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Εξασφαλίσαμε συνολικά 
111.683.000€ από ευρωπαϊκούς 

πόρους για τον Πειραιά μέχρι 
το 2021. Πρόκειται για το 

μεγαλύτερο αναπτυξιακό σχέδιο 
που έχει δρομολογηθεί ποτέ 

στην ιστορία του Δήμου Πειραιά.

Προχωρήσαμε σε σημαντική 
μείωση 10% των δημοτικών τελών  

για όλους, παρά τις δυσκολίες.

Δώσαμε οριστική λύση και 
δρομολογήσαμε  την ανάπλαση του 

Μικρολίμανου, το οποίο θα αποτελέσει 
ξανά σημείο αναφοράς για τον Πειραιά.

Αναβαθμίσαμε τα Δημοτικά 
Πολυιατρεία και παρέχουμε δωρεάν 

προληπτικές εξετάσεις για όλους.

Πραγματοποιήσαμε αναπλάσεις πλατειών 
σε ολόκληρο τον Πειραιά όπως στην πλατεία 

Κανάρη (Β’ Δημοτική Κοινότητα) και την 
πλατεία Πηγάδας (Α’ Δημοτική Κοινότητα) και 
ανακατασκευάστηκαν με δωρεά της Π.Α.Ε. 

Ολυμπιακός και του κ. Μαρινάκη οι πλατείες 
Αλεξάνδρας (Β’ Δημοτική Κοινότητα), Αγίων 

Αναργύρων (Δ’ Δημοτική Κοινότητα) και 
Θεμιστοκλή (Ε’ Δημοτική Κοινότητα).

Αδειοδοτήσαμε τη δημοτική 
συγκοινωνία μετά από 23 χρόνια 

συνεχούς λειτουργίας και 
αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες της 
δημοτικής συγκοινωνίας με νέα 
λεωφορεία και νέα δρομολόγια.

Υλοποιήθηκαν εργασίες επισκευών 
και συντήρησης σε 45 σχολικά 
κτήρια της πόλης, συνολικού 

προϋπολογισμού 5.614.274 ευρώ και 
προγραμματίζονται επιπλέον εργασίες 
σε σχολεία προϋπολογισμού 1.531.280 

ευρώ, με στόχο την ασφαλή και 
εύρυθμη λειτουργία τους.

Επιτύχαμε να έχει ο Πειραιάς για πρώτη 
φορά αντισταθμιστικά έσοδα άνω των 

2.000.000 ευρώ το χρόνο για τη λειτουργία 
του ΟΛΠ, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά έργα για 
την πόλη και τους δημότες.

Διασφαλίσαμε χρήματα από 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

για τους οικονομικά αδύναμους. 

Δρομολογήσαμε τις διαδικασίες 
για την αξιοποίηση του Πύργου. 

Προχωρήσαμε σε ανάπλαση  
πεζόδρομων όπως η  Σωτήρος Διός, 

η Παλαιολόγου και η Νικήτα.

Νοικοκυρέψαμε τα 
οικονομικά του Δήμου 

Πειραιά. Εξοικονομήσαμε 
7.000.000 ευρώ από την 

αναχρηματοδότηση του δανείου 
του Πειραιά από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων.

Απαλλάξαμε τους πολύτεκνους 
και τους τρίτεκνους από τροφεία 

Βρεφονηπιακών Σταθμών και 
μειώσαμε 50% τα Δημοτικά Τέλη.

Απαλλάξαμε από τα δημοτικά 
τέλη τους οικονομικά 

αδύναμους πολίτες και ΑμεΑ.  

Ανανεώνουμε τον στόλο 
οχημάτων καθαριότητας. Ο 

διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. 

Προχωρήσαμε στη δημιουργία και στην 
ανακατασκευή συνολικά 42 παιδικών 

χαρών σε ολόκληρη την πόλη.

€7.000.000

Προχωρήσαμε στην ανακατασκευή 
γηπέδων και γυμναστηρίων 

σε ολόκληρη την πόλη (γήπεδα 
Φοίνικα, Πορφύρα, Αγίου Διονυσίου, 

κλειστό γυμναστήριο Σαλπέας, 
γήπεδα μπάσκετ, Beach Volley και 

5x5 στα Βοτσαλάκια κ.α.).

Πραγματοποιήσαμε φυτεύσεις 
10.000 φυτών, δέντρων, θάμνων και 
κλαδεύτηκαν 7.955 δέντρα σε όλες 
τις Δημοτικές Κοινότητες. Μέσω 

προγράμματος ΕΣΠΑ υλοποιήθηκε 
ανάπλαση 30 στρεμμάτων σε 

όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, και 
φυτεύθηκαν 25,70 στρ. χλοοτάπητα, 

510 δέντρα, 13.621 θάμνοι, 5.830 
φυτά, ενώ εγκαταστάθηκαν 33,68 στρ. 

δίκτυα άρδευσης. 

Υλοποιήθηκαν προγράμματα 
ασφαλτόστρωσης 151.026 τ.μ. σε 91 

δρόμους και ανάπλαση πεζοδρομίων 
57.192 τ.μ. σε  ολόκληρη την πόλη. 
Δρομολογούμε ασφαλτοστρώσεις 

113.503 τ.μ. σε 79 δρόμους και στις 
πέντε Δημοτικές Κοινότητες.

Διανέμουμε βασικά είδη διατροφής 
ανά δεκαπενθήμερο σε 160 άπορες 

οικογένειες της πόλης μας μέσω 
της ΚΟ.Δ.Ε.Π., προσφορά της Π.Α.Ε. 

Ολυμπιακός και του κ. Μαρινάκη. 

Διανέμουμε βασικά είδη διατροφής 
και προσωπικής υγιεινής σε μηνιαία 
βάση σε 108 οικογένειες με ανήλικα 
παιδιά που υποστηρίζονται από την 
ΚΟ.Δ.Ε.Π., με χορηγία της Εταιρείας 
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού 

Εφοπλισμού  ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Διοργανώνουμε δωρεάν 
επιμορφωτικά σεμινάρια και 

προγράμματα δια βίου μάθησης, 
τα οποία έχουν παρακολουθήσει 
ως τώρα περισσότεροι από 3.000 

κάτοικοι και δημότες.

Ανεγέρθηκε έπειτα από δωρεά 
του κ. Μαρινάκη το μοναδικό στην 
Ελλάδα Μνημείο για τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου και έγινε 
ανάπλαση της πλατείας Αλεξάνδρας.

Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία των 11 
Κέντρων Αγάπης και  Αλληλεγγύης. Στηρίζουμε με δράσεις και εκδηλώσεις 

τα Ειδικά Σχολεία της πόλης. 

Εκσυγχρονίζουμε τον δημοτικό 
φωτισμό σε ολόκληρη την πόλη, 
εξοικονομώντας 8.5 εκ. ευρώ.

Επαναλειτουργήσαμε το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

στηρίζοντας ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες της πόλης.



Ανακατασκευάσαμε πλήρως την 
πλατεία Θεμιστοκλή  με δωρεά της 
Π.Α.Ε. Ολυμπιακός. Τοποθετήθηκαν 

νέες πλακοστρώσεις, 
παγκάκια, φυτά, φωτισμός 

και κατασκευάστηκε μια νέα, 
πιστοποιημένη παιδική χαρά.

Ολοκληρώσαμε τον νέο 
Βρεφονηπιακό σταθμό στο Πάρκο 

Δηλαβέρη, για τη δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών σε ένα 

ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. 

Δρομολογήσαμε την αστική ανάπλαση 
της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, σε 
έκταση 458 στρεμμάτων. Η ανάπλαση 
περιλαμβάνει 12 δρόμους. Το έργο, 
προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, θα 
χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια 
Αττικής και θα υλοποιηθεί σε 
συνεργασία με τον Δήμο.

Ανακατασκευάσαμε πλήρως ή 
μερικώς παιδικές χαρές στην 

Καπετάν Γέρμα, C-130, Παλαμηδίου, 
Ψαρών και Γκούρα, Λόφο Βώκου, 

Σόφη (Θερμοπυλών και Αγίου 
Όρους), Έλλης, Αγία Μαρίνα, Λέρου, 

στο πάρκο Δηλαβέρη.

Κατασκευάσαμε μια 
νέα παιδική χαρά στον 

περιβάλλοντα χώρου του 
βρεφονηπιακού σταθμού 

στο Πάρκο Δηλαβέρη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑE

Δημιουργούμε Κέντρο Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και 

βοηθήσαμε στη νεανική επιχειρηματικότητα, 
με τη θεσμοθέτηση του «BlueGrowth 
Piraeus», του ετήσιου διαγωνισμού 

Καινοτομίας για τη Θαλάσσια Οικονομία με 
σημαντικές διεθνείς  διακρίσεις. 

Βάλαμε τον Πειραιά στο 
επίκεντρο μεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων, καθώς έχουν 
πραγματοποιηθεί σημαντικά 

αθλητικά δρώμενα με κοινωνικό 
και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

Δημιουργήσαμε έναν νέο 
θεσμό εξωστρέφειας, τις 

«ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» με 
τη συμμετοχή των φορέων 

της πόλης.

Παρέχουμε δωρεάν αθλητικά  camps 
κάθε χρόνο με την υποστήριξη της 

Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, στα οποία έχουν 
συμμετάσχει 3000 παιδιά.

Αναβαθμίσαμε το ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ το οποίο 

έγινε σημείο αναφοράς για τα 
πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Εκπονήσαμε πρώτοι στην Ελλάδα 
και από τους πρώτους στην Ευρώπη 
Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη 
για την περίοδο 2018-2024, η οποία 

αφορά στην επιχειρηματικότητα 
και τη γαλάζια οικονομία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Διοργανώνουμε δωρεάν 
Χριστουγεννιάτικες και 

Αποκριάτικες εκδηλώσεις κάθε 
χρόνο για όλους στις γειτονιές 

του Πειραιά, με την υποστήριξη 
της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Δημιουργήσαμε με την υποστήριξη 
της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός την τουριστική 

ταυτότητα “Destination Piraeus”, 
η οποία έλαβε το χρυσό βραβείο 

στα Best City Awards. Εκπονήσαμε 
στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής 

ανάπτυξης και προβολής που έλαβε 
την έγκριση του ΕΟΤ.

Δημιουργήσαμε την εφαρμογή 
PIREAPP και τηλεφωνική γραμμή 
για την εξυπηρέτηση των δημοτών 

για θέματα καθημερινότητας.

Αναβαθμίσαμε χώρους πρασίνου: 
Νεκροταφείο Ανάστασης, Πλ. Βλαχάκου 
(Βλαχάκου – Σαλαμίνος - Παλαμηδίου) 

– Μανιάτικα, Πλ. Θυμάτων C-130 
(Ψαρρών & Θεσσαλονίκης) – Υπαπαντή, 

Πάρκο Δηλαβέρη – Λεύκα.

Λειτουργήσαμε νέο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ). Βρίσκεται στην οδό 
Αγχιάλου και εξυπηρετεί πλέον 
μια από τις πολυπληθέστερες 

περιοχές του Πειραιά.



Προχωρούμε στην πλήρη 
ανακατασκευή των 

αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Θεμιστόκλειου Σταδίου, 

με χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Αττικής.

Δρομολογήσαμε την ίδρυση 
νέου Κέντρου Αγάπης 

και Αλληλεγγύης στην Ε΄ 
Δημοτική Κοινότητα.

Διανείμαμε τρόφιμα σε 
άπορες οικογένειες μέσω του 
προγράμματος «Σιτίζουμε και 
μοιράζουμε χαμόγελα!»,  σε 
συνεργασία με την PepsiCo. 

Τοποθετήσαμε νέο Κέντρο 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

στη συμβολή των οδών 
Βλαχάκου και Μήλου.

Τοποθετήσαμε νέες πινακίδες 
σε δρόμους της  Ε΄Δημοτικής 

Κοινότητας.

Μετατρέψαμε σε κηπάριο το 
παλιό σιντριβάνι στον πεζόδρομο 

της Παλαμηδίου.

Ανακαινίσαμε το γήπεδο ποδοσφαίρου 
του Αγίου Διονυσίου (χλοοτάπητας 

- πρόσθετος φωτισμός - νέοι πάγκοι - 
επισκευή περίφραξης - συντήρηση και 

επισκευή αποδυτηρίων - WC).

Ανακατασκευάσαμε 
τις οδοκλίμακες: 

Μελετοπούλου / Πλούτωνος 
/ Φιλιππουπόλεως / 

Νικηταρά

Διοργανώνουμε δωρεάν 
Χριστουγεννιάτικες και 

Αποκριάτικες εκδηλώσεις 
στην πλατεία Παύλου Μελά 

και στην πλατεία Θεμιστοκλή 
με την υποστήριξη της Π.Α.Ε. 

Ολυμπιακός.

Παραχωρήσαμε στο 
Μουσικό Σχολείο Πειραιά 
δημοτικό ακίνητο επί της 
οδού Παύλου Μελά 6, για 

τις ανάγκες επέκτασης των 
δραστηριοτήτων του σχολείου.
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Υλοποιήσαμε στην Ε’ Δημοτική 
Κοινότητα πρόγραμμα 

ασφαλτοστρώσεων σε 33  
δρόμους με συνολικό εμβαδό 

35.399 τ.μ. και προχωρήσαμε σε 
ανάπλαση πεζοδρομίων 8.220 τ.μ. 
Δρομολογούμε ασφαλτοστρώσεις 

σε επιπλέον 9 δρόμους με συνολικό 
εμβαδό 27.446 τ.μ.

Καθιερώσαμε δρομολόγιο της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας με 

αφετηρία την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο 

το δυνατόν περισσότεροι δημότες


