
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  6.3.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα 

με τον Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις 

δημοτικές εκλογές του Μαΐου, θα είναι κα Αλεξάνδρα Χρυσουλάκη, ο 

κ. Ηλίας Χατζηκώστας και ο κ. Δημήτρης Φωτινιάς. 

 

Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων 

Η κα Αλεξάνδρα Χρυσουλάκη γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον 

Πειραιά. Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας, ενώ έχει ασχοληθεί και 

με τον χώρο της εστίασης. 

Ο κ. Ηλίας Χατζηκώστας γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. 

Είναι απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Διετέλεσε επί 

σειρά ετών Πρόεδρος στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 54ου 

Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, του 6ου Γυμνασίου Πειραιά και του ΓΕΛ 

Καλλίπολης. 



Ο κ. Δημήτρης Φωτινιάς είναι Πειραιώτης, έχει μεγαλώσει και ζει στο 

Χατζηκυριάκειο και επαγγέλλεται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Είναι μέλος 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Β.Ε.Π), μέλος του Συνδέσμου 

Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πειραιά (Σ.Ε.Ε.Η.Π.) και 

μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εγκαταστατών 

Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.). 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του 

καλωσόρισε στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» τους υποψήφιους 

Κοινοτικούς Συμβούλους κα Αλεξάνδρα Χρυσουλάκη και κ.κ. Ηλία 

Χατζηκώστα και Δημήτρη Φωτινιά, τονίζοντας: «Τρεις ακόμα δραστήριοι 

συμπολίτες μας, συντάσσονται με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» 

στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, ως υποψήφιοι Κοινοτικοί 

Σύμβουλοι στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα. Πρόκειται για Πειραιώτες που 

αγαπούν τη γειτονιά τους και έχουν δει την προσπάθεια που 

καταβάλλουμε τα τελευταία 4,5 χρόνια να βελτιώσουμε με παρεμβάσεις 

και έργα την Α΄ Δημοτική Κοινότητα. Στόχος μας είναι να δώσουμε 

ακόμα περισσότερη έμφαση στην επίλυση προβλημάτων σε κάθε 

γειτονιά του Πειραιά, γι΄ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

συμμετέχουν στον συνδυασμό μας ενεργοί πολίτες, με διάθεση 

προσφοράς για την πόλη και τη γειτονιά τους». 

Η κα Αλεξάνδρα Χρυσουλάκη σε δήλωσή της σημείωσε: 

«Χαίρομαι που θα συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφια 

Κοινοτική Σύμβουλος στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα με τον συνδυασμό 

«Πειραιάς Νικητής»  και τον Γιάννη Μώραλη. Τα τελευταία χρόνια έχω 

δει το έργο που έχει υλοποιηθεί στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα και 

επιθυμώ να συμμετέχω στην προσπάθεια του Δημάρχου, για να 

μπορέσω να προσφέρω στην πόλη μας. Για μια καλύτερη 

καθημερινότητα στον Πειραιά και στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα». 



 

Ο κ. Ηλίας Χατζηκώστας σε δήλωσή του, υπογράμμισε:  

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη για 

την υποψηφιότητά μου στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα με τον συνδυασμό 

«Πειραιάς Νικητής». Έχω μεγαλώσει στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα, εκεί 

ζω,  εκεί είναι το σπίτι μου. Στόχος μου μέσα από τη συμμετοχή μου με 

τον Γιάννη Μώραλη στις δημοτικές εκλογές, είναι να προσφέρω όσο 

μπορώ περισσότερο έτσι ώστε η Α΄ Δημοτική Κοινότητα να συνεχίσει να  

βελτιώνεται».  

Ο κ. Δημήτρης Φωτινιάς, σε δήλωσή του, τόνισε: «Μου αρέσει η 

ενασχόληση με τα κοινά της πόλης μας. Ο Πειραιάς είναι ο τόπος μου, 

το μέρος που γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω και δραστηριοποιούμαι 

επαγγελματικά. Για το λόγο αυτό, αποφάσισα να συμμετέχω στις 

αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος στην Α΄ 

Δημοτική Κοινότητα με τον Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό 

«Πειραιάς Νικητής». Μάλιστα ο πατέρας μου διετέλεσε επί σειρά ετών 

στέλεχος στην Α΄ Κοινότητα, στο τμήμα Καθαριότητας του Δήμου 

Πειραιά. Θα ήθελα οι Πειραιώτες να με τιμήσουν με την ψήφο τους, για 

να μου δώσουν την ευκαιρία να  προσφέρω μέσα από την Α΄ Δημοτική 

Κοινότητα, ό,τι καλύτερο μπορώ για την πόλη μου». 

 


