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και η αγορά οικοπέδων στο Νέο Φάλη-
ρο και στα Καμίνια για να αξιοποιηθούν 
προς όφελος των κατοίκων. 

Στόχος μας ήταν και παραμένει να βελ-
τιώσουμε την ποιότητα ζωής και την ει-
κόνα της πόλης μας, ώστε να είναι φιλι-
κή για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις 
και τους επισκέπτες. Τα μεγάλα έργα 
που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Πει-
ραιά ναι μεν επιβαρύνουν την καθημε-
ρινότητά όλων μας, θα αλλάξουν όμως 
ριζικά την εικόνα της πόλης. Παλεύου-
με μέρα την ημέρα για να διατηρήσου-
με τον Πειραιά καθαρό και ανθρώπινο. 
Τα παιδιά μας μπορούν σήμερα να παί-
ζουν σε ασφαλείς παιδικές χαρές σε 
κάθε γειτονιά. Οι ασθενέστερες κοινω-
νικές ομάδες και η Τρίτη Ηλικία στηρί-
ζονται με όλα τα μέσα και τους πόρους 
που διαθέτουμε.
 
Μια δημοτική αρχή κρίνεται για τη συ-
νέπειά της, την ειλικρίνειά της και κυρί-
ως την αποτελεσματικότητά της. Υπάρ-
χουν ακόμα πολλά να γίνουν, όμως το 
βασικότερο είναι ότι οι σημαντικότε-
ρες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η 
πόλη μας, είναι ήδη δρομολογημένες. 
Τα αποτελέσματα θα είναι τα επόμενα 
χρόνια περισσότερο ορατά, τόσο στην 
πόλη, όσο και στη ζωή των Πειραιωτών. 
Συνεχίζουμε με την ίδια όρεξη και πά-
θος να αγωνιζόμαστε για έναν καλύ-
τερο Πειραιά. 
Ολοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά!

Δ ή μ α ρ χ ο ς  Π ε ι ρ α ι ά

Αγαπητοί δημότες της πόλης μας, 
Πειραιώτισσες και Πειραιώτες,

Πριν από περίπου 5 χρόνια αναλάβαμε 
τη Δημοτική Αρχή της πόλης. Από την 
πρώτη στιγμή της θητείας μας προσπα-
θήσαμε να τιμήσουμε την εμπιστοσύ-
νη των Πειραιωτών και παρά τις αντικει-
μενικές δυσκολίες, καταφέραμε πολλά. 
Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε χρόνι-
ες παθογένειες στη λειτουργία του Δή-
μου και συγχρόνως να διαχειριστούμε 
μία από τις σοβαρότερες οικονομικές 
κρίσεις που βίωσε ποτέ η σύγχρονη Ελ-
λάδα, η οποία επηρέασε και τη λειτουρ-
γία του Δήμου.
 
Πρωταρχικό μέλημά μας ήταν να νοι-
κοκυρέψουμε τα οικονομικά και να δι-
αμορφώσουμε τις συνθήκες, ώστε o 
Πειραιάς να ξεκινήσει να αναπτύσσε-
ται μέσα στα επόμενα χρόνια.  Εξα-
σφαλίσαμε για την πόλη μας από Ευ-
ρωπαϊκούς πόρους περισσότερα από 111 
εκατομμύρια ευρώ, υλοποιώντας αυτή 
την περίοδο το μεγαλύτερο επενδυτι-
κό και αναπτυξιακό σχέδιο στην ιστορία 
της πόλης, με έργα πνοής και παρεμβά-
σεις για τη στήριξη της επιχειρηματικό-
τητας, αλλά και των ευάλωτων κοινωνι-
κά ομάδων. Πλέον έχει γίνει ο Πειραιάς 
επενδυτικός προορισμός. Ήδη νέες 
επενδύσεις πραγματοποιούνται στην 
πόλη μας και δημιουργούνται νέες θέ-
σεις εργασίας - 17.000 σύμφωνα με το 
ΕΒΕΠ - και ευελπιστούμε να γίνουν ακό-
μα περισσότερες τα επόμενα χρόνια με 
νέες επενδύσεις.
  
Παράλληλα αξιοποίουμε την δημοτι-
κή περιουσία ώστε να αυξήσουμε τα 
έσοδα του Δήμου και δίνουμε λύσεις 
σε χρόνιες παθογένιες όπως το Μικρο-
λίμανο, η περιοχή του Αγίου Διονυσίου 



Δημιουργούμε 
νέες 

θέσεις 
εργασίας

Για πρώτη φορά 

€2.000.000
αντισταθμιστικά 
έσοδα 
τον χρόνο
για τη λειτουργία του ΟΛΠ, 
τα οποία θα αξιοποιηθούν σε 
περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά 
έργα για την πόλη και τους 
δημότες.

Εξοικονομήσαμε 

€7.000.000
από την αναχρηματοδότηση του 
δανείου του Πειραιά από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

-10%

Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό σχέδιο 
που έχει δρομολογηθεί ποτέ 

στην ιστορία του Δήμου Πειραιά

Μειώσαμε 10% 
τα δημοτικά τέλη 

για όλους, 
παρά τις δυσκολίες

Εξασφαλίσαμε
χρήματα για ανάπτυξη

Μέχρι το 2021, 
εξασφαλίσαμε 
συνολικά 

€111.683.000
Είμαστε πρώτοι 
στην αξιολόγηση 
της ΟΧΕ

Γαλάζια Ανάπτυξη 

Εκπονήσαμε πρώτοι στην Ελλάδα και από τους πρώ-
τους στην Ευρώπη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανά-
πτυξη για την περίοδο 2018-2024, η οποία αφορά 
στην επιχειρηματικότητα και τη γαλάζια οικονομία 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Δημιουργούμε Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομί-
ας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και βοηθήσαμε στη νε-
ανική επιχειρηματικότητα, με τη θεσμοθέτηση του 
«BlueGrowth Piraeus», του ετήσιου διαγωνισμού 
Καινοτομίας για τη Θαλάσσια Οικονομία με σημα-
ντικές διεθνείς διακρίσεις.



Δρομολογήσαμε τις διαδικασίες 
για την αξιοποίηση του Πύργου.

Συνεχίζουμε 
τις εργασίες για 
την ανάπλαση 
και αναβάθμιση 
του παραλιακού 
μετώπου.

Μέσα από την 
προτεινόμενη 
ανάπλαση στο 
Μικρολίμανο, 

αναζωογονείται και 
ενεργοποιείται το 
παράκτιο μέτωπο.

Δρομολογήσαμε την αστική 
ανάπλαση της περιοχής 
του Αγίου Διονυσίου,  
σε έκταση 458 στρεμμάτων.

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

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

Αλλάζουμε
την εικόνα της πόλης

Ανάπλαση  

200.000m2

του παραλιακού μετώπου
Παραλάβαμε το έργο στο 5%.
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες έχει 
ήδη εκτελεστεί ένα σημαντικό κομμά-
τι του έργου.

Με προϋπολογισμό 

€15.000.000
το έργο  
θα χρηματοδοτηθεί
από την Περιφέρεια Αττικής και 
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία 
με τον Δήμο. 

To έργο ανάπλασης 
περιλαμβάνει 12 δρόμους



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).

Αλλάζουμε
την εικόνα της πόλης

Πλατείες
Πλατεία Αλεξάνδρας - 1.  
Πλατεία Θεμιστοκλή - 2. 

Πλατεία Κανάρη - 3. 
Πλατεία Αγ. Αναργύρων - 4. 

Πλατεία Πηγάδας - 5. 
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Αγνάντι
Δημιουργήσαμε το «Αγνάντι»,
ένα νέο πάρκο στην Καστέλλα 

έκτασης 

600m2
 

σε δημοτικό χώρο 
που παρέμενε 
ανεκμετάλλευτος.

Δίνουμε λύση στο χρόνιο πρόβλημα του οικοπέδου που βρισκόταν 
το Λούνα Παρκ Δελφινάκια, αποκτώντας ο Δήμος την κυριότητά του.

Προχωρήσαμε σε 
ανάπλαση πεζόδρομων 

όπως η Σωτήρος 
Διός, ο πιο εμπορικός 

πεζόδρομος 
στην πόλη, 

η Παλαιολόγου, 
η Νικήτα, ο πεζόδρομος 

του Αγίου Σπυρίδωνα και 
της Ιάσωνος.
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Πεζόδρομοι
Σωτήρος Διός - 1.  

Νικήτα - 2. 
Ιάσωνος - 3. 

Παλαιολόγου - 4. 

Αλλάζουμε
την εικόνα της πόλης



Προχωρήσαμε στην πλήρη 
ή μερική ανακατασκευή σε συνολικά 
39 παιδικές χαρές σε ολόκληρη 
την πόλη και φτιάξαμε 3 νέες σε 
κοινόχρηστους χώρους

42
1. - Πλατεία Κανάρη
8. - C-130
9. - Aγίων Αναργύρων
10. - Ανδριανού & Φιλλίπου
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2

1

παιδικές 
χαρές



10. - Τερψιθέα
11. - Παπαδογιώργη
12. - Σόφη
13. - Λόφος Βώκου
14. - Δηλαβέρη

15. - Αγίων Αναργύρων
16. - ΗΣΑΠ

5. - Αγίου Κωνσταντίνου
6. - Αχάια Κλάους
7. - Σούδα
8. - Ψαρών & Γκούρα
9. - Καρπάθου

17. - Λαμπελέτ & Χίου
18. - Παρκο Γεννηματά
19. - Μαχητών
20. - Μουσών & Βασ. Γεωργίου
21. - Πλατεία Θεμιστοκλή
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Παιδικές χαρές

29. - Μαυρογένους
30. - Nιρβάνα & Χρυσοστόμου Σμύρνης
31. - Κομοτηνής
32. - Παλατάκι
33. - Λέρου & Αργυρουπόλεως

22. - Aγιος Χαράλαμπος
23. - Σμύρλη
24. - Πλατεία Πηγάδας

25. - Ελλης 
26. - Στάδιο Καραϊσκάκη
27. - Παλαμηδίου
28. - Σολωμού & Βενιζέλου

23

22

25 28 30

29
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26 33

32
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Αποχετευτικό δίκτυο 
Κατασκευάσαμε νέο αποχετευτικό δίκτυο 
στην περιοχή των Προσφυγικών στο Μι-
κρολίμανο. Δώσαμε λύσεις σε προβλήμα-
τα αποχέτευσης κατασκευάζοντας νέους 
αγωγούς λυμάτων για τις ανάγκες νέων 
συνδέσεων κατοικιών.

Οδοκλίμακες
Ανακατασκευάσαμε τις οδοκλίμακες στην Παπατέ-
στα, Παράλου, Υψηλάντου, Διστόμου, Αλεξάνδρου, 
Κουντουριώτου, Τσαμαδού, Νεωρίων, Μιλτιάδου, 
Θρασυβούλου, Αρχιμήδους, Γενναδίου, Κλεάνθους, 
Μουσών, Καρατζά, Ζεφύρου, Καραολή & Δημητρίου, 
Βάμβα, Αλεξάνδρου, Ταγμ. Κόκοτα, Λασιθίου, Ιερού 
Λόχου, Μελετοπούλου, Πλούτωνος, Φιλιππουπόλε-
ως και Νικηταρά.

Τοποθετήσαμε 

46 
νέα παγκάκια 
στο Πασαλιμάνι, κατά μήκος 
της παραλιακής οδού από 
Μαρίνα Ζέας μέχρι την Πλατεία 
Αλεξάνδρας.

33,68 στρ. 
δίκτυα  
άρδευσης

Καθαριότητα 
Ανακατασκευάζουμε 
και ανανεώνουμε 
τον στόλο οχημάτων 
καθαριότητας.

Μεταφορές 
Αγοράσαμε νέα λεωφορεία, αδει-
οδοτήσαμε μετά από 23 χρόνια τη 
δημοτική συγκοινωνία, θεσπίσαμε 
νέα δρομολόγια και καθιερώσαμε 
νέο δρομολόγιο με αφετηρία την 

Ε’ Δημοτική Κοινότητα.

Φυτεύθηκαν

350 

φοίνικες  
μετά από δωρεά 

της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και 
του Προέδρου κ. Βαγγέλη 

Μαρινάκη.

Βελτιώνουμε τη ζωή 
στην πόλη

Εκσυγχρονίζουμε  
τον δημοτικό φωτισμό  
αντικαθιστώντας  
συνολικά 

13.000
φωτιστικά σημεία
με νέας 
τεχνολογίας 
LED

30.000
νέα φυτά

Πραγματοποιήσαμε φυτεύσεις 10.000 φυτών, δέ-
ντρων, θάμνων και κλαδεύτηκαν 7.955 δέντρα σε 
όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. Μέσω προγράμμα-
τος ΕΣΠΑ υλοποιήθηκε ανάπλαση 30 στρεμμάτων 
σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Φυτεύθηκαν: 
510 δέντρα
5.830 φυτά  

13.621 θάμνοι και
25,70 στρ. χλοοτάπητα

Εξοικονόμηση €8.500.000 από 
τη χρήση της τεχνολογίας LED

Πρόγραμμα 
ασφαλτόστρωσης  

151.026m2

σε 91 δρόμους και έχουν δρομολογη-
θεί ασφαλτοστρώσεις 113.503m2 σε 
επιπλέον 79 δρόμους και στις πέντε 
Δημοτικές Κοινότητες.

Πραγματοποιήσαμε  
ανάπλαση των πεζοδρομίων  

57.192m2

σε ολόκληρη την πόλη, μεταξύ των οποίων στην 34ου 
Συντάγματος, περιμετρικά του λιμανιού και στον σταθ-
μό του ΗΣΑΠ (Λεωχάρους, Καποδιστρίου, Ναυρίνου, 
Αριστείδου και Γούναρη), στο πάρκο Γεννηματά, κα-
θώς και στις οδούς Λαμπελέτ, Νάξου και Λευκωσίας 
στην Δ’ Δημοτική Κοινότητα. Στην Εθνάρχου Μακαρί-
ου στο Νέο Φάληρο. ήδη έχει εκτελεστεί ένα σημα-
ντικό κομμάτι του έργου.

Ακτή Θεμιστοκλέους
Υλοποιήσαμε εργασίες συντήρησης στις 11 σκάλες της Ακτής Θεμιστοκλέους, για την ασφαλέστερη 
πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας στο παραλιακό μέτωπο της Πειραϊκής.



Το ταξίδι για
έναν Πειραιά Νικητή
συνεχίζεται...



Δημιουργήσαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα έτσι 
ώστε δημότες και επιχειρήσεις να μπορούν να 
πληρώνουν ηλεκτρονικά όλες τις βεβαιωμένες 
οφειλές τους προς τον Δήμο, χωρίς να 
χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες.

Νέο Σχολικό Συγκρότημα  
Ραλλείου Σχολής
Επειτα από 44 χρόνια, επιλύθηκε οριστικά το ζή-
τημα της στέγασης του ιστορικού σχολείου του 
Πειραιά. Πρόκειται για σχολικό συγκρότημα 2 
κτηρίων 5.682,42 τ.μ., με 29 αίθουσες διδασκα-
λίας, ειδικές αίθουσες καλλιτεχνικών, καινοτό-
μων δράσεων και μουσικής, βιβλιοθήκη, δυο ερ-
γαστήρια πληροφορικής κ.ά.

Παραχωρήσαμε 
στο Μουσικό 

Σχολείο Πειραιά 
δημοτικό ακίνητο 

επί της οδού 
Παύλου Μελά 6,  
για τις ανάγκες 
επέκτασης των 

δραστηριοτήτων 
του σχολείου.

Ολοκληρώσαμε τον νέο 
Βρεφονηπιακό σταθμό στο Πάρκο 
Δηλαβέρη, για τη δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών σε ένα 
ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

Κέντρα  
Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης
Τοποθετήσαμε οκτώ νέα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (Πλατεία 
Πηγάδας, Μαρίας Χατζηκυριακού, πλατεία Καραϊσκάκη, 34ου Συντάγματος 
& Ευαγγελιστρίας, Τζαβέλλα και Αλέξ. Παπαναστασίου, πλατεία Γεννηματά, 
Δωδεκανήσου & Ερμουπόλεως, Βλαχάκου και Μήλου).

Δώσαμε τη δυνατότητα 
σε όλους τους ζωόφιλους 
να χαίρονται τις βόλτες με τα 
κατοικίδιά τους, διατηρώντας 
ταυτόχρονα την πόλη καθαρή.

Υλοποιήθηκαν εργασίες 
επισκευών και συντήρησης σε  

45  
σχολικά κτήρια
συνολικού προϋπολογισμού 5.614.274€ και προ-
γραμματίζονται επιπλέον εργασίες σε σχολεία προ-
ϋπολογισμού 1.531.280€, με στόχο την ασφαλή και 
εύρυθμη λειτουργία τους.

Δημιουργήσαμε την εφαρμογή PIREAPP 
και τηλεφωνική γραμμή για την εξυπη-
ρέτηση των δημοτών για θέματα καθη-
μερινότητας.

Μετατρέψαμε 
σε κηπάριο το 

παλιό συντριβάνι 
στον πεζόδρομο 
της Παλαμηδίου.



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

Αναπαλαιώσαμε  
το κτήριο 
που στεγάζει 
την Γ΄ Δημοτική 
Κοινότητα.

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

δύο εγκαταλελειμμένα 
κτήρια, το Σιλό και το 
διατηρητέο ιδιοκτησίας 
Χάλαρη, μετά από δωρεά 
της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Αναβαθμίσαμε αισθητικά 
την είσοδο του Νέου 

Φαλήρου, μετά από χορηγία 
της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και 
του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τοποθετήσαμε 
περισσότερες από 

3000
νέες πινακίδες
σε όλη την πόλη  

Βελτιώνουμε 
την εικόνα στην πόλη

Φροντίζουμε
τους Πειραιώτες
Διανέμουμε βασικά είδη διατροφής 
ανά δεκαπενθήμερο σε 

160άπορες οικογένειες  
της πόλης μας μέσω της ΚΟ.Δ.Ε.Π.,
προσφορά της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και του κ. Μαρινάκη



-50%
Μειώσαμε 50% 
τα δημοτικά τέλη 
για τους πολύτεκνους
και απαλλάξαμε 
τους οικονομικά 
αδύναμους πολίτες 
και ΑμεΑ

Απαλλάξαμε  
από τροφεία
Βρεφονηπιακών 
Σταθμών 
τους πολύτεκνους 
και τους τρίτεκνους

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

Φροντίζουμε
τους Πειραιώτες

Έχουμε διασφαλίσει

€4.800.000
από την ΟΧΕ

για την αξιοποίηση 
του πρώην στρατοπέδου Παπαδογιωργή, 

το οποίο μετατρέπεται σε πάρκο 
κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Επαναλειτουργήσαμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
στηρίζοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης.Στηρίζουμε με δράσεις και εκδηλώσεις τα Ειδικά Σχολεία της πόλης.

Κάθε μήνα,
διανέμουμε σε

108 
οικογένειες 
βασικά είδη διατροφής 
& προσωπικής υγιεινής
Οικογένεις με ανήλικα παιδιά που 
υποστηρίζονται από την ΚΟ.Δ.Ε.Π., 
με χορηγία της Εταιρείας Κοινωνικής 
Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

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

Αναβαθμίσαμε τα Δημοτικά Πολυιατρεία. Παρέχουμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους.Διοργανώνουμε  
δωρεάν 
επιμορφωτικά σεμινάρια 
και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, 

που έχουν παρακολουθήσει 
ως τώρα περισσότεροι από

3.000 
κάτοικοι και δημότες.

Αναβαθμίσαμε

11 
Κέντρα Αγάπης 
& Αλληλεγγύης

Διοργανώνουμε γιορτές 
και δωρεάν εκδρομές για τα περίπου 
1300 μέλη των Κέντρων Αγάπης και 
Αλληλεγγύης και δρομολογήσαμε την 
ίδρυση νέου Κέντρου Αγάπης και Αλ-
ληλεγγύης στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.

Φτιάξαμε το 
νέο Κέντρο Αγάπης και 

Αλληλεγγύης  
στο ανακαινισμένο νεοκλασικό 
κτήριο επί της Βασ. Γεωργίου σε 

συνεργασία των Δημοτικών 
Αρχών Πειραιά και Καλαμάτας.



Ανακαινίσαμε πλήρως το γήπεδο του 
Φοίνικα, με μελέτη του Δήμου Πειραιά 
και υλοποίηση από την Περιφέρεια 
Αττικής. 

Ανακατασκευάσαμε πλήρως το γήπεδο 
μπάσκετ του Α.Ο.Φ. «Πορφύρας».

Ανακατασκευάσαμε πλήρως  
το γήπεδο Beach Volley &  
τα γήπεδα 5x5 στα Βοτσαλάκια μετά 
από δωρεά της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

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

3.000 
παιδιά

Πλήρης 
ανακατασκευή
του ιστορικού «Θεμιστοκλείου»,
στο 5ο διαμέρισμα

Επισκευάσαμε και θέσαμε σε λειτουργία την 
πισίνα του 1ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, η οποία 
λειτούργησε 16 χρόνια μετά από την κατασκευή 
της. Χρησιμοποιείται για θεραπευτική κολύμβηση 
παιδιών με αναπηρία, αλλά και με προγράμματα 
για τους δημότες.

Βάλαμε τον Πειραιά στο 
επίκεντρο μεγάλων αθλητικών 

διοργανώσεων, καθώς έχουν 
πραγματοποιηθεί σημαντικά 

αθλητικά δρώμενα με κοινωνικό 
και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Ανακαινίσαμε το γήπεδο 
ποδοσφαίρου του Αγίου 
Διονυσίου (χλοοτάπητας - 
πρόσθετος φωτισμός - νέοι 
πάγκοι - επισκευή περίφραξης 
- συντήρηση και επισκευή 
αποδυτηρίων - WC).

Ανακατασκευάσαμε εξ ολοκλήρου, 
από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι τα 
αποδυτήρια, το Γήπεδο Ποδοσφαίρου 
Καμινίων, το οποίο μετατράπηκε σε 
έναν σύγχρονο χώρο άθλησης και 
μετά από ενέργειες της δημοτικής 
αρχής περιήλθε στην ιδιοκτησία του 
Δήμου Το έργο έγινε με τη συνδρομή 
της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Φέραμε τον 
αθλητισμό

στις γειτονιές
Προχωρήσαμε στην ανακατασκευή 

γηπέδων και γυμναστηρίων 
σε ολόκληρη την πόλη



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.

Διανεμήθηκαν

2.000.000
ενημερωτικοί οδηγοί

σε τουρίστες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά, 
για την ιστορία, τα αξιοθέατα και το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης μας.

Η καμπάνια «Destination 
Piraeus» δεσπόζει στον 
σταθμό κρουαζιέρας του 
ΟΛΠ, καλωσορίζοντας τους 
επισκέπτες της πόλης.1.700.000

επισκέπτες στο www.destinationpiraeus.com



Κάναμε τον Πειραιά
κέντρο πολιτισμού

και εξωστρέφειας

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

Σε συνεργασία με 
την Μητρόπολη 

Πειραιά, καθώς και την 
ευγενική χορηγία του 
κ. Βαγγέλη Μαρινάκη,  

φιλοτεχνήθηκε η 
προτομή  του ήρωα 

της Επανάστασης 
του ‘21 «Νικηταρά», 
στον περίβολο του 

γηροκομείου Πειραιά.

Αναβαθμίσαμε 
το Βεάκειο Θέατρο 
και εξορθολογήσαμε 
τη λειτουργία του.

Αναβαθμίσαμε το Δημοτικό Ωδείο Πειραιά, το οποίο 
συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Αναβαθμίσαμε 
τη λειτουργία 
της Δημοτικής 
Πινακοθήκης 
Πειραιά με 
την έκθεση 
της μόνιμης 
συλλογής 
των έργων 
του Πάνου 
Αραβαντινού.

Δημιουργήσαμε έναν νέο θεσμό 
εξωστρέφειας,  τις «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»  με 

τη συμμετοχή των φορέων της πόλης.



Αναβαθμίσαμε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά που έγινε 
σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Σημείο αναφοράς
για τον πολιτισμό μας

το Δημοτικό Θέατρο

ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ
Άντον Τσέχοφ

Σκηνοθεσία: 
Γιώργος  
Κιμούλης

ΚΑΛΙΓΟYΛΑΣ
Αλμπέρ Καμύ 

Σκηνοθεσία: 
Αλίκη Δανέζη-
Knutsen

ΡΕΝΑ
Αύγουστος Κορτώ 

Σκηνοθεσία: 
Νικαίτη  
Κοντούρη

ΑΜΛΕΤ
Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

Σκηνοθεσία: 
Γιάννης  
Κακλέας

Ο ΗΛΙΘΙΟΣ
Φίοντορ 

Ντοστογέφσκι 

Σκηνοθεσία: 
Νίκος Διαμαντής

ΦΑΟΥΣΤ
Βόλφγκανγκ Γκαίτε 

Σκηνοθεσία: 
Κατερίνα 

Ευαγγελάτου

ΤΟ ΤΡΑΜ 
ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

«ΠΟΘΟΣ»
Τένεσι Ουίλιαμς 

Σκηνοθεσία: 
Μιχαήλ  

Μαρμαρινός

ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Χάρολντ Πίντερ 

Σκηνοθεσία: 
Γιάννης  
Μόσχος

Ο ΓΛΑΡΟΣ
Άντον Τσέχοφ 

Σκηνοθεσία: 
Γιάννης  

Χουβαρδάς

ΡΩΜΑΙΟΣ  
ΚΑΙ  ΙΟΥΛΙΕΤΑ
Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

Σκηνοθεσία: 
Κωνσταντίνος Ρήγας

2014-2019 Πέντε χρόνια με κορυφαίες 
παραστάσεις και μοναδικούς πρωταγωνιστές



-90 επιχειρήσεις 
το 2014 
σε σχέση 
με την προηγούμενη 
χρονιά

Ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η μεγαλύτερη αύξηση στο 
μέτωπο των θέσεων εργασίας εντοπίζεται στις περιοχές όπου ο 
Δήμος προχώρησε σε αναπλάσεις όπως το σύνολο του Εμπο-
ρικού Κέντρου (Τσαμαδού, Σωτήρος, Ηρώων Πολυτεχνείου), 
αλλά και στις γειτονιές, καθώς και στην περιοχή της Τρούμπας.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕΠ

18,5%

Aπό 27% 
το 2014 η ανεργία 
σήμερα βρίσκεται 
στο

ποσοστό
που ισοδυναμεί 
σε 17.000 
θέσεις εργασίας

Φροντίζουμε
τους Πειραιώτες

Εμπορικό κέντρο 
Πειραιά

8,5% 
πτώση ανεργίας

Α’ εξάμηνο

2014

2018-’19





Μέχρι το τέλος  
του 2018

587
νέες επιχειρήσεις
λειτούργησαν 
στον Δήμο Πειραιά

Το Α’ εξάμηνο  
του 2019

134
ακόμα 
επιχειρήσεις
άνοιξαν φτερά

2014 2018 2019

Σημαντική είναι η ενίσχυση της εστίασης που ως 
κλάδος συμβάλλει θετικά στη μείωση του ισο-
ζυγίου ανοιχτών-κλειστών καταστημάτων. Ση-
μαντική και η αύξηση των άλλων κλάδων οικο-
νομικών δραστηριοτήτων.



11+1 άξονες 
για τον Πειραιά 
του 2023

Αναλυτικά το Πρόγραμμα μας 
στο www.peiraiasnikitis.gr

Καλύτερη ζωή  
στην πόλη
Έχουμε δρομολογήσει τα έργα 
κυρίως μέσω της ΟΧΕ για μια 
πόλη καλύτερη και πιο φιλική για 
όσους ζουν, κινούνται και εργά-
ζονται σε αυτήν. Μια πόλη πιο 
καθαρή, με λιγότερα σκουπίδια 
και περισσότερη ανακύκλωση, 
με γειτονιές πιο περιποιημένες 
(καθαρές και με επαρκή φωτι-
σμό), με περισσότερο πράσινο 
και ελεύθερους χώρους. Μια 
πόλη πιο φιλική και προσβάσιμη 
σε όλους, που θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες μετακίνησης όλων, και 
ιδιαίτερα των πεζών και των ατό-
μων με αναπηρία.

Ώθηση στην οικονομία 
της πόλης
“Ρίχνουμε” στην πόλη  τα 80 
εκατ. που έχουμε εξασφαλίσει 
από την ΟΧΕ. Ενθαρρύνουμε τις 
ιδιωτικές επενδύσεις και αξιο-
ποιούμε τις ευκαιρίες που δημι-
ουργεί η επένδυση στο λιμάνι του 
Πειραιά. Εκμεταλλευόμαστε τα 
θετικά οφέλη με την ενίσχυση 
της κρουαζιέρας, τη δημιουργία 
ξενοδοχειακών μονάδων και συ-
νεδριακού κέντρου στην Παγό-
δα. Παράλληλα, διασφαλίζουμε 
την προστασία του περιβάλλο-
ντος και διεκδικούμε πρόσθετα 
αντισταθμιστικά οφέλη για την 
πόλη μας.

Ο Πειραιάς 
Προορισμός
Ενισχύουμε και προβάλλουμε 
τον Πειραιά ως διεθνή τουριστι-
κό προορισμό μέσω των χρημά-
των που έχουμε εξασφαλίσει από 
την ΟΧΕ. Αναβαθμίζουμε το του-
ριστικό προϊόν του Πειραιά σε δι-
ασύνδεση με τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, τη γαστρονομία και τη 
θάλασσα. Ενισχύουμε το συνε-
δριακό τουρισμό και διεκδικού-
με την επαναφορά της διοργά-
νωσης των «Ποσειδωνίων» στην 
πόλη μας.

Η Νέα...  
“Έξυπνη Πόλη” 

Ο Πειραιάς εξελίσσεται με γρή-
γορα βήματα σε μια σύγχρονη 
και έξυπνη πόλη μέσω των χρη-
μάτων που έχουμε εξασφαλί-
σει από την ΟΧΕ. Με χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας διευκο-
λύνεται η καθημερινότητα των 
πολιτών με τη βελτίωση των υπη-
ρεσιών που παρέχει ο Δήμος 
στους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις, και ενίσχυση των τεχνολο-
γικών υποδομών και δυνατοτή-
των της πόλης.

Ανοιχτή και Έξυπνη 
Διακυβέρνηση
Ο Δήμος Πειραιάς λειτουργεί 
με τρόπο σύγχρονο και αποτε-
λεσματικό, στα πρότυπα όλων 
των μεγάλων πόλεων του εξω-
τερικού. Με διαφάνεια για κάθε 
απόφαση και λογοδοσία προς 
τους πολίτες, αλλά και με τη δυ-
νατότητα των τελευταίων να αξι-
ολογούν στην πράξη το παραγό-
μενο έργο. 

Προτεραιότητα  
στις Γειτονιές
Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένο 
πλαίσιο δράσεων για κάθε γει-
τονιά του Πειραιά. Αντιμετωπίζο-
ντας τα υφιστάμενα προβλήματα 
και πραγματοποιώντας έργα που 
βελτιώνουν την εικόνα των γει-
τονιών, την καθημερινότητα και 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Δημιουργώντας περισσότερους 
χώρους πρασίνου, ελεύθερους 
χώρους και χώρους άθλησης και 
αναψυχής, και εξασφαλίζοντας 
την πρόσβαση όλων των γειτο-
νιών στους χώρους αυτούς.

Φροντίδα για όσους 
έχουν ανάγκη
Στηρίζουμε έμπρακτα τους πολί-
τες που έχουν ανάγκη, και ιδιαίτε-
ρα τους οικονομικά αδύναμους, τα 
παιδιά και τους ηλικιωμένους. Ενι-
σχύουμε τη δημόσια υγεία και την 
πρόληψη, διευρύνοντας το δίκτυο 
των Δημοτικών Ιατρείων. Εξασφα-
λίζουμε την επάρκεια των κοινωνι-
κών υποδομών και υπηρεσιών σε 
κάθε Δημοτική Κοινότητα του Πει-
ραιά. Υλοποιούμε μέσω της ΟΧΕ 
στο Στρ. Παπαδογιωργή ένα  νέο 
κέντρο αλληλεγγύης.

Αθλητισμός  
για όλους
Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των 
υφιστάμενων αθλητικών χώρων 
και σχεδιάζουμε τη δημιουργία 
νέων σε κάθε Δημοτική Κοινό-
τητα. Υποστηρίζουμε τους τοπι-
κούς αθλητικούς συλλόγους και 
εξασφαλίζουμε ελεύθερους χώ-
ρους άθλησης για όλους. Ενισχύ-
ουμε τη λειτουργία του ΟΠΑΝ και 
τις υπηρεσίες που παρέχει, και 
σχεδιάζουμε τη δημιουργία νέων 
αθλητικών υποδομών (π.χ. κλει-
στό κολυμβητήριο).

Αλλάζουμε  
την εικόνα της πόλης
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα 
που αλλάζουν την όψη του Πει-
ραιά, βελτιώνουν την καθημερι-
νότητα και την ποιότητα ζωής και 
συμβάλλουν στην προσέλκυση 
επενδύσεων και την ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας. Κυρίως μέσα 
από την ΟΧΕ  και άλλους ευρωπα-
ϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε 
στηρίζουμε την υλοποίηση σημα-
ντικών έργων. Μεταξύ αυτών, οι 
αναπλάσεις στον Άγ. Διονύσιο, το 
Μικρολίμανο, την ακτή Δηλαβέ-
ρη, την ακτή Θεμιστοκλέους, την 
πλατεία Καρπάθου, αξιοποίηση 
του πρώην Στρ. Παπαδογιωργή, 
του Πύργου, και τη βιοκλιματική 
ανάπλαση της κεντρικής υπαίθρι-
ας αγοράς.

Σχεδιάζουμε  
τον Πειραιά του 2030
Διαμορφώνουμε ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο για τη Μητροπολιτικό-
τητα του Πειραιά, με ορίζοντα το 
2030. Αξιοποιούμε όλα τα διαθέ-
σιμα χρηματοδοτικά εργαλεία κα-
θώς και νέα στο πλαίσιο της νέας 
προγραμματικής περιόδου.

Ο Πολιτισμός  
στο επίκεντρο
Αναδεικνύουμε το πολιτιστικό 
απόθεμα του Πειραιά, σε συνερ-
γασία με άλλους πολιτιστικούς 
φορείς, και στηρίζουμε τη σύγ-
χρονη καλλιτεχνική δημιουργία 
με επίκεντρο το Δημοτικό Θέα-
τρο Πειραιά. Αναβαθμίζουμε το 
θεσμό των «Ημερών Θάλασσας» 
και διευρύνουμε το δίκτυο μου-
σείων της πόλης.

1 3 5 7 119
2 4 6 8 10 12

Έμφαση στη Γαλάζια 
Οικονομία και την 
Επιχειρηματικότητα
Ενισχύουμε την επιχειρηματικό-
τητα μέσω των χρημάτων που 
έχουμε εξασφαλίσει από την 
ΟΧΕ. Στηρίζουμε τις νέες δυνα-
μικές επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες, καθώς και την επιχειρηματι-
κή και εμπορική αξιοποίηση της 
έρευνας από το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά. Προχωράμε άμεσα σε 
δράσεις τόνωσης της τοπικής 
αγοράς και δημιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης.



Μετά από πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς και 
δημιουργίας συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά 
να ονειρευόμαστε και να υλοποιούμε για την 
πόλη μας, τον Πειραιά.



YiannisMoralis

yiannismoralis

www.peiraiasnikitis.gr


