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Αλιμιώτη, Αλιμιώτισσα,

Άραγε γνωρίζεις τι παιχνίδια παίζονται πίσω από την πλάτη μας στη Μαρίνα 
Αλίμου σύμφωνα με την Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ; 

Θα χτιστούν:

- Κτήρια επιφάνειας 18.520 τ.μ. (εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις).

- Πύργος ελέγχου ύψος 12 μ.

- Ελικοδρόμιο (θόρυβος, ρύπανση).

- Δεξαμενές καυσίμων (κίνδυνος σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς). 

ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ
Σήμερα σου κρύβουν τη θάλασσα

αύριο θα σου κρύψουν και τον ήλιο

Μετά το 2018, που λήγουν οι 
παραχωρήσεις προς τον δήμο μας, 
δεν θα έχεις πλέον ελεύθερη 
πρόσβαση στην παραλία.

Πώς θα υπερασπιστείς τα 
δικαιώματά σου;

Οι δημοτικές παρατάξεις Ορφανού, 
Τσαμπαρλή, Κονδύλη σε 
συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ 
συμφώνησαν επί της αρχής και επί 
της ουσίας με την επένδυση 
αυτή... ερήμην σου... Τι έκαναν, πράγματι, όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μην 
περιέλθει η μαρίνα σε αυτήν την κατάσταση της πλήρους εγκατάλειψης και να 
φαντάζει ”αναπόφευκτη„ η λύση της ιδιωτικοποίησης;

Η μεγάλη τους ”αντίσταση„ ήταν να προτείνουν την εξαίρεση του 
κολυμβητήριου από την εκποίηση, του οποίου,τελικά, η χρήση και η συνέχιση 
της λειτουργίας του ως δημοτικού κολυμβητηρίου επαφίεται, πλέον, στον 
”πατριωτισμό του ιδιώτη επενδυτή„!

Αναγνωρίζοντας, επίσης, την επιβάρυνση την οποία θα προκαλέσει το σχέδιο 
του ΤΑΙΠΕΔ στην πόλη μας, ζήτησαν να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας 
ως αντισταθμιστικό όφελος. Ξέρουν, όμως, ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να 
αγνοήσει τις δεσμεύσεις και να αυθαιρετήσει βάναυσα στη δημόσια περιουσία 
και το περιβάλλον, αφού οι μνημονιακοί νόμοι δίνουν αυτή τη δυνατότητα.

Συμφωνούν επί της αρχής με την ιδιωτικοποίηση, άρα είναι συνυπεύθυνοι για 
αυτό το έγκλημα.



Αλιμιώτη, Αλιμιώτισσα, πολίτες,

Μετά το 2018 δεν θα μπορείς πλέον να έχεις ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, 
καθώς όλο το παραλιακό μέτωπο έχει περάσει στην εταιρεία "Παράκτιο Μέτωπο 
Α.Ε.", για εκποίηση σε ιδιώτες:

 ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΚΤΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

 ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΚΤΗ ΖΕΦΥΡΟΣ

 ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Η δημοτική κίνηση ΑΝΩ  -  ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι  :

1. Προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ενάντια στην υπαγωγή της 
μαρίνας στο ΤΑΙΠΕΔ και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

2. Καταψήφισε την πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, διαφωνώντας επί της αρχής του 
ξεπουλήματος της δημόσιας -της δικής μας- περιουσίας και την έξωση του 
δημοτικού κολυμβητήριου.

3. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όλα τα μέσα (κινηματικά, πολιτικά και 
νομικά) για μια Μαρίνα αναβαθμισμένη, υπό δημόσιο έλεγχο και με 
ουσιαστική συμμετοχή του δήμου μας. Για μια μαρίνα, ελεύθερο χώρο 
αναψυχής, τουρισμού και αθλητισμού.

4. Θα εξασφαλίσει την ουσιαστική αλληλεπίδραση της μαρίνας με την πόλη ως 
υπερτόπιο χώρο αναψυχής, τουρισμού, αθλητισμού και πολιτισμού με 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ
ΟΤΑΝ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2014 ΘΑ ΚΛΗΘΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΕΛΑ ΝΑ ΞΑΝΑ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Δήμος δίπλα στους ανθρώπους – Πόλη μέσα στη ζωή

ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΙΑ

Συζητάμε για τον ρόλο που πρέπει να αναλάβει
ο δήμος Αλίμου στη διεκδίκηση 

των μεγάλων θεμάτων της παραλίας
(μαρίνα, παραλιακό μέτωπο, έκταση πρώην αεροδρομίου Ελληνικού)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ


