Ο «Πειραιάς για Όλους» απαντάει με αποχή στα καψόνια του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη, 08 Ιουνίου 2021 20:36

Ανακοίνωση-Απάντηση της Δημοτικής Κίνησης «Πειραιάς για Όλους» στην απαξίωση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά:
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
φαίνεται ότι ζήλεψε το «επιτελικό κράτος» και αποφάσισε να ξεμπλέκει με την κουραστική
δημοκρατία. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Ειδοποίησε την Τρίτη 8/6/2021 στις 11:59 το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει εκτάκτως
δια περιφοράς στις 12:30.

Ούτε σε ορντινάντσα σας, κύριε Πρόεδρε, δεν θα τολμούσατε να κάνετε τέτοιο καψόνι!

Και είναι η πολλοστή φορά που διαπράττετε το ίδιο ατόπημα. Μπορεί οι συνάδελφοι των
παρατάξεων της πλειοψηφίας να είναι διαθέσιμοι, εμείς όχι.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν πολύ σοβαρά για τέτοια παιχνίδια. Δεν ήταν
τρίωρη παραχώρηση πλατείας για κοινωφελή σκοπό, αλλά ασφαλτοστρώσεις και σχολεία.
Θέματα που χρειάζονται μελέτη και την απαιτούμενη προετοιμασία, γιατί στα δημοτικά
συμβούλια, όπως γνωρίζει ο Πρόεδρος, τουλάχιστον εμείς -ο «Πειραιάς για Όλους»- δεν
παριστάνουμε τις γλάστρες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφασίσαμε να απέχουμε. Με λύπη μας δεν δώσαμε τη θετική
μας ψήφο στην Β’ τακτική επιχορήγηση έτους 2021 για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των σχολείων και στην παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 10ου
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Γυμνασίου Πειραιά στην ΚΟ.Δ.Ε.Π για τη λειτουργία των θερινών τμημάτων του
Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης.

Το ξαναείπαμε όμως, εμείς δεν θα συμβάλλουμε στην απαξίωση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πειραιά.

Συνέλευση κατοίκων Μικρολίμανου

Συνέλευση της Επιτροπής Κατοίκων του Μικρολίμανου και του «Πειραιάς για Όλους» την
Τετάρτη 09.06.2021 και ώρα 19:00-21:00 στα σκαλάκια της οδού Μίνωος και Βότση
με θέματα:

•
Κυκλοφοριακό και στάθμευση

•
Αυθαίρετα και ηχορύπανση

Και αυτό γιατί, ενώ στο Μικρολίμανο προχωράει με καθυστερήσεις η εκτέλεση των έργων
της ανάπλασης -έργα που χρηματοδότησε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή
Δούρου/Γαβρίλη και τα οποία στηρίζουμε και διεκδικούμε εδώ και είκοσι χρόνια- η δημοτική
αρχή άφησε την κατάσταση να ξεφύγει εις βάρος των κατοίκων.

Το νέο οδόστρωμα παραδόθηκε στα τραπεζοκαθίσματα και τα προβλεπόμενα από τις
μελέτες parking για κατοίκους και επισκέπτες δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη. Παράλληλα,
ένα ολονύχτιο πάρτυ με δυνατές μουσικές -υπό την ανοχή της αστυνομίας και του Δήμου σε
τοπικά μαγαζιά- έκανε τους κάτοικους να στενάξουν το περασμένο Σαββατοκύριακο.
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