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Τα τελευταία δύο χρόνια και συγκεκριμένα από τα τέλη Ιανουαρίου του 2015
αμέσως μετά τις Εθνικές εκλογές, εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Αυτόνομος
Δημοτικός Σύμβουλος.
Επισήμως, από σήμερα θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντα μου στις
Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος του
Δήμου Αγίας Παρασκευής.
H Πολιτική μου διαδρομή στη Τοπική αυτοδιοίκηση ξεκίνησε με την
εμπιστοσύνη των δημοτών του Δήμου Αγίας Παρασκευής και την εκλογή μου στις
δημοτικές εκλογές του 2010, συνεχίστηκε με την επανεκλογή μου στις δημοτικές
εκλογές του 2014 και ολοκληρώνεται μέχρι το 2019.
Οι προεκλογικές μου δεσμεύσεις τηρήθηκαν στο ακέραιο, όπως η ψήφιση της
εισήγησης μου για ορισμό ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως η διάθεση
των χρηματικών εσόδων από τη συμμετοχή μου τα έτη 2011 έως και 2013 των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου προς όφελος των ασθενέστερων
κοινωνικών ομάδων, όπως η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Εκτιμώ ότι η συμβολή των τοποθετήσεων μου στις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου και η ενεργό συμμετοχή μου στα κοινά της πόλης ως Δημοτικός
Σύμβουλος αλλά και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων του Δήμου Αγίας
Παρασκευής τα τελευταία χρόνια, εκπληρώνουν στα πλαίσια της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας και της πολιτικής μου δράσης με το καλύτερο δυνατό τρόπο την ηθική
μου υποχρέωση ως πολίτης.
Δηλώνω ρητώς, ότι δεν θα θέσω ξανά υποψηφιότητα ως απλός Δημοτικός
Σύμβουλος.
Μέσα από τη καρδιά μου, ευχαριστώ όλους τους συνδημότες μου για την
αμέριστη στήριξη και αγάπη όλα αυτά τα χρόνια.
Τους διαβεβαιώνω ότι συνεχίζω δυναμικά τους πολιτικούς μου αγώνες για τη
Πατρίδα, την ενεργό συμμετοχή μου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, την καλύτερη
δυνατή αντιπροσώπευση των συνανθρώπων μου και την αδιάκοπη υπεράσπιση των
υποθηκευμένων νεότερων γενεών, για μία καλύτερη κοινωνία με αξιοσύνη και
επιστημοσύνη με ευοίωνο μέλλον.

