Πειραιάς, 18.3.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Yποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου
με τον Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στην Β΄
Δημοτική Κοινότητα θα είναι η κα Βαλεντία Αλαφούζου και ο κ.
Γιάννης Χατζηαλέξης.
Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων
Η κα Βαλεντία Αλαφούζου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά.
Είναι αισθητικός-βοηθός Δερματολόγου και εργάζεται επί σειρά ετών σε
γνωστή επιχείρηση της πόλης μας. Επίσης έχει ασχοληθεί και με τον
τομέα των δημοσίων σχέσεων.
Ο κ. Γιάννης Χατζηαλέξης μεγάλωσε στον Πειραιά και ζει στην
Καστέλα. Είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής «Saint Paul» και
είναι

τελειόφοιτος

Γυμναστικής

Ακαδημίας.

Δραστηριοποιείται

επιχειρηματικά στην πόλη μας, στον τομέα της εστίασης.
Είναι πρώην αθλητής πόλο του Εθνικού Πειραιώς.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του τόνισε:
«Καλωσορίζω

στον

συνδυασμό

«Πειραιάς

Νικητής»

τους

νέους

υποψήφιους Κοινοτικούς Συμβούλους στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα
Βαλεντία Αλαφούζου και Γιάννη Χατζηαλέξη, δύο συμπολίτες μας με
έντονο ενδιαφέρον για την πόλη μας και την πρόοδο της. Είναι
σημαντικό

για

εμάς να

συμμετέχουν

στα

Κοινοτικά

Συμβούλια

δραστήριοι Πειραιώτες όπως είναι η Βαλεντία και ο Γιάννης. Τα
τελευταία 4,5 χρόνια έχουμε καταβάλλει μια μεγάλη προσπάθεια για την
ανάπτυξη του Πειραιά. Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να
εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στα ζητήματα που απασχολούν όλες τις
Δημοτικές Κοινότητες».
Η κα Βαλεντία Αλαφούζου τόνισε σε δήλωσή της:
«Είμαι παιδί του Πειραιά, αγαπάω πολύ την πόλη μου και έχω μεγάλο
όραμα γι΄ αυτήν. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να συμβάλλω για να
έχουν τα αδέσποτα τη μεταχείριση που τους αξίζει στην πόλη μας, όπως
επίσης να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι για τα δεσποζόμενα.
Πιστεύω στον Δήμαρχό μας και χαίρομαι που συμμετέχω στον
συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής». Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι πάντα
υλοποιώ τους στόχους μου και ό,τι κάνω το κάνω από καρδιάς».
Ο κ. Γιάννης Χατζηαλέξης, σε δήλωσή του επεσήμανε:
«Χαίρομαι που θα συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, με τον
συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη, καθώς επιθυμώ
να συμβάλω κι εγώ από την πλευρά μου στη συνέχεια του έργου, που
έχει υλοποιηθεί στην πόλη μας τα τελευταία 4,5 χρόνια. Αποφάσισα να
είμαι υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος στην Β΄ Δημοτική Κοινότητα,
προκειμένου να προσφέρω στον τόπο που μεγαλώνει το παιδί μου».

