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€7.000.000

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.

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.

Δώσαμε οριστική λύση και
δρομολογήσαμε την ανάπλαση του
Μικρολίμανου, το οποίο θα αποτελέσει
ξανά σημείο αναφοράς για τον Πειραιά.

Δρομολογήσαμε τις διαδικασίες
για την αξιοποίηση του Πύργου.

Προχωρήσαμε σε σημαντική
μείωση 10% των δημοτικών τελών
για όλους, παρά τις δυσκολίες.

Διασφαλίσαμε χρήματα από
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
για τους οικονομικά αδύναμους.

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.

Αναβαθμίσαμε τα Δημοτικά
Πολυιατρεία και παρέχουμε δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις για όλους.

Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία των 11
Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης.

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 από τα δημοτικά
τέλη τους οικονομικά
αδύναμους πολίτες και ΑμεΑ.

Απαλλάξαμε τους πολύτεκνους
και τους τρίτεκνους από τροφεία
Βρεφονηπιακών Σταθμών και
μειώσαμε 50% τα Δημοτικά Τέλη.

Διοργανώνουμε δωρεάν
επιμορφωτικά σεμινάρια και
προγράμματα δια βίου μάθησης,
τα οποία έχουν παρακολουθήσει
ως τώρα περισσότεροι από 3.000
κάτοικοι και δημότες.

Στηρίζουμε με δράσεις και εκδηλώσεις
τα Ειδικά Σχολεία της πόλης.

Αδειοδοτήσαμε τη δημοτική
συγκοινωνία μετά από 23 χρόνια
συνεχούς λειτουργίας και
αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες της
δημοτικής συγκοινωνίας με νέα
λεωφορεία και νέα δρομολόγια.

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.

Ανανεώνουμε τον στόλο
οχημάτων καθαριότητας. Ο
διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.
Δημιουργήσαμε την εφαρμογή
PIREAPP και τηλεφωνική γραμμή
για την εξυπηρέτηση των δημοτών
για θέματα καθημερινότητας.

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.).

Προχωρήσαμε στη δημιουργία και στην
ανακατασκευή συνολικά 42 παιδικών
χαρών σε ολόκληρη την πόλη.

Πραγματοποιήσαμε αναπλάσεις πλατειών
σε ολόκληρο τον Πειραιά όπως στην πλατεία
Υλοποιήθηκαν προγράμματα
Κανάρη (Β’ Δημοτική Κοινότητα) και την
ασφαλτόστρωσης 151.026 τ.μ. σε 91
πλατεία Πηγάδας (Α’ Δημοτική Κοινότητα) και
δρόμους και ανάπλαση πεζοδρομίων
ανακατασκευάστηκαν με δωρεά της Π.Α.Ε.
57.192 τ.μ. σε ολόκληρη την πόλη.
Ολυμπιακός και του κ. Μαρινάκη οι πλατείες
Δρομολογούμε ασφαλτοστρώσεις
Αλεξάνδρας (Β’ Δημοτική Κοινότητα), Αγίων
113.503 τ.μ. σε 79 δρόμους και στις
Αναργύρων (Δ’ Δημοτική Κοινότητα) και
Προχωρήσαμε σε ανάπλαση
πέντε Δημοτικές Κοινότητες.
Θεμιστοκλή (Ε’ Δημοτική Κοινότητα).
πεζόδρομων όπως η Σωτήρος Διός,
η Παλαιολόγου και η Νικήτα.

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.

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

Επαναλειτουργήσαμε το
Κοινωνικό Παντοπωλείο,
στηρίζοντας ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες της πόλης.
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Δημιουργήσαμε έναν νέο
θεσμό εξωστρέφειας, τις
«ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» με
τη συμμετοχή των φορέων
της πόλης.

Δημιουργούμε Κέντρο Επιχειρηματικής
Δημιουργήσαμε με την υποστήριξη
Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός την τουριστική
βοηθήσαμε στη νεανική επιχειρηματικότητα, ταυτότητα “Destination Piraeus”,
με τη θεσμοθέτηση του «BlueGrowth
η οποία έλαβε το χρυσό βραβείο
Piraeus», του ετήσιου διαγωνισμού
στα Best City Awards. Εκπονήσαμε
Καινοτομίας για τη Θαλάσσια Οικονομία με
στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής
σημαντικές διεθνείς διακρίσεις.
ανάπτυξης και προβολής που έλαβε
την έγκριση του ΕΟΤ.

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.

Αναβαθμίσαμε το ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ το οποίο
έγινε σημείο αναφοράς για τα
πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Παρέχουμε δωρεάν αθλητικά camps
κάθε χρόνο με την υποστήριξη της
Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, στα οποία έχουν
συμμετάσχει 3000 παιδιά.

Διοργανώνουμε δωρεάν
Χριστουγεννιάτικες και
Αποκριάτικες εκδηλώσεις κάθε
χρόνο για όλους στις γειτονιές
του Πειραιά, με την υποστήριξη
της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Βάλαμε τον Πειραιά στο επίκεντρο μεγάλων
αθλητικών διοργανώσεων, καθώς έχουν
πραγματοποιηθεί σημαντικά αθλητικά δρώμενα με
κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Αναπλάσαμε πλήρως
την πλατεία Κανάρη.
Περιλαμβάνει νέες
πλακοστρώσεις,
δενδροφυτεύσεις, νέο
φωτισμό και παγκάκια,
καθώς και νέο συντριβάνι.

Αναπλάσαμε πλήρως την πλατεία
Αλεξάνδρας, με την ευκαιρία της
ανέγερσης Μνημείου για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου. Το κόστος της
ανακατασκευής ανέλαβε ο δωρητής του
μνημείου, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης.

Αναπλάσαμε τη Σωτήρος
Διός, τον πιο εμπορικό
πεζόδρομο στην πόλη.

Πραγματοποιήσαμε διάνοιξη στον
πεζόδρομο της Σωτήρος Διός στο
ύψος του Τινάνειου Κήπου.

Αναπλάσαμε τον πεζόδρομο
στον Άγιο Σπυρίδωνα.

Τοποθετήσαμε 30 νέα παγκάκια
στο Πασαλιμάνι, κατά μήκος της
παραλιακής οδού από Μαρίνα Ζέας
μέχρι Πλατεία Αλεξάνδρας.

Ανακατασκευάσαμε πλήρως ή
μερικώς παιδικές χαρές στον Άγιο
Κωνσταντίνο, στην πλατεία Τερψιθέας,
στον ΗΣΑΠ, στον Άγιο Χαράλαμπο και
στη συμβολή των οδών Μουσών &
Βασιλέως Γεωργίου.

Αναπλάσαμε την είσοδο
της πόλης (Αλιπέδου)
με μεικτά συνεργεία του
Δήμου Πειραιά.
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Αναπλάσαμε τους πεζόδρομους
Παλαιολόγου και Νικήτα.

Δημιουργήσαμε μια
νέα παιδική χαρά στην
πλατεία Κανάρη.

Αναπλάσαμε τα πεζοδρόμια για την
ασφάλεια των μαθητών στο 42ο
Νηπιαγωγείο, στο 42ο Δημοτικό, στο
10ο Γυμνάσιο, στο Ζάννειο Γυμνάσιο
και στο Ζάννειο Λύκειο, στο 6ο
ΕΠΑΛ και στο 13ο Λύκειο.
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Συνεχίζουμε τις εργασίες για
την ανάπλαση και αναβάθμιση
του παραλιακού μετώπου, ένα
έργο επιφάνειας 200.000 τ.μ.,
το οποίο παραλάβαμε στο 5%
και έχει ήδη εκτελεστεί ένα
σημαντικό κομμάτι του έργου,
παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Ανακατασκευάσαμε οδοκλίμακες
στις οδούς Υψηλάντου, Διστόμου,
Αλεξάνδρου, Κουντουριώτου,
Τσαμαδού, Νεωρίων, Μιλτιάδου,
Θρασυβούλου, Αρχιμήδους,
Γενναδίου, Κλεάνθους, Μουσών,
Καρατζά, Ζεφύρου, Καραολή &
Δημητρίου, Βάμβα.

Κατεδαφίσαμε
αυθαίρετες κατασκευές
στον Τινάνειο Κήπο.

Καλύψαμε με πανό το κτήριο της
Ραλλείου. Το κόστος της παρέμβασης
ανέλαβε η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Φυτεύσαμε φοίνικες μετά
από δωρεά της Π.Α.Ε.
Ολυμπιακός και του Προέδρου
κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.

Καλύψαμε με πανό δύο
εγκαταλελειμμένα κτίρια, το Σιλό και το
διατηρητέο ιδιοκτησίας Χάλαρη, μετά
από δωρεά της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Αναπλάσαμε τα πεζοδρόμια
στην 34ου Συντάγματος από
την οδό Οµηρίδου Σκυλίτση
έως την οδό Πύλης.
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Αντιδρομήσαμε τις οδούς
Φίλωνος και Νοταρά στο πλαίσιο
βελτίωσης του κυκλοφοριακού
στην πόλη του Πειραιά.

Ασφαλτοστρώσαμε 16 δρόμους στη
Β’ Δημοτική Κοινότητα με συνολικό
εμβαδό 37.036 τ.μ. και προχωρήσαμε
σε ανάπλαση πεζοδρομίων 24.261
τ.μ. Δρομολογούμε ασφαλτοστρώσεις
σε επιπλέον 12 δρόμους με συνολικό
εμβαδό 20,385 τ.μ.
Ανακατασκευάσαμε πλήρως το
γήπεδο Beach Volley & τα γήπεδα
5x5 στα Βοτσαλάκια μετά από
δωρεά της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Ανακατασκευάσαμε
πλήρως το γήπεδο τένις
στα Βοτσαλάκια μέσω
του Ο.Π.Α.Ν.

Ανακατασκευάσαμε
πλήρως το γήπεδο
μπάσκετ στα Βοτσαλάκια
μέσω του Ο.Π.Α.Ν.

Φτιάξαμε το νέο Κέντρο
Αγάπης και Αλληλεγγύης στο
ανακαινισμένο νεοκλασικό κτήριο
επί της οδού Βασ. Γεωργίου σε
συνεργασία των Δημοτικών
Αρχών Πειραιά και Καλαμάτας.

Τοποθετήσαμε δύο νέα Κέντρα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στην
πλατεία Καραϊσκάκη και στην 34ου
Συντάγματος & Ευαγγελιστρίας.

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

Πραγματοποιήσαμε αισθητικές
παρεμβάσεις στα εργοτάξια του
μετρό, το κόστος των οποίων
ανέλαβε η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Αναβαθμίσαμε χώρους πρασίνου:
Πλατεία Αλεξάνδρας, Κήποι
Ηρ. Πολυτεχνείου – Σκουζέ –
Λεωσθένους – Φιλελλήνων, Πλ.
Ιπποδαμείας & Νησίδες, Πλατείες
Άνω Τερψιθέας, Περιβάλλον χώρος
Βεακείου Θεάτρου, Τινάνειος κήπος.

Δημιουργήσαμε ένα νέο πάρκο
στην Καστέλλα, το «Αγνάντι»,
έκτασης 600 τ.μ., σε δημοτικό χώρο
που παρέμενε ανεκμετάλλευτος.

Αναβαθμίσαμε την Τρούμπα
και έγινε πόλος έλξης.
Ενισχύθηκε η τοπική
οικονομία και έχουν
δημιουργηθεί περισσότερες
από 1.000 θέσεις εργασίας.

Διοργανώνουμε δωρεάν
Χριστουγεννιάτικες και Αποκριάτικες
εκδηλώσεις στην πλατεία Κανάρη, στην
πλατεία Κοραή και στον πεζόδρομο της
Σωτήρος Διός με την υποστήριξη της
Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Ξεκινήσαμε τη λειτουργία
του Διευρυμένου Κέντρου
Κοινότητας στον Πύργο του
Πειραιά. Πρόκειται για μια
νέα κοινωνική δομή, η οποία
προσφέρει συμβουλευτική
υποστήριξη, υπηρεσίες
προώθησης στην απασχόληση
και συμβουλευτική για ένταξη
σε κοινωνικά προγράμματα και
χορήγηση επιδομάτων.

