
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ. 

 

ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΙΣΣΕΣ, ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΕΣ, 

 

Η ∆ηµοτική µας Παράταξη Ανανέωση-∆ηµιουργία και εγώ προσωπικά, υπηρετήσαµε 

µε συνέπεια τους δηµότες του ∆ήµου Γαζίου, σταθερά προσανατολισµένοι στο µεγάλο 

αναπτυξιακό στοίχηµα που θέσαµε για το δήµο µας, από την πρώτη στιγµή ανάληψης των 

καθηκόντων µας. Για το σκοπό αυτό, δώσαµε προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής και στο 

περιβάλλον, µέσα από την υλοποίηση µιας σειράς σηµαντικών αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων, έργων και υποδοµών, κάνοντας παράλληλα τον δηµότη µέτοχο και κοινωνό 

των εξελίξεων,  εγκαθιδρύοντας ένα µοντέλο πραγµατικής Συµµετοχικής ∆ηµοκρατίας. 

Σύνθηµα µας:«Ο δήµος κοντά στον δηµότη», και ο προσωπικός µου στόχος είναι «Ο 

∆ήµαρχος δίπλα στον Άνθρωπο». 

Σήµερα, µε βεβαιότητα µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι, κερδίσαµε το µεγάλο 

αναπτυξιακό στοίχηµα για το ∆ήµο Γαζίου, αλλάζοντας τα τελευταία 10 χρόνια την 

φυσιογνωµία της ευρύτερης περιοχής, κατατάσσοντας τον ∆ήµο Γαζίου στους 

πρωτοπόρους δήµους σε ρυθµούς ανάπτυξης σε πανελλήνιο επίπεδο.  

Η νέα διοικητική µεταρρύθµιση του σχεδίου «Καλλικράτης» βρίσκει τον ∆ήµο Γαζίου 

έτοιµο να πρωταγωνιστήσει και πάλι στη νέα συνένωση των Ο.Τ.Α. της περιοχής 

του Μαλεβιζίου, µε αναπτυξιακές παρεµβάσεις, έτοιµες µελέτες και εξασφαλισµένους 

πόρους για υλοποίηση έργων ύψους άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ (συνηµµένος 

πίνακας) και µε το ταµειακό υπόλοιπο για το µήνα Αύγουστο 2010 να ανέρχεται στο 

ποσό των 4.406.265 Ευρώ.     

Όραµα µας είναι ο ∆ήµος Μαλεβιζίου να καταστεί ισχυρός, σύγχρονος και 

αποτελεσµατικός,ασφαλής τόπος κατοικίας και εργασίας, µε αποκεντρωµένες 

δηµοκρατικές εσωτερικές δοµές, στην υπηρεσία του πολίτη και µε επιχειρησιακή 



ετοιµότητα για την υλοποίηση των έργων υποδοµής που απαιτούνται, ώστε να µην 

χαθεί ούτε µία µέρα στην υπόθεση της προώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας 

στην περιοχής µας.  

Σε αυτή µας την προσπάθεια, ζητούµε την στήριξη όλων των δηµοτών, των κοινωνικών 

και πολιτικών φορέων του τόπου µας, προκειµένου να ανανεώσουν την εµπιστοσύνη τους 

και να στηρίξουν το πρόγραµµα της παράταξής µας και την επόµενη τετραετία, ώστε να 

αγωνιστούµε από κοινού, για ένα ακόµη πιο αποτελεσµατικό και υπεύθυνο ∆ήµο, 

στοχεύοντας πάντα στην ουσιαστική αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά 

και των επισκεπτών της περιοχής. 

∆ιαθέτουµε την εµπειρία, την θέληση και τις δυνατότητες να προσφέρουµε στον τόπο 

συνεχίζοντας το σηµαντικότατο έργο µας, επιταχύνοντας την αναπτυξιακή πορεία του 

δήµου µε στόχο ο ∆ήµος Μαλεβιζίου να αποτελεί µοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης για 

την ευρύτερη περιοχή.  

Η ενότητα των δηµιουργικών δυνάµεων του τόπου την οποία πετύχαµε στο ∆ήµο Γαζίου, 

αποτέλεσε τον καταλύτη της πορεία µας και θα είναι η βασική πολιτική και µέριµνά µου 

στον νέο ∆ήµο. Η εµπειρία των στελεχών της παράταξής µας, σε συνδυασµό µε την 

ανανέωση και διεύρυνσή της µε καταξιωµένους ανθρώπους των νέων ∆ηµοτικών 

Ενοτήτων, αποτελούν την εγγύηση για την µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των δηµοτών, 

προς µία επιτυχηµένη ενιαία οργάνωση και λειτουργία του Νέου ∆ήµου Μαλεβιζίου, µε 

συνέπεια, προοπτική και αποτελεσµατικότητα. 

Καλώ, όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου µας και ξεχωριστά κάθε ∆ηµότισσα και 

κάθε ∆ηµότη του ∆ήµου Μαλεβιζίου, να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της ∆ηµοτική µας 

Παράταξης Ανανέωση-∆ηµιουργία, συστρατευόµενοι στον κοινό µας αγώνα, όπως ήδη 

στα πλαίσια µιας συµφωνίας αρχών και αξιών έπραξε η Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Παράταξη 

του υποψηφίου ∆ηµάρχου κ. Μανώλη Ξενικάκη, προκειµένου όλοι µαζί να 

συµµετάσχουµε στην νέα προσπάθεια για τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Για ένα 

∆ήµο αποτελεσµατικό, ανεξάρτητο, ακηδεµόνευτο, διεκδικητικό, µε ενιαία δράση, 

ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα διαµερίσµατα και τους οικισµούς του, µέσα από κανόνες 



διαφάνειας και λογοδοσίας, δίπλα στον δηµότη επιδεικνύοντας την µέγιστη κοινωνική 

ευαισθησία για τα προβλήµατά του.  

 

Σ’ αυτό το όραµα µας, σας καλούµε να συµµετάσχετε και ν΄ αγωνιστείτε µαζί µας, για ένα 

καλύτερο αύριο για εµάς και τα παιδιά µας.    

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.  

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  

         ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  


