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Συνεχίζουμε...
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Ο λόγος µας έργο...

ΜΑΝ∆ΡΑ
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ΒΙΛΙΑ
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Ο λόγος µας έργο...

ΕΡΥΘΡΕΣ
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ΟΙΝΟΗ
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Προτεραιότητες που κάνουμε πράξη και συνεχίζουμε…
Προτεραιότητά μας: η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου
και η προστασία από φυσικούς κινδύνους
A. Διεκδικούμε, από τους αρμόδιους φορείς, Περιφέρεια και Κράτος, ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων
θωράκισης και προστασίας από φυσικά φαινόμενα όλων των Ενοτήτων. Ειδικότερα:
• Άμεση ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών (διευθέτηση χειμάρρων και αποκατάσταση ΠΕΟΑΘ).
• Άμεση έναρξη των έργων ορεινής υδρονομίας στο όρος Πατέρα για την συγκράτηση των νερών της βροχής που
κατακλύζουν την πόλη της Μάνδρας.
• Άμεση έναρξη έργων για τη διευθέτηση ενεργοποιημένων χειμάρρων (Λούτσας, Γοργοεπηκόου, Μικρό Κατερίνι κα).
• Επέκταση δικτύου όμβριων στο σύνολο του αστικού ιστού της Μάνδρας.
Β. Καταρτίζουμε δημοτικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για πυρκαγιές και πλημμύρες
σε όλες τις Ενότητες σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Προτεραιότητά μας: η εδραίωση της ασφάλειας των πολιτών
Διεκδικούμε και απαιτούμε:
• Ενίσχυση των περιπολιών και της αστυνόμευσης σε όλη την έκταση του Δήμου συμπληρωματικά της λειτουργίας
των κινητών αστυνομικών μονάδων την οποία ξεκινήσαμε.
• Ενίσχυση, με πρόσθετο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας
και του Αστυνομικού Σταθμού Βιλίων.
• Επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Ερυθρών και Ίδρυση Αστυνομικού Σταθμού στην Οινόη.
Ενισχύουμε τον δημοτικό οδοφωτισμό, ενισχύουμε την ασφάλεια στην πράξη με:
• Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας LED για υψηλή απόδοση, καλύτερο
φωτισμό και εξοικονόμηση ενέργειας μαζί με επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου
για να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας.

Προτεραιότητά μας: η φροντίδα και η στήριξη των οικονομικά αδυνάτων.
Το κάναμε πράξη και συνεχίζουμε…
• Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο με συνεργασίες με μεγάλους χορηγούς και φορείς.
• Το Κοινωνικό Φαρμακείο.
• Το Κέντρο Κοινότητας, δημιουργώντας ταυτόχρονα και τις κινητές μονάδες των υπηρεσιών του.
• Τη συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ).
• Την καταβολή επιπλέον βοηθημάτων σε άπορους δημότες κατά τις εορταστικές περιόδους.

Προτεραιότητά μας:η ενεργή παρουσία των ΚΑΠΗ στη ζωή του τόπου μας
Συνεχίζουμε:
• Το πρόγραμμα ιατρικής παρακολούθησης και παροχή γνωματεύσεων με την παρουσία εξιδεικευμένων γιατρών

σε κάθε Ενότητα και τη δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων.
• Τις δωρεάν Φυσικοθεραπείες με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.
• Τη λειτουργία Χορωδιών στα ΚΑΠΗ όλων των Ενοτήτων.
• Τη διοργάνωση ψυχαγωγικών, προσκυνηματικών εκδρομών, πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων.
• Την πραγματοποίηση οργανωμένων θαλάσσιων μπάνιων.
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Προτεραιότητά μας: η έμπρακτη στήριξη στην οικογένεια
Α. Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
• Συνεχίζουμε την δωρεάν λειτουργία των υπαρχόντων σταθμών.
• Προγραμματίζουμε την δημιουργία νέου Παιδικού Σταθμού στα Βίλια.
• Προγραμματίζουμε την λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στη συνοικία Παπακώστα.
Β. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ
• Συνεχίζουμε την λειτουργία των τεσσάρων ΚΔΑΠ (2 στη Μάνδρα, 1 στα Βίλια
και 1 στις Ερυθρές) με διεύρυνση του αριθμού των παιδιών και του προσωπικού.

Προτεραιότητά μας: η διαρκής επέκταση της γνώσης
• Συνεχίζουμε και εμπλουτίζουμε τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.
• Εγκαθιστούμε δίκτυο για δωρεάν WiFi σε κεντρικά σημεία όλων των Ενοτήτων.
• Εμπλουτίζουμε και εξοπλίζουμε με νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τις Βιβλιοθήκες Μάνδρας και Ερυθρών.
• Προγραμματίζουμε την δημιουργία βιβλιοθήκης στα Βίλια και στην Οινόη.

Προτεραιότητά μας: η ανάδειξη πολύπλευρων δράσεων που
τονώνουν τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό
Συνεχίζουμε:

• Την διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και ενημερωτικών διαλέξεων.
• Την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν την ιστορία και τους ήρωες του Δήμου μας.
• Τις θερινές και χειμερινές κινηματογραφικές προβολές σε όλες τις Ενότητες.
• Με νέες δράσεις μαζικού αθλητισμού και ενισχύουμε διασυλλογικά και σχολικά πρωταθλήματα.
• Με εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής σε κοινόχρηστους χώρους σε όλες τις Ενότητες.
• Με ενίσχυση της στήριξης των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου.
• Με τη δημιουργία Λαογραφικών Μουσείων στη Μάνδρα και στις Ερυθρές.
• Με την διεκδίκηση τμημάτων και σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε όλες τις ενότητες του,

αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του Δήμου μας.

Προτεραιότητά μας: η ενίσχυση της καθαριότητας σε κάθε γειτονιά.
Συνεχίζουμε:

• Με ενίσχυση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού – Νέα οχήματα και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα οχή-

ματα για την βελτίωση της αποκομιδής των απορριμμάτων.
• Με εντατικό καθαρισμό οδών, πλατειών, αγροτικών και δασικών περιοχών και συνεχές
πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων.
• Με επέκταση του δικτύου ανακύκλωσης με καινούργιους μπλε κάδους και τοποθέτηση νέων για ανακύκλωση
γυαλιού. Με έναρξη της ανακύκλωσης βιοαποβλήτων με νέους καφέ κάδους.
• Με προσθήκες και αντικατάσταση πράσινων κάδων και την τακτική απολύμανσή τους.

Προτεραιότητά μας: η προστασία των αδέσποτων
• Συνεχίζουμε το πρόγραμμα περίθαλψης, στείρωσης, εμβολιασμών κ.λ.π. των ζώων με την συνεργασία πολι-

τών και φιλοζωικών συλλόγων και διευρύνουμε την συνεργασία με οργανώσεις για τη πραγματοποίηση νέων
στοχευμένων παρεμβάσεων.
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ
• Πιέζουμε

για την ολοκλήρωση της Αναθεώρησης του Σχεδίου Πόλης στα Βίλια.
• Ετοιμάζουμε την ανάπλαση της κεντρικής οδού Ι. Σακελλαρίου με υπογειοποίηση
του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (700.000€).
• Προχωράμε σε ασφαλτοστρώσεις σε όλο το οδικό δίκτυο της Ενότητας (Πόρτο
Γερμενό, Αλεποχώρι, Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος, Μύτικας κλπ) (75.000€).
• Συνεχίζουμε την συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικών και δασικών δρόμων
σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών (6.200.000€).
• Μελετούμε την αποκατάσταση της παραλιακής Ψάθας – Αλεποχωρίου (215.000€).
• Αναπλάθουμε την Πλατεία του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (75.000€).
• Δημιουργούμε νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές (55.000€ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
• Αναπλάθουμε τους κοινόχρηστους χώρους των παραλιακών οικισμών (75.000€).
• Ενισχύουμε το πράσινο με φυτεύσεις και καλλωπισμούς σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και πλατείες (15.000€/έτος).
• Εγκαθιστούμε νέες πινακίδες ονομασίας οδών, αρίθμησης ιδιοκτησιών σε όλη την
ενότητα (10.000€ / έτος).
• Συνεχίζουμε και διευρύνουμε την επέκταση του δικτύου υδροδότησης σε περισσότερους οικισμούς (προϋπ. 250.000€).
• Εγκαθιστούμε σύγχρονο εξοπλισμό για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία της
υδροδότησης των παραλιακών περιοχών (849.400€).
• Διεκδικούμε την υδροδότηση του Αλεποχωρίου με αγωγό της ΕΥΔΑΠ.
• Προγραμματίζουμε την αντικατάσταση των υδρομετρητών με νέους, σύγχρονης
τεχνολογίας (προϋπ. 75.000€).
• Αναβαθμίζουμε την λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού Βιλίων (45.000€).
• Προγραμματίζουμε την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς του Αλεποχωρίου και Π. Γερμενό.
• Διεκδικούμε από την πολιτεία το κτίριο της πρώην Πυροσβεστικής Ακαδημίας
• Δημιουργούμε Πολυϊατρείο (25.000€ / έτος).
• Επισκευάζουμε τα σχολικά κτίρια και τα προαύλιά τους (100.000€).
• Δημιουργούμε νέο Παιδικό Σταθμό (95.000€).
• Τοποθετούμε σύγχρονα συστήματα Πυρασφάλειας σε όλα τα σχολικά κτίρια (35.000€).
• Επισκευάζουμε και συντηρούμε το Γήπεδο Ποδοσφαίρου Βιλίων (75.000€).
• Ανακατασκευάζουμε και εμπλουτίζουμε το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 (24.800€).
-8-

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ
• Ξεκινάμε την ανάπλαση της κεντρικής οδού Εθνικής Αντιστάσεως με υπογειοποίηση

του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ (προϋπ. 620.000€).
• Υποστηρίζουμε την ΚτΥΠ για την άμεση έναρξη του έργου άρσης του επικίνδυνου στο
Γυμνάσιο Ερυθρών.
• Συνεχίζουμε με ασφαλτοστρώσεις σε όλο το οδικό δίκτυο της πόλης (75.000€).
• Συνεχίζουμε την συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικών και δασικών δρόμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών (6.200.000€).
• Προγραμματίζουμε την ανακατασκευή και δημιουργία νέων πιστοποιημένων παιδικών
χαρών με σύγχρονα και ασφαλή όργανα (80.000€ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
• Αναπλάθουμε τους κοινόχρηστους χώρους και πλατείες (75.000€).
• Εγκαθιστούμε νέες πινακίδες ονομασίας οδών και αρίθμησης ιδιοκτησιών
(15.000€ / έτος).
• Αναβαθμίζουμε την λειτουργία του Βιολογικού Σταθμού Ερυθρών (25.000€).
• Προγραμματίζουμε την αντικατάσταση των υδρομετρητών με νέους, σύγχρονης
τεχνολογίας (προϋπ. 75.000€).
• Επισκευάζουμε το Γήπεδο Ποδοσφαίρου και το γήπεδο 5Χ5 (99.200€).
• Επισκευάζουμε τα σχολικά κτίρια και τα προαύλιά τους (100.000€).
• Εγκαθιστούμε συστήματα πυρασφάλειας στα σχολικά κτίρια (40.000€).
• Συνεχίζουμε τα έργα εφαρμογής σχεδίου Ερυθρών (διανοίξεις οδών, απόκτηση κοινόχρηστων χώρων) (150.000€).
• Διεκδικούμε την κυριότητα και σχεδιάζουμε την αξιοποίηση της πρώην Αεροπορικής
Βάσης του ΝΑΤΟ.
• Δημιουργούμε Πολυϊατρείο (25.000€ / έτος).

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ
• Συνεχίζουμε τις ασφαλτοστρώσεις και την κατασκευή πεζοδρομίων στο σύνολο της

πόλης (4.300.000€ + 75.000€).
• Συνεχίζουμε την συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικών και δασικών δρόμων σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών (6.200.000€).
• Βελτιώνουμε την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης, με μονοδρομήσεις, πινακίδες
σήμανσης, πληροφόρησης (25.000€ / έτος).
• Τοποθετούμε σύγχρονα στέγαστρα στις στάσεις αστικής συγκοινωνίας και προωθούμε
την τοποθέτηση «έξυπνων» στάσεων (65.000€ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
• Αναπλάθουμε και εξοπλίζουμε με σύγχρονα ασφαλή όργανα, παγκάκια, φωτισμό,
πράσινο όλες τις πλατείες και τις παιδικές χαρές (2.300.000€).
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• Δημιουργούμε νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο Πανόραμα, στην συνοικία

Παπακώστα, στις Εργατικές Κατοικίες (65.000€ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
• Ενισχύουμε το πράσινο με φυτεύσεις και καλλωπισμούς σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους και πλατείες (15.000€/έτος).
• Κατασκευάζουμε αγωγούς αποχέτευσης και συνδέσεις ιδιοκτησιών (200.000€).
• Προγραμματίζουμε την αντικατάσταση του αμιάντου στην ύδρευση (256.000€).
• Προχωράμε στην κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης στο Πανόραμα και την υδροδότηση
των οικισμών (200.000€ + προϋπ. 150.000€).
• Προγραμματίζουμε την αντικατάσταση των υδρομετρητών με νέους,
σύγχρονης τεχνολογίας (προϋπ. 150.000€).
• Σχεδιάζουμε την Πολεοδόμηση της Νέας Ζωής και της ευρύτερης περιοχής.
• Προγραμματίζουμε έργα εφαρμογής του σχεδίου σε Αγ Αικατερίνη, Βαλαρία, Γυμνάσιο
(οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοφωτισμού, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων) (826.000€).
• Προγραμματίζουμε τα έργα επέκτασης του δημοτικού Κοιμητηρίου (75.000€).
• Κατασκευάζουμε νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Βαλαρία (785.000€).
• Επεμβαίνουμε σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις με στοχευμένες δράσεις (νέες
κερκίδες, νέος φωτισμός, συστήματα πυρασφάλειας κλπ) (300.000€).
• Συντηρούμε και επισκευάζουμε τα σχολικά κτίρια, αναβαθμίζουμε τους προαύλιους
χώρους, εγκαθιστούμε συστήματα πυρασφάλειας (283.000€).
• Προγραμματίζουμε την κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου στη Βαλαρία.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ
• Υλοποιούμε ασφαλτοστρώσεις σε όλο το οδικό δίκτυο της Ενότητας (75.000€).
• Συνεχίζουμε την συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικών και δασικών δρόμων σε συ-

νεργασία με το Υπουργείο Υποδομών (6.200.000€).
• Εγκαθιστούμε νέες πινακίδες ονομασίας οδών, αρίθμησης ιδιοκτησιών σε όλη
την ενότητα (10.000€ / έτος).
• Προγραμματίζουμε την επέκταση του δικτύου υδροδότησης σε οικισμούς (προϋπ.
100.000€).
• Προγραμματίζουμε την αντικατάσταση των υδρομετρητών με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας (προϋπ. 45.000).
• Προγραμματίζουμε την δημιουργία νέας πιστοποιημένης παιδικής χαράς με σύγχρονα
και ασφαλή όργανα (προϋπ. 25.000€).
• Λειτουργούμε το δημοτικό αναψυκτήριο Οινόης (30.000€).
• Επεκτείνουμε το δημοτικό Κοιμητήριο Οινόης (75.000€).
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΙΛΙΩΝ (5)
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆ΡΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΙΛΙΩΝ /
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΜΕΪΝΤΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ/
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΜΠΕΘΑΝΗ (ΤΣΑΠΡΟΥ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΤΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/
ΠΡΩΗΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
/ ΠΡΩΗΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ /
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΛΙΩΝ (8)
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ
-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΙΛΙΩΝ /
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΜΥΤΙΚΑ
ΒΙΛΙΩΝ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΥΘΡΩΝ (6)
ΑΝΑΝΙΑΣ (ΝΑΣΤΟΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ (∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ) ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΦΡΑΤΗΣ)
Πτ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από
το ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
με ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
στις ΑΡΧΕΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΕΛ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ/
ΑΓΡΟΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ /
ΕΜΠΟΡΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (11)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ (ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥ - ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ

Πτ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ Μετεκ/
ση στην Ειδ.
Αγωγή και πτ.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΘΝ.
ΩΔΕΙΟ με ΜΕΤΑΤΥΧΙΑΚΟ στη
Βυζ. Μουσική

ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΓΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ-ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΕΛΙΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΑΠ. ΑΞ/ΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
/ ΝΥΝ
ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΕ
ΑΡΧ/ΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ &
ΜΟΥΣΕΙΑ

ΣΙ∆ΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΕΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ /
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΔΡΑΣ (29)
Α∆ΑΜ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ/
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
/ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. /
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

∆ΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ /
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΜΙΧΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ)

ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πτ. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΎΠΡΟΥ
και με ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ως
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΥ - ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ

ΝΕΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΧΗΜΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ / ΠΡ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ /
ΤΕΛ/ΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓ. ΣΧ.
/ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΑΜ-ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ
ΟΜ/ΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΚΑΠ/
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
/ ΑΠΟΦΟΙΤΗ
ΣΧΟΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΚΑΠ/
Πτ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΠΡ.ΟΕΔΡΟΣ
Β/ΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ /
Πτ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
της UNICEF ΓΙΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡ.ΟΕΔΡΟΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ Πτ. ΜΗΧ/
ΛΟΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ του
ΠΑΝΕΠ. New Castle
με Μεταπτυχιακό Τίτλο
στο Σχεδιασμό και την
Διαχείριση Παραγωγής

ΠΕΠΠΑ – ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛ. /
ΠΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ /
ΜΕΛΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΤΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ¨ /
ΑΝΤ/ΡΟΣ Δ.Σ. ΣΥΛ.
ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ /
ΕΜΠΟΡΟΣ
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
/ ΤΟΠΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ - ΠΕΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΟΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΣΤΑΘΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
/ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ /
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Πτ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Nottingham Trend με
ΜΕΤΑΠτ. στον ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και
ειδικότητα τα ΥΔΡ. ΕΡΓΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (17)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
/ ΓΡΑΜΜ. ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΑΛΑΡΙΑ

ΚΑΜΟΝΑΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΟΙΚΙΑΚΑ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ/
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΑΛΣΤΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

∆ΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Πτ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΊΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ- ΡΑΦΑΗΛ

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Πτ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ London
Sound Bank University
με ΜΕΤΑΠτ. (ΜΒΑ) ΣΤΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ στην
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ/
ΣΕΩΝ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ /REPORTER

ΜΠΑΜΠΑΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
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Πτ. ΙΕΚ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ / ΔΗΜ.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΛΑΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ /
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ
(ΜΠΑΣΚΕΤ)

ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΑΛΕΚΑ)

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ /
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
& ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ

ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΡΗΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ /
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

ΤΣΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΗΛΟΣ και
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΒΟΛΛΕΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΝΟΗΣ (2)
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΟΣΗ - ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΟΗΣ (8)
ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΗ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ /
ΟΙΚΙΑΚΑ

ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
/ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΜΑΒΙ∆ΟΥ - ΤΖΙΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΚΟΡ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πτ. ΙΕΚ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ &
ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ
MUA/ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛ.
ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.
ΒΙΛΙΩΝ
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΤΟΥΡΚΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΥΨ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
/ Πτ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ
ΕΙΔ. στις ΜΗΧ. ΕΣ.
ΚΑΥΣΗΣ & ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΟΣ ΕΠΑΛ ως
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧ/
ΛΟΓΟΣ

Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,
Τεσσεράμισι χρόνια πριν μας δώσατε μια εντολή και μας
αναθέσατε μια αποστολή: να δουλέψουμε σκληρά για το καλό
του τόπου μας και όλων των πολιτών. Η απόφασή σας έγινε
για εμάς καθήκον ζωής.
Οι πρωτοφανείς δυσκολίες δεν έκαμψαν την προσήλωσή
μας στον στόχο. Αντισταθήκαμε με αποφασιστικότητα,
εργαστήκαμε σκληρά και καταφέραμε να κρατήσουμε τον
Δήμο μας όρθιο, αξιόπιστο και δυνατό.
Στις εκλογές που έρχονται καλείστε να πάρετε την απόφαση σε ποιους θα δώσετε την εντολή
για την επόμενη 4ετία.
Είναι μία κρίσιμη και αποφασιστική στιγμή για τον τόπο μας γιατί ο χρόνος της ανάπτυξης και
της προοπτικής δεν μπορεί να σπαταληθεί.
Η σύγχρονη πραγματικότητα, οι απαιτήσεις των καιρών, οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν
κωλυσιεργίες και πειραματισμούς.
Είμαστε εδώ, μαζί και δίπλα σας, για να ολοκληρώσουμε ό,τι ξεκινήσαμε, για να
ξεκινήσουμε όσα έχουμε προγραμματίσει, για να δρομολογήσουμε όσα σχεδιάσαμε.
Είμαστε εδώ παρόντες με ομοψυχία και σύμπνοια, έτοιμοι να εργαστούμε σκληρά με
ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μέθοδο, με εμπειρία και ενθουσιασμό, με πίστη και όραμα.
Σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια ενώνουμε και συσπειρώνουμε τις δυνάμεις μας.
Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας. Γιατί η πρόοδος δεν διακυβεύεται. Γιατί αυτές οι εκλογές
δεν κρύβουν διλήμματα αλλά την αισιοδοξία και την σιγουριά για ένα καλύτερο μέλλον.
Για την συνέχιση της Νέας Πορείας του τόπου μας.

Γιάννα Κριεκούκη - Μαζί στη Νέα Πορεία
email: giannakriekouki@hotmail.com - neaporeia@hotmail.com

