


 Ασφάλεια
 Καθαριότητα
 Πυρόπληκτοι {κάθε δυνατή αρωγή προς πάσα 
    κατεύθυνση για άμεση αποκατάσταση των ζημιών}
 Οδοποιία – Ηλεκτροφωτισμός
 Ελεύθερη διέλευση στο Δήμο μας 
    {εξαίρεση πληρωμής από τα πλευρικά διόδια}
 Εξομοίωση του αντιτίμου του εισιτηρίου του 
    προαστιακού με αυτό των Μεγάρων
 Σύνδεση του προαστιακού με τους οικισμούς
 Αδέσποτα {διαχείριση και προοπτικές}
 Ανάπλαση των χώρων αναψυχής 
    {παιδικές χαρές-αθλητικοί χώροι-πλατείες}

 Ύδρευση 
 Αποχέτευση
 Αντιπλημμυρική προστασία
 Αναδάσωση των καμένων εκτάσεων
 Κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος 
    της Π.Ε.Ο.Α.Κ και των κεντρικών δρόμων
 Εφαρμογή του ΓΠΣ και επέκτασή του
 Δημιουργία σχολείου
 Ανέγερση Μητροπολιτικής εκκλησίας
 Αλιευτικό καταφύγιο

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ



Αυτές είναι οι τρεις ενότητες στις οποίες χωρίσαμε το 
πρόγραμμά μας,  συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα πιστεύουμε πως 

πρέπει να γίνουν. Ο τρόπος, οι προτεραιότητες, 
τα χρονοδιαγράμματα είναι ζητήματα που θα έχουμε την 

ευκαιρία να αναπτύξουμε διεξοδικά στις συναντήσεις μαζί σας 
μέχρι τις εκλογές. Στη συνέχεια, εφόσον ο συνδυασμός μας

 εκλεγεί, δεδομένου ότι όλοι μας είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, θα 
είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώνουμε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της θητείας μας και όχι μόνο κάθε προεκλογική περίοδο. 

 Ίδρυση κοινοτικού Ιατρείου – Φαρμακείου
 Δημιουργία πολυχώρου κατάλληλου να λειτουργεί 
    ως πολιτιστικός – εκθεσιακός χώρος
 Πρόγραμμα εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία των 
    κατοίκων και την προσέλκυση επισκεπτών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ



 Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι
       τα προβλήματα της Κινέτας.
 Έχοντας διαχρονικά ζήσει την αδιαφορία, 
       όσων άσκησαν διοίκηση,  για τον τόπο μας.    
 Διαπιστώνοντας την επιφυλακτικότητα και την 
       απογοήτευση των συμπολιτών μας προς όλους 
       εκείνους που διεκδικούν την ψήφο μας.
 Πιστεύοντας ακράδαντα ότι αξίζουμε ένα καλύτερο 
       παρόν και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον….

Αποφασίσαμε και συστήσαμε έναν ενιαίο – ενωτικό συνδυασμό και δι-
εκδικούμε την ψήφο σας, για το Κοινοτικό Συμβούλιο, στις επερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές.  

Για πρώτη φορά η Κινέτα από τόπος «εξοχικής  κατοικίας» γίνεται κοινο-
τικό διαμέρισμα του Δήμου Μεγαρέων, στον οποίο θα εκπροσωπείται από 
5μελές τοπικό Συμβούλιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα παραμένου-
με απλοί θεατές, αλλά οι εκπρόσωποί μας θα έχουν καθοριστικό ρόλο στα 
τεκταινόμενα που αφορούν στην Κινέτα. 

Κινετιώτες για τους Κινετιώτες

Το ψηφοδέλτιό μας συγκροτείται από συμπολίτες που ξέρουμε τα προβλή-
ματα και έχουμε τις γνώσεις για να επιδιώξουμε λύσεις. Χωρίς να είμαστε 
γαντζωμένοι σε κόμματα και συνδυασμούς, επιδιώκουμε την ευρύτερη δυ-
νατή υποστήριξη. Πιστεύουμε στις συνθέσεις, στις συναινέσεις, στην ομαδι-
κή δουλειά και είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι ν’ ανταποκριθούμε σε αυτήν 
την πρόκληση.

ΑΞΙΖΟΥΜΕ μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
ΑΞΙΖΟΥΜΕ την αναβάθμιση της Κινέτας μας και εφόσον μας εμπιστευθεί-
τε θα παλέψουμε ώστε να το επιτύχουμε. 

Σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε και να μας στηρίξετε με την ψήφο σας 
για την αναγέννηση της αγαπημένης μας Κινέτας, του τόπου που επιλέξαμε 
να ζούμε, να μεγαλώνουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας.  

  Η Συντονιστική Επιτροπή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


