Καλαμάτα:
Υποψήφιος
για
διάδοχος του Νίκα ο Νίκος
Μπασακίδης
Την υποψηφιότητά του στις εσωτερικές εκλογές
της ομάδας Νίκα (και πιθανότατα της Ν.Δ.) για
την ανάδειξη του υποψηφίου δημάρχου Καλαμάτας
ανακοίνωσε ο Νίκος Μπασακίδης. Έτσι με δημόσια
δήλωσή που εξέδωσε o κύριος Μπασακίδης λέει
επακριβώς τα εξής:
“Η πορεία για την επόμενη ημέρα της δημοτικής παράταξης του

άξιου Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, συνεχίζεται με ανοικτές και
δημοκρατικές διαδικασίες.
Η από το 2007 δημιουργική προσπάθεια όλων, μας εμπνέει και
μας καθοδηγεί στο επόμενο βήμα.
Η Δημοτική Ομάδα για 12
εργάσθηκε διαχειριζόμενη
κρίσης τα οικονομικά του
πέτυχε με την στήριξη και
εργαζόμενων:

χρόνια ενωμένη και συμπαγής,
σε εποχές ακραίας οικονομικής
Δήμου με ορθολογικό τρόπο και
τις άοκνες προσπάθειες όλων των

1. Την βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικής εικόνας της
πόλης
2. Την υποστήριξη κάθε πολιτιστικής έκφρασης και
δημιουργικής προσπάθειας
3. Την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων
4. Την ευπρέπεια του δημόσιου χώρου.
5. Τη λειτουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης
Με τις παρεμβάσεις μας αυτές, η πόλη απέκτησε μια ζηλευτή
εξωστρέφεια, ώστε σήμερα να αποτελεί δημοφιλή τόπο
προορισμού.

Διαμορφώθηκε ένα εξελισσόμενο αστικό περιβάλλον, το οποίο
χαίρονται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες.
Συμβάλλαμε στην κοινωνική συνοχή λειτουργώντας κοινωνικές
δομές για όλους.
Είμαστε διαρκώς δίπλα στον πολίτη.
Τα πεπραγμένα της 12/ετίας έχουν πρόσημο θετικό, που μας
δίνει την ώθηση να προχωρήσουμε ένα ακόμη βήμα. Σε ένα άλλο
περιβάλλον. Τόσο θεσμικό, όσο και οικονομικό.
Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των καιρών και λέμε ΝΑΙ.
Μπορούμε και Συνεχίζουμε.
Γιατί εκφράζουμε, τον εργατικό και δημιουργικό άνθρωπο.
Με την εργατικότητα μας και την εντιμότητα μας, διεκδικούμε
ως ομάδα και πάλι τον πρώτο ρόλο στη διαχείριση των κοινών
της πόλης.
Έχοντας υπηρετήσει για 12 χρόνια στο πλευρό του Δημάρχου μας
Παναγιώτη Νίκα και στην πρώτη γραμμή, σε αυτή τη φάση
διεκδικώ την ψήφο των συναδέλφων μου, ώστε να ηγηθώ στη
συνέχιση αυτής της προσπάθειας.
Με θετική σκέψη ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για την ανοδική πορεία του
Δήμου. ΜΠΟΡΟΥΜΕ”.

