμήθηκε το 
βραβείο του Ιδρύματος της Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και 
την Δημοκρατία και το 2013 τού απο-
νεμήθηκε το μετάλλιο του Ταξιάρχη του 
Τάγματος του Φοίνικα. Είχε προηγηθεί 
το Leonardo Da Vinci Medal το 2012.

Έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικο-
νομικού Παν/μίου Αθηνών, του Παν/μίου 
Πατρών και του Διεθνούς Παν/μίου. Έχει 
επίσης διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας 
(2014-16).

Πρόκειται για μία τεράστια μορφή της 
επιστήμης της Πληροφορικής, ένα πρό-
τυπο και πηγή έμπνευσης για όλους τους 
νέους ανθρώπους που διεκδικούν το επι-
στημονικό τους όραμα.

Ο Δήμος Αλίμου ευχαριστεί θερμά 
τον Ιωσήφ Σηφάκη για όλα όσα έχει 
κάνει για τον τόπο μας, για τον κό-
σμο και για την επιστήμη!

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:

Ριζική ανακαίνιση σχολικών μονάδων, με αλλαγές κουφωμάτων, επισκευές 
W.C., χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επισκευή ή αντικα-
τάσταση δαπέδων, μονώσεις, θερμονονώσεις, ανακατασκευή των αθλητικών 
χώρων στα προαύλια και κατασκευή/διαμόρφωση των αύλειων χώρων.

Προϋπολογισμός: 4.464.000 €

Χρηματοδότηση από: Περιφέρεια Αττικής

ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΙΜΟΥ

Περιλαμβάνει:
- Προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού

- Οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης (βάψιμο, 

δάπεδα, κουφώματα κ.λπ.)

Προϋπολογισμός: 121.768 €

Χρηματοδότηση από: Ταμείο Ανάκαμψης

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΙ - ΚΥΘΗΡΙΟΙ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ

Περιλαμβάνει:

Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου (δίκτυο συλλογής ομβρίων υδά-
των) από την οδό Στυμφαλίας μέχρι το ρέμα στα σύνορα με το πρώην 
Αεροδρόμιο. Τα όμβρια οδηγούνται παράλληλα στη λεωφ. Αλίμου στο 
σημείο όπου θα κατασκευαστεί αγωγός με μικρο-σήραγγα για να περά-
σει κάτω από τη λεωφ. Αλίμου. Στη συνέχεια κατασκευάζεται αγωγός 
ομβρίων μέσω των οδών Αγ.Άννας, Γερουλάνου και Αγ.Διονυσίου, που 
εκβάλλει στο ρέμα Τραχώνων (περιοχή του πρώην Αεροδρομίου).

Προϋπολογισμός: 1.000.000  €

Χρηματοδότηση από:
ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" (666.666,6 €) 
και Δήμος Αλίμου (333.333,4 €)


