Πειραιάς, 5.4.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τέσσερεις υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα
συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου με τον συνδυασμό
«Πειραιάς Νικητής» και τον Γιάννη Μώραλη.
Πρόκειται για τους εν ενεργεία Κοινοτικούς Συμβούλους με τον «Πειραιά
Νικητή» κυρίες Μέντη Σταυρούλα, Δουρέκα-Ταφλαμπά Κατερίνα
και τον κ.

Μελά Λεωνίδα, καθώς και έναν νέο υποψήφιο, τον

κ.

Τράτση Μανώλη.
Βιογραφικά στοιχεία υποψηφίων
Η κα Μέντη Σταυρούλα γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά. Απεφοίτησε
από το 3ο Λύκειο Πειραιά και συνέχισε σπουδές μουσικής, αποκτώντας
πτυχίο και δίπλωμα βιολιού και ανώτερων θεωρητικών μουσικής.
Έχει διδάξει στα τέσσερα μουσικά σχολεία της Αττικής, σε ωδεία και
μουσικές σχολές. Είναι μουσικός σε μουσικά σχήματα και συμφωνικές
ορχήστρες. Από το 2004 διδάσκει στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς και στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά.

Στις δημοτικές εκλογές του 2014 εξελέγη σύμβουλος στην Ε΄ Δημοτική
Κοινότητα με τον «Πειραιά Νικητή».
Η κα Δουρέκα-Ταφλαμπά Κατερίνα γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει
στον Πειραιά. Έχει σπουδάσει λογιστικά και δραστηριοποιείται σε
πολιτιστικούς συλλόγους. Είναι αναπληρώτρια Προέδρου στην Ε΄
Δημοτική Κοινότητα και διανύει την 3η θητεία της ως Κοινοτική
Σύμβουλος. Συμμετέχει εθελοντικά σε επιτροπές του Δήμου.
Ο κ. Μελάς Λεωνίδας γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά. Έχει διατελέσει
από το 1986 Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά. Εκλέγεται
από το 1990 Σύμβουλος στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα ενώ από το 2006
έως το 2008 διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας.
Ο κ. Τράτσης Μανώλης γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά.
Είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης. Είναι μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
O Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του
τόνισε:
«Είμαι

ιδιαίτερα

χαρούμενος

που

ανακοινώνω

την

εκ

νέου

υποψηφιότητα τριών εν ενεργεία Κοινοτικών μας Συμβούλων στην Ε΄
Δημοτική Κοινότητα, την Σταυρούλα Μέντη, την Κατερίνα ΔουρέκαΤαφλαμπά και τον Λεωνίδα Μελά. Πρόκειται για δραστήριους και
αξιόλογους

συνεργάτες, οι οποίοι έχουν συμβάλει τα τελευταία 4,5

χρόνια με προτάσεις, παρεμβάσεις και με πραγματικό ενδιαφέρον, στην
επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.
Καλωσορίζω και τον νέο μας υποψήφιο Μανώλη Τράτση, ο οποίος είναι
ένας νέος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ε΄
Δημοτική Κοινότητα και επιθυμεί να συνεισφέρει στην περιοχή που

γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει. Προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι για να
κάνουμε τον Πειραιά την πόλη που ονειρευόμαστε».
Η κα Μέντη Σταυρούλα σε δήλωσή της τόνισε:
«Με σεβασμό και έντιμο αγώνα συμμετέχω και πάλι στον συνδυασμό
«Πειραιάς Νικητής» με τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη, ως υποψήφια
στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. Δεσμευτήκαμε ότι θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε με σύνεση και διάθεση για τον πολίτη και την γειτονιά.
Θέλω να προσφέρω και πάλι στο ευρύτερο κομμάτι της Ε΄ Δημοτικής
Κοινότητας όπου γεννήθηκα και ζω. Πιστεύω πως ο «Πειραιάς Νικητής»
θα συνεχίσει να επιλύει τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή
μου».
Η κα Δουρέκα-Ταφλαμπά Κατερίνα ανέφερε σε δήλωσή της:
«Συνεχίζουμε δυναμικά την προσπάθεια με τον Δήμαρχο Γιάννη
Μώραλη και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής», για να κάνουμε την
πόλη που ζούμε και αγαπάμε καλύτερη. Από τη θέση της Κοινοτικής
Συμβούλου, γνωρίζοντας τις γειτονιές της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας
συμμετέχω για να συμβάλλω στην επίλυση των προβλημάτων της
περιοχής και στην ανάπτυξή της. Με όραμα και μεράκι συνεχίζουμε, για
να είναι ο Πειραιάς ο τελικός Νικητής».
Ο κ. Μελάς Λεωνίδας σε δήλωσή του υπογράμμισε:
«Χαίρομαι που θα είμαι εκ νέου υποψήφιος με τον συνδυασμό «Πειραιάς
Νικητής» και τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη. Επιθυμώ να υλοποιηθεί το
πρόγραμμά μας και πιστεύω ότι ο Πειραϊκός λαός θα μας εμπιστευθεί
ξανά και θα μας δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί το σημαντικό
έργο στην πόλη μας, όπως είναι η ανάπλαση στο Μικρολίμανο, η
αξιοποίηση του Πύργου και η ανάπλαση του Αγίου Διονυσίου».

Ο κ. Τράτσης Μανώλης σε δήλωσή του τόνισε:
«Γεννήθηκα

και

μεγάλωσα

στον

Πειραιά.

Δραστηριοποιούμαι

επιχειρηματικά στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, γνωρίζω τα προβλήματα
της περιοχής και επιθυμώ να συμβάλω ως άνθρωπος της αγοράς, τόσο
στην επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Ε΄
Δημοτικής Κοινότητας όσο και στην ανάπτυξη της πόλης μας
γενικότερα. Θα ήθελα να με εμπιστευθούν οι συμπολίτες μου,
προκειμένου να τους εκπροσωπώ όσο το δυνατόν καλύτερα και με νέες
ιδέες στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πειραιά κ.
Γιάννη Μώραλη για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου,
περιλαμβάνοντάς με στο ψηφοδέλτιο του «Πειραιά Νικητή».

