ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ενεργός πολίτης
Δήμου Λευκάδας

Στοιχεία ερωτηθέντος:
Φύλο
Ηλικία

Άνδρας
18-30

Γυναίκα
30-45

45-65

65- και πάνω

Περιοχή Κατοικίας: ………………………………
Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά)
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………………...
Email: …………………………………………………………………………………………………………………...
Είστε εκπρόσωπος κάποιου φορέα;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, ποιο φορέα εκπροσωπείτε; ……………………………………………………………………

Ερωτήσεις:

Καλή

Πολύ Καλή

Σύγχρονες υποδομές για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την οικονομική ανάπτυξη

Καθαριότητα – αποκομιδή απορριμμάτων

Καθαριότητα οδών, κοινοχρήστων χώρων
Σχέδιο ελαχιστοποίησης- ανακύκλωσης- κομποστοποίησης απορριμμάτων

Πλατείες / Πάρκα, Χώροι πρασίνου

Ηλεκτροφωτισμός

Υποδομές ύδρευσης

Υποδομές αποχέτευσης - Βιολογικοί

Οδοποιία

Χώροι στάθμευσης / κυκλοφοριακό

Πεζοδρομήσεις

Λιμάνια

Χρήση κοινόχρηστων χώρων


Μέτρια

Επιλέξτε σημειώνοντας με ένα Χ σε κάθε τομέα ευθύνης

Κακή

1. Πώς χαρακτηρίζετε την κατάσταση του Δήμου Λευκάδας τα τελευταία χρόνια στους παρακάτω
τομείς;















































































































































Πολεοδομική και χωροταξική Ανασυγκρότηση

Πολύ
Καλή






Καλή






Μέτρια

Τουριστική προβολή Δήμου
Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας
Δράσεις στήριξης απασχόλησης
Σχέδιο δράσης για τον τουρισμό - Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Σχέδιο δράσης για τον πρωτογενή τομέα
Σχέδιο ανάπτυξης των ορεινών περιοχών
Άλλοι τομείς:
1.
2.
3.

Κακή

Τοπική οικονομική ανάπτυξη (τουρισμός, πρωτογενής τομέας κ.α)

Πολύ
Καλή








Καλή








Μέτρια

Δράσεις κοινωνικής πολιτικής (κοινωνικό παντοπωλείο, κ.λ.π.)
Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης
Υποδομές για ΑΜΕΑ
Παιδικοί σταθμοί
Δράσεις και υπηρεσίες για ηλικιωμένους
Δράσεις και υπηρεσίες για τη νεολαία
Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων και υποδομών παιδείας (βρεφικοί , παιδικοί σταθμοί,
σχολεία, κ.λπ.).
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Πολιτιστικές υποδομές
Σχέδιο δράσης για «Πολιτισμό όλο το χρόνο»
Αθλητικές υποδομές
Αθλητικές δραστηριότητες
Άλλοι τομείς:
1.
2.
3.

Κακή

Κοινωνία αλληλεγγύης – Παιδεία – Πολιτισμός - Αθλητισμός

Πολύ
Καλή




Καλή




Μέτρια




Κακή

Άλλοι τομείς:
1.
2.
3.

Χωροταξικός σχεδιασμός
Καθορισμός χρήσεων γης
Υλοποίηση – εφαρμογή σχεδίων πόλης
Καταγραφή και προστασία της δημοτικής περιουσίας
Προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης πόλης και οικισμών
Άλλοι τομείς:
1.
2.
3.









































Πολύ
Καλή





























Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών:

i. Διοικητικές Υπηρεσίες
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
ii. Τεχνικές Υπηρεσίες
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
iii. Οικονομικές Υπηρεσίες
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
iv. Υπηρεσίες Καθαριότητας – Περιβάλλοντος
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
v. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου
vi. Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου

Πολύ
Καλή

Καλή







Καλή

Μέτρια







Μέτρια

Κακή

Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία των βιοτόπων
Διάβρωση ακτών
Δασοπροστασία
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
Αγροτικοί δρόμοι – αντιπυρικές ζώνες
Άλλοι τομείς:
1.
2.
3.

Κακή

Περιβαλλοντική αναδιάρθρωση, ενεργειακή αναβάθμιση

















































































































































vii. Άλλες (σημειώστε ποια …………………………….):
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Συμπεριφορά προσωπικού
Ευκολία επικοινωνίας
Γνώση του αντικειμένου

























Παρακαλούμε σημειώστε δίπλα το βαθμό σημαντικότητας από 5 μέχρι 1
(5= εξαιρετικά σημαντικό, 4=πολύ σημαντικό, 3=σημαντικό, 2=λιγότερο σημαντικό, 1=όχι σημαντικό)

Τουριστική ανάπτυξη – Αγροτουρισμός – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας
Ισόρροπη ανάπτυξη δημοτικών ενοτήτων- δίκαιη κατανομή των πόρων
Ανάδειξη - προστασία και ήπια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
Ανάδειξη – αξιοποίηση και προστασία των βιοτόπων του νησιού
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Διαχείριση υδάτινων πόρων - ύδρευση
Αποχετεύσεις – Βιολογικοί - Δίκτυα
Ολοκλήρωση έργων διάθεσης στερεών αποβλήτων
Υλοποίηση – εφαρμογή σχεδίων πόλης
Αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών
Κατασκευή και δημιουργία νέων υποδομών
Καταγραφή και προστασία της δημοτικής περιουσίας
Χρήση κοινόχρηστων χώρων
Οδοποιία – Μεταφορές - Κυκλοφοριακό
Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας / Προσέλκυση επενδύσεων
Καταπολέμηση της ανεργίας / απασχόληση
Ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας
Παροχή νέων υπηρεσιών στους δημότες
Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στις δράσεις του δήμου
Εθελοντισμός
Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων και υποδομών παιδείας
Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υποδομών
Σχέδιο δράσης για «Πολιτισμό όλο το χρόνο»
Σχέδιο δράσης για αθλητισμό όλο το χρόνο
Ενίσχυση αθλητικών υποδομών
Διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου
Ενεργή συμμετοχή των δημοτών σε κάθε βαθμίδα λήψης των αποφάσεων
Απολογισμοί της δράσης της Δημοτικής Αρχής
Άλλοι τομείς:
1.
2.

Βαθμός
σημαντικότη
τας

2. Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πρέπει να δώσει έμφαση ο Δήμος Λευκάδας;

3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου Λευκάδας; (μέχρι πέντε
απαντήσεις). Κατά την άποψή σας, ποιες παρεμβάσεις (έργα ή ενέργειες) πρέπει να γίνουν για την
επίλυσή τους;
Καταγραφή προβλήματος

Δράσεις επίλυσης

1ο
2ο
3ο
4ο
5ο

4. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Δήμου Λευκάδας; (μέχρι τρεις
απαντήσεις);
1.
2.
3.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη
συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας
για την περίοδο 2015-2019.

