
Αναλυτικά το Πρόγραμμά μας στο www.peiraiasnikitis.gr

20+1 λόγοι 
να στηρίξεις ξανά 
«Πειραιά Νικητή» 

και Γιάννη Μώραλη

Υλοποιεί το μεγαλύτερο  
αναπτυξιακό σχέδιο  

που έγινε ποτέ στην πόλη
Παρά τη δύσκολη πολιτική συγκυρία και τα εμπόδια, 

κατάφερε να εξασφαλίσει 
για τον Πειραιά μας πάνω από 

€111.000.000



Στις δημοτικές 
εκλογές 

ψηφίζουμε 
για Δήμαρχο!

80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΏ είναι ήδη 
στα ταμεία του Δήμου Πειραιά. Πρόκειται για 
ευρωπαϊκά χρήματα, που τα κέρδισε η Δημο-
τική Αρχή, αφού η πρόταση του Δήμου Πειραιά 
αναδείχθηκε ως η καλύτερη από όλες τις άλλες. 

ΕΙΝΑΙ ΧΡΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΉΜΑΝΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑ, αναπλάσεις και κοινωνικές δομές. 
Δημιουργείται ενα ευνοϊκό περιβάλλον για την 
επιχειρηματικότητα, νέες θέσεις εργασίας και 
ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους, για να 
πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.Με τα χρή-
ματα αυτά ενισχύονται και οι κοινωνικές δομές.

Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙ-
ΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. Πλέον, υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες για επενδύ-
σεις, διότι βλέπουν στην πόλη μας προοπτική.

17.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΤΉΚΑΝ τα οικονομικά 
του Δήμου, παρά το υπέρογκο χρέος που πα-
ρέλαβε η Δημοτική Αρχή, 133 εκατ. ευρώ. Με 
την αναχρηματοδότηση του δανείου, κέρδισε 
7 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ετήσιο ανταποδοτικό τέ-
λος, τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, από τη λει-
τουργία του Λιμανιού, το οποίο θα πάει στη 
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΜΕΙΏΣΕ ΤΑ ΔΉΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΉ 10% 
και με αυτό τον τρόπο απαλλάχθηκαν οι κοι-
νωνικά ευπαθείς ομάδες.

ΣΤΉΡΙΞΕ ΣΤΉΝ ΠΡΑΞΉ όσους το εί-
χαν ανάγκη, ειδικά την τρίτη ηλικία και τους 
οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΉΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ 
για την πόλη. Το Μικρολίμανο αλλάζει πρόσω-
πο,  δρομολογείται η ανάπλαση της Ακτής Δη-
λαβέρη, προχωρά η ανάπλαση της περιοχής 
του Αγ. Διονυσίου και ακολουθεί η Πειραϊκή. 
Για όλα αυτά έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα.

ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ. 
Ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός, με σημαντικά 
έσοδα για τον Δήμο, για ένα έργο που θα 
αλλάξει την εικόνα της περιοχής. 

ΕΛΥΣΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉ-
ΜΑΤΑ της πόλης, όπως είναι -εκτός από το 
Μικρολίμανο και τον Πύργο- το οικόπεδο Μελετό-
πουλου (πρώην Λούνα Παρκ) στο Ν. Φάληρο, που 
θα γίνει πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίη-
σης, και ο πρώην Κιν/φος Γκλόρια στα Καμίνια, 
που θα γίνει σύγχρονος Βρεφονηπιακός Σταθμός.

ΠΡΟΧΏΡΉΣΕ ΣΕ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ σε 
όλες τις μεγάλες πλατείες και τους πεζοδρό-
μους. Στην Πλατεία Αλεξάνδρας, την Κανά-
ρη, την Πηγάδα, την Πλατεία Θεμιστοκλή, την 
Πλατεία Αγίων Αναργύρων, αλλά και σε όλους 
τους μεγάλους εμπορικούς πεζοδρόμους.

42 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ στην πόλη ανακα-
τασκευάστηκαν ή δημιουργήθηκαν από την αρχή. 

ΑΓΟΡΑΣΕ νέα σύγχρονα και ασφαλή λε-
ωφορεία για τη δημοτική συγκοινωνία.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΉΣΕ ΤΉΝ ΑΛΛΑΓΉ 
όλων των φωτιστικών της πόλης. Ο καλύτε-
ρος φωτισμός μειώνει την εγκληματικότητα.

ΒΕΛΤΙΏΣΕ ΤΉΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΖΏΉΣ. 
Φυτεύτηκαν 30,000 νέα φυτά, ενώ ήδη 57,192 
τ.μ. πεζοδρομίων αναπλάστηκαν, αλλάζοντας 
το τοπίο σε κεντρικές οδούς, και 151.026 τ.μ. 
δρόμων ασφαλτοστρώθηκαν.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ το Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά σε ένα από τα κορυφαία θέατρα 
της χώρας.

ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟ στις γειτο-
νιές και κοντά στα παιδιά με πλήρως ανακα-
τασκευασμένα γήπεδα και δωρεάν camps. 

ΚΑΤΕΣΤΉΣΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ προορι-
σμό πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού. 
Η πόλη απέκτησε τουριστική ταυτότητα.

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ διαχωριστικές 
γραμμές. Ανθρωποι από όλους τους πολιτι-
κούς χώρους ένωσαν δυνάμεις για το καλό 
του Πειραιά μας.


