Πειραιάς, 13.2.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποψήφιoς Κοινοτικός Σύμβουλος στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα με τον
συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη, θα είναι ο κ.
Βασίλης Σκανδάλης.
Ο κ. Σκανδάλης μεγάλωσε και ζει στην Παλιά Κοκκινιά.
Είναι πτυχιούχος σχολής δημοσιογραφίας, κλάδο τον οποίο υπηρέτησε
κατά το παρελθόν στην εφημερίδα Sportime

και στον ραδιοφωνικό

σταθμό Alpha News.
Την περίοδο 2000-2007 εργάστηκε στη γραμματεία της Δημοτικής
Ραδιοφωνίας Πειραιά - ΚΑΝΑΛΙ 1, ενώ το 2007-2012 μεταφέρθηκε στο
τμήμα προμηθειών του Δήμου Πειραιά.
Από το 2012 μέχρι σήμερα εργάζεται στο κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.

Υπήρξε Πρόεδρος του Πνευματικού Εκπολιτιστικού και Φυσιολατρικού
Ομίλου Παλιάς Κοκκινιάς, Αντιπρόεδρος επί 4 χρόνια του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και μέλος
της Αδελφότητας Γαρδικιωτών, ένα ορεινό χωριό στο νομό Τρικάλων το
οποίο αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Τα

τελευταία

7

χρόνια

είναι

ταμίας

του

Α.Ο.

ΚΑΡΑΒΑ,

της

ποδοσφαιρικής ομάδας στην οποία αγωνίστηκε για 15 χρόνια.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του
τόνισε:
«Καλωσορίζω τον

Βασίλη Σκανδάλη στον συνδυασμό «Πειραιάς

Νικητής». Πρόκειται για ένα δραστήριο Πειραιώτη, ενεργό μέλος της
τοπικής κοινωνίας με γνώση και άποψη για τα θέματα της πόλης μας, ο
οποίος έχει εργαστεί στον Δήμο Πειραιά, έχει υπάρξει μέλος σε
συλλόγους της πόλης, ενώ ασχολείται και με τον αθλητισμό σε
διοικητικό επίπεδο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που θα συμμετέχει με
τον συνδυασμό μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου ως
υποψήφιος

Κοινοτικός

Σύμβουλος

στη

Δ΄

Δημοτική

Κοινότητα.

Άλλωστε όπως έχω ξαναπεί, οι Κοινότητες διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο και πρέπει να έχουμε ενεργούς Κοινοτικούς Συμβούλους, με γνώση
και ενδιαφέρον για τη γειτονιά τους».
Ο κ. Βασίλης Σκανδάλης σε δήλωσή του τόνισε:
«Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τόσο τον Δήμαρχο μας κ.
Μώραλη για την τιμή που μου κάνει να με συμπεριλάβει στην ομάδα
των Κοινοτικών του Συμβούλων,

όσο και τον Πρόεδρο της Δ'

Κοινότητας Πειραιά κ. Πούλο. Έχω τη διάθεση να βοηθήσω στο έργο
που γίνεται και πρέπει να συνεχίσει να γίνεται στις γειτονιές μας αλλά
και σε ολόκληρο τον Πειραιά, γιατί τα χρόνια που διανύουμε είναι
ιδιαίτερα δύσκολα και ο κόσμος έχει την ανάγκη δυνατών και

αποδοτικών δομών. Παρότι θέτω για πρώτη φορά υποψηφιότητα, είμαι
γνώστης των δημοτικών πραγμάτων καθώς εργάστηκα στον Δήμο του
Πειραιά επί σειρά ετών και αυτός ο συνδυασμός, πιστεύω ότι μπορεί να
αποτελέσει το μεγαλύτερο προσόν μου».

