
Έκδοση της δημοτικής κίνησης Άργους - Μυκηνών “Νέα Αρχή - Γιώργος Πανοβράκος”  - Μάιος 2019 - Διανέμεται δωρεάν

Στις 26 Μαΐου, στο Δήμο Άργους - Μυκηνών...

Ανοίγονται
δρόμοι

Με επικεφαλής τον Γιώργο Πανοβράκο κάνουμε “Νέα Αρχή”.

Βάζουμε τέλος σε όσους διχοτόμησαν την πόλη 
και δίχασαν τους κατοίκους της.

Δίνουμε λύσεις για τις εγκαταλελειμμένες γειτονιές
και τα ξεχασμένα χωριά.

Απαντάμε με έργα ουσίας 
στις ανούσιες φιέστες.

Για κάποιες ώρες 
της ημέρας, 

θα επιτρέπεται η ήπια
κυκλοφορία οχημάτων

από τη Δαναού έως 
την οδό Κορίνθου,

η οποία θα ξαναγίνει 
έξοδος της πόλης

Θα υπάρξει οικονομική
διαχείριση με διαφάνεια,
χωρίς ρουσφέτια, χωρίς
εξυπηρέτηση ημετέρων.

Ο Δήμος 
Άργους - Μυκηνών

θα γίνει Δήμος για όλους
τους πολίτες του

Θα δημιουργηθούν
χώροι στάθμευσης

σε οικόπεδα
πολύ κοντά στο κέντρο 

της πόλης 
ώστε να καλυφθούν 

οι εκατοντάδες χαμένες
λόγω ανάπλασης θέσεις

Θα μειωθούν
τα δημοτικά τέλη

και τα τέλη ύδρευσης -
αποχέτευσης

ώστε να έρθουν
στα επίπεδα αυτών

των υπόλοιπων Δήμων
της χώρας
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Αργείες, Αργείοι,




















 




















      





























      





 




















       


Γιώργος Πανοβράκος  
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Έλλειψη δημοκρατίας...
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Να αλλάξει χέρια ο δήμος. 
Να περάσει σε μια δημοκρατική λειτουργία. 
Να λειτουργεί με σεβασμό στη δημοκρατία, 

στη δημοκρατική συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, 
χωρίς τραμπουκισμούς



  
     

    

Αφού η ανάπλαση αύξησε τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο Άργος...
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Ανασυγκρότηση 
και αξιοποίηση 
των ορεινών χωριών 
του Δήμου
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Μεγάλα έργα υποδομής, 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Αρχής 
και της κεντρικής Κυβέρνησης
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Χάραξη στρατηγικής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, η οποία δεν θα περιορίζεται σε αμφίβολης, 
πολλές φορές, ποιότητας επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές παραστάσεις. 

Δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα έχουν επίκεντρο την ντόπια καλλιτεχνική δημιουργία
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Οι περίπου 400.000 ευρώ που δίνονται κάθε χρόνο για φύλαξη ουσιαστικά είναι
πεταμένα λεφτά από το Δήμο. Και φυσικά, η μόνη φύλαξη είναι αυτή της πλατείας
και της γούρνας της. Άλλωστε, η εγκληματικότητα δεν μειώθηκε, υπάρχει και πα-
ράδειγμα που έγινε ληστεία σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Τα χρήματα αυτά
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες σημαντικές ανάγκες του Δήμου.



Συνηγόρου του Δημότη 
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Αφού ο μηχανικός - “επενδυτής”
δεν θέλει να αποκαλύψει 

μια - δυο μακέτες, υποτίθεται
για λόγους “βιομηχανικής 

κατασκοπείας”, αποφάσισε 
να το κάνει ο...έγκριτος 

“Δημότης”. 
Παρουσίασε με τη γνωστή του

αισθητική πώς θα ήθελε το έργο.
Αλίμονο και αν από αυτό 
έλειπε το υγρό στοιχείο...

18



19



     



     









     









   
     






     


    




     


    






    

     












   




 



  













    
     










  

   


Συμμετοχικός προϋπολογισμός:




     
   


     



   




     





    




   














      
    
   


     

   
      
      







   

  








   

     


   
   










   









   
 
     



     











   
  







  
    

  






    



      
    


 
















    



























Γιώργος Στ. Πανοβράκος
υποψήφιος δήμαρχος Άργους - Μυκηνών, 
επικεφαλής του συνδυασμού “Νέα Αρχή”




