Πειραιάς, 12.4.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα,
στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου με τον Γιάννη Μώραλη και τον
συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», θα είναι εκ νέου οι ενεργεία Κοινοτικοί
Σύμβουλοι κυρία Δαριώτη Ειρήνη

(Ρένα) και οι κύριοι Πεφάνης

Δημήτριος, Κιοσές Ανδρέας και Αλεξανδρής Ευάγγελος, καθώς και
ένας νέος υποψήφιος, ο κ. Δράκος Ιωάννης.
Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων
Η κα Δαριώτη Ειρήνη (Ρένα) γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην
Καλλίπολη. Διατηρεί κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στην πλατεία
Σερφιώτου από το 1996. Είναι εθελόντρια και μέλος Δ.Σ. του Ομίλου
Εθελοντών Κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω». Είναι εθελόντρια στο
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.
Ο κ. Πεφάνης Δημήτριος γεννήθηκε στο Πασαλιμάνι, μεγάλωσε στην
Φρεαττύδα και στον Άγιο Βασίλη και ζει στην Πειραϊκή. Φοίτησε στο 24ο
Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, στο 1ο Γυμνάσιο και στο 1ο Λύκειο Πειραιά.
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συνεταιριστεί και συνεργαστεί με αξιόλογους επιχειρηματίες και γνωστά
καταστήματα, πάντα στον Πειραιά. Υπήρξε για 6 χρόνια συμβασιούχος
των Κ.Ε.Π. της τότε Υπερνομαρχίας Αθηνών-Πειραιά. Είναι ιδιοκτήτης
οικογενειακής

επιχείρησης
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ζαχαροπλαστικής.
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αντιπρόεδρος της Ά Δημοτικής Κοινότητας.
Ο κ. Κιοσές Ανδρέας γεννήθηκε στον Πειραιά, αποφοίτησε από το
Γυμνάσιο –Λύκειο Καλλίπολης

και απέκτησε πτυχίο προγραμματιστή

Η/Υ. Εργάστηκε από το 1981 έως και το 2017 στον ιδιωτικό τομέα, ενώ
από το 2018 έως και σήμερα εργάζεται στο Δασαρχείο Πειραιά. Είναι
πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου Φοίνικας Πειραιά στον οποίο είναι
μέλος από το 1985. Υπήρξε Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του 54ου
Δημοτικού Σχολειού και μέλος Επιτροπής πρωταθλήματος της Ένωσης
Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής ( Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.).
Ο κ. Αλεξανδρής Ευάγγελος ζει στην Καλλίπολη. Είναι συνταξιούχος
του δημοσίου και υπήρξε Αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
Τζανείου Νοσοκομείου. Έχει διατελέσει μέλος στην Επιτροπή Παιδείας
καθώς και Πρόεδρος και μέλος Σχολικών Επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’
βάθμιας εκπαίδευσης επί 45 συναπτά έτη. Για περισσότερα από 30 έτη
έχει διατελέσει Διαμερισματικός Σύμβουλος Πειραιά. Τον Μάρτιο του
2019 βραβεύθηκε για τη συνολική του προσφορά από τη Σχολική
Επιτροπή Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.
Ο κ. Δράκος Ιωάννης γεννήθηκε και κατοικεί στο Χατζηκυριάκειο.
Είναι ηλεκτρολόγος, πολιτικός μηχανικός ΤΕ και Οικονομολόγος. Είναι
κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα τη διαχείριση κρίσεων φυσικών και
ανθρωπογενών καταστροφών. Είναι μηχανικός στην ΕΥΔΑΠ. Διατελεί
μέλος στον Σύλλογο Εφέδρων Αξιωματικών Πειραιά, στον Σύνδεσμο
Διαιτητών
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Επιμελητήριο Ελλάδος, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
Ελλάδoς και στην Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του,
τόνισε:
«Τέσσερεις εν ενεργεία Κοινοτικοί Σύμβουλοι στην Α΄ Δημοτική
Κοινότητα θα είναι εκ νέου υποψήφιοι με τον «Πειραιά Νικητή» στις
προσεχείς δημοτικές εκλογές. Η Ειρήνη Δαριώτη, ο Δημήτρης Πεφάνης,
ο Ανδρέας Κιοσές και ο Ευάγγελος Αλεξανδρής είναι τέσσερεις άξιοι
συνεργάτες, με πραγματικό ενδιαφέρον για την περιοχή τους, οι οποίοι
τα
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προβλημάτων στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα. Η συνεργασία μας υπήρξε
εποικοδομητική. Επίσης η υποψηφιότητα του Γιάννη Δράκου στην Α΄
Δημοτική
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Πανεπιστήμιου Πειραιά, αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στην Α΄
Δημοτική Κοινότητα, καθώς με την επιστημονική του κατάρτιση θα
συμβάλει σημαντικά στην προσπάθειά μας. Όλοι μαζί συνεχίζουμε για
να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι γειτονιές της πόλης μας».
Η κα Δαριώτη Ειρήνη (Ρένα) σε δήλωσή της ανέφερε:
«Γεννήθηκα, μεγάλωσα και συνεχίζω να ζω και να δραστηριοποιούμαι
στον Πειραιά. Είμαι εκλεγμένη Κοινοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό
«Πειραιάς Νικητής» από το 2014 και χαίρομαι που με επέλεξε ο
Δήμαρχος να είμαι για ακόμα μια φορά υποψήφια μαζί του για να
συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε πριν 5 χρόνια».
Ο κ. Πεφάνης Δημήτριος σε δήλωσή του τόνισε:
«Θέλοντας να συνεχίσουμε την ήδη επιτυχημένη συνεργασία με τον
Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη και επειδή πιστεύω στις ικανότητες και στις
προοπτικές του συνδυασμού μας, θέτω ξανά υποψηφιότητα στην Α΄

Δημοτική Κοινότητα. Επιδίωξή μου είναι να εξακολουθήσουμε να
επιλύουμε τα προβλήματα της Κοινότητας μας, δουλεύοντας παράλληλα
για την ανάπτυξη της πόλης μας. Θα ήθελα να με εμπιστευθούν εκ νέου
οι κάτοικοι της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, με τους οποίους η σχέση μας
είναι φιλική και η επαφή μας είναι άμεση και καθημερινή. Πειραιάς ξανά
Νικητής».
Ο κ. Κιοσές Ανδρέας σε δήλωσή του, επεσήμανε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη που
με συμπεριέλαβε στον συνδυασμό για δεύτερη φορά και πιστεύω ότι
μετά από πολλά χρόνια οι Πειραιώτες είδαν να πραγματοποιούνται έργα
στην πόλη μας. Θέλω να πιστεύω, όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος, ότι τα
καλύτερα έρχονται».
Ο κ. Αλεξανδρής Ευάγγελος, σε δήλωσή του υπογράμμισε;
«Μετά από 45 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα σχολεία της Α΄
Δημοτικής Κοινότητας και 30 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
επιθυμώ να συνεχίσω να συμμετέχω, να προσφέρω πράγματα και να
βοηθάω τους εκλεκτούς συνεργάτες στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα,
προκειμένου να επιτύχουν το έργο τους».
Ο κ. Δράκος Ιωάννης τόνισε σε δήλωσή του:
«Ασχολούμαι πρώτη φορά με τα κοινά, καθώς ως Πειραιώτης και
κάτοικος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, έχω διαπιστώσει το έργο που
έχει υλοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Συντάσσομαι στο πλευρό του
Δημάρχου Γιάννη Μώραλη, προκειμένου να συμβάλω στη συνέχεια του
έργου του. Μέλημα και κύριος στόχος μου είναι να αγωνιστώ για την
ουσιαστική
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πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πόλη στην οποία γεννήθηκα,
μεγάλωσα, γαλουχήθηκα και δραστηριοποιούμαι που θα την θέσουν

πρωταγωνίστρια έναντι των υπολοίπων όμορων πόλεων, σε θέματα που
άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης και της εμπορικής ευρωστίας».

