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Σε ανακοίνωση του ο επί 3 τετραετίες Δήμαρχος Ν. Σμύρνης δηλώνει ότι θα στηρίξει την
υποψηφιότητα του Σταύρου Τζουλάκη και ότι
θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Νέα
Σμύρνη –Ποιότητα Ζωής»
της οποίας επικεφαλής θα είναι ο Σταύρος Τζουλάκης. Ο Γιώργος Κουτελάκης στη δήλωσή
του αναφέρει τους λόγους που δεν επιθυμεί να είναι ο ίδιος επικεφαλής του συνδυασμού
και δηλώνει δυναμικά παρών και μάχιμος. Αναλυτικά στη δήλωσή του ο τ. Δήμαρχος
αναφέρει: ...

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ

«Πολίτες της Νέας Σμύρνης,
Στις Δημοτικές Εκλογές του Νοεμβρίου στηρίζω ανεπιφύλακτα την υποψηφιότητα του
νυν Δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη
και σας
γνωρίζω ότι
θα
είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ « ΝΕΑ
ΣΜΥΡΝΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»,
του οποίου θα είναι επικεφαλής.
Καλώ και σας, στο βαθμό που εκτιμάτε τη μέχρι τώρα πορεία του Δήμου θετικά, να δώσετε
τη στήριξή σας στο Σταύρο Τζουλάκη, ως συνέχεια της εμπιστοσύνης σας στο πρόσωπό
μου, με την οποία αγκαλιάσατε το κοινό μας «ταξίδι» για 12 χρόνια.
Αποφάσισα σε ευθεία συνέπεια με την πρόσφατη παραίτησή μου για λόγους αξιοπρέπειας
και ευθιξίας να μην είμαι επικεφαλής του συνδυασμού, επιθυμώντας να μην εμπλέξω την
πόλη μας και τους πολίτες στη δικαστική μου περιπέτεια και μέχρι το τέλος αυτής, που
ακράδαντα πιστεύω ότι θα είναι αίσιο.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μακρόχρονη
εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου και σας καλώ να τη μεταφέρετε στο πρόσωπο του
Σταύρου Τζουλάκη ενός άξιου συνεργάτη μου, στα 12 αυτά χρόνια της θητείας μας, ο
οποίος έλαβε επάξια εκ μέρους όλου του συνδυασμού τη σκυτάλη, να συνεχίσει τον «κοινό»
μας αγώνα στη Νέα Σμύρνη.
Θα είμαι παρών στις εξελίξεις, μάχιμος και αποφασισμένος, να συμβάλλω με όλες μου τις
δυνάμεις στην σταθερή και αδιατάρακτη πορεία του Δήμου, στην ομαλή συνέχιση του
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δημοτικού έργου και στη διατήρηση της ισχυρής οικονομικής του θέσης – πρώτος σε όλη την
Ελλάδα – την οποία κατακτήσαμε με μεγάλη προσπάθεια και κόπο.»
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