
 

 

 

                                                       Πειραιάς,  7.2.2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο ΠΑΝΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΝΙΚΗΤΗΣ» 

ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Πειραιάς 

Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, 

θα είναι ο Πάνος Ρέππας. 

O Πάνος Ρέππας γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Από το 2010 

έως σήμερα είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πειραιά.   

Από το 2014 έως σήμερα είναι Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου, ενώ από το 2012 έως το 2014 διετέλεσε Αντιδήμαρχος 

στις Δ/νσεις Οδοποιίας – Αποχέτευσης και Αρχιτεκτονικού & λοιπών 

τεχνικών έργων.  

Το 2015 είχε διεκδικήσει το αξίωμα του Βουλευτή Α’ Πειραιώς & Νήσων 

με τη Νέα Δημοκρατία. 

 



Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή 

του, καλωσόρισε τον Πάνο Ρέππα στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», 

λέγοντας πως πρόκειται για έναν δραστήριο άνθρωπο που παρά το 

νεαρό της ηλικίας του, έχει έντονη και διαρκή δράση τα τελευταία 9 

χρόνια  στα κοινά του Πειραιά. «Ο Πάνος Ρέππας είναι ένας δυναμικός 

άνθρωπος, με γνώση και εμπειρία στα θέματα που απασχολούν την 

πόλη μας, καθώς έχει ήδη δυο θητείες ως Δημοτικός Σύμβουλος, έχει 

διατελέσει Αντιδήμαρχος Πειραιά, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου ενώ έχει υπάρξει υποψήφιος Βουλευτής 

στον Πειραιά. Τα τελευταία 4,5 χρόνια μέσα από τη θητεία του στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, έχω διαπιστώσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του 

για τον Πειραιά, μέσα από τεκμηριωμένα επιχειρήματα και προτάσεις. 

Τον καλωσορίζω λοιπόν στον συνδυασμό μας και είμαι βέβαιος ότι η 

συνεργασία μας θα είναι εποικοδομητική επ΄ ωφελεία της πόλης. Έχω 

ξαναπεί πως η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από χρίσματα. Αυτό 

που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για 

τη χώρα και την πόλη, είναι ενεργούς πολίτες, ενωμένους σε έναν κοινό 

στόχο: στην ανάπτυξη του Πειραιά μας. Προχωράμε όλοι μαζί για να 

υλοποιήσουμε το όραμά μας για έναν Πειραιά Νικητή».  

Από την πλευρά του ο κ. Ρέππας υποστήριξε: «Παραμένοντας 

προσηλωμένος στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ εδώ και χρόνια και 

αντιλαμβανόμενος ότι για να πετύχουμε το καλύτερο για τον Πειραιά 

πρέπει να υπάρξει συστράτευση δυνάμεων και συλλογική δουλειά, 

αποδέχομαι το ιδιαίτερα τιμητικό κάλεσμα του Δημάρχου Γιάννη 

Μώραλη στο ψηφοδέλτιο του «Πειραιά Νικητή». Κοινός μας στόχος 

αποτελεί η ολοκλήρωση του οράματος και του έργου που έχει 

πραγματοποιηθεί έως σήμερα. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να 

υπερβαίνει κόμματα, ιδεολογίες και τις παθογένειες του σήμερα. Την 



ψήφο των συμπολιτών μας θα τη μετουσιώσουμε σε δύναμη για τον 

Πειραιά». 

 

 

 


