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Ο Δήμαρχος Πειραιά ο Γιάννης Μώραλης υποδέχθηκε στο Δημαρχείο, τον
Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μώραλης ενημέρωσε τον κ. Παπαστεργίου για τα
έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Πειραιά, συζήτησαν για smart και
καινοτόμες δράσεις που αφορούν τις πόλεις τους, ενώ αναφέρθηκαν και σε ζητήματα της
τοπικής αυτοδιοίκησης που άπτονται του ενδιαφέροντος και των αρμοδιοτήτων της
κεντρικής διοίκησης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, τόνισε σε δήλωσή του:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που υποδέχθηκα τον φίλο Δήμαρχο Τρικκαίων και Πρόεδρο
της Κ.Ε.Δ.Ε. Δημήτρη Παπαστεργίου στον Πειραιά, με τον οποίο έχουμε γνωριστεί από την
πρώτη μας θητεία και έχουμε συχνή επικοινωνία. Έχω επισκεφθεί τα Τρίκαλα δύο φορές
και έχω διαπιστώσει πόσο καλή δουλειά γίνεται εκεί. Συζητήσαμε για smart λύσεις και
καινοτομίες, έναν τομέα στον οποίο ο Δήμος Τρικκαίων είναι πρωτοπόρος. Τα τελευταία
χρόνια και στον Πειραιά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, ώστε η πόλη μας να
αποκτήσει «έξυπνες» λειτουργίες και υπηρεσίες. Συζητήσαμε επίσης, για θέματα κεντρικού
ενδιαφέροντος όπως είναι το εκλογικό νομοσχέδιο, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το
νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς και άλλα θέματα που απασχολούν την τοπική
αυτοδιοίκηση αυτή την περίοδο. Εχουμε μια εξαιρετικά καλή συνεργασία και χαίρομαι
ιδιαίτερα γι΄ αυτό, καθώς ο Δημήτρης Παπαστεργίου είναι ένας άνθρωπος και ένας
Δήμαρχος που πραγματικά εκτιμώ».

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου,
ανέφερε σε δήλωσή του:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Γιάννη Μώραλη, έναν άνθρωπο που πραγματικά εκτιμώ για
τη δουλειά που κάνει στον Πειραιά. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο το έργο που
γίνεται τα τελευταία χρόνια στην πόλη το οποίο είναι σημαντικό, καθώς είναι διαφορετικά
τα δεδομένα για εμάς στην επαρχία και διαφορετικά σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι ο
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Πειραιάς. Πραγματικά γίνεται ένα εξαιρετικό έργο στον Πειραιά και είμαι σήμερα εδώ για
να ενημερωθώ και να μάθω περισσότερα για όλη αυτή τη δουλειά. Έχουμε πολλά κοινά να
αντιμετωπίσουμε αυτή την ώρα, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, το πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης», νέες αρμοδιότητες. Ευχαριστώ τον Γιάννη Μώραλη για τη φιλοξενία».
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