ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
2012-2014
2ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(Συμπληρώνεται από πολίτες και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων του Δήμου Αιγάλεω )

Με τον Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ∆ήμους και με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») ορίζεται ότι για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Η υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων
εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ.
Στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήμου και οι
δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς των
αρμοδιοτήτων της (περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική μέριμνα κοκ). Επίσης, περιλαμβάνονται στόχοι
και δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής της οργάνωσης και λειτουργίας του ∆ήμου.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εκτός άλλων, περιλαμβάνονται διαδικασίες διαβούλευσης με
υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις ή ομάδες πολιτών και μεμονωμένα άτομα που
δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Για το σκοπό αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο που αφορά την
καταγραφή των προτάσεών σας για την ανάπτυξη της πόλης.
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.egaleo.gr) και μπορεί να
αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση portal@egaleo.gr ή μέσω fax στο τηλ. 2105315669

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο

Φορέας
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση που
εκπροσωπείτε μια οργάνωση ή ένα
κοινωνικό φορέα)

Στοιχεία Επικοινωνίας
(τηλ., email)
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1. Καταγράψτε, κατά σειρά σπουδαιότητας, τα 5 βασικότερα προβλήματα / ζητήματα που θεωρείτε ότι
αποτελούν αρμοδιότητα του ∆ήμου και για τα οποία απαιτείται να αναλάβει πρωτοβουλία :
1
2
3
4
5

2. Καταγράψτε, κατά σειρά προτεραιότητας, τα 5 σπουδαιότερα έργα / παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι
πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήμος στη περίοδο 2012-2014:
1
2
3
4
5

3. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και στις κοινωνικές επιπτώσεις που δημιουργεί, τι μέτρα ή δράσεις
απαιτείται κατά τη γνώμη σας να αναλάβει ο ∆ήμος για την Κοινωνική συνοχή και στήριξη:
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4. Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει την Τοπική
Οικονομία:

5. Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να συμβάλλει στη προστασία του
Περιβάλλοντος και την Αισθητική Αναβάθμιση της Πόλης:

6. Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τις Δράσεις
Πολιτισμού:
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7. Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τις Δράσεις
Αθλητισμού:

8. Με ποια κατά τη γνώμη σας έργα, μέτρα ή δράσεις μπορεί ο Δήμος να βελτιώσει το επίπεδο
Διοικητικής Εξυπηρέτησης των κατοίκων:

9. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας πηγές εσόδων για τον ∆ήμο, που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα:
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10. Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο ∆ήμος να ενισχύσει τη συνεργασία με τους Τοπικούς
Φορείς (Συλλόγους, Ομάδες Πολιτών, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις κλπ.):

11. Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι η διαδικασία ανάλυσης των αναγκών των κατοίκων και
διασύνδεσης με τις υπηρεσίες του Δήμου Αιγάλεω;

12. Καταγράψτε οποιαδήποτε πρόταση, ιδέα ή παρατήρηση επιθυμείτε:

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία !
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