
ΠΡΟΣ : Πρόεδρο δηµοτικού  Συµβουλίου 

Κοινοποί ηση : ∆ηµοτικό  Συµβούλιο 

Θέµα : ∆ήλωση στήριξης στην δηµοτική  αρχή  και στην δήµαρχο 
την Μαρία Ανδρούτσου. 

Κύριε πρόεδρε 

Εκπροσωπώντας όσους συνδηµότες µε επέλεξαν αλλα γενικότερα όλους 
τους συνδηµότες εκφράζω πάντα την άποψη µου προσπαθώντας πάντα 
για το καλό  των δηµοτών µας. 

Σήµερα κρί νοντας πάντα το συµφέρον του ∆ήµου µας και των δηµοτών 
εχω την πεποίθηση και άποψη ότι η σηµερινή  δηµοτική  αρχή  µε δήµαρχο 
την Μαρία Ανδρούτσου άλλαξε και οµόρφυνε την πόλη µας. 

Με σύγχρονα έργα και τις σύγχρονες παρεχόµενες υπηρεσίες στους 
δηµότες . 

Με ήθος και συνέπεια ο δήµος γ ίνεται Πόλη σύγχρονη λειτουργική  και 
όµορφη "όπως η 

1. διαµόρφωση λεωφόρου Αγ ίου ∆ηµητρίου έργο που είναι είναι το 
καλύτερο των τελευταίων χρόνων. Με την 

α. Κατασκευή  αγωγού  οµβρίων για την αντιπληµµυρική  Θωράκιση 
της κεντρικής λεωφόρου 

Ανακατασκευή  πεζοδροµ ίων µε βιοκλιµατικά  υλικά  και 
δενδροφύτευση 

∆ηµιουργ ία νησίδας µε φωτισµό  led , 

∆ιαµόρφωση θέσεων παρόδιας στάθµευσης ∆ηµιουργ ία 
κόµβων µε φωτεινούς σηµατοδότες και διαβάσεις πεζών. 

2. Περιβαλλοντική  αναβάθµιση - ανάπλαση οδών πέριξ σταθµού  µετρό  
«Αγιος ∆ηµήτριος» 

3. Περιβαλλοντική  Αναβάθµιση - Ανάπλαση της περιοχής «Μεσονήσι» 

4. Πάρκο Οικογένειας στον κοινόχρηστο χώρο 2 στρεµµάτων 
(Αργοστολίου - Βαµβακάρη - Μακρυγιάννη,). 
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Επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης σχολικών κτιρίων 
Η ολοκληρωση των διαδιακσιών για την ανάπλαση του πάρκου 
Ασυρµάτου και το κολυµβητήριο στην περιοχή  ΕΚΤΕΛ που 
χρηµατοί οτούνται από  το προγραµµα ΤΡΙΤΣΗΣ 
Η σηµανtική  Κοινωνική  πολιτική  στις δοµές στηριξης στους 
παιδικούg και βρεφικούς σταθµούς , στην δηµοτική  κατασκήνωση , 
δηµοτικά  ιατρεία , κοινωνικό  παντοπωλείο και συσσίτιο σε 
συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη κλπ 
Κύριοι συνάδελφοι 

Κύριε πρόεδρε 

Εχοντας πάντα ως γνώµονα το συµφέρον των δηµοτών και την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των συµπολιτών µου και µε αίσθηµα ευθύνης 
δηλώνω την στήριξη µου στην δηµοτική  αρχή  και στην δήµαρχο Μαρία 
Ανδρούτσου. 

Θα συνεχίσω µε αυτές τις αρχές να αγωνίζοµαι για το καλό  των δηµοτών . 

Σας ευχαριστώ  ολους και όλες 

Αδαµοπούλου Ακριβή  
/ 	 Ι 
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