Πειραιάς, 16.3.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρεις ακόμα υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι συντάσσονται με τον
συνδυασμό

«Πειραιάς

Νικητής»

και

τον

Γιάννη

Μώραλη,

στις

αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.
Πρόκειται για τις κυρίες Μάρθα Τσίκλου-Κασιδιάρη και Ειρήνη
Γκιτάκου και τον κ. Λάζαρο Λεούση, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι
στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.
Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων
Η κα Μάρθα Τσίκλου-Κασιδιάρη γεννήθηκε, μεγάλωσε, ζει στον
Πειραιά και κατάγεται από τη Μάνη. Έχει εργαστεί στον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Γραμματέας Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας.
Η κα Ειρήνη Γκιτάκου, μεγάλωσε, ζει στον Πειραιά και κατάγεται από
τη Μάνη. Είναι ιδιωτική υπάλληλος και προέρχεται από πολύτεκνη
οικογένεια.

Ο κ. Λάζαρος Λεούσης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά.
Είναι χειρούργος οδοντίατρος και διατηρεί ιατρείο στην πόλη μας. Είναι
μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του
τόνισε: «Η Μάρθα Τσίκλου-Κασιδιάρη, η Ειρήνη Γκιτάκου και ο Λάζαρος
Λεούσης είναι τρία ακόμα ενεργά μέλη της τοπικής μας κοινωνίας που
συμπορεύονται με τον συνδυασμό μας ως υποψήφιοι Κοινοτικοί
Σύμβουλοι στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, προκειμένου να συμβάλουν
στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για την ανάπτυξη της πόλης
μας.

Οι Δημοτικές Κοινότητες έχουν για εμάς ιδιαίτερη σημασία και

είμαι βέβαιος πως θα συμβάλουν στη συνέχεια του έργου μας που έχει
ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε κάθε
γειτονιά».
Η κα Μάρθα Τσίκλου-Κασιδιάρη, τόνισε σε δήλωσή της:
«Συστρατεύθηκα στο κάλεσμα του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη
και στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», έναν συνδυασμό που είναι
πέρα και πάνω από κόμματα κι έχει ως γνώμονα το καλό της πόλης μας.
Έχοντας δει το έργο που έχει ήδη υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή,
αποφάσισα

να

είμαι

υποψήφια

στην

Ε΄

Δημοτική

Κοινότητα,

προκειμένου να συμβάλω κι εγώ στην προσπάθεια που γίνεται τα
τελευταία 4,5 χρόνια με στόχο να αλλάξει προς το καλύτερο ο Πειραιάς
και ειδικότερα η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα».
Η κα Ειρήνη Γκιτάκου σε δήλωσή της επεσήμανε:
«Με χαρά συμμετέχω στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές με τον Δήμαρχο
Γιάννη Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής». Πιστεύω πως
είναι σημαντικό να ασχολούνται με τα κοινά νέοι άνθρωποι. Έχω
μεγαλώσει, ζω και εργάζομαι στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα και έχω δει το

έργο που έχει υλοποιηθεί στην περιοχή μου. Επιθυμώ να συνεισφέρω
στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», προκειμένου το έργο αυτό να
ενισχυθεί».
Ο κ. Λάζαρος Λεούσης, τόνισε σε δήλωσή του:
«Ως πολίτης του Πειραιά που έζησα τα παιδικά μου χρόνια στην Ε΄
Δημοτική Κοινότητα, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη της περιοχής
μου και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς είναι η
περιοχή στην οποία έχω γεννηθεί κι έχω ζήσει. Επιθυμώ να συμβάλω
προκειμένου η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα να αλλάξει προς το καλύτερο.
Συμμετέχω στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», γιατί έχω δει το έργο
που έχει υλοποιηθεί στον Πειραιά και ειδικότερα στην Ε΄ Δημοτική
Κοινότητα. Πιστεύω ότι όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια, θα
καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια να φανεί επί της ουσίας το έργο που
επιτελείται στην πόλη μας».

