Πειραιάς, 22/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Πειραιά και επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής» κ. Γιάννης
Μώραλης παρευρέθηκε χθες, στην Ένωση Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων
της Ευρύτερης Νομαρχιακής Περιφέρειας Πειραιά και του Λεκανοπεδίου Αττικής,
όπου συζήτησε με τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης,
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους.
Αναφερόμενος στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο Μικρολίμανο που ήδη
έχει ξεκινήσει, τόνισε πως αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της πόλης το οποίο έγινε
πράξη, προσθέτοντας πως θα επέλθει ευνομία και θα καταστεί η περιοχή πόλος έλξης
για δημότες, επισκέπτες και τουρίστες, επ΄ ωφελεία των καταστημάτων και των
κατοίκων.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε στις αναπλάσεις της Πειραϊκής, της
Ακτής Δηλαβέρη και του Αγίου Διονυσίου που ακολουθούν, λέγοντας πως θα
αλλάξουν την εικόνα της πόλης, καθώς θα γίνει πιο όμορφη και σύγχρονη.
Μιλώντας για την περιοχή του Αγίου Διονυσίου τόνισε πως ήδη έχουν εγκατασταθεί
εκεί μεγάλες εταιρείες, έχουν δημιουργηθεί 2.500 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο
συνολικός αριθμός αναμένεται να αγγίξει τις 7.000 σε μια περιοχή της Ε΄ Δημοτικής
Κοινότητας, που μέχρι πρότινος ήταν υποβαθμισμένη και πλέον παίρνει «ζωή», ενώ
δημιουργείται μια σημαντική μικροοικονομία.

Στη συνέχεια ο κ. Μώραλης αναφέρθηκε στα έργα του τραμ και του μετρό,
τονίζοντας πως πρέπει να ολοκληρωθούν επιτέλους, καθώς με ευθύνη της κεντρικής
διοίκησης έχουν καθυστερήσει τραγικά, ταλαιπωρώντας την πόλη.

Για τη μετεγκατάσταση των Δικαστηρίων Πειραιά στο κτήριο της Ραλλείου,
επεσήμανε ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη με ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και πως
ο Δήμος από την πλευρά του έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να
προχωρήσει η μεταφορά των Δικαστηρίων. Ωστόσο πρόσθεσε πως η Δημοτική Αρχή
θα περιμένει μέχρι τις εκλογές και στη συνέχεια θα επανεξετάσει τη θέση της, καθώς
δεν γίνεται να παραμείνει αναξιοποίητο για ακόμα 4 χρόνια το κτήριο της Ραλλείου με
ευθύνη της κυβέρνησης.

Σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού, επεσήμανε τις ενέργειες της Δημοτικής
Αρχής με την καμπάνια “Destination Piraeus”, λέγοντας πως έχουν διανεμηθεί
2.000.000 έντυποι οδηγοί στους τουρίστες με τα αξιοθέατα της πόλης. «Στόχος μας
είναι να γίνει ο Πειραιάς λιμάνι εκκίνησης κρουαζιέρας, προκειμένου να αποκομίσει
ουσιαστικά οφέλη η πόλη από τον τουρισμό».

Στη συνέχεια ο κ. Μώραλης αναφέρθηκε στην εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών
Led σε όλη την πόλη, λέγοντας πως θα αναβαθμιστεί ο δημοτικός φωτισμός ενώ οι
γειτονιές θα είναι πιο ασφαλείς και παράλληλα θα εξοικονομηθούν χρήματα.
Μιλώντας για την καθαριότητα, τόνισε πως η πόλη είναι επαρκώς καθαρή αλλά
υπάρχουν σημειακά προβλήματα και πως θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες
παρεμβάσεις στο μέλλον για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.

«Προχωρήσαμε σε νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, αξιοποιείται επιτέλους ο
Πύργος Πειραιά για τον οποίο είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός και η δημοτική μας
περιουσία γενικότερα. Λειτουργούμε με ένα τεχνοκρατικό μοντέλο, φιλικό προς τις
επενδύσεις στην πόλη μας. Δεν είμαστε φοβική Δημοτική Αρχή προς τους επενδυτές.
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προϋποθέσεις προκειμένου ο Πειραιάς τα επόμενα χρόνια να είναι μια πιο όμορφη,
σύγχρονη και φιλόξενη πόλη», σημείωσε ο Δήμαρχος Πειραιά.

