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Κάναμε μεγάλα βήματα στον τομέα των

Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε
δεν πρέπει να μείνει στη μέση
του Χρήστου Αγραπίδη*

σχολικών υποδομών. Υλοποιήσαμε το
μεγαλύτερο πρόγραμμα ανέγερσης
σχολικών κτιρίων στην ιστορία της πόλης,
με 20 νέα κτίρια και λύσαμε το πρόβλημα
της διπλής βάρδιας στον Πειραιά.

Πριν από 8 χρόνια, αναλαμβάνοντας τα
καθήκοντά μου μέσα σε μια κατάσταση

Κάναμε πράξη την ασφαλτόστρωση πάνω

διάλυσης και παρακμής, υποσχέθηκα στους

από 700.000 τετραγωνικών μέτρων

Πειραιώτες μια πόλη με το κεφάλι ψηλά.

δρόμων και προχωρήσαμε στην ανακαίνιση

Στόχος μας ήταν να αποκαταστήσουμε το

πάνω από 350.000 τετραγωνικά μέτρων

κύρος του Πειραιά, να αναδείξουμε τις

πεζοδρομίων. Πολλά νεοκλασικά κτίρια

δυνατότητές του, να αναβαθμίσουμε το

αναπαλαιώθηκαν.

επίπεδο ζωής των κατοίκων και να
βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους. Με

Όλα τα μεγάλα θέματα της πόλης

σκληρή δουλειά καταφέραμε να κάνουμε

προχώρησαν σημαντικά επί των ημερών

πολλά βήματα μπροστά.

μας. Το Δημοτικό Θέατρο εντάχθηκε στο Γ’
ΚΠΣ, δημοπρατήθηκε και θα είναι έτοιμο σε

Δημιουργήσαμε νέους θεσμούς για την

670 ημέρες από την υπογραφή της

εξυπηρέτηση των δημοτών, όπως τα τρία

σύμβασης. Άνοιξε ο δρόμος για την

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τη

αξιοποίηση του Πύργου, που είναι επίσης

Γραμμή Επικοινωνίας του Δήμου Πειραιά.

αίτημα δεκαετιών.

Θέσαμε ανάμεσα στους πρώτους στόχους
μας την αναβάθμιση του Τομέα της

Δώσαμε εξίσου βάρος και στις πολιτιστικές

Καθαριότητας. Ανανεώσαμε και αυξήσαμε

δραστηριότητες. Δημιουργήσαμε νέα

τον στόλο καθαριότητας. Αποκτήσαμε νέο

ΚΑΠΗ, νέους παιδικούς και βρεφικούς

υπερσύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής

σταθμούς. Δημιουργήσαμε επίσης το «Σπίτι

τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισης, με

της Κακοποιημένης Γυναίκας», το «Σπίτι

αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο των

των Αστέγων», και ξεκινήσαμε το

δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων

«Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι».

στις ευαίσθητες περιοχές της πόλης.
Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα Ανακύκλωσης.

Ενισχύσαμε τον Πολιτισμό, διοργανώνοντας

Αυξήσαμε το πράσινο δημιουργώντας

αμέτρητες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά

πάρκα, όπως ο Τιτάνειος και ο

και τα φεστιβάλ Καλοκαιριού. Ανακαινίσαμε

Θεμιστόκλειος Κήπος, το πάρκο της

το Βεάκειο και το Παλαιό Ταχυδρομείο. Σε

Τερψιθέας, η Πλατεία Γεννηματά στα

ό,τι αφορά τον αθλητισμό, δημιουργήσαμε

Καμίνια, και αναπλάσαμε 23 παιδικές χαρές.

νέα γήπεδα και προωθήσαμε περισσότερα
προγράμματα άθλησης.
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Παρά τα όποια λάθη ή παραλείψεις, τον

σήμερα λειτουργεί ήδη σε

λόγο μου τον κράτησα. Ο Πειραιάς έγινε

ορισμένες περιοχές.

καλύτερος. Το έργο που κάναμε σε όλους

9

Προχωράνε οι αναπλάσεις δρόμων

τους τομείς είναι σημαντικό. Η εποχή της

και πλατειών στα διαμερίσματα της

διάλυσης ανήκει πια στο παρελθόν.

πόλης μας, οι οποίες έχουν ήδη
ενταχθεί στην προγραμματική

Στόχοι φυσικά υπάρχουν και για την

σύμβαση του Δήμου Πειραιά με το

επόμενη μέρα. Έχουμε και τις γνώσεις και

ΥΠΕΧΩΔΕ.

την εμπειρία και το μεράκι να το

9

Δημιουργούνται νέοι και
ενισχύονται οι υφιστάμενοι

πετύχουμε.

πολιτιστικοί και αθλητικοί θεσμοί,
Για την επόμενη 4ετία δεσμευόμαστε:
9

Ολοκληρώνεται το Δημοτικό

τουρνουά, το φεστιβάλ του

Θέατρο. Το έργο έχει ήδη

Βεακείου, οι εορταστικές

δημοπρατηθεί και θα είναι έτοιμο σε

εκδηλώσεις.

670 μέρες από την υπογραφή της

9

Ξεκινάει το πρόγραμμα «Πρόσοψη»

την απομάκρυνση των σχολείων

με κίνητρα στους πολίτες για την

της Ραλλείου, είναι πλέον εφικτή.
9

Δημιουργείται Κέντρο Χονδρικού

των κτιρίων του Πειραιά.

Εμπορίου στην Πλατεία της

Τίθεται σε εφαρμογή η

Ιπποδαμείας και Εμπορικό Κέντρο

κυκλοφοριακή μελέτη που ετοίμασε

για πειραϊκές επιχειρήσεις στον

ο Δήμος Πειραιά και ξεκινάει η

Σχιστό.
9

Δημιουργούνται δύο νέα ΚΕΠ, ώστε

στάθμευσης (Πλ. Πηγάδας,

να υπάρχει πλέον ένα σε κάθε

Προφήτη Ηλία και Πλ. Κανάρη) με

διαμέρισμα.

αυτοχρηματοδότηση. Οι προμελέτες

9

Ξεκινά η αξιοποίηση του Πύργου με
αυτοχρηματοδότηση, η οποία μετά

κατασκευή τριών χώρων

9

9

σύμβασης.

ανάπλαση των εξωτερικών όψεων

9

όπως τα μαθητικά φεστιβάλ και

9

Αυξάνονται οι περιπολίες της

και οι γεωτεχνικές μετρήσεις έχουν

Δημοτικής Αστυνομίας σε όλα τα

ήδη ξεκινήσει.

διαμερίσματα της πόλης.

Ολοκληρώνονται τα έργα στο

9

Δημιουργούνται βρεφικοί σταθμοί

Στρατόπεδο Παπαδογιώργη και στο

και κέντρα ολιγόωρης φιλοξενίας

φαληρικό μέτωπο, με την

παιδιών σε όλα τα διαμερίσματα και

κατασκευή σύγχρονων αθλητικών

επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας

χώρων.

στους παιδικούς σταθμούς του

Επεκτείνεται σε όλη την πόλη το

Κέντρου για την καλύτερη

πρόγραμμα ανακύκλωσης, που

εξυπηρέτηση των εργαζόμενων
γονέων.
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Καθιερώνεται συσσίτιο για άπορους
δημότες και δημιουργείται το
κέντρο δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών με αναπηρία.

Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε δεν πρέπει
να μείνει στη μέση. Η επιστροφή σε
εκείνους που διέλυσαν τον Δήμο την
περασμένη 10ετία θα είναι καταστροφική
για την πόλη μας. Με σκληρή δουλειά,
πρόγραμμα και συνέπεια θα
ολοκληρώσουμε την τεράστια προσπάθεια
που ξεκινήσαμε. Για να κάνουμε τον
Πειραιά όπως τον ονειρευόμαστε για μας
και τα παιδιά μας.
* δήμαρχος Πειραιά, επικεφαλής του
Συνδυασμού «Ώρα Πειραιά»
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