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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποψήφιοι  Κοινοτικοί  Σύμβουλοι  στην  Δ΄  Δημοτική  Κοινότητα με  τον

συνδυασμό  «Πειραιάς  Νικητής»  και  τον Γιάννη Μώραλη στις  προσεχείς  δημοτικές

εκλογές,  θα είναι οι  εν ενεργεία Κοινοτικοί Σύμβουλοι κύριοι  Νίκος Βιρβίλης  και

Ζήσης Ούτρας.

Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων

Ο κ. Νίκος Βιρβίλης γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στα Καμίνια. Σπούδασε

Γραφικές Τέχνες και ψηφιακές εκτυπώσεις και δραστηριοποιείται ως τυπογράφος τα

τελευταία 25 χρόνια. Ασχολήθηκε επίσης με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι πρώην

Γενικός Αρχηγός στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρομήτου Πειραιώς και είναι μέλος

Διοικητικού Συμβούλιου του Ατρομήτου Πειραιώς στο μπάσκετ. Διατελεί Κοινοτικός

Σύμβουλος στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής».

Ο κ. Ζήσης Ούτρας  γεννήθηκε και  ζει  στον Πειραιά.  Αποφοίτησε από το Γ.Ε.Λ.

Καμινίων και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

του Α.Τ.Ε.Ι. Εργάζεται ως Προϊστάμενος Πιστωτικού Ελέγχου σε κορυφαία Εταιρεία

Εισαγωγών-Εξαγωγών Τυροκομικών και άλλων συναφών προϊόντων. 

Το 2007 εξελέγη Εκπρόσωπος Σπουδαστών στο Συμβούλιο  του Τμήματος Διοίκησης

Επιχειρήσεων  της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας  και  το  2008  αντίστοιχα



Εκπρόσωπος Σπουδαστών της Σχολής Διοίκησης και  Οικονομίας.  Το 2014 εξελέγη

Κοινοτικός  Σύμβουλος  στην  Δ΄   Δημοτική  Κοινότητα  Πειραιά  με  τον  συνδυασμό

«Πειραιάς Νικητής».

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

«Ο Νίκος Βιρβίλης και ο Ζήσης Ούτρας είναι εν ενεργεία Κοινοτικοί Σύμβουλοι με τον

συνδυασμό  μας  στην  Δ΄  Δημοτική  Κοινότητα  και  εκ  νέου  υποψήφιοι  στις

επερχόμενες  αυτοδιοικητικές  εκλογές.  Πρόκειται  για  δραστήριους  συνεργάτες,  οι

οποίοι έχουν συμβάλει με ιδέες και προτάσεις τα τελευταία 5 χρόνια στην αναβάθμιση

της  ποιότητας  ζωής  στην  Δ΄   Κοινότητα.  Είναι  σημαντικό  να  συμμετέχουν  στα

Κοινοτικά Συμβούλια αξιόλογοι Πειραιώτες, οι οποίοι να γνωρίζουν τα θέματα που

απασχολούν  τους  δημότες.  Συνεχίζουμε  όλοι  μαζί  προκειμένου  να  κάνουμε  τις

γειτονιές του Πειραιά πιο όμορφες και πιο λειτουργικές». 

Ο κ. Νίκος Βιρβίλης σε δήλωσή του τόνισε:

«Το ενδιαφέρον μου για την πρόοδο της πόλης μου με έκανε να ασχοληθώ στο

παρελθόν με τα κοινά και με αφορμή το όραμα του Γιάννη Μώραλη για τον ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΙΚΗΤΗ εκλέχθηκα Κοινοτικός Σύμβουλος στη Δ΄ Κοινότητα Πειραιά. Το κίνητρο μου

είναι να συνεχίσω με τη βοήθεια των συμπολιτών μου, να προσφέρω στην πόλη

μας». 

Ο κ. Ζήσης Ούτρας ανέφερε σε δήλωσή του:

«Είμαι  στην  ευχάριστη θέση να ανακοινώσω εκ νέου την υποψηφιότητα  μου ως

υποψήφιος  Κοινοτικός  Σύμβουλος  της  Δ΄  Δημοτικής  Κοινότητας  Πειραιά.  Νιώθω

ιδιαίτερη  τιμή  για  την  εμπιστοσύνη  που  δείχνει  στο  πρόσωπο  μου  ο  νυν  και  ο

αυριανός  Δήμαρχος  Πειραιά  κύριος  Μώραλης  και  θα  καταβάλλω  κάθε  δυνατή

προσπάθεια, προκειμένου να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του για την οριστική

μετατροπή του Πειραιά μας σε μια σύγχρονη πόλη, σε έναν ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΗΤΗ για την

οποία  θα είναι  υπερήφανοι  όλοι  οι  δημότες  της.  Το 2014 μοιραστήκαμε  με  τους

Πειραιώτες το όραμά μας και μας εμπιστεύθηκαν.  Πέντε χρόνια αργότερα ήρθε η

στιγμή να συνεχίσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτή την σχέση εμπιστοσύνης. Για

την πόλη μας, τις γειτονιές που μεγαλώσαμε, για τα παιδιά του Πειραιά».




