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Ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης «Πειραιάς για όλους» για τον
απολογισμο πεπραγμένων στο Δήμο Πειραιά:
Με τη
γνώριμη πια και την εξ ανάγκης αποδεκτή, λόγω Covid-19, διαδικασία των τηλεδιασκέψεων
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 40 δημοτικών συμβούλων ο Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής
για το 2019.

Ο Απολογισμός Πεπραγμένων του Δήμου συνιστά κορυφαία δημοκρατική λειτουργία,
που προβλέπεται από τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, καθώς μέσα από αυτή ελέγχεται η
Δημοτική Αρχή για την οικονομική και διοικητική κατάσταση αλλά και για το πρόγραμμα
εκτέλεσης των έργων.

Αυτή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκαλείται με αποκλειστικό θέμα τη
«λογοδοσία» ενώπιον φορέων, δημοτών και κατοίκων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα λόγου,
κριτικής και προτάσεων στα πεπραγμένα των Υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος δεν αποδέχθηκε την πρότασή μας να μετατεθεί η συνεδρίαση για το
ερχόμενο φθινόπωρο -όπως συνέβη και πέρυσι- με στόχο τη δυνατότητα συμμετοχής
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, όπως ο νόμος ορίζει. Προτίμησε να
πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών και με συνοπτικές διαδικασίες,
προφανώς για να «ξεμπλέκει» με την ενοχλητική δημοκρατική διαδικασία του διαλόγου.

Δεν αρμόζει στην ιστορία και την προοπτική του Πειραιά ο τρόπος διαχείρισης των
ζητημάτων του από τη δημοτική αρχή του Γιάννη Μώραλη και με την απόλυτη -δυστυχώςταύτιση του έτερου συνδυασμού «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο» του υποψήφιου δημάρχου, Νίκου
Βλαχάκου, που υποτίθεται ότι είναι παράταξη της αντιπολίτευσης, και με τα ακροδεξιά
εξαπτέρυγα να χειροκροτούν και να πλαισιώνουν τη δημοτική πλειοψηφία, επιβεβαιώνοντας
τις προεκλογικές φήμες για τους λόγους που επιδιώχθηκε να βρεθούν στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Στις τοποθετήσεις μας εξηγήσαμε ότι ο απολογισμός του Δήμου οφείλει να είναι η
ετήσια μεγάλη εκδήλωση της δημοκρατικής συμμετοχής των δημοτών και ταυτόχρονα ένα
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βήμα αυτοαξιολόγησης της κυβερνώσας δημοτικής παράταξης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Περιμέναμε να περιλαμβάνει ο απολογισμός το στρατήγημα για την πόλη. Τέτοιο δεν
φαίνεται πουθενά. Ο Δήμος Πειραιά κυβερνιέται όχι ένα χρόνο, αλλά έξι χρόνια από τον
Γιάννη Μώραλη. Περιμέναμε τους πλούσιους «χορηγούς» που υπόσχονταν να σώσουν την
πόλη. Ως τώρα λινάτσες σε ερείπια και κάτι άσχετες προτομές σε πλατείες. Περιμέναμε να
μπει τάξη στην καθαριότητα, στο πράσινο. Ως τώρα δεν έχουμε κάνει βήμα από την εποχή
Αγραπίδη, Φασούλα, Μιχαλολιάκου. Η πόλη στενάζει από το κυκλοφοριακό ακριβώς όπως
και το 2014. Το Μετρό δεν έχει φτάσει ακόμη, ούτε το Τραμ και κανείς δεν ιδρώνει για
αυτό. Δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ακολουθώντας την πεπατημένη συνεχίζουν να
κανοναρχούν τον Πειραιά με τα ίδια αποτελέσματα. Υπήρχε το καλάθι με τα «έτοιμα» του
ΣΥΡΙΖΑ και της Δούρου -πάνω από €150εκ. για τον Πειραιά, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση
που είχε ποτέ η πόλη. Ακόμη περιμένουμε να εκταμιευθούν λόγω της αδυναμίας του Δήμου
να τα απορροφήσει.

Και δίπλα η Cosco κάνει ό,τι θέλει χωρίς να λογαριάζει κανέναν, αναπτύσσει το λιμάνι
αποκλειστικά για το δικό της κέρδος, ενώ η δημοτική πλειοψηφία παρακολουθεί αμήχανη,
αν όχι αδιάφορη, την έκρηξη κερδών του ΟΛΠ, με μοναδικό αντάλλαγμα το ανταποδοτικό
ποσό για τον Δήμο, που εξασφάλισε ως υπουργός ο Θοδωρής Δρίτσας το 2016. Το Home
Port κατασκευάζεται και κανείς δεν αναρωτιέται τι θα αφήσει στην πόλη εκτός από το βαρύ
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του.

Σε θέματα που άξιζε να είμαστε θετικοί είμασταν. Επικροτήσαμε τη λειτουργία του
Δημοτικού Θεάτρου, παρά το αδικαιολόγητο σοκ της αλλαγής καλλιτεχνικού διευθυντή, τις
«Ημέρες Θάλασσας», την ανακατασκευή των παιδικών χαρών με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος», την επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων με χρηματοδότηση
της Περιφέρειας, τις μικρές παρεμβάσεις στην οδοποιία και τη συντήρηση κάποιων
σχολικών μονάδων. Τις υπηρεσίες του Δήμου που λειτούργησαν και κυρίως τους μη
μόνιμους υπαλλήλους που σήκωσαν το βάρος και τον κίνδυνο της πανδημίας. Όπως και την
ΚΟΔΕΠ που προσπάθησε να στηρίξει όπως μπορούσε ευάλωτες ομάδες της πόλης μας,
παρά την απουσία στρατηγικού σχεδίου για την κρίση, το οποίο ούτε σήμερα υπάρχει.

Αποδοκιμάσαμε τη μη ανάληψη πρωτοβουλιών σε σημαντικά θεσμικά ζητήματα, όπως:

•
η υποβάθμιση των Δημοτικών Κοινοτήτων,
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•
η μη συγκρότηση -και άρα μη λειτουργία- των Επιτροπών Ναυτιλίας και Τουρισμού

•
η μη συγκρότηση -και άρα μη λειτουργία- του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων

•
έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων

Επικρίναμε την καθυστέρηση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και
τη σχεδιαζόμενη υποβάθμιση της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, την
επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της Διεύθυνσης Πρασίνου-Περιβάλλοντος, καθώς και την
ολιγωρία στη διεκδίκηση και αξιοποίηση μεγάλων ελεύθερων χώρων (στρατόπεδα, ΧΡΩΠΕΙ,
κ.ά).

Υπογραμμίσαμε, επίσης, την έλλειψη πολιτικής για την ανακύκλωση, τα υψηλότατα
ανταποδοτικά τέλη και τη μη διάθεσή τους αποκλειστικά στην καθαριότητα και τον
ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Σημειώνεται ότι από τα περίπου €30εκ. που εισπράττει ο
Δήμος ετησίως μόνο τα €20εκ. διατίθενται προς τον σκοπό αυτό. Τα υπόλοιπα
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών των Υπηρεσιών.
Δηλαδή, στην ουσία πρόκειται για φόρο και όχι τέλος. Είναι άραγε νόμιμο και ηθικό;

Έντονη ήταν η κριτική μας στα θέματα του αθλητισμού και της σχολικής στέγης, για τα
οποία -έξι χρόνια τώρα- δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε διαφαίνεται κάποια πρωτοβουλία για
τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων (στίβος, αθλοπαιδιές, ποδόσφαιρο,
κολυμβητήριο) και νέων σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα νηπιαγωγεία, καθώς η κατάσταση στα
υπάρχοντα -κυρίως στη Β’ Δημοτική Κοινότητα- είναι τραγική και επικίνδυνη. Και κοντά σ’
αυτά, αντιταχθήκαμε στη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), που
έγινε με προχειρότητα και με μοναδικό κίνητρο το κέρδος του επιχειρηματία

Για τη Δημοτική Αρχή ο Απολογισμός ήταν για μια ακόμη φορά μια τυπική διαδικασία,
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αφού από το πολυσέλιδο κείμενο που συνέταξαν με επιμέλεια οι Υπηρεσίες απουσιάζει
εμφανέστατα ο σχεδιασμός και η πολιτική προοπτικής της πόλης μας.
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