
Σχεδιά-Ζωντας τον Άλιμο 2.0 

με επίκεντρο τον Δημότη



Εξοικονόμηση πόρων
❏ Καλύτερη διαχείριση 

διαθέσιμων πόρων
❏ Εξοικονόμηση ενέργειας και 

προώθηση εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας

Διαφάνεια
❏ Τα δεδομένα στην διάθεση των 

δημοτών
❏ Ζωντανή εικόνα του έργου που 

επιτελείται

Ενεργοί Δημότες
❏ Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση 

Δημοτών
❏ Άμεσο βήμα έκφρασης για τους 

Δημότες

Καλύτερη εξυπηρέτηση Δημότη
❏ Μείωση γραφειοκρατίας
❏ Παροχή εργαλείων για την 

άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα Δημοτών

Υλοποίηση του οράματός μας για τον Άλιμο 2.0
Μια καλύτερη πόλη για όλους



Novoville: Ηλεκτρονική πλατφόρμα διάδρασης Δήμου - Δημότη 

Ο Δήμος Αλίμου συνεχίζει για 4η χρονιά και με μεγάλη επιτυχία την λειτουργία της πλατφόρμας Novoville, παρέχοντας 

στις δημοτικές υπηρεσίες του αλλά και στους Δημότες του ακόμα ένα ισχυρό όπλο στην εργαλειοθήκη για καλύτερη  

καθημερινότητα στην πόλη

Το Novoville αποτελείται από:

μία δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα & το 

διαδίκτυο για τους Δημότες

ένα online διαχειριστικό σύστημα για το Δήμο



Ποιές οι δυνατότητες για το Δημότη

Ο Δημότης μπορεί μέσω του Novoville:

● Να αναφέρει αιτήματα καθημερινότητας που 
συναντά στη γειτονιά του

● Να λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση για την 
εξέλιξη της επίλυσής τους

● Να μαθαίνει για νέα, εκδηλώσεις, 
ανακοινώσεις του Δήμου

● Να συμμετέχει σε διαβουλεύσεις που 
διοργανώνει ο Δήμος

● Να έχει πρόσβαση σε λίστα με χρήσιμα 
τηλέφωνα του Δήμου

● Να ενημερώνεται για όλες τις διαδικασίες
του Δήμου και να κάνει αιτήσεις

● Να έχει πρόσβαση σε χάρτη του Δήμου του 
με σημεία ενδιαφέροντος



Η εξυπηρέτηση του Δημότη 
στο επίκεντρο

-Στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό 

χρόνο διαθέσιμα σε όλους

-Βελτιστοποίηση διαδικασιών & 

οργανογράμματος >40%

- Ενσωμάτωση & λειτουργία Γραμμής 

Δημότη 

Διοίκηση με βάση πραγματικά 

δεδομένα!

61.391
99.0%

53
0.1%

583
0.9%

Συνολικά αιτήματα: 62.036

εκκρεμή

Σε εξέλιξη

επιλυμένα



Ο Άλιμος πρωτοπόρος στην εξοικονόμηση ενέργειας

Bραβείο «Τεχνολογία» για τους πρώτους 
σταθμούς δωρεάν φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων στην Αττική

● Δύο σταθμοί δωρεάν φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων με ηλιακή ενέργεια, στη 
λεωφόρο Αλίμου και στο σταθμό του μετρό

● Προμήθεια ηλεκτρικών ημιφορτηγών για την 
υπηρεσία καθαριότητας και αγορά δύο 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το Δήμο

● Προμήθεια φορτηγού που κινείται με φυσικό 
αέριο

● Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση μαγνητών 
στα απορριμματοφόρα του Δήμου και στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο



Ο Άλιμος πρωτοπόρος στην εξοικονόμηση ενέργειας

Νέα εποχή με λαμπτήρες LED στον δήμο 
Αλίμου – 400.000 ευρώ το χρόνο το κέρδος 
από τη μείωση της κατανάλωσης στο ρεύμα

● Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη 
χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του 
Δήμου Αλίμου».

● Έργο για την αντικατάσταση του δημοτικού 
φωτισμού σε ολόκληρη την πόλη με 
λαμπτήρες LED 

● Εξοικονόμηση έως και 60% ενέργειας και 
400.000 ευρώ το χρόνο



Ο Άλιμος στην ψηφιακή εποχή

Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου και ψηφιακής διακίνησης 
εγγράφων, MoTivo.

● Ψηφιακή οργάνωση εγγράφων

● Αυτοματοποίηση διαδικασιών

● Διακίνηση εγγράφων ηλεκτρονικά

● Τήρηση ηλεκτρονικών πρωτοκόλλων

● Παρακολούθηση της ροής εργασιών σε 
πραγματικό χρόνο



Τα επόμενα βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας

Σχεδιάζοντας το μέλλον του Αλίμου με 
επίκεντρο το Δημότη:

● Ενίσχυση των συμμετοχής Δημοτών στη 
λήψη αποφάσεων

● Χρήση τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών 
καυσίμου στις μεταφορές (δημοτική 
συγκοινωνία, δημοτικά οχήματα, οχήματα 
ιδιωτικής χρήσης) και σε σταθερές 
εφαρμογές (χρήση κυψελών καυσίμου για 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
(ΣΗΘ) με χρήση κυρίως φυσικού αερίου για 
τον οικιακό και τριτογενή τομέα)

● Ανάπλαση παραλιακού μετώπου - βιώσιμη 
κινητικότητα

● Ενίσχυση ανακύκλωσης - Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμου Υλικού

● Free wifi hotspots σε όλη την πόλη
● "Ψηφιακό" άνοιγμα στη Μαρίνα Αλίμου και 

τον Τουρισμό



Σας ευχαριστώ

Ανδρέας Κονδύλης

Δήμαρχος Αλίμου


