
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  30.3.2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Έξι ακόμα υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι συμμετέχουν στον 

συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη, στις 

επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Πρόκειται για την κα Οικονομάκου-Ασκοξυλάκη Ιωάννα 

υποψήφια στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα, την κα Κεχαγιά Ζωή 

υποψήφια στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα, την κα Μπάρλα Αικατερίνη 

και τον κ. Καρλάφτη Ευάγγελο υποψήφιους  στην Γ΄ Δημοτική 

Κοινότητα και την κα Νικολαΐδου-Λευτάκη Αναστασία (Τέσσυ)  και 

τον κ. Σαλπέα Πέτρο, υποψήφιους στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. 

Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων 

Η κα Οικονομάκου-Ασκοξυλάκη Ιωάννα μεγάλωσε στην Καλλίπολη. 

Είναι επί σειρά ετών υπεύθυνη γυναικών στην τοπική Νέας Δημοκρατίας 

Καλλίπολης. Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).  

 



Η κα Κεχαγιά Ζωή γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά.  

Σπούδασε διακόσμηση εσωτερικών χώρων και δερματίνων ειδών 

ελληνικής λαϊκής τέχνης. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως 

διακοσμήτρια, ενώ διατηρούσε επιχείρηση στο κέντρο της πόλης. 

Υπήρξε αθλήτρια του στίβου από τα εφηβικά της χρόνια. Έχει διατελέσει 

Πρόεδρος της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας καθώς και Κοινοτική 

Σύμβουλος. 

Η κα Μπάρλα Αικατερίνη μεγάλωσε στο Νέο Φάληρο. Είναι 

συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος. Είναι μέλος Δ.Σ. του Εξωραϊστικού 

Συλλόγου Ν. Φαλήρου «Η Αναγέννηση».  

Ο κ. Καρλάφτης Ευάγγελος  γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο Νέο 

Φάληρο. Είναι απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος. Διατελεί 

Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέου Φαλήρου, Α΄ Αντιπρόεδρος 

του Πειραϊκού Συνδέσμου και Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και 

Επικοινωνίας της Λέσχης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος. 

Η κα Νικολαΐδου-Λευτάκη Αναστασία (Τέσσυ), γεννήθηκε, 

μεγάλωσε και ζει στην Αγιά Σοφιά. Έχει εργαστεί ως ναυτιλιακή 

υπάλληλος ενώ τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο 

του ενδύματος. 

Ο κ. Σαλπέας Πέτρος γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. Είναι 

επιχειρηματίας και μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του 

τόνισε: 

«Το ψηφοδέλτιο του «Πειραιά Νικητή» ενισχύεται ακόμα περισσότερο 

με τη συμμετοχή 6 επιπλέον υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων στις 

δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Πιστεύω πως η διάθεση για προσφορά, η 

αγάπη για την περιοχή τους και η επιθυμία να συμβάλουν στο έργο μας, 



είναι χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους  υποψήφιους που 

ανακοινώνουμε σήμερα. Είναι σημαντικό να συμπορεύονται ως 

υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι με τον συνδυασμό μας,  Πειραιώτες με 

πραγματικό ενδιαφέρον για την πόλη μας. Στόχος μας τα επόμενα 

χρόνια είναι να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα 

που απασχολούν κάθε γειτονιά του Πειραιά, προκειμένου να 

βελτιώσουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας».  

Η κα Οικονομάκου-Ασκοξυλάκη Ιωάννα σε δήλωσή της 

υπογράμμισε: 

«Θέλω να είμαι κοντά στον Δήμαρχο γιατί εκτιμώ τον ίδιο και το έργο 

του κι επιθυμώ να προσφέρω στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα. Χαίρομαι 

που συμμετέχω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και θα 

προσπαθήσω να συνεισφέρω προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 

των κατοίκων της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας».  

Η κα Κεχαγιά Ζωή τόνισε σε δήλωσή της: 

«Η ενασχόλησή μου με τα κοινά του Δήμου Πειραιά δεν έχει ως κίνητρο 

την κάλυψη προσωπικών φιλοδοξιών, αλλά τη δυνατότητα για 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά 

μας και την ποιότητα ζωής μας. Από τις θέσεις που έχω θητεύσει, δεν 

έπαψα να εκπροσωπώ τους συμπολίτες μου που με εμπιστεύθηκαν, με 

ευαισθησία, συνέπεια και ήθος και να αγωνίζομαι μαζί τους για την 

επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων. Σε αυτή την κρίσιμη για την πόλη 

μας και τον τόπο συγκυρία, συντάσσομαι στο πλευρό του Γιάννη 

Μώραλη, με πίστη στο όραμα και τους στόχους του». 

Η κα Μπάρλα Αικατερίνη σε δήλωσή της σημείωσε: 

«Είμαι υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος με τον Γιάννη Μώραλη, γιατί 

ενδιαφέρομαι για το Νέο Φάληρο στο οποίο κατοικώ από το 1962. 



Παλαιότερα δεν υπήρχε εξέλιξη στην περιοχή μας για τη βελτίωση του 

βιοτικού μας επιπέδου. Τα τελευταία χρόνια με Δήμαρχο τον κ. Μώραλη, 

είδαμε να αναγεννιέται το Νέο Φάληρο σε αρκετούς τομείς, αλλά πάντα 

υπάρχουν τα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση. Ευχαριστώ θερμά τον 

Δήμαρχο Πειραιά για τη συμμετοχή μου στον συνδυασμό «Πειραιάς 

Νικητής».  

Ο κ. Καρλάφτης Ευάγγελος ανέφερε σε δήλωσή του: 

«Εκτιμώ τον κ. Γιάννη Μώραλη για την προσπάθεια που έχει κάνει  τα 

τελευταία 5 χρόνια προς τη σωστή κατεύθυνση,  για τη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής των κατοίκων του Πειραιά και ειδικότερα του Νέου 

Φαλήρου. Το πραγματικό ενδιαφέρον του για την επίλυση προβλημάτων 

που απασχολούν τους κατοίκους, με οδήγησε στην απόφαση να 

συμπορευθώ με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», για τη συνέχιση 

και την επίτευξη των στόχων του».  

Η κα Νικολαΐδου-Λευτάκη Αναστασία (Τέσσυ), σε δήλωσή της 

τόνισε:  

«Με ενδιαφέρει η ανάπτυξη της πόλης μου και ειδικά της Ε΄ Δημοτικής 

Κοινότητας, γιατί αγαπάω την περιοχή που γεννήθηκα, μεγάλωσα και 

ζω. Επιθυμώ να ασχοληθώ με τα κοινά και να γίνω μέρος της 

προσπάθειας του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, να αλλάξει ο 

Πειραιάς και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ευχαριστώ 

τον κ. Μώραλη που μου δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχω στις 

δημοτικές εκλογές με τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής».  

 

Ο κ. Σαλπέας Πέτρος ανέφερε σε δήλωσή του:  

«Χρόνια ζώντας και μεγαλώνοντας στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, έχω 

παρακολουθήσει την εξέλιξη της, ειδικά την τελευταία πενταετία. 



Βλέποντας ότι γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια από ανθρώπους με 

όρεξη για την πόλη, θέλησα να συνταχθώ σε αυτή την προσπάθεια. 

Μιλώντας με τον Δήμαρχο κατάλαβα ότι έχει άποψη για την Ε΄ 

Δημοτική Κοινότητα και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στον 

συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής». 


