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Αγαπητοί δημότες, 
Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή της πόλης, 
έχοντας πάρει εντολή από εσάς να οδηγήσουμε τον Πειραιά σε μια νέα εποχή. 
Η προσπάθεια μας είναι καθημερινή και συστηματική. Από τη μία κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία του Δήμου και από την άλλη 
προσπαθούμε να διαχειριστούμε μία από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις που βίωσε 
ποτέ η σύγχρονη Ελλάδα και η οποία συμπαρασύρει όλο το εύρος άσκησης δημόσιας 
πολιτικής. 
Πρωταρχικό μέλημά μας ήταν να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Δήμου και να 
διαμορφώσουμε τις συνθήκες, ώστε η πόλη να ξεκινήσει να αναπτύσσεται μέσα στα επόμενα 
χρόνια. Για τον λόγο αυτό προχωρούμε με μεθοδικές κινήσεις. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, 
ήδη νέες επενδύσεις πραγματοποιούνται στην πόλη μας και ευελπιστούμε  να γίνουν ακόμα 
περισσότερες τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Ο σχεδιασμός μας 
αρχίζει να αποδίδει καρπούς. 
Στόχος μας ήταν και παραμένει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την εικόνα της πόλης 
μας, ώστε να είναι φιλική για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες. Τα μεγάλα 
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Πειραιά ναι μεν επιβαρύνουν την καθημερινότητά 
όλων μας, θα αλλάξουν όμως ριζικά την εικόνα της πόλης. Παλεύουμε μέρα την ημέρα για 
να διατηρήσουμε τον Πειραιά καθαρό και ανθρώπινο. Τα παιδιά μας μπορούν σήμερα να 
παίζουν σε ασφαλείς παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά. Οι ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες 
και η Τρίτη Ηλικία στηρίζονται με όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτουμε. 
Η προσπάθειά μας δεν σταματά ούτε στιγμή. Έχουμε ακόμα μπροστά μας τρία χρόνια. 
Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, το ίδιο πείσμα και την ίδια αγάπη για την πόλη μας.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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ΕΡΓΑ
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ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ

Ένα έργο επιφάνειας 200.000 τ.μ., το οποίο η Δημοτική Αρχή παρέλαβε στο 5% και 
έχει ήδη εκτελεστεί ένα σημαντικό κομμάτι του έργου, παρά τις οικονομικές  δυσκολίες. 

Αναλαμβάνοντας βρήκαμε οριστικά πρωτόκολλα κατεδαφίσεως για το σύνολο σχεδόν 
των επιχειρήσεων. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε αναστολή των κατεδαφίσεων, ώστε 
να έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για τον σχεδιασμό της ανάπλασης. Υποβάλαμε 
στην Επιτροπή Αιγιαλού τον Οκτώβριο του 2015 την πρόταση μας, αλλά δυστυχώς 
με τις συνεχόμενες αναβολές, τελικά η πρόταση μας έγινε δεκτή στις 23/09/2016! 
Προχωράμε πλέον για οριστική μελέτη, καθώς οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι από την 
Περιφέρεια Αττικής. 

Αναλυτικά, σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες  στην Ακτή Κονδύλη, στην Ακτή Μιαούλη, 
στη Φίλωνος (από Σαχτούρη έως Βασιλέως Γεωργίου), στη Νοταρά (από Σαχτούρη έως 
Βασιλέως Γεωργίου), στη Βασιλέως Γεωργίου (από Λαμπράκη έως Παπαναστασίου), 
στην πλατεία Κανάρη, στην Αιτωλικού (από Ακτή Κονδύλη έως Κάστορος), στην 
Αιγάλεω (από Ακτή Κονδύλη έως Κάστορος), στη Θερμοπυλών (από Ακτή Κονδύλη έως 
Δραγατσανίου), στη Δερβενακίων (από Ακτή Κονδύλη έως Κάστορος), στην Αρτεμισίου 
(από Ακτή Κονδύλη έως Κάστορος), στην Αγίου Νικολάου (από Ακτή Κονδύλη έως 
Κάστορος), στην Πλατεία Αγίου Νικολάου, στην Παλαιάς Τραπέζης, στη Φιλελλήνων 
(από Φίλωνος έως Ακτή Μιαούλη), στη 2ας Μεραρχίας (από Ακτή Μιαούλη έως Ακτή 
Μουτσοπούλου) και στην Παλαιολόγου (από Καραΐσκου έως Ηρώων Πολυτεχνείου και 
από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Κολοκοτρώνη). 
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ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ  ΠΑΡΚΟ ΔΗΛΑΒΕΡΗ

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Ολοκληρώθηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες 
των γονέων της πόλης μας για δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε ένα ασφαλές 
και φιλόξενο περιβάλλον. Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάστηκε νέα παιδική χαρά.

Έπειτα από 44 χρόνια, επιλύθηκε οριστικά το ζήτημα της στέγασης του ιστορικού 
σχολείου του Πειραιά.

3 κτίρια, 5.682,42 τ.μ., Περιλαμβάνουν: 29 αίθουσες διδασκαλίας, ειδικές αίθουσες 
καλλιτεχνικών, καινοτόμων δράσεων και μουσικής, βιβλιοθήκη, δυο εργαστήρια 
πληροφορικής, δυο εργαστήρια φυσικής, χημείας και βιολογίας με παρασκευαστήριο, 
χώρους στάθμευσης, διοίκησης, γήπεδα αθλοπαιδιών, καθιστικά και χώρους 
πρασίνου. 

Στις στέγες των κτιρίων έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκές γεννήτριες συνολικής 
ισχύος 31,50 kW, για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών. Το σχολικό συγκρότημα 
διαθέτει ακόμη πλήθος καινοτόμων και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών. 
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ  

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

Εξασφαλίσαμε την παραμονή  των Δικαστηρίων στην πόλη μας. Μετά από 
σχεδόν 30 χρόνια συζητήσεων, υπάρχει πλέον οριστική λύση για το ζήτημα των 
Δικαστηρίων Πειραιά καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξασφαλίστηκε 
η χρηματοδότηση της μετατροπής της Ραλλείου Σχολής σε Δικαστικό Μέγαρο από 
το ΤΑΧΔΙΚ.

Δημιουργία 3 οδοκλιμάκων: 
Παπατέστα 
(Λεωφόρος Χατζηκυριακού στην Α’ Δημοτική 
Κοινότητα).
Παράλου 
(Σαλαμινομάχων στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα). 
Κλεάνθους 
(Ελευθερίου Βενιζέλου στη Β΄ Δημοτική 
Κοινότητα).
Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στη Γ΄ Δημοτική 
Κοινότητα, στο ύψος της οδού Καλλέργη.
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 
(Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

Τοποθετήθηκαν νέες πλακοστρώσεις, 
καινούρια παγκάκια, φυτά, επαρκής 
φωτισμός.      

Η πλατεία Θεμιστοκλή ανακατασκευάστηκε 
πλήρως με δωρεά της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.  

Η πλατεία Αγίων Αναργύρων 
ανακατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου, με 
χορηγία της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η πλατεία έκτασης 2.200 τ.μ. διαθέτει πλέον 
πιστοποιημένη παιδική χαρά έκτασης 260 
τ.μ., νέα περίφραξη, καινούρια παγκάκια, 
νέες πλακοστρώσεις,  επαρκή φωτισμό και 
καλλωπίστηκε με λουλούδια και φυτά.

Η πλατεία Κανάρη άλλαξε ριζικά όψη.
Πλακοστρώθηκε με φυσικό κυβόλιθο 
(γρανίτη), έγιναν νέες δενδροφυτεύσεις, 
τοποθετήθηκε νέος φωτισμός και παγκάκια 
καθώς και νέο συντριβάνι.
Κατασκευάστηκε επίσης νέα παιδική χαρά, 
με σύγχρονα και ασφαλή παιχνίδια για τα                                                    
παιδιά.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
(Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΡΗ
(Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ
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12 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ

12 παιδικές χαρές ανακατασκευάστηκαν με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ. Διαθέτουν σύγχρονα και ασφαλή παιχνίδια, ενώ αναβαθμίστηκε 
αισθητικά και ο περιβάλλων χώρος τους. 
Αναλυτικά οι παιδικές χαρές:
- Α’ Δημοτική Κοινότητα 
(Πλατεία Καρπάθου, Πλατεία Μητρώου). 
- Β΄ Δημοτική Κοινότητα 
(ΗΣΑΠ, Πλατεία Τερψιθέας, Αγίου Κωνσταντίνου). 
- Δ΄ Δημοτική Κοινότητα 
(Πάρκο Παπαδογιωργή, Πάρκο Σμυρλή, Αχαΐα Κλάους).
- Ε΄  Δημοτική Κοινότητα 
(Παλαμηδίου, Πλατεία C-130, Kαπετάν Γέρμα, Πάρκο Δηλαβέρη).
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10 ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

Δημιουργία 10 νέων παιδικών χαρών σε ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους, με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

1. Άγιος Χαράλαμπος και Καθιστικό Αγίου Χαραλάμπου (Β΄ Δημ. Κοινότητα).
2. Σκρα (Β΄ Δημ. Κοινότητα).
3. Πλατεία Κανάρη (Β΄ Δημ. Κοινότητα).
4. Άγιος Χαράλαμπος και Καθιστικό Αγίου Χαραλάμπου (Β΄ Δημ. Κοινότητα).
5. Πλατεία Καραϊσκάκη, Νέο Φάληρο (Γ΄ Δημ. Κοινότητα).
6.  Σολωμού (Γ΄ Δημ. Κοινότητα).
7. Πλατεία Παπανδρέου (Δ΄ Δημ. Κοινότητα).
8. Κομοτηνής και Λευκάδας (Δ΄ Δημ. Κοινότητα).
9. Λαμπελέτ και Χίου (Δ΄ Δημ. Κοινότητα).
10. Πλατεία Θεμιστοκλέους (Ε’ Δημ. Κοινότητα).
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ

Τοποθετήθηκε νέα περίφραξη 
περιμετρικά των εργοταξίων με ξύλινα 
πάνελ βαμμένα σε διάφορα χρώματα.
Τοποθετήθηκαν πάνελ από μουσαμά με 
θέμα τις τις αδελφοποιημένες πόλεις με 
τον Πειραιά. 

Απεικονίζεται σε φωτογραφίες ο 
σύγχρονος Πειραιάς, κτίρια, άνθρωποι 
αλλά και δραστηριότητες στην πόλη.                                       

Τοποθετήθηκαν φυτοδοχεία με δέντρα 
και θάμνους σε ελεύθερους χώρους 
μπροστά από τη νέα περίφραξη.                                                        
Στο κτίριο της Ραλλείου δίπλα στο 
Δημοτικό Θέατρο έχει τοποθετηθεί στις 
όψεις τους κτιρίου επί των οδών Βασιλέως 
Γεωργίου Α’ και Ηρώων Πολυτεχνείου ένα 
εντυπωσιακό πανό, το οποίο απεικονίζει 
το νέο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης που 
θα κατασκευαστεί τα επόμενα χρόνια.                                                       
Το κόστος των παρεμβάσεων ανέλαβε εξ 
ολοκλήρου η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.                                                  

14



ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΛΙΠΕΔΟΥ)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ (34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ)

Τοποθετήθηκαν νέα πεζοδρόμια.

Καλύφθηκαν με πανό τα δύο εγκαταλελειμμένα κτίρια Σιλό και το διατηρητέο ιδιοκτησίας 
Χάλαρη, μετά από χορηγία της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Μεικτά συνεργεία του Δήμου Πειραιά κλάδεψαν δέντρα, ανακατασκεύασαν πεζοδρόμια, 
προχώρησαν σε ηλεκτρολογικές εργασίες, άλλαξαν τις πινακίδες σήμανσης, βελτίωσαν 
τον δημοτικό φωτισμό, ενώ  πραγματοποιήθηκε χρωματισμός των φωτιστικών ιστών.

Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες στο οδόστρωμα, τοποθετήθηκαν 
υπογειοποιημένοι κάδοι, νέος φωτισμός, νέα παγκάκια, φυτεύτηκαν νέα δέντρα. Επίσης, 
δημιουργήθηκε χώρος φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα, με αυτοματοποιημένη 
λειτουργία.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΤΑ
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ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Απομακρύνθηκαν πέργκολες καταστημάτων, έγιναν εργασίες διαμόρφωσης του 
χώρου και θα υπάρξει νέα οριοθέτηση στα τραπεζοκαθίσματα.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ

Οι εργασίες ανάπλασης στον πιο εμπορικό πεζόδρομο του Πειραιά στη Σωτήρος 
Διός είναι σε εξέλιξη.

Στόχος η αισθητική αναβάθμιση, η εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων, η ελεύθερη 
διέλευση των πεζών και η επιχειρηματική τόνωση της περιοχής.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται τμηματικά σε όλο το μήκος της Σωτήρος Διός, από 
τη Γρηγορίου Λαμπράκη έως την Ηρώων Πολυτεχνείου.

Περιλαμβάνουν: αντικατάσταση του πλακόστρωτου με συνδυασμό κυβόλιθων και 
μαρμάρων, ανακατασκευή των παρτεριών τα οποία θα είναι ταυτόχρονα και καθιστικά 
καθώς και νέο φωτισμό ο οποίος θα είναι τεχνολογίας LED.
Δημιουργούνται ειδικές ράμπες πρόσβασης αμαξιδίων  ΑμεΑ.

Τοποθετούνται νέα κολωνάκια καθώς δεν θα επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση οχημάτων 
στον πεζόδρομο.

Δημιουργούνται θέσεις φορτοεκφόρτωσης στα παράπλευρα του πεζόδρομου σε 
κάθε οικοδομικό τετράγωνο.

Δημιουργούνται  οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για μηχανές στα 
κάθετα στενά.
Τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά πλαίσια υποδοχής και απόκρυψης των κάδων 
απορριμμάτων.
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ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ασφαλτοστρώθηκαν οι οδοί Φίλωνος, Νοταρά και 2ας Μεραρχίας, τοποθετήθηκαν 
φωτιστικά σώματα και πραγματοποιήθηκαν δεντροφυτεύσεις. 
Τα έργα ασφαλτοστρώσεων και αναπλάσεων συνεχίζονται σε παρακείμενους δρόμους 
και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. 

Έχουν ήδη εκτελεστεί ασφαλτικά έργα μήκους 22.000 τ.μ., ενώ η συνολική παρέμβαση στους 
δρόμους όλων των οδοστρωμάτων ξεπερνά συνολικά τα 120.000 τ.μ..

Φυτεύτηκαν:

Εγκαταστάθηκαν δίκτυα αυτόματης άρδευσης σε έκταση 33.680 τ.μ..

Τοποθετήθηκαν πέργκολες και χαμηλή ξύλινη περίφραξη για την προστασία του 
νεοεγκατασταθέντος πρασίνου.
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Αναλυτικά οι χώροι πρασίνου:
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ΝΕΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ

Τοποθετήθηκαν 150 νέες, διπλής όψεως, ανακλαστικές 
πινακίδες ονοματοθεσίας περιμετρικά του Λιμανιού, ενώ 
συνολικά τοποθετούνται πάνω από 2.000 πινακίδες σε 
όλες τις Δημοτικές Κοινότητες εντός του 2016.

Απομακρύνθηκαν με 60 φορτηγά, διαφόρων ειδών υλικά, ογκώδεις 
πέτρες και τσιμεντένιες πλάκες με σίδερα που συγκεντρώθηκαν από 
την παραλία.

Τοποθετήθηκε μπάρα απαγόρευσης πρόσβασης αυτοκινήτων στο 
κυρίως μέρος της παραλίας.

Αντικαταστάθηκαν για λόγους ασφαλείας τα προστατευτικά 
κιγκλιδώματα στην είσοδο της πλαζ επί της Ακτής Θεμιστοκλέους.

Έγιναν εργασίες συντήρησης στα κιγκλιδώματα σε όλο το μήκος της 
εισόδου στην παραλία της Φρεαττύδας.

Βάφτηκαν οι στύλοι του Δημοτικού φωτισμού, ενώ πραγματοποιήθηκε 
έλεγχος και συντήρηση.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού σε όλο το μήκος της 
παραλίας.

Τοποθετήθηκαν κάδοι αστικού εξοπλισμού για τους επισκέπτες της 
παραλίας.
Οριοθετήθηκε και διαγραμμίστηκε ο χώρος στάθμευσης των 
αυτοκινήτων.

150 >2000

19



ΝΕΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

Τοποθετήθηκαν 30 νέα παγκάκια κατά μήκος της παραλιακής οδού από Μαρίνα Ζέας 
μέχρι Πλατεία Αλεξάνδρας.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαγράμμισης σε οκτώ σημεία.

Δημιουργήθηκε χώρος φορτοεκφόρτωσης σε σημείο όπου έχει παρατηρηθεί έντονο 
πρόβλημα στάθμευσης - φορτοεκφόρτωσης.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 1ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

Το Δημοτικό Γήπεδο Καμινίων, μετά από ενέργειες του Δήμου Πειραιά, περιήλθε εξ 
ολοκλήρου στην ιδιοκτησία του Δήμου. 

Μετά από 16 χρόνια από την κατασκευή της, λειτούργησε η πισίνα του σχολείου η οποία 
είναι προορισμένη για θεραπευτική κολύμβηση παιδιών με αναπηρία.  

Μερική ανακατασκευή κλειστού Καμινίων (μπασκέτες – κιγκλιδώματα - υδραυλικές 
εργασίες).

Με τη συνδρομή της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακατασκευάστηκε πλήρως.
Διαθέτει νέο χλοοτάπητα, υπερσύγχρονα αποδυτήρια και νέο φωτισμό. 
Τα αθλητικά σωματεία της πόλης αλλά και οι δημότες μπορούν να αθλούνται πλέον σε 
ένα λειτουργικό, σύγχρονο και ασφαλές Δημοτικό Γήπεδο.
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ΓΗΠΕΔΟ BEACH VOLLEY & ΓΗΠΕΔΑ 5x5 (ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ)

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ- ΣΑΛΠΕΑΣ- ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Πλήρης ανακατασκευή μετά από δωρεά της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Δρομολογήθηκε ήδη η πλήρης ανακατασκευή των γηπέδων Θεμιστόκλειο, Σαλπέας, 
Κλειστό Καμινίων και Βοτσαλάκια, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. 

Ανακαίνιση γηπέδου (χλοοτάπητας - πρόσθετος φωτισμός - νέοι πάγκοι - επισκευή 
περίφραξης - συντήρηση και επισκευή αποδυτηρίων - wc).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΠΑΙΔΙ PIRAEUS SPORTS CAMP

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Δωρεάν αθλητικά καλοκαιρινά camps σε δημοτικά γυμναστήρια, με την υποστήριξη της 
Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Το 2015 συμμετείχαν περισσότερα από 800 παιδιά δημοτικών 
σχολείων του Πειραιά και 900 το 2016.

Πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6-14 ετών. Το καλοκαίρι 
του 2016 συμμετείχαν περίπου 400 παιδιά.

800

2015

900

2016
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015

Έπειτα από δωρεά του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού 
δημιουργήθηκαν Χριστουγεννιάτικοι παιδότοποι στις 
γειτονιές της πόλης με παιχνίδια, παγοδρόμιο, καρουζέλ, 
τρενάκι, φουσκωτά, Άγιο Βασίληδες και πλούσια δώρα. Στην 
πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι, στην Πλατεία Τετρακόμων 
στα Καμίνια, στον προαύλιο χώρο της Αγίας Σοφίας, καθώς 
και των Αγίων Αναργύρων.

4 Χριστουγεννιάτικα πάρκα για τα παιδιά στις πλατείες 
Κοραή, Κανάρη, Καμινίων και Καραϊσκάκη στο Νέο 
Φάληρο με παράλληλες εκδηλώσεις όπως face painting, 
μπαλονοκατασκευές, παράσταση κλόουν, ταχυδακτυλουργού 
και ξυλοπόδαρου.

Χριστουγεννιάτικο πάρτι για παιδιά στο προαύλιο του 
Δημοτικού Θεάτρου σε συνεργασία με το site 4moms.gr. 

«Γράμμα στον Αϊ Βασίλη», εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πειραιά. Τα παιδιά κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικες κάρτες 
και έγραψαν γράμμα στον Αϊ Βασίλη.

Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες από παιδική ορχήστρα στο 
Αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για παιδιά 4-9 
ετών με ελεύθερη είσοδο. 
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2015

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2016

Αποκριάτικες εκδηλώσεις με παιχνίδια για τα παιδιά, σε 
τέσσερις πλατείες του Πειραιά:  Πλατεία Κοραή, Πλατεία 
Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο, Πλατεία Θεμιστοκλή, Πλατεία 
Αγίων Αναργύρων.

Μεγάλη αποκριάτικη εκδήλωση στην ανακαινισμένη πλατεία 
Κανάρη στο Πασαλιμάνι με μουσική, χορό, διαδραστικά 
παιχνίδια, δημιουργική απασχόληση, διαγωνισμούς, ζογκλέρ, 
ξυλοπόδαρους και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ PLAYMOBIL ΓΙΑ ΕΝΑΝ 
ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Περισσότερα από 4.000 παιδιά επισκέφθηκαν τον μεγάλο 
παιδότοπο της Playmobil, που φιλοξενήθηκε στη Λέσχη του 
Ερασιτέχνη Ολυμπιακού στη Μαρίνα Ζέας.

Ο παιδότοπος με τα παιχνίδια της Playmobil λειτουργούσε σε 
καθημερινή βάση, ενώ τα Σαββατοκύριακα διοργανώθηκαν 
παράλληλες δράσεις για τα παιδιά και τους γονείς τους, 
όπως εργαστήρια, ανάγνωση παραμυθιών, μουσική, χορός, 
ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα που απασχολούν τους 
γονείς κ.α. με δωρεάν είσοδο για όλες τις δραστηριότητες.

O παιδότοπος λειτούργησε μετά από συνεργασία του Δήμου 
με την εταιρία Playmobil και το site www.4moms.gr.

26



ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙA
Περισσότερα από 700 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών συμμετείχαν δωρεάν στην 
καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πειραιά, με τίτλο «Γίνε Εξερευνητής του  Κόσμου». 

Τα παιδιά έμαθαν τα μυστικά της ζωγραφικής, της φωτογραφίας, έφτιαξαν εικαστικές 
δημιουργίες και διάφορες κατασκευές, αφηγήθηκαν διηγήματα, συμμετείχαν σε 
κυνήγι θησαυρού, σε εργαστήρι κίνησης, καθώς και σε μαθήματα μαγειρικής και 
κηπουρικής. Το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε σε 125 βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα 
και διοργανώνεται από την  Εθνική  βιβλιοθήκη,  με  την  υποστήριξη  του  Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος».
Δωρεάν εργαστήρι κατασκευής αποκριάτικης Μάσκας στη Δημοτική Πινακοθήκη.

Δωρεάν Συναυλία με τους ΟΝΙΡΑΜΑ στο ΔΘΠ για τα παιδιά των ιδρυμάτων του 
Πειραιά με τη στήριξη της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Εφαρμογή σε δημοτικό σχολείο του Πειραιά πιλοτικό πρόγραμμα κολύμβησης, το 
οποίο έγινε υπόδειγμα και θεσμοθετήθηκε για όλα τα σχολεία της χώρας.

Σε συνεργασία με το γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά, μαθητές της 
τρίτης λυκείου παρακολούθησαν εικονικό πανεπιστημιακό μάθημα και ενημερώθηκαν 
για τα προγράμματα σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων διανομή 
τροφίμων σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες μαθητών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποστηρίξαμε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, τις οικογένειες
μαθητών των σχολείων μας, που αντιμετωπίζουν κοινωνικά ή και οικονομικά 
προβλήματα. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε για την ψυχοκοινωνική προσέγγιση και ομαλή 
επανένταξη στο σχολικό περιβάλλον των μαθητών που εμφανίζουν αποκλίνουσες 
συμπεριφορές. 

Καλύψαμε αυξημένες οικονομικές ανάγκες σχολείων για συμμετοχή μαθητών μας σε 
διεθνείς διαγωνισμούς.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δράση της δημιουργικής οµάδας «Παραµυθοκουζίνα» µε στόχο την ενημέρωση για 
θέµατα υγιεινής και καθαριότητας. 

Θεατρικό παιχνίδι µε θέµα «Ήχοι-Μύθοι-Παραµύθι» σε συνεργασία µε παιδαγωγό 
θεατρικού παιχνιδιού, σε κάθε Παιδικό Σταθµό σε μηνιαία βάση.

Ευαισθητοποίηση των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία µε 
το WWF Ελλάς.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Καλύψαμε πλήρως τις ανάγκες καθαριότητας των σχολείων με ανάθεση σε προσωπικό 
με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου.

Πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε σχολικά κτίρια σε όλες τις 
Δημοτικές Κοινότητες.  

Εξασφαλίσαμε σχολικούς τροχονόμους στις σχολικές μονάδες του Δήμου για την 
ασφαλή διέλευση των μαθητών από και προς τα σχολεία.

Εξασφαλίσαμε σύγχρονο εξοπλισμό σε αρκετές σχολικές μονάδες όπως διαδραστικούς 
πίνακες, διαδραστικά συστήματα, προτζέκτορες, βιντεοπροβολείς, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα.

Τοποθετήσαμε συναγερμούς σε αρκετές από τις σχολικές μας μονάδες ανά Κοινότητα, 
με προτεραιότητα στα σχολεία που έχουν εντοπιστεί κρούσματα παραβίασης, 
ικανοποιώντας έτσι χρόνια αιτήματα των διευθύνσεων των σχολείων μας με σκοπό 
την προστασία της σχολικής περιουσίας.

Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης σε όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

«Αντιμετώπιση συνήθων επειγόντων καταστάσεων στον χώρο του παιδικού σταθµού» 
στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

«Η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των παιδιών».

Επισκευάσαμε και θέσαμε σε 
κυκλοφορία, 9θεσιο όχημα το 
οποίο είχε παραληφθεί από τον 
Δήμο το 2005 και για περισσότερο 
από μια δεκαετία παρέμενε 
εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο.

Το όχημα βρίσκεται πλέον σε άριστη 
κατάσταση και διαθέτει παροχές 
έτσι ώστε να εξυπηρετεί και να 
μεταφέρει παιδιά με αναπηρία. 

«Αντισεισμική Προστασία Παιδικών Σταθμών» σε συνεργασία με τον Ο.Α.Σ.Π.

Σεμινάριο Βασικών Αρχών Ά Βοηθειών «Ασφάλεια στο νερό» σε συνεργασία µε την 
Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής.

«Ένταξη, Προσαρμογή και Συνεργασία νηπίων, γονέων και παιδαγωγών στους  
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς».

«Η ανάπτυξη του παιδιού και η στάση των γονέων. Ας µιλήσουµε για τα όρια…».

«Υγεία των παιδιών μας. Προκλήσεις και Απαντήσεις».

«Η αναπτυξιακή πορεία του παιδιού στα χρόνια του Βρεφονηπιακού Σταθμού».

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής & Συναισθηματικής Ανάπτυξης από το Κέντρο 
Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία µε το Τμήμα 
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/µίου Αθηνών.

«Θεατρική Κούκλα, µια απλή προσέγγιση για εμψύχωση και κατασκευή» σε συνεργασία 
µε το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα».

«Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων» από τον ΕΦΕΤ σε Μάγειρες και Τραπεζοκόμους των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ 11 ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εξοπλίσαμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές τα Κέντρα Αγάπης και 
Αλληλεγγύης με την υποστήριξη της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Εκπονούνται προγράμματα διδασκαλίας:
• Χορού & γυμναστικής: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε1 & Ε2.
• Χορωδίας: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2 & Ε3.
• Θεάτρου: Α2, Β1 & Ε2.
• Ηλεκτρονικών υπολογιστών: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2,  Δ1, Δ2, Ε1, Ε2 & Ε3.
• Αγγλικής γλώσσας: Β1 & Β2.
• Ζωγραφικής & χειροτεχνίας: Α2, Β1 & Δ2.

Με την υποστήριξη της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διοργανώθηκε το 2015 και το 2016 η 
μεγάλη γιορτή της Τρίτης Ηλικίας  στο ΣΕΦ για τα μέλη των Κέντρων Αγάπης.

Πραγματοποιήθηκε μονοήμερη εκδρομή 1300 μελών των Κέντρων Αγάπης στο Σοφικό 
Κορινθίας.

Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής πραγματοποιούνται ενημερωτικές ομιλίες ιατρικού 
περιεχομένου στα μέλη των Κέντρων Αγάπης.

Δρομολογήθηκε ήδη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η ίδρυση νέου Κέντρου 
Αγάπης στην 5η Κοινότητα. 

Συνεχίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία το Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας κάθε καλοκαίρι στο 
Βεάκειο Θέατρο και εορταστικές εκδηλώσεις σε κάθε Κέντρο Αγάπης τα Χριστούγεννα 
και τις Απόκριες. 

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ/ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

Από το 2015 οι άποροι δημότες Πειραιά απαλλάσσονται πλήρως από τα δημοτικά τέλη.

Το 2015 απαλλάχθηκαν πλήρως από τα δημοτικά τέλη ΑμεΑ 80% και άνω με ατομικό 
εισόδημα έως 12.000€ και κατοικία έως 80 τ.μ., ενώ το 2016 διευρύνθηκε ακόμα 
περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής, καθώς  το ποσοστό αναπηρίας 
κατέβηκε στο 67% και η επιφάνεια της κατοικίας αυξήθηκε μέχρι τα 100 τ.μ..

Το 2015 μειώθηκαν 50% τα δημοτικά τέλη για τους πολύτεκνους (από 4 παιδιά και 
πάνω) µε οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € και κατοικία έως 80 τ.μ., ενώ για το 
2016 αφαιρέθηκε ο περιορισμός στα τ.μ. της κατοικίας και διευρύνθηκε ο αριθμός των 
δικαιούχων πολυτέκνων. 
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ/ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης απόρων (ΤΕΒΑ).

Συμμετοχή μέσω της ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πρόγραμμα «Εστία και Εργασία».

Ένταξη από 1-1-2017 στο πρόγραμμα “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”.

Από το 2015 πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται πλήρως από την 
καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου.

• Το πρόγραμμα αφορά άπορους δημότες, μαθητές δημοτικών σχολείων και άστεγους 
της πόλης και υλοποιείται από τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αττικής, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. 
• Ωφελούμενοι είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 
(π.χ. με ετήσιο εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο και 4.500 για 
ζευγάρι).
• Ο αριθμός ωφελουμένων για τον Δήμο Πειραιά ανέρχεται σε 2.326 άτομα.
• Έχουν πραγματοποιηθεί 3 διανομές.

• Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη αστέγων και απειλουμένων από έλλειψη στέγης 
που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες και υπό καθεστώς φτώχειας στον Δήμο Πειραιά. 
• Έγιναν 31 μισθωτήρια κατοικίας. 
• Υπογράφηκαν 2 συμβάσεις για την κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας.  
• Αγοράστηκαν οικοσκευές για 24 νοικοκυριά που αποτελούνται συνολικά από 43 άτομα.
• Καλύπτονται οι μηνιαίες δαπάνες σίτισης για 20 νοικοκυριά που αποτελούνται   από 
40 άτομα. 
• 16 ωφελούμενοι βρήκαν εργασία μέσω του προγράμματος. 
• Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας με ενδιάμεσο 
φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

• Θα ωφεληθούν κατά προσέγγιση 3.000 - 5.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας.
• Το πρόγραμμα θα συνδυάζει μηνιαία χρηματική ενίσχυση, συμπληρωματικές κοινωνικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες προώθησης των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ 

Έχουν διανεμηθεί μέσω της ΚΟ.Δ.Ε.Π. τρόφιμα σε 4.000 άτομα κατά περίπτωση.

Διανέμονται σε τακτά χρονικά διαστήματα φρούτα και λαχανικά σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. 

Συστηματικά διανέμονται τρόφιμα σε περίπου 80 νοικοκυριά το μήνα για το 2016 (από 
15 νοικοκυριά το 2015) από την ΚΟ.Δ.Ε.Π..

Προσφέρθηκαν διατακτικές τροφίμων σε 2.152 άτομα μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών 
του Δήμου για τις ημέρες του Πάσχα. 

Προσφέρθηκαν διατακτικές τροφίμων σε 2.083 άτομα μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών 
του Δήμου για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Πραγματοποιούνται τακτικά διανομές τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης μέσω 
των Δημοτικών Κοινοτήτων. 

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. διένειμε τον Δεκέμβριο του έτους 2015 σε 70 άπορες οικογένειες  με 
παιδιά, καλάθια, τα οποία περιείχαν όλα τα απαραίτητα τρόφιμα για το Χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι.

661 δημότες εντάχθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Από τον Φεβρουάριο του έτους 2015 μέχρι σήμερα η ΚΟ.Δ.Ε.Π. εξυπηρετεί επιπλέον 
μηνιαίως 160 οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την παροχή πακέτων βασικών 
ειδών διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του Προγράμματος επισιτιστικής 
υποστήριξης, με τη χορηγία της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2015 διατέθηκαν από την ΚΟ.Δ.Ε.Π.   διατακτικές 
τροφίμων αξίας 300,00 € σε 162 οικογένειες και διατακτικές αξίας 150,00 € σε 116 
μοναχικούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν από τους δημότες και κατοίκους Πειραιά που είχαν 
καταχωρηθεί στα αρχεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π., συνολικού ύψους 66.000 ευρώ.
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ 

Έχουν χορηγηθεί 2 φορές χρηματικά βοηθήματα από την ΚΟ.Δ.Ε.Π., συνολικού ύψους 
51.450 ευρώ σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους Πειραιά   που υπέβαλαν 
σχετική αίτηση:
α) τον Δεκέμβριο του 2015 προέβη στην χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων ύψους 
300,00€ σε 130 οικογένειες και χρηματικών βοηθημάτων ύψους 150,00€ σε 51 
μοναχικούς.
β) τον Απρίλιο του 2016 προέβη στην χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων ύψους 
300,00€ σε 11 οικογένειες και χρηματικών βοηθημάτων ύψους 150,00€ σε 10 
μοναχικούς.

Τον Απρίλιο του έτους 2016 η ΚΟ.Δ.Ε.Π. διένειμε σε 70 άπορες οικογένειες καλάθια, 
τα οποία περιείχαν όλα τα απαραίτητα τρόφιμα για το πασχαλινό τραπέζι, τα οποία 
προσέφερε η εταιρεία «ΑΒ Βασιλόπουλος» με τη συνδρομή της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Έχουν διοργανωθεί από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. γεύματα αγάπης τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα 
και των Χριστουγέννων για τους άστεγους που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά και 
στον χώρο Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά «Ανακούφιση». Συγκεκριμένα προσφέρθηκαν: 
• 300 γεύματα το Μ. Σάββατο και 250 γεύματα την Κυριακή του Πάσχα 2015
• 200 γεύματα τα Χριστούγεννα του 2015
• 200 γεύματα την Πρωτοχρονιά του 2016
• 150 γεύματα το Μ. Σάββατο και 150 γεύματα την Κυριακή του Πάσχα 2016
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ/ΥΠΟΔΗΣΗΣ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. έχει διανείμει περίπου 15.000 τεμάχια ρούχων, παπουτσιών και παιχνιδιών 
(περίπου 9.500  τεμάχια το 2015 και περίπου 5.500 τεμάχια από 01/01/2016 έως 
31/08/2016).

ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ»

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το 2015 φιλοξενήθηκαν κατά μέσο όρο 31 άστεγοι μηνιαίως.

Φιλοξενήθηκαν συνολικά 21 γυναίκες και 27 παιδιά.

Εντός του 2016 φιλοξενούνται κατά μέσο όρο 10 άστεγοι μηνιαίως.

Πραγματοποιήθηκαν 1.038 συνεδρίες στήριξης κατά την παραμονή τους στον ξενώνα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ PEPSICO

BAZAAR ΒΙΒΛΙΟΥ Ρ/Σ VIMA FM 
ΓΙΑ ΤΟYΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΣΕΦ

Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διανομή τροφίμων και προϊόντων της εταιρίας σε 4.000 δημότες Πειραιά για ένα έτος.

Παρέχεται συμβουλευτική σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

2 χρονιές συγκεντρώθηκαν 252. 223 ευρώ.

Περίπου 85% των μαθητών εισήχθησαν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τα χρήματα διατίθενται για τους σκοπούς και τις δράσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για την 
υποστήριξη οικονομικά αδυνάμων, απόρων και αστέγων.

Τη σχολική χρονιά 2014-2015 παρακολούθησαν 184 μαθητές, τη χρονιά 2015-2016 
παρακολούθησαν 128 μαθητές.

Η διανομή πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα στις 5 Δημοτικές Κοινότητες 
του Πειραιά.

Εθελοντές καθηγητές προσφέρουν παράλληλη στήριξη στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις 
μαθητών που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
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ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τα Δημοτικά πολυιατρεία λειτουργούν σε καθημερινή βάση παρέχοντας δωρεάν 
υπηρεσίες σε άπορους και ανασφάλιστους δημότες.

Παρέχονται:
• κλινικές εξετάσεις (γυναικολογική εξέταση, τεστ Παπανικολάου κ.α.)
• ιατρικές πράξεις (περιποίηση τραυμάτων κ.α.)
• συμβουλευτική σε θέματα προληπτικής ιατρικής

Έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα για θέματα 
υγείας και πρόληψης με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά σχετικά με:
• Παθήσεις Μαστού
• Διαβήτη
• Καρκίνο Πνεύμονα
• Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
• Καρκίνο και Παχυσαρκία
• Γηριατρική
• H.I.V.
• Υγεία των Παιδιών
• Καρκίνο Παχέως Εντέρου
• Ενδοοικογενειακή Βία
• Σχολικό Εκφοβισμό (Συνεργασία με Χαμόγελο του Παιδιού – Κινητή Μονάδα Οδυσσέας) 

Είναι στελεχωμένα με γυναικολόγο και γενικό χειρουργό.

Έχει δρομολογηθεί η συνεργασία με καρδιολόγο. 
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Διήμερο δωρεάν Σπιρομετρήσεων σε δημότες σε συνεργασία με Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία.

Έλεγχος σε 4.852 βιβλιάρια παιδιού.

2.038 εμβολιαστικά σχήματα και mantoux 
σε τμήματα φυλακών, ξενώνα αστέγων, 
ιδρύματα κ.α.

1.385 εμβόλια για φυματίωση και 1446 
mantoux σε δημοτικά σχολεία.

Έλεγχος και ανανέωση 4.200 βιβλιαρίων 
υγείας ανασφάλιστων και οικονομικά 
αδυνάμων.

Προληπτικός οδοντοστοματικός έλεγχος σε 11.000 παιδιά /γονείς νηπιαγωγείων, 
δημοτικών και παιδικών σταθμών. 

Οδοντιατρικός Έλεγχος σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Προληπτικός έλεγχος εμβολιασμών στο 1ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά.

Διήμερος δωρεάν έλεγχος για σκολίωση και κύφωση σε μαθητές. 

Εξετάσεις για HIV και Ηπατίτιδα.

4.852 4.200

2.038 1.385
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΜΕΤΑΞΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι εξυπηρέτησε 113 άτομα κατά τη διάρκεια του έτους 
2015 και 107 κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2016 – 31/08/2016.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει εξυπηρετήσει περίπου 350 άτομα.

Προχωράμε σε νέα συνεργασία με την Unesco Πειραιώς και Νήσων μέσω προγράμματος 
ΕΣΠΑ (2014-2020) για:
• Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παροχή Συσσιτίου
• Κοινωνικό Φαρμακείο

Βρισκόμαστε στο στάδιο υποβολής προτάσεων για την ένταξη σε χρηματοδοτούμενο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρόγραμμα για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
Κοινότητας (υποστήριξη, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των   πολιτών με όλα τα κοινωνικά 
προγράμματα και υπηρεσίες) και Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.

Ο Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας και Διανυκτέρευσης Συνοδών Νοσηλευομένων στο 
Νοσοκομείο Μεταξά «Η Κοινωνική Μέριμνα» της ΚΟ.Δ.Ε.Π. φιλοξένησε 73 συνοδούς 
κατά τη διάρκεια του έτους 2015 και 26 συνοδούς νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο 
Μεταξά που δεν διαθέτουν μόνιμη στέγη στην Αττική ή οικονομική ευχέρεια για να 
εξασφαλίσουν την προσωρινή τους διαμονή, κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2016 – 
31/08/2016. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά περίπλοκη και πρωτόγνωρη κατάσταση 
για την πόλη, αλλά και για τη χώρα.

Διαθέσαμε δημοτικό χώρο στο Σχιστό για τη λειτουργία Κέντρου Φιλοξενίας.

Ενεργοποιήσαμε τον πενταψήφιο αριθμό 15510 για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες σχετικά 
με τη διαδικασία παροχής στήριξης και βοήθειας προς τους πρόσφυγες/μετανάστες.

Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών στον Δήμο.

Συνεργαστήκαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Ο.Λ.Π., Περιφέρεια, Νοσοκομεία, Λιμενικό Σώμα, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής, διάφορες ΜΚΟ).

Ορίστηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
Επιχειρηματικότητας κ. Πέτρος Κόκκαλης ως επικεφαλής συντονισμού δράσης του 
Δήμου για το προσφυγικό.

Άμεση και καθολική κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για παροχή βοήθειας.

Διαρκής συνεργασία με φορείς και την Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία για τους Πρόσφυγες.

Συντονισμός συγκέντρωσης και διανομής ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων από 
πολίτες, επιχειρήσεις, εταιρίες και φορείς.

Διαχείριση εθελοντικής εργασία πλήθους απλών πολιτών.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
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Συνεργασία με την Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η οποία προσέφερε σε καθημερινή βάση 
φαγητό (συνολικά διένειμε 70.000 μερίδες), καθώς και χιλιάδες είδη ιματισμού 
(σκούφους, κάλτσες, αδιάβροχα κ.λπ.).

Συνεργασία με τα εστιατόρια της πόλης μας τα οποία προσέφεραν περίπου 1.000 
μερίδες φαγητό ημερησίως (συνολικά 22.000 μερίδες).

Συντονισμός διάθεσης συνολικά 600.000 ζεστών γευμάτων.

Διάθεση πλυστικών οχημάτων του Δήμου για τον καθαρισμό του καταυλισμού.

Παροχή βασικών ιατρικών υπηρεσιών σε συνεργασία με ιατρικούς συλλόγους και ΜΚΟ.

Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παιδικής απασχόλησης.

Συντονισμός λειτουργίας του καταυλισμού στην Πύλη Ε2.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Περισυλλέχθηκαν συνολικά:
• Από 1/9/2014 έως 31/9/2015 • Από 1/9/2015 έως 31/8/2015

72.974 τόνοι 
συμβατικών 

απορριμμάτων

78.030 τόνοι 
συμβατικών 

απορριμμάτων

3.358 τόνοι 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

3.789 τόνοι 
ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων

2 υδροφόρες πλένουν και απολυμαίνουν έξω από σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία, σε 
παιδικές χαρές, νησίδες, πλατείες, λαϊκές αγορές, κεντρική αγορά. 

4 σάρωθρα σκουπίζουν κεντρικούς δρόμους, εισόδους και εξόδους της πόλης, λαϊκές 
αγορές, κεντρική αγορά και Κυριακάτικο παζάρι. Τα δύο μικρά σάρωθρα σκουπίζουν 
καθημερινά σε συνοικιακούς δρόμους. 

Πλυστικά ακολουθούν τα απορριμματοφόρα, ώστε να πλένονται οι κάδοι που 
αδειάζουν. Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 160.000 πλύσεις και το 2016 έχουν 
πραγματοποιηθεί περίπου 175.000 πλύσεις.

Το 2015 καθαρίστηκαν 50 εγκαταλελειμμένα ακίνητα τα οποία είχαν χαρακτηριστεί 
ως ανθυγιεινή εστία. Μέσα στο  2016 έχουν καθαριστεί 65.

Το 2015 καθαρίστηκαν 20 οικόπεδα ιδιωτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και την Εισαγγελία . Μέσα στο 2016 έχουν καθαριστεί 25 οικόπεδα.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Απομακρύνθηκαν 70 σχολάζοντα περίπτερα, τα οποία 
παρέμεναν επί χρόνια ανενεργά, αποτελώντας εστία 
μόλυνσης και καταλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους.
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Εντός του 2016 έχουν αποσυρθεί 176 εγκαταλελειμμένα οχήματα από τους δρόμους 
του Πειραιά και έχουν πραγματοποιηθεί 467 επικολλήσεις για απομάκρυνση από τους 
ιδιοκτήτες τους. 

Εγκαταλελειμμένα δίκυκλα απομακρύνθηκαν από τους δρόμους και παραδόθηκαν στον 
ΟΔΔΥ, αφού εντοπίστηκαν και ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες τους. 

Την περίοδο 2015-2016: 
Αντικαταστάθηκαν:

• Επισκευάστηκαν και βάφτηκαν 1.700 μεταλλικοί κάδοι.
• Δόθηκαν προς ανακύκλωση 400 πράσινοι πλαστικοί κάδοι των 240 λίτρων, 180 
μπλε πλαστικοί των 1100 λίτρων, 21 κάδοι των 240 λίτρων και πλαστικά  καπάκια των 
μεταλλικών κάδων.
• Εκποιήθηκαν 250 μεταλλικοί κάδοι των 1100 λίτρων έναντι ποσού 3.200€ και 13 
οχήματα έναντι ποσού 13.000€.

1.400 750 80 350

ΣΥΝΤΑΞΑΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Προβλέπει: 
• Ανάπτυξη δικτύου «Πράσινων Σημείων» και Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και 
Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ).
• Βελτιώσεις - Αναβαθμίσεις στα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς με σκοπό τη 
βελτιστοποίησή και ενσωμάτωση νέων προγραμμάτων χωριστής συλλογής των ειδικών 
ρευμάτων. 
• Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης.
• Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
• Διεύρυνση δικτύου χωριστής συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών.
• Ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.
• Πλήρης πληθυσμιακή κάλυψη της χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασίας.

Μεσοπρόθεσμα, προβλέπεται η συνδρομή του Δήμου στην ανάπτυξη ενός δικτύου 
επεξεργασίας απορριμμάτων σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αγοράστηκε, μετά από πολλά χρόνια 
εξοπλισμός, ώστε πολλές επισκευές να 
γίνονται από υπαλλήλους του Δήμου και όχι 
από εξωτερικά συνεργεία, εξοικονομώντας 
με αυτόν τον τρόπο χρήματα. 

Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε 
επισκευή και συντήρηση με σημαντικά 
οικονομικά οφέλη για τον Δήμο.

Το σύνολο των οχημάτων και των 
μηχανημάτων του Δήμου υποβλήθηκε σε 
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περιοδικής 
συντήρησης.

Όλα τα οχήματα πέρασαν επιτυχώς Τεχνικό 
Έλεγχο ΚΤΕΟ. 

Για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι συνολικές 
ανάγκες του συνεργείου επισκευής, 
συντάχθηκαν οι μελέτες και προκηρύχθηκαν 
σχετικοί διαγωνισμοί επιτυγχάνοντας άμεση 
διαθεσιμότητα υλικών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Πειραιά συμμετείχε το 2015 και 
το 2016 στην Πανελλαδική Εκστρατεία 
“Let’s Do it Greece”, καθαρίζοντας με τη 
συνδρομή εθελοντών και της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου, διάφορα σημεία 
στις 5 δημοτικές κοινότητες της πόλης. 

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Μεσόγειος 
SOS, πραγματοποιήσαμε στην παραλία 
Βοτσαλάκια τον κεντρικό καθαρισμό της 
πανελλήνιας περιβαλλοντικής δράσης 
«Καθαρίστε τη Μεσόγειο».
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ PIREAPP 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ 

2Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΝΕΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους δημότες, 
που έχει ως στόχο την καταγραφή και την επίλυση 
των προβλημάτων της καθημερινότητας, μέσω της 
εφαρμογής «Pireapp» για smartphones, iPhone & 
Android και της τηλεφωνικής γραμμής 15510. 

Εξυπηρετεί περίπου 80.000 άτομα ετησίως.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία αδειοδότησης της Δημοτικής Συγκοινωνίας, καθώς στα 23 
χρόνια λειτουργίας της δεν είχε λάβει ποτέ την απαραίτητη άδεια. 
Προστέθηκαν νέα απογευματινά δρομολόγια στην γραμμή της Δημοτικής Συγκοινωνίας 
που εξυπηρετεί την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά, με στόχο την καλύτερη δυνατή 
μετακίνηση των πολιτών.
Τα απογευματινά δρομολόγια αφορούν στη διαδρομή «Καμίνια - Νοσοκομείο Μεταξά 
- Νοσοκομείο Τζάνειο», η οποία εξυπηρετεί μεταξύ άλλων, τα δύο μεγάλα νοσοκομεία 
της πόλης.

Για το 2015 προσέφερε 41.263 υπηρεσίες.
(εκτός αυτών που δεν απαιτούν ηλεκτρονική εφαρμογή)

Η νέα Δημοτική Αστυνομία στον Δήμο Πειραιά, απαρτίζεται από σημαντικά μικρότερο 
αριθμό σε σχέση με το 2013, οπότε και καταργήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 
αποτελείται μόνο από 22 άτομα, έναντι 114 που ήταν το 2013.
Βεβαιώθηκαν 4.146 κλήσεις παράνομης στάθμευσης.
Ελέγχθηκαν 177 περίπτερα για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Διεκπεραιώθηκαν 450 καταγγελίες πολιτών.
Συντάχθηκαν 70 πρωτόκολλα κατάσχεσης και καταστράφηκαν 12.000 προϊόντα 
παράνομου εμπορίου.

Λειτουργεί πρωί – απόγευμα.
Τα ΚΕΠ Νέου Φαλήρου και Παλ. Κοκκινιάς λειτουργούν επίσης πρωί – απόγευμα.
Έχει δρομολογηθεί η δημιουργία ΚΕΠ στην Ε’ Κοινότητα.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δρομολόγηση έρευνας αγοράς, μελέτης και εφαρμογής προγράμματος αντικατάστασης 
των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης 
(Led, κ.α.), στον οδοφωτισμό και στα δημοτικά κτίρια, για την επίτευξη μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 50% τουλάχιστον. 

Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με Led κατά μήκος της διαδρομής του 
ΤΡΑΜ στο πλαίσιο της σύμβασης του Δήμου με την ΤΡΑΜ Α.Ε.

Υλοποίηση προγράμματος καθαρισμού και ολικής συντήρησης φωτιστικών σωμάτων 
στις περιοχές Πλατεία Κοραή, Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, Πλατεία 34ου Συντάγματος 
Πεζικού, Πεζοδρόμος Δραγάτση, Οικοδομικό Τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς 
Καραΐσκου, Βασ. Γεωργίου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Μπουμπουλίνας. Το πρόγραμμα 
συνεχίζεται.

Καταγραφή των αναγκών για ενίσχυση του περιμετρικού φωτισμού σε όλα τα σχολικά 
κτίρια (90 περίπου) και δρομολόγηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Κτιρίων, 
τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων, προβολέων κ.λπ. και αποκατάστασης του 
περιμετρικού φωτισμού.

Αναβάθμιση φωτισμού στην πλατεία Σερφιώτου με την τοποθέτηση νέων καναλιών 
φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων.

Αντικατάσταση 20 ιστών οδοφωτισμού στις οδούς: Λεωφ. Ειρήνης, Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Γρ. Λαμπράκη, Αλ. Παπαναστασίου, Τζαβέλλα κ.λπ.

Αντικατάσταση 4.000 καμένων λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και 300 φωτιστικών 
σωμάτων κατά τη διετία 2015-16.

Τοποθέτηση νέου ιστού με προβολείς και γενική συντήρηση φωτιστικών στο Γήπεδο Αγ. 
Διονυσίου.

Επισκευή φωτιστικών προσόψεως και τοποθέτηση νέων προβολέων στο Θεμιστόκλειο.

Αποξήλωση και αντικατάσταση 15 φθαρμένων PILAR και επισκευή των ηλεκτρικών 
πινάκων σε 50 τουλάχιστον εκ των 300 συνολικά που έχει εγκατεστημένα ο Δήμος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
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ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και έκδοση πιστοποιητικών σε όλους σχεδόν τους 
παιδικούς σταθμούς του Δήμου, που εκκρεμούσαν για περισσότερο από 10 χρόνια.

Εκπόνηση δύο ηλεκτρολογικών μελετών τροποποίησης του ηλεκτροφωτισμού για τη 
διέλευση του ΤΡΑΜ, σε κομβικά σημεία της πόλης.

Εκπόνηση όλων των ηλεκτρολογικών μελετών για την υπογειοποίηση των κάδων 
απορριμμάτων, σε τμήματα της διαδρομής του ΤΡΑΜ και σε άλλα σημεία της πόλης.

Εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών, εγκρίσεις Η/Μ σχεδίων και σύμπραξη με παροχή 
υλικού (φωτιστικά, καλώδια, κ.λπ.), στα μεγάλα έργα ανάπλασης χώρων της πόλης 
(παραλιακό μέτωπο, οδός Φίλωνος, πλατεία Κανάρη).
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
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ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Καταγραφή και ανάδειξη μεγάλων ποσών διαφυγόντων 
εσόδων από μισθώματα ακινήτων του Δήμου ύψους 
900.000 € περίπου και προώθηση διεκδίκησης αυτών.

Εξοικονόμηση 215.000 € ετησίως από λύση μισθώσεων 
7 κτιρίων τα οποία δεν εξυπηρετούσαν πλέον τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου.

Επικαιροποίηση όλων των παροχών ΔΕΚΟ στα σχολεία του Δήμου, κατάργηση των 
ανενεργών παροχών και όσων δεν αντιστοιχούσαν σε Σχολικές Μονάδες,  μειώνοντας 
με αυτό τον τρόπο τα πάγια έξοδα.

Αλλαγή παρόχου στην τηλεφωνική σύνδεση των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων 
μειώνοντας περαιτέρω τα πάγια έξοδα των σχολείων.

Ρύθμιση χρεών προηγούμενων ετών και νοικοκύρεμα των οικονομικών των Σχολικών 
Επιτροπών.

50%

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σύνταξη αξιόπιστων προϋπολογισμών που αποτυπώνουν πλήρως την οικονομική 
κατάσταση του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εξορθολογισμός και προσπάθεια διευθέτησης των υπέρογκων από το παρελθόν 
δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου.
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ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. Πειραιά, το 2014, όλες οι κενές θέσεις της Κυριακάτικης αγοράς 
του Πειραιά που μέχρι τότε τις εκμεταλλεύονταν παράνομοι έμποροι καλύφθηκαν από 
νόμιμους μικροπωλητές. 

Απόφαση για λύση και εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔAEΠ και ΠΕΙΡΑΙΚΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ οι οποίες ήταν αδρανείς επί σειρά 
ετών. 

Εκκαθάριση αρχειακού υλικού του Δήμου Πειραιά (βιβλία, έγγραφα, φάκελοι κ.α.) από 
τον 19ο αιώνα έως το 2015 που αποτελείται από 400 μεγάλους σάκους.

Εντός του Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ, 
η οποία ξεκίνησε το 2010.

Ένα μέρος του υλικού που κρίνεται ως ιστορικά πολύτιμο βρίσκεται στην κατοχή του 
Ιστορικού Αρχείου του Δήμου και τα υπόλοιπα αρχεία φυλάσσονται και θα καταγραφούν 
από Επιτροπή της Διεύθυνσης Πολιτισμού.  

Η αύξηση της κατάληψης ανά θέση από 2μ. σε 3μ. κάλυψε όλα τα κενά και σήμερα 
στην Κυριακάτικη αγορά του Πειραιά όλοι όσοι δραστηριοποιούνται καταβάλλουν τα 
ανάλογα τέλη στον Δήμο. Η απόφαση αυτή βοήθησε στην αύξηση των εσόδων του 
Δήμου και ταυτόχρονα μείωσε το παρεμπόριο στην πόλη μας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο.Λ.Π.

Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης 
της πόλης, με την χρήση του εργαλείου της ΟΧΕ, που 
αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του Πειραιά 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Επιτύχαμε να έχει ο Πειραιάς και οι παραλιμένιοι Δήμοι ετήσιο έσοδο τουλάχιστον 3,2% 
του τζίρου του ΟΛΠ.
Επιτύχαμε να προηγείται διαβούλευση με τους Δήμους για τις επενδύσεις που θα 
πραγματοποιήσει ο νέος μέτοχος.
Διασφαλίσαμε τη συμμετοχή του Δημάρχου Πειραιά στο νέο Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. για τα 
επόμενα πέντε χρόνια.

Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση για την ΟΧΕ σε δύο 
φάσεις.

Παρουσίαση ΟΧΕ στην Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου στις 
Βρυξέλλες, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο ΤΕΙ 
της πόλης, στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ 
Αττικής, καθώς και σε εκπρόσωπους των παραγωγικών 
φορέων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην εθελοντική πρωτοβουλία «Σύμφωνο των 
Δημάρχων» προχωρήσαμε στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στο 
οποίο περιγράφονται το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου,  οι επιμέρους στόχοι και 
συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 20% έως το 2020.

Το Σ.Ο.Α.Π. Πειραιά έχει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη του Πειραιά ως επιχειρηματικό 
(ναυτιλιακό, εμπορικό) και τουριστικό μητροπολιτικό κέντρο διεθνούς αναγνωρισιμότητας 
και εμβέλειας.

Παράλληλα στοχεύει σε παρεμβάσεις κοινωνικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα, οι οποίες συμβάλλουν στον βασικό αναπτυξιακό στόχο για την πόλη.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θεσμοθέτηση του «Blue Growth Piraeus», ετήσιου διαγωνισμού Καινοτομίας για την 
Θαλάσσια Οικονομία με στόχο την υποστήριξη για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
σε τομείς όπως: Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια & Περιβάλλον/
Πράσινη Ναυσιπλοΐα, Καινοτομία στον Θαλάσσιο Πρωτογενή Τομέα – Υδατοκαλλιέργειες, 
Αειφόρος Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός και Θαλάσσιες μεταφορές. 
Έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτοι διαγωνισμοί, ενώ ο φετινός είναι σε εξέλιξη.
Μια από τις  νικήτριες εταιρείες του 2ου Blue Growth Piraeus, η «ΧΥΖ Laser Scanning», 
επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1.700 νεοφυείς επιχειρήσεις, να συμμετάσχει για 100 ημέρες 
στο πρόγραμμα PortXL, τον «επιταχυντή» του λιμανιού του Ρότερνταμ για Startups.
Η πρωτοβουλία Bluegrowth βρίσκεται ήδη στις 4 καλύτερες του κόσμου σε επίπεδο 
καλών πρακτικών, για θεσμικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την 
βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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OPEN MALL PIRAEUS

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΥΜΠΑΣ

Συνεργασία με Εμπορικό Σύλλογο για τη δημιουργία Open Mall Piraeus και 
σηματοδοτημένου περιπάτου για επισκέπτες κρουαζιέρας.

Θεσμοθέτηση street party στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας.

Με τις αναπλάσεις και τη συνολικότερη αναβάθμιση της περιοχής η Τρούμπα εξελίσσεται 
σε ένα από τα μεγαλύτερα στέκια διασκέδασης στην Αττική, «κρατώντας» παράλληλα 
τους Πειραιώτες στην πόλη και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Προβολή της περιοχής.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Καταγράφηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα και δηλώθηκε όλη η ακίνητη περιουσία 
του Δήμου.

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποβολής  καταπατητών  σε δημοτικά ακίνητα όπως ο  
δημοτικός χώρος Σχιστού, ακίνητο στον Αγ.  Ιω. Ρέντη επί των οδών 28ης Οκτωβρίου 46 
& Αγίας Άννης, κτήματα στη Μεταμόρφωση, κτήμα κληροδοτήματος Σπυρόπουλου στη 
Καστέλα επί των οδών Νέστορος και Σκρά, δύο ακίνητα στον Δήμο Αθήνας επί των οδών 
Χωματιανού 11 και Σανταρόζα 3, κτήμα στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.

Καταγραφή των αποπερατωμένων και χρηζόντων επισκευαστικής βελτίωσης μεγάλων 
ακινήτων του Δήμου [Πύργος, πρ. Ράλλειος (Ηρ. Πολυτεχνείου) , Σχολικά Κτίρια] με 
σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση.

Ολοκλήρωση της εργασίας εκτίμησης της Εμπορικής αξίας του Ε.Ν.Κ ΠΕΙΡΑΙΑ (Πύργος) 
από  ανεξάρτητο Εκτιμητή.

Δρομολόγηση διαδικασιών εκμίσθωσης των καταστημάτων του Δημοτικού Θεάτρου.

Δρομολόγηση των διαδικασιών εκμίσθωσης καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος 
ιδιοκτησίας του Δήμου στην πλατεία Κοραή.

Δρομολόγηση των διαδικασιών για τη εκμίσθωση κτίσματος στο πάρκο Δηλαβέρη ως 
Δημοτικό αναψυκτήριο.  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

55



ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δημιουργία τουριστικής ταυτότητας και 
υλοποίηση ολοκληρωμένης καμπάνιας 
“Destination Piraeus” (έντυπο, site, εφαρμογές 
για κινητά & tablets), με χορηγία της Π.Α.Ε. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Δημιουργία ολοκληρωμένου στρατηγικού 
σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη και 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου 
Πειραιά.

Κατάθεση στον ΕΟΤ ολοκληρωμένης 
στρατηγικής τουριστικής προβολής του     
Προορισμού και κατοχύρωση της απαιτούμενης 
Σύμφωνης Γνώμης.

Διαρκής διαβούλευση με φορείς της πόλης 
και την Περιφέρεια για τον μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σχετικά με την 
Κρουαζιέρα.

Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το “Destination Piraeus” αποτέλεσε κεντρικό 
πυλώνα επικοινωνίας της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας 2015».

Πρόσληψη Συμβούλου για θέματα τουριστικής 
ανάπτυξης και προβολής. 

ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Φέραμε εις πέρας επιτυχώς τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας 2015, 
θεσμό της Ε.Ε. που στόχο έχει να τονίσει τον ζωτικό ρόλο που παίζει η θάλασσα στη ζωή 
των πολιτών, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχής στο Συνέδριο της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας» 
με 1.300 συμμετέχοντες. Πραγματοποιήθηκαν 20 εργαστήρια διαλόγου με θέμα τη 
γαλάζια ανάπτυξη και τα λιμάνια.
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Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 106 δράσεις, σε 65 σημεία του Πειραιά από 70 φορείς. 
Πανευρωπαϊκό ρεκόρ δράσεων σε τιμώμενη πόλη.

Οι «Ημέρες Θάλασσας» καθιερώνονται ως ετήσιος θεσμός στον Πειραιά και έπειτα από 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εντάσσονται στις παράλληλες εκδηλώσεις του 
εορτασμού της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας».

Στην πόλη του Πειραιά, με τον συντονισμό του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο 
του 2015 οι «Ημέρες Θάλασσας», μια μεγάλη γιορτή στην πόλη, κατά την οποία 
δεκάδες φορείς, τοπικοί σύλλογοι και επιχειρήσεις διοργάνωσαν πλήθος εκδηλώσεων 
ανοιχτών στο ευρύ κοινό με θέμα τη θάλασσα, όπως εκθέσεις, ξεναγήσεις, συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, παραδοσιακούς χορούς, γεύσεις, κινηματογραφικές προβολές, 
διαγωνισμούς, ποδηλατοδρομίες, δράσεις αθλητισμού, πάρτυ κ.α. 

Το 2016 οι «Ημέρες Θάλασσας» πραγματοποιήθηκαν για 2η χρονιά στον Πειραιά από τις 
17 έως τις 29 Μαΐου, με την συμμετοχή πάλι των φορέων και συλλόγων της πόλης. Έγιναν 
μια σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού, αθλητικού, ψυχαγωγικού και κοινωνικού χαρακτήρα 
με θέμα και επίκεντρο τη θάλασσα, τις οποίες παρακολούθησαν κάτοικοι, επισκέπτες 
και τουρίστες που βρέθηκαν τις ημέρες εκείνες στον Πειραιά.

106 65 70
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Εκτύπωση και διάθεση πολυτελών 120σέλιδων δίγλωσσων εντύπων “Destination Piraeus”.

Παραγωγή, έκδοση και διάθεση ειδικού 36σέλιδου τουριστικού οδηγού της πόλης στα 
Αγγλικά.
Υλοποίηση ολοκληρωμένης καμπάνιας στα Social Media. 

Αλλαγή δρομολογίου της γραμμής Χ80 και προσθήκη νέων στάσεων στον Πειραιά, 
έπειτα από συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ. Πλέον, οι 10 από τις 16 στάσεις είναι στην πόλη 
του Πειραιά. 

Προβολή του Δήμου Πειραιά με βίντεο και εικόνες σε σταθμούς και συρμούς των μέσων 
σταθερής τροχιάς Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. 

Διανομή στα κεντρικά εκδοτήρια των Οδικών Συγκοινωνιών της Αθήνας και του Πειραιά, 
του 36σελιδου τουριστικού οδηγού «Destination Piraeus Guide».

Προβολή του “Destination Piraeus” σε 60 σημεία και στα 2 terminals του ΟΛΠ. Η 
καμπάνια περιλαμβάνει μεγάλα banners και αυτοκόλλητα, έπειτα από μελέτη.

Προβολή  τηλεοπτικών σποτ για τον Πειραιά στο National Geographic.
Καθημερινή προβολή δίλεπτου διαφημιστικού σποτ του «Destination Piraeus», που 
αναδεικνύει τα αξιοθέατα, τις φυσικές ομορφιές της πόλης καθώς και περιοχές που 
μπορούν να περιηγηθούν και να διασκεδάσουν οι τουρίστες στην πόλη μας από 24/06 
έως 13/07.

Tο “Destination Piraeus” προβλήθηκε με προνόμια χορηγού στο F4 της Euroleague 
καθώς και στο Super Cup της υδατοσφαίρισης γυναικών που φιλοξένησε ο Πειραιάς.
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Συνεργασία με επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων (Hop On – Hop Off) για προβολή 
του Πειραιά.

Παρέμβαση του ΔΘΠ με την παράσταση «Θάλασσα στην άκρη, η Ελλάδα - Climbing the 
sea» στον σταθμό κρουαζιέρας.

Προβολή στον Τουριστικό Οδηγό που εκδίδει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά.

Συνεργασία με εταιρείες παροχής ταξιδιωτικών εμπειριών για δημιουργία πακέτων 
ξεναγήσεων εντός των ορίων του Δήμου (Big Olive).

Φιλοξενία δημοσιογράφων από τις Η.Π.Α. σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Η.Π.Α.

Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Ποσειδώνια 2016 με ενημερωτικό περίπτερο.

Διοργάνωση 15ου East Med Yacht Show 2016 στη Μαρίνα Ζέας και συμμετοχή με 
περίπτερο στην έκθεση.

Συμμετοχή με περίπτερο στο “3ο Posidonia Sea Tourism Forum” που διοργανώθηκε το 
2015 στο Μέγαρο Μουσικής.

Συμμετοχή με περίπτερο στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας τον Μάιο 
του 2015.

Συμμετοχή με περίπτερο στην 5η Παγκρήτια Έκθεση στο ΣΕΦ. 

Αποστολή υλικού (έντυπα, video) στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση κρουαζιέρας “Cruise 
Shipping Miami 2015”.
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Φιλοξενία δημοσιογράφων από την Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο 
Βασίλειο) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΟΤ.

Επίσκεψη και ξενάγηση σύσσωμης της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πειραιά για την προβολή του Μουσείου.

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ/ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Συναντήσεις με Πρέσβεις Ρουμανίας, 
Ρωσίας, Κίνας, Χιλής, Αργεντινής, 
Τσεχίας, Παλαιστίνης.

Επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη στο 
πλαίσιο της σχέσης αδελφοποίησης 
των  δύο πόλεων και ενόψει του 
κοινού έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016.

Υποδοχή Αντιδημάρχου Παιδείας 
Δήμου Σαγκάης με αφορμή 
τη συμπλήρωση 30 ετών 
αδελφοποίησης του Δήμου Πειραιά 
με τον Δήμο Σαγκάης. 

Τριήμερη εθιμοτυπική επίσκεψη Δημάρχου Πειραιά και αντιπροσωπείας του Δήμου στην 
Οδησσό της Ουκρανίας στο πλαίσιο αδελφοποίησης των δύο πόλεων και με αφορμή τον 
εορτασμό των 222 ετών από την ίδρυση της Οδησσού. 

Βραδιά του Πολιτισμού του Αζερμπαϊτζάν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνεργασία 
με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρεια Αττικής, 
του Δήμου Πειραιά και του ΟΠΑΝ για τέσσερα έτη, συνολικού ύψους 1.180.800 ευρώ.

Καλλιτεχνικές συνεργασίες με:
• Φεστιβάλ Αθηνών
• Εθνική Λυρική σκηνή
• Εθνικό Θέατρο
• Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος
• Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
• Θεατρολογικό Αθήνας
• Θεατρολογικό Ναυπλίου
• Γαλλικό Ινστιτούτο
• Μορφωτικό Τμήμα Αμερικάνικης Πρεσβείας

Μείωση των προϋπολογισμών των διαγωνισμών για το ΔΘΠ από 692.116€ σε 352.778€ 
δηλαδή μείωση της τάξεως των 339.338€.

Τρεις άξονες δράσης: Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Εκπαιδευτικός.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ όπου 15.000 μαθητές γνώρισαν δωρεάν το ΔΘΠ 
και την τέχνη του Θεάτρου. Συνεργασίες με Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Θεατρικό Μουσείο.

Υλοποίηση Προγράμματος «Το τρίτο Κουδούνι» σε συνεργασία με 7 σχολεία του Πειραιά 
και 7 σκηνοθέτες σε συνεργασία με το ίδρυμα Λάτση.

Υλοποίηση Πρόγραμματος «Αλληλεγγύη» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχου, που στοχεύει στην προσέγγιση παραμελημένων 
κοινωνικών ομάδων και στη σταδιακή ένταξή τους στην πολιτιστική ζωή του τόπου 
τους. Παρουσιάστηκαν δύο κινούμενες παραστάσεις σε ευαίσθητες δομές, ΚΑΠΗ, 
νοσοκομεία, φυλακές.
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Υλοποιήθηκε για δεύτερη φορά το πρόγραμμα «Πάμε Πειραιά – Πάμε Δημοτικό» που 
αφορά στις δομές- φορείς του Πειραιά, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο τους (περίπου 
20 δομές ετησίως).

Υλοποιήθηκε για δεύτερη φορά το διήμερο Φεστιβάλ Νεανικής Δημιουργίας «Inport 
Festival» όπου 10 ομάδες παρουσίασαν το έργο τους.

To καλοκαίρι του 2015 καταγράφηκε αύξηση εσόδων κατά 10% παρά τις έντονες 
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη χώρας μας και τον κεφαλαιακό έλεγχο (capi-
tal control). Φιλοξένησε 13 θεατρικές παραστάσεις και 24 συναυλίες κρατώντας το 
ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο και τις περισσότερες απ’ αυτές να είναι sold out.

Το καλοκαίρι του 2016 τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15%. Το Βεάκειο κατακλύστηκε από 
πλήθος κόσμου φιλοξενώντας ένα ασφυκτικά γεμάτο και πολυποίκιλο  πρόγραμμα με 
ποιότητα και καταξιωμένους καλλιτέχνες. 

Αναλογιζόμενοι τις δυσκολίες κρατήσαμε χαμηλή τη μισθοδοτική διαδικασία και παρά 
την αύξηση του ΦΠΑ, το Βεάκειο φιλοξένησε 60 εκδηλώσεις (24 θεατρικές και 36 
συναυλίες).

Το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2016, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς (σύλλογοι, σχολές χορού, 
σχολεία, κ.α.) πραγματοποίησαν 15 εκδηλώσεις τους, με το θέατρο  να κατακλύζεται από 
θεατές.

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής
• Αναβάθμιση των κεραιών εκπομπής.
• Εγκατάσταση αναμεταδότη στην Αίγινα.
• Ανακαίνιση των στούντιο.
• Αλλαγή όλων των ηλεκτρολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων.

Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά ήταν και φιλοδοξεί να συνεχίσει να είναι ο 
σημαντικότερος θεσμός μουσικής εκπαίδευσης στην πόλη μας. 

Οι εγγραφές είναι αυξημένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης:
• Διοργάνωση του πρώτου κιθαριστικού φεστιβάλ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την 
ΕΡΤ 2.
• Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο σε συνεργασία με την Φιλαρμονική 
Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου 
Πειραιά.
• Συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη με τη συμμετοχή σημαντικών 
προσωπικοτήτων του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.
• Βραδιά αφιερωμένη στην Μαρία Κάλλας. 
• Συμμετοχή της παιδικής χορωδίας στην παράσταση Carmina Burana του Carl Orff της 
Καμεράτα «Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής» στο Ηρώδειο.
• Συναυλία του Κιθαριστικού συνόλου Piraeus Guitar Ensemble για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Μουσικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά.
• Μουσικές παρουσιάσεις σε σχολεία του Πειραιά σε συνεργασία με το Φεστιβάλ 
«Συμφωνία Πειραιά και Νήσων Αργοσαρωνικού».

Εξορθολογισμός οικονομικών
• Εξόφληση και ρύθμιση χρεών από το παρελθόν σε δημόσιο και ιδιώτες.
• Μείωση δαπανών για ενοίκια και έξοδα τηλεπικοινωνιών.

Διοικητική Ανασυγκρότηση
• Αλλαγή εσωτερικού κανονισμού.
• Ψήφιση κανονισμών οικονομικής διαχείρισης και προσωπικού.

Αναβάθμιση περιεχομένου
• Νέες συνεργασίες και εκπομπές.
• Αναμόρφωση ιστοσελίδας έτσι ώστε να είναι εύχρηστη, λειτουργική και ελκυστική, 
προσανατολισμένη στον Πειραιά, τη θάλασσα και τον Ολυμπιακό.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Ο χώρος λειτουργεί από Οκτώβριο έως και Μάιο και φιλοξενεί ετησίως πολυποίκιλες 
εκδηλώσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, ημερίδες, διαλέξεις, κ.α.

Το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν 16 εκδηλώσεις ενώ το 2016 (ως 05/2016) 
πραγματοποιηθήκαν 41 εκδηλώσεις.

Σε αυτόν τον χώρο λαμβάνει χώρα και το Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου, ένας θεσμός 
πλέον για τον Πειραιά αφού μετράει ήδη 10 χρόνια λειτουργίας και περιλαμβάνει 
θεατρικές παραστάσεις όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και 
Νήσων.

Σύνταξη Φακέλου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για τη Διεκδίκηση της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. 

Έκθεση ευρημάτων ΜΕΤΡΟ στην «Ξυλαποθήκη», σε συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων και την Αττικό ΜΕΤΡΟ Α.Ε. .

Τιμητική εκδήλωση για τον Πειραιώτη Συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.

Υποδοχή Τριήρους του Πολεμικού Ναυτικού στη Μαρίνα Ζέας στο πλαίσιο των  Ημερών 
Θάλασσας.
Συμμετοχή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι.

Δωρεάν προβολή της ταινίας Μικρού Μήκους “Elis”, με τον ηθοποιό Ρ. Ντε Νίρο, στην 
πρόσοψη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Συναυλίες και Μουσικοί Περίπατοι της Φιλαρμονικής σε όλες τις δημοτικές κοινότητες.

Εργαστήρια Ζωγραφικής και Αγιογραφίας από τον Ο.Π.Α.Ν. στο Πολιτιστικό Εργαστήρι 
Καλλίπολης και στη Δημοτική Πινακοθήκη.

Δωρεάν σεμινάρια και διαλέξεις με εθελοντές επιστήμονες από τη Διεύθυνση Παιδείας 
και Δια Βίου Μάθησης.

Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε αιτούντες φορείς, όπως αθλητικά σωματεία, 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικούς συλλόγους, με σκοπό οι υποδομές των 
σχολείων μας να είναι προσβάσιμες στους δημότες.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Κ.ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

66



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

67



Ο Πειραιάς βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του δρομικού κινήματος. 7 αγώνες στους 
δρόμους του Πειραιά με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών και αθλητών.

Αναβίωση των 1ων Ολυμπιακών Αγώνων Κολύμβησης στη Ζέα (2 συνεχείς χρονιές στο 
πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας).

Τουρνουά Μπάσκετ 3χ3 στον ΟΛΠ με τη συμμετοχή 2000 ατόμων.

Θεσμοθέτηση 1ου Κυπέλλου Πειραιά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ολυμπιακού στο ΔΘΠ.

Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου της πόλης στους μεταλλιούχους Ολυμπιονίκες του Ρίο 
2016, οι οποίοι σχετίζονται με τον Πειραιά.
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Επίσκεψη του βετεράνου μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού Ντέιβιντ Ρίβερς σε σχολεία 
και ακαδημίες παρουσία 4000 παιδιών. 

Διήμερο δωρεάν event TAI BO στην πλαζ Βοτσαλάκια.

Πρόγραμμα εκμάθησης πολεμικών τεχνών από εθελοντή δάσκαλο μέσω της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 
Το 2014-2015 συμμετείχαν 55 παιδιά, το 2015 – 2016 συμμετείχαν 63 παιδιά).

Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για παιδιά δημοτικών σχολείων (300 συμμετοχές).

Ονοματοδοσία Δημοτικού Κολυμβητηρίου σε «Ανδρέας Γαρύφαλλος». 
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