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Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Πειραιά 
εξελέγη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 
κ. Γιώργος Δαβάκης πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πειραιά. 

Ο κ. Δαβάκης εκλέχθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς τον ψήφισαν 
31 από τους 40 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους. 

Σημειώνεται ότι  για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της 
Επιχείρησης στον Δήμο Πειραιά κατατέθηκαν συνολικά τέσσερις 
υποψηφιότητες. 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, στην τοποθέτησή του 
μετά την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της 
Επιχείρησης, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Δαβάκη για τα νέα του 
καθήκοντα. Ο κ. Μώραλης επεσήμανε πως ο κ. Δαβάκης είναι ένας 
έμπειρος αυτοδιοικητικός που πληροί  τις  προϋποθέσεις γι΄ αυτή τη 
θέση, καθώς όπως ανέφερε, έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος,  
Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει νομική 
κατάρτιση. 

Ο κ. Μώραλης τόνισε επιπλέον, ότι ο δήμος θα υποστηρίξει τον 
θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, 
επισημαίνοντας πως είναι σημαντικό να συνδεθεί αυτός ο νέος 
θεσμός με  τις υπηρεσίες και τη λειτουργία του δήμου, προκειμένου 
να είναι αποτελεσματική η διαμεσολάβηση. 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο 
Πειραιά κ. Γιώργος Δαβάκης, σε δήλωσή του, τόνισε: 
«Ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεγάλη τιμή που μου 
έκανε για ακόμα μια φορά, εκλέγοντάς με τον πρώτο Συμπαραστάτη 
του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Πειραιά. Αυτό που θέλω 
να πω σε όλες τις Πειραιώτισσες και τους Πειραιώτες είναι ότι θα 
τους υπηρετήσω από τη νέα μου θέση με σεβασμό και προσήλωση, 
όπως έκανα πάντα και θα φροντίσω να τους διευκολύνω σε κάθε 
περίπτωση  και με κάθε τρόπο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. 
Δηλώνω επίσης, ότι θα βρίσκομαι πάντα δίπλα στον δημότη, στον 
κάτοικο και στον επαγγελματία του Πειραιά και θα συνεργαστώ 
στενά με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τις υπηρεσίες του 
δήμου». 
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