Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μια τυπική διαδικασία εγκρίθηκαν αποκλειστικά και μόνο από τον συνδυασμό της
Δημοτικής Αρχής το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά για το
2019, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 σε δύο «εξπρές συνεδριάσεις» του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στην πρώτη συνεδρίαση που αφορούσε το Τεχνικό Πρόγραμμα οι δημοτικοί σύμβουλοι της
παράταξης μας «το Λιμάνι της Αγωνίας – Πειραιάς η πόλη μας» επισημάναμε:
 Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, σε όλη τη θητεία της, πραγματοποίησε έργα που δεν
υπερέβησαν τα 30.000.000€ και που αφορούσαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους,
συντηρήσεις και επισκευές κυρίως ασφαλτοστρώσεων και πλακοστρώσεων στο
κέντρο της πόλης.
 Από τα 118 παλαιά και 37 νέα έργα που περιέχονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, αυτά
που εκτελούνται είναι κυρίως τα 13, με χρηματοδότηση μέσω προγραμματικών
συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής (ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις σχολικών
κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και 4 έργα, με χρηματοδότηση ΥΠΕΣ, μέσω
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
 Την ανυπαρξία μεγάλων αναπτυξιακών έργων που έχει ανάγκη η πόλη μας.
 Το μηδενικό έργο σε θέματα κατασκευής σχολικής στέγης και παιδικών σταθμών,
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού και σωματειακού αθλητισμού (γυμναστήριο
στίβου, γήπεδο ποδοσφαίρου, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών,
καθώς επίσης και σε θέματα πολιτισμού και νεολαίας).
Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία των ετήσιων τεχνικών προγραμμάτων της
δημοτικής αρχής δεν υπάρχει η υποδομή για την εκτέλεση μεγάλων έργων και αυτός είναι ο
λόγος που εκφράσαμε την ανησυχία μας για τη δυνατότητα απορρόφησης των έργων
που περιέχονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ).
Είναι πολλά αυτά που δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας της απερχόμενης Δημοτικής
Αρχής και μεταξύ αυτών, όπως αναφέρεται και στην πρόταση που καταθέσαμε, θα
μπορούσαν να είχαν δρομολογηθεί:
 Η δημιουργία Πολύκεντρου (Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Παιδικών Σταθμών) στο πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη, ιδιοκτησίας του
Δήμου στα Καμίνια.
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Η δημιουργία νέων παιδικών σταθμών σε πρώην δημοτικά σχολεία, στον
«Απόλλωνα» και την Παλιά Κοκκινιά.
 Ο τρόπος χρηματοδότησης της κατασκευής του 50ου Δημοτικού Σχολείου, το
οποίο τώρα λειτουργεί σε κτήριο προκάτ στην Πλατεία Πηγάδας, με πολύ
μικρές αίθουσες διδασκαλίας και χωρίς βοηθητικούς χώρους.
 Η αναβάθμιση του πάρκου του Προφήτη Ηλία.
 Η τοποθέτηση και αξιοποίηση, επιτέλους, της ειδικής ράμπας για ΑΜΕΑ στην
Πλαζ Βοτσαλάκια.
Και πολλά ακόμη με σημαντική συμβολή στην ανάσα που χρειάζεται η πόλη.
Η χωρίς όραμα και στόχους θητεία της Δημοτικής Αρχής Μώραλη αποτυπώθηκε και στον
Προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Μια πράξη διεκπεραιωτική και βαρετή ιδίως για την
ίδια και τους ελάχιστους δημοτικούς της συμβούλους που παρέμειναν στην αίθουσα, και η
οποία δεν σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας για την πόλη.
Καθώς πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές αυτή είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους
δημότες της πόλης μας να επιλέξουν τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την ανιδιοτελή αγάπη για
την πόλη, τη διάθεση για προσφορά, την κάθαρση, τη διαγραφή του παλιού και την
αντικατάστασή του από άφθαρτα πρόσωπα, τη μη εξάρτηση από κάθε είδους συμφέροντα,
δεσμεύσεις,
εμπλεκόμενους με την ποινική δικαιοσύνη και την αποδοκιμασία των
αναφανδόν υποστηρικτών τους. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα συμπαγές μέτωπο
απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, τα ακροδεξιά στοιχεία που παρεισφρέουν παντού, την
αδιαφάνεια, την αποτροπή της συμμετοχής, το σχεδιασμό της πόλης από τους λίγους, την
υποταγή στα σχέδια της ΟΛΠ Α.Ε., την ανικανότητα.
Ελπίζουμε ότι δεν θα επαναληφθεί μια ακόμη αναποτελεσματική θητεία. Μας αξίζει ένας
καλύτερος Πειραιάς∙ ανθρώπινος, αλληλέγγυος και με το βλέμμα στραμμένο στο
μέλλον, έχοντας ως σύμβουλο την πλούσια ιστορική του μνήμη.
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