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ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 – 2014 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 

 

Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί 

ςτα τζλθ Νοεμβρίου 2011, επιθυμεί τη ςυμβολή ςασ, με τη ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου που 

ακολουθεί, μζςω του οποίου ηθτείται από τουσ Δθμότεσ και εκπροςϊπουσ τοπικϊν παραγωγικϊν, κοινωνικϊν, 

πολιτικϊν, πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν, κ.ά. φορζων τθσ περιοχισ του Διμου Αλεξάνδρειασ: 

 να αναφζρουν τα κυριότερα προβλήματα που απαςχολοφν την περιοχή και να προτείνουν δράςεισ που 

πιςτεφουν ότι μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ του τόπου μασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ 

του Διμου και των υπθρεςιϊν του. 

 να διατυπϊςουν τισ απόψεισ τουσ για τθν προτεινόμενη Στρατθγικι και τουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ του 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ζωσ και το 2014, που κζτει, κατ’ αρχιν, ςε δθμόςια διαβοφλευςθ θ 

Δθμοτικι Αρχι.  

 

Παρακαλοφμε για την υποβολή των απαντήςεϊν ςασ μζχρι τη Δευτζρα 31 Οκτωβρίου 2011  

Ηλεκτρονικά, ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: info@alexandria.gr  

Σε ζντυπη μορφή, ςτθ διεφκυνςθ:  

ΔΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ  

Εκνικισ Αντίςταςθσ 42, 

ΤΚ 59 300 Αλεξάνδρεια 

τθλ. 23333-50104 & 23333-50315  

Fax 23330-23625  

(υπόψθ: Τρφφωνα Τοπαλίδθ) 

Το ερωτθματολόγιο ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλεξάνδρειασ www.alexandria.gr (ςτθν ενότθτα 

«Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα»). Επίςθσ, ζντυπο (αντίγραφο) του ερωτθματολογίου διατίκεται: α) από το 

«Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ρολιτϊν» ςτο ιςόγειο του Δθμαρχείου Αλεξάνδρειασ, β) από τισ ζδρεσ των Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων Αντιγονιδϊν, Μελίκθσ και Ρλατζοσ, και γ) από τα Κ.Ε.Ρ. Αλεξάνδρειασ, Αντιγονιδϊν, Μελίκθσ και 

Ρλατζοσ. 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΑΔΘΣ 

 

Σθμείωςθ: Στο κείμενο του Ερωτθματολογίου περιλιφκθκαν οριςμζνεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014 του Διμου Αλεξάνδρειασ. Για 

πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ ςχετικά με τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα των Διμων, το νομικό πλαίςιο που τα 

διζπει, τα αρμόδια δθμοτικά όργανα, τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςισ του, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα που κα 

τθρθκεί για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου Αλεξάνδρειασ, οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να ςυμβουλευτοφν τα ςυνθμμζνα αρχεία τθσ ενότθτασ «Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα» τθσ ιςτοςελίδασ 

του Διμου Αλεξάνδρειασ.  

mailto:info@alexandria.gr
http://www.alexandria.gr/
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υνοπτικζσ Απαντήςεισ για το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξάνδρειασ 2012–2014 

 

Τι είναι το  Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα του Δήμου; 

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα είναι ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τοπικισ και οργανωτικισ ανάπτυξθσ του 

Διμου Αλεξάνδρειασ. Ρεριλαμβάνει ζργα και δράςεισ, ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ του Διμου, και μζτρα για τθ 

βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του Διμου, με ςκοπό τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν 

και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων του Διμου. Με τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενόσ «μθχανιςμοφ προγραμματιςμοφ» και παρακολοφκθςθσ τθσ 

εφαρμογισ των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων και των λειτουργιϊν του Διμου. Στθν ουςία, το Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα ενοποιεί όλεσ τισ επιμζρουσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ (αναπτυξιακόσ και λειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ, 

τεχνικό πρόγραμμα, προχπολογιςμόσ, δθμόςια λογιςτικι, απολογιςμόσ, κ.λπ.) μζςω ενόσ ςυνεκτικοφ πλαιςίου 

ευρφτερου ςχεδιαςμοφ· κάτι ανάλογο του Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ (Business Plan) που εφαρμόηεται ςτον 

ιδιωτικό τομζα. 

Ποιοι είναι οι ςτόχοι του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ του Δήμου; 

 Να ςυμπεριλάβει μζτρα και δράςεισ που αφοροφν τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ με ςκοπό τθ διατιρθςθ και βελτίωςθ των ειςοδθμάτων των 

νοικοκυριϊν και τθ δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ. 

 Να ςυμπεριλάβει δράςεισ που αφοροφν τθν εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου, ωσ Οργανιςμοφ, και τθ 

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του προσ τουσ πολίτεσ. 

 Να ςυμπεριλάβει μζτρα και δράςεισ που αφοροφν τθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου ςτουσ τομείσ 

τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, τθσ παιδείασ, του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ. 

 Να ςυμπεριλάβει  ρυκμίςεισ και παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτισ υποδομζσ τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν, οι 

οποίεσ είναι ςθμαντικζσ για τθ βελτίωςθ του δομθμζνου οικιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθ 

ςυγκοινωνία, τθν κακαριότθτα, τθν αποχζτευςθ, τθν φδρευςθ και τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων. 

 Να αξιοποιιςει με πιο παραγωγικό τρόπο τουσ υλικοφσ και άυλουσ πόρουσ που διακζτει ο Διμοσ και που 

τον περιβάλλουν και να προςελκφςει περιςςότερουσ. 

 Να διαδραματίςει ζναν πιο ουςιαςτικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με γνϊμονα πάντα τθν καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

 Να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ και τισ δυςκολίεσ του μζλλοντοσ με προγραμματιςμό και ολοκλθρωμζνεσ 

παρεμβάςεισ ςτα προβλιματα που απαςχολοφν τουσ δθμότεσ και όχι με αποςπαςματικά μζτρα. 

 Να αναπτφξει ςυνζργιεσ με ςτόχο τθν επίτευξθ πολλαπλαςιαςτικϊν αποτελεςμάτων. 

 Να ςυμπεριλάβει ενζργειεσ και παρεμβάςεισ, που να ενιςχφςουν τθ κζςθ του Διμου Αλεξάνδρειασ ςε 

τοπικό, περιφερειακό και εκνικό ι ακόμθ και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ποια ςτοιχεία λαμβάνονται υπόψη για τη ςφνταξη του περιεχομζνου του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ; 

Για τθ ςφνταξθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου λαμβάνεται υπόψθ το ςχετικό πλαίςιο που ζχει 

κζςει το Υπουργείο Εςωτερικϊν και ειδικότερα: 

 Αναλφονται πρϊτα παράγοντεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου (ςε Εκνικό, Ρεριφερειακό, αλλά 

και τοπικό επίπεδο) που επθρεάηουν το βακμό επίτευξθσ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ, προκειμζνου να 

καταγραφοφν τα προβλιματα αλλά και οι ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται. 
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 Αναλφεται το εςωτερικό περιβάλλον του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου (διάρκρωςθ-

οργάνωςθ-λειτουργία), προκειμζνου να εντοπιςτοφν τα προβλιματα, οι αδυναμίεσ αλλά και τα 

πλεονεκτιματα που παρουςιάηονται ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ. 

 Στθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι παράγοντεσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου, 

προκειμζνου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα. 

 Με βάςθ τα ςυμπεράςματα αυτά, διατυπϊνεται το Πραμα, θ Στρατθγικι και ο Ρρογραμματιςμόσ του 

Διμου ςτθν περίοδο αναφοράσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (2012-2014). 

 Στθ ςυνζχεια το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα εξειδικεφεται ςε Ρολιτικζσ (Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ), οι Άξονεσ 

Ρροτεραιότθτασ ςε επιμζρουσ Μζτρα και, τζλοσ, αναλυτικά, οι Δράςεισ, Ενζργειεσ και Ζργα που πρζπει να 

υλοποιθκοφν για κάκε επιμζρουσ Μζτρο, προκειμζνου να υπθρετθκεί θ Στρατθγικι και το Πραμα του 

Διμου ςτθν περίοδο αναφοράσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ. 

Ποιοι εμπλζκονται ςτην εκπόνηςη, ζγκριςη και εφαρμογή του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ του Δήμου; 

Σφμφωνα με το πρόςφατο νομοκετικό πλαίςιο, ςτισ διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ, ζγκριςθσ και εφαρμογισ των 

Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων των Διμων, ςυμμετζχουν, με διακριτοφσ ρόλουσ και αρμοδιότθτεσ: 

 Η Εκτελεςτική Επιτροπή του Διμου, που ζχει τθν ευκφνθ τθσ κατάρτιςισ του. 

 Οι υπηρεςιακζσ μονάδεσ του Διμου και των Νομικϊν Ρροςϊπων του Διμου. 

 Τα Συμβοφλια Δημοτικϊν και Τοπικϊν Κοινοτήτων του Διμου, που διατυπϊνουν προτάςεισ προσ τθν 

Εκτελεςτικι Επιτροπι για τισ Δράςεισ, τισ Ενζργειεσ και τα Ζργα των περιοχϊν τουσ που κρίνουν αναγκαία 

να περιλθφκοφν ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα. 

 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβοφλευςησ, που διατυπϊνει γνϊμθ επί του προςχεδίου του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ του Διμου. 

 Οι Δημότεσ και οι Τοπικοί Φορείσ, που, ςτα πλαίςια τθσ ανοιχτισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τθν ζγκριςθ 

του Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ (α’ φάςθ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ), μποροφν να διατυπϊςουν 

προτάςεισ και παρατθριςεισ. 

 Η Οικονομική Επιτροπή του Διμου, που υποβάλλει ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο το προςχζδιο του ετιςιου 

προγράμματοσ δράςθσ *το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα εξειδικεφεται ςε ετιςια προγράμματα δράςθσ όςα 

και θ περίοδοσ αναφοράσ του+. 

 Το Δημοτικό Συμβοφλιο, που εγκρίνει το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα του Διμου, ςε δφο διακριτζσ 

διαδικαςίεσ: Στθν πρϊτθ, εγκρίνει με απόφαςι του τον Στρατθγικό Σχεδιαςμό του Διμου (α’ φάςθ 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ) και ςτθ δεφτερθ, εγκρίνει με απόφαςι του τον Επιχειρθςιακό και 

Οικονομικό Ρρογραμματιςμό του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ, κακϊσ και τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ και 

παρακολοφκθςισ του. 

 Ο Γενικόσ Γραμματζασ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ (ι ο Ελεγκτισ Νομιμότθτασ, εφόςον ζχει ςυςτακεί θ 

Αυτοτελισ Υπθρεςία Εποπτείασ ΟΤΑ), ο οποίοσ νομιμοποιεί και επικυρϊνει τισ, ςχετικζσ με τθν ζγκριςθ 

του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του Διμου, αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

Ποιο είναι το Όραμα, η Στρατηγική και οι Άξονεσ Προτεραιότητασ του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ που 

θζτει, ωσ πρόταςη για δημόςια διαβοφλευςη, η Εκτελεςτική Επιτροπή του Δήμου; 

Θ αποςτολή του Διμου Αλεξάνδρειασ, όπωσ και κάκε ΟΤΑ Αϋ βακμοφ, είναι «η διακυβζρνηςη των τοπικών 

υποθζςεων και η παροχή δημοςίων αγαθών και υπηρεςιών για την ικανοποίηςη αναγκών των κατοίκων και των 

τοπικών φορζων, με απώτερο ςτόχο τη βιώςιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τησ περιοχήσ του».  

Βαςικι προχπόκεςθ για να επιτφχει ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ τουσ μελλοντικοφσ του ςκοποφσ και τισ επιδιϊξεισ 

του, είναι να ζχει πλιρωσ αποςαφθνίςει ποιοι ακριβϊσ είναι αυτοί οι ςκοποί και αυτζσ οι επιδιϊξεισ.  
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Αυτό επιτυγχάνεται με τθ διαμόρφωςθ μιασ ςτρατηγικήσ ανάπτυξησ για το Διμο Αλεξάνδρειασ, θ οποία 

περιλαμβάνει το όραμα τθσ ανάπτυξθσ ωσ γενικι κατεφκυνςθ, τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ που τίκενται 

και τουσ άξονεσ δράςθσ για τθν υλοποίθςθ τουσ. Θ γενικι κατεφκυνςθ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, θ οποία 

διαμορφϊνει και το αναπτυξιακό όραμα τησ περιοχήσ του νζου Δήμου Αλεξάνδρειασ, μπορεί να διατυπωκεί 

ωσ εξισ:   

«Η ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Η 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΑΒΙΩΗ ΚΑΙ Η ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΧΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ˙ ΜΕ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ, ΣΗΝ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, 

ΣΗΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΤΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΑΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΗ 

ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ».  

Ειδικά για την πόλη τησ Αλεξάνδρειασ – ζδρα του Δήμου, το αναπτυξιακό όραμα μπορεί να ςυμπλθρωκεί ωσ 

εξισ: 

«Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

ΗΜΑΘΙΑ, Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΟ ΣΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ, Η ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΠΟΤ 

ΣΗΝ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΤΓΧΡΟΝΗ, ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΤΣΙΚΗ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΠΙΚΕΠΣΕ ΣΗ, 

Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ – ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΕΩΝ ΠΟΤ ΕΞΑΦΑΛΙΖΟΤΝ ΤΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΖΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΟΙΚΟΤ ΣΗ, ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΤΠΑΘΕΙ ΟΜΑΔΕ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΛΕΓΜΑΣΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ». 

Οι κατευθυντήριεσ αρχζσ που υιοκετοφνται από τθ Δθμοτικι Αρχι, για τθν εκπλιρωςθ του οράματοσ και τθν 

επίτευξθ τθσ αναπτυξιακήσ ςτρατηγικήσ του Διμου, είναι: 

 Θ κινθτοποίθςθ όλων των τοπικϊν παραγωγικϊν πόρων και δυνατοτιτων. 

 Θ βελτίωςθ των υποδομϊν ςτο οικιςτικό-δομθμζνο περιβάλλον. 

 Θ υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για τθν τοπικι ανάπτυξθ, αξιοποίθςθ νζων ευκαιριϊν 

 Θ προϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των δθμοτϊν. 

 Θ ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ και διαλόγου με τουσ τοπικοφσ φορείσ. 

 Θ αξιοποίθςθ  των τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. 

 Θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ των οικιςμϊν του Διμου και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων. 

 Θ διαφάνεια και χρθςτι διαχείριςθ. 

 Θ κοινωνικι δικαιοςφνθ και αλλθλεγγφθ. 

 Θ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και ςτα αιτιματα των πολιτϊν. 

 Θ ιςότιμθ εξυπθρζτθςθ όλων των κατοίκων, χωρίσ διακρίςεισ. 

 
Θ αναπτυξιακή ςτρατηγική του Διμου, προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι, ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ: 

 Τθσ ςυμβατότθτασ και τθσ άμεςθσ ςυςχζτιςθσ με το αναπτυξιακό όραμα. Δθλαδι να περιλαμβάνει όλουσ 

εκείνουσ τουσ γενικοφσ ςτόχουσ, θ υλοποίθςθ των οποίων κα οδθγιςει τθν περιοχι ςτθν κοινωνικά 

επικυμθτι κατάςταςθ. Στθν ουςία πρόκειται για τθ ςτρατθγικι εξειδίκευςθ του οράματοσ μζςω τθσ 

διατφπωςθσ εξειδικευμζνων ςτόχων. 

 Τθσ εςωτερικισ ςυνοχισ, που ςθμαίνει ότι οι επιμζρουσ ςτόχοι πρζπει να λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά, 

χωρίσ επικαλφψεισ ι ςυγκροφςεισ και αλλθλοαναιρζςεισ.  
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 Τθσ κεματικισ εξειδίκευςθσ, δθλαδι του ςυγκεκριμζνου προςανατολιςμοφ και διακριτοφ περιεχομζνου 

κάκε ςτόχου και τθσ προϊκθςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου τομζα τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ.  

 Σησ εφικτότητασ, δθλαδι τθσ διατφπωςθσ ςτόχων που είναι ρεαλιςτικοί και υλοποιήςιμοι. 

 Τθσ κοινωνικισ αποδοχισ, που ςθμαίνει ότι οι ςτρατθγικοί ςτόχοι κα πρζπει να είναι αποδεκτοί και να 

τυγχάνουν τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ από τουσ δθμότεσ.  

 Τθσ ςυνάφειασ με τισ περιφερειακζσ, τισ εκνικζσ και τισ ευρωπαϊκζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ, ϊςτε 

αφενόσ να ζχουν μεγάλθ πικανότθτα χρθματοδότθςθσ και αφετζρου να ςυνεργοφν με αυτζσ ϊςτε να 

υπάρχει πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα.  

  

Θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι του Διμου, εξειδικεφεται ςε ζξι (6) βαςικοφσ ςτρατηγικοφσ ςτόχουσ:  

1. Βελτίωςθ του επιπζδου ανάπτυξθσ, του ειςοδιματοσ και τθσ απαςχόλθςθσ των κατοίκων του Διμου. 

2. Ανάδειξθ τθσ πόλθσ τθσ Αλεξάνδρειασ ςε ιςχυρό αςτικό πόλο του Νομοφ Θμακίασ και τθσ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

3. Αξιοποίθςθ τθσ γεωγραφικισ εγγφτθτασ του Διμου με τθ Θεςςαλονίκθ και τθσ κομβικισ του κζςθσ ςτα 

δίκτυα μεταφορϊν, για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων και νζων κατοίκων.  

4. Αξιοποίθςθ του πλζον παραγωγικοφ κάμπου τθσ χϊρασ με τθν αναδιάρκρωςθ του πρωτογενι τομζα. 

5. Ρροςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και βελτίωςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ.  

6. Βελτίωςθ τθσ χωρικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ και των υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

Οι κατευθυντήριεσ πολιτικζσ (Άξονεσ Προτεραιότητασ) που υιοκετοφνται, για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ 

και τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ του Διμου είναι: 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 1  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 2  ΡΑΙΔΕΙΑ – ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΣ  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 3  ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 4  ΤΟΡΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΙ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

ΑΞΟΝΑΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 5  ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ & ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΗ Α’ ΦΑΗ («ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ») 
ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012-2014 

 

 

 

 

Α) ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΣΗΘΕΝΣΟ: 

 

 

ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑ ςημειώςτε με Χ ΓΤΝΑΙΚΑ ςημειώςτε με Χ 

ΘΛΙΚΙΑ : 16-30  30-45   45-65  65 +   

ΡΕΙΟΧΘ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : χωριό / πόλη 

Ρροςωπικά Στοιχεία ( π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά )  

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ :  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ : ςε περίπτωςη που είςτε ςυνταξιοφχοσ, αναφζρατε το επάγγελμα που αςκοφςατε 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ : οδόσ / περιοχή 

ΤΘΛΕΦΩΝΟ : ςταθερό ή κινητό τηλζφωνο ή και τα δφο 

EMAIL :  

Γι’ αυτοφσ / -εσ που εκπροςωποφν κάποιον τοπικό Φορζα (παραγωγικό, κοινωνικό, πολιτιςτικό, ακλθτικό, κλπ) 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΦΟΕΑ :  

ΘΕΣΘ ΣΤΟ ΦΟΕΑ :  
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Β) ΕΡΩΣΗΕΙ: 

 

 

 

1 
Ποια είναι τα «ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ» τησ περιοχήσ του Δήμου Αλεξάνδρειασ, μζςω 
των οποίων πιςτεφετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο ςτόχοσ τησ τοπικήσ ανάπτυξησ ; 

 

Για κάκε ζνα από τα αναφερόμενα παρακάτω «δυνατό ςθμείο – πλεονζκτθμα», ςθμειϊςτε το βακμό τθσ αξιολόγθςθσ που δίνετε  
(από 5 ζωσ 1), ςτθν κλίμακα αξιολόγθςθσ, όπου: 5 = πολφ μεγάλο,  4 = μεγάλο,  3 = μζτριο,  2 = μικρό και 1 = καθόλου. 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
 

 Θ κομβικι κζςθ του Διμου ςε κφριουσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ τθσ χϊρασ   

 Θ εγγφτθτα του Διμου με το Ρολεοδομικό Συγκρότθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ   

 Θ γεωργικι γθ υψθλισ παραγωγικότθτασ, με δυνατότθτεσ πολυκαλλιζργειασ και παραγωγισ νζων προϊόντων  

 Θ αυξθτικι τάςθ πλθκυςμοφ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ και θ δυνατότθτά τθσ να αναδειχκεί ςε ιςχυρό 
αςτικό κζντρο του Νομοφ Θμακίασ και τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ  

 

 Θ φπαρξθ δικτφου φυςικοφ αερίου ςτο Διμο  

 Θ γειτνίαςθ του Διμου με ςθμαντικοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ (Βεργίνα, Δίον, Ρζλλα) και αναπτυςςόμενουσ 
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (π.χ. χιονοδρομικά κζντρα)  

 

 Θ πολιτιςμικι κλθρονομιά και θ ποικιλομορφία τθσ λαογραφικισ παράδοςθσ του Διμου  

 Οι μονάδεσ παραγωγισ και μεταποίθςθσ αγροτικϊν προϊόντων και θ προοπτικι χωροκζτθςθσ-ίδρυςθσ 
Επιχειρθματικϊν Ράρκων  ςε περιοχζσ του Διμου, ςτα πλαίςια του νζου υκμιςτικοφ Σχεδίου Θεςςαλονίκθσ  

 

 Θ εςωτερικι προςβαςιμότθτα μεταξφ των οικιςμϊν και τθσ πόλθσ τθσ Αλεξάνδρειασ και θ φπαρξθ 
προχποκζςεων για πολυκεντρικι ανάπτυξθ του Διμου  

 

 Οι περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ περιβάλλοντοσ του Διμου (ποτάμια, υγρότοποι εκνικισ ςθμαςίασ, κ.ά.) και οι 
δυνατότθτεσ οικοτουριςτικισ ανάπτυξθσ που προςφζρουν 

 

 Το ςτρατιωτικό αεροδρόμιο Αλεξάνδρειασ και θ φπαρξθ προχποκζςεων χριςθσ του ωσ εμπορευματικόσ 
αεροςτακμόσ περιφερειακισ εμβζλειασ 

 

 Θ αξιοποίθςθ και χριςθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (θλιακι ενζργεια – γεωκερμία – βιομάηα)  

 Θ λειτουργία προαςτιακοφ ςιδθροδρόμου  

 Θ προςταςία, ανάδειξθ και προβολι τοπικϊν αρχαιολογικϊν μνθμείων και κτθρίων ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ 
ι/και ιςτορικισ αξίασ  

 

 Θ ανάδειξθ παλαιϊν Ιερϊν και Μοναςτθριακϊν Ναϊν, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και τθν 
ανάπτυξθ του «κρθςκευτικοφ τουριςμοφ» 

 

 Θ «επζνδυςθ» ςτθν ονομαςία του Διμου (Αλεξάνδρεια – Μζγασ Αλζξανδροσ), με ςτόχο τθν προβολι του 
Διμου ςτθ χϊρα και ςτο εξωτερικό 

 

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

[ Διευκρίνιςθ: θ αναφορά των παραπάνω, κατά τθ ςειρά που διατυπϊνονται, είναι τυχαία και δεν υπζχει κζςθ αξιολόγθςθσ ωσ προσ το 
βακμό τθσ εν δυνάμει ςυμβολισ τουσ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ ] 
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2 
Ποια είναι τα «ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ» τησ περιοχήσ του Δήμου Αλεξάνδρειασ,  
τα οποία θα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν, άμεςα ή μεςοπρόθεςμα, με τη ςυμβολή του Δήμου ; 

 

Για κάκε ζνα από τα αναφερόμενα παρακάτω «αδφνατο ςθμείο – μειονζκτθμα», ςθμειϊςτε το βακμό τθσ αξιολόγθςθσ που δίνετε  
(από 5 ζωσ 1), ςτθν κλίμακα αξιολόγθςθσ, όπου: 5 = πολφ μεγάλο,  4 = μεγάλο,  3 = μζτριο,  2 = μικρό και 1 = καθόλου. 
 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 
 

 Ζλλειψθ ελκυςτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ   

 Υψθλό ποςοςτό ανεργίασ  

 Ζλλειψθ «κρίςιμθσ αγοραςτικισ δφναμθσ» για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ αγοράσ και του εμπορίου  

 Χαμθλι επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ παραγωγισ   

 Ζλλειψθ επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και χαμθλόσ δείκτθσ υιοκζτθςθσ καινοτόμων προτάςεων ςτον 
παραγωγικό και επιχειρθματικό τομζα 

 

 Ζλλειψθ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ για τθ διαςφνδεςθ των οικιςμϊν με τθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ  

 Μείωςθ των επαγγελματιϊν αγροτϊν, υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων γεωργικϊν προϊόντων 
και μείωςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ 

 

 Μεγάλθ εξάρτθςθ τθσ πλειονότθτασ του πλθκυςμοφ από τον πρωτογενι τομζα και απουςία εναλλακτικϊν, 
προσ τισ παραδοςιακζσ γεωργικζσ καλλιζργειεσ, μορφϊν απαςχόλθςθσ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ  

 

 Ελλείψεισ ςε βαςικζσ περιβαλλοντικζσ υποδομζσ (διαχείριςθ απορριμμάτων, φδρευςθ – αποχζτευςθ)  

 Ελλείψεισ ςε υποδομζσ υγείασ, κοινωνικισ φροντίδασ, εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και ψυχαγωγίασ, 
που ςυντθροφν ςε χαμθλό επίπεδο τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων του Διμου ςε ςχζςθ με τουσ κατοίκουσ 
μεγάλων αςτικϊν κζντρων τθσ περιοχισ (Θεςςαλονίκθ, Βζροια) 

 

 Αδυναμία κατοχφρωςθσ και υποςτιριξθσ τοπικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και προβολισ τουσ ςτο 
εξωτερικό περιβάλλον 

 

 Ζλλειψθ εξωςτρζφειασ, δικτφωςθσ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν και μεκόδων  ςτον τρόπο λειτουργίασ των 
μικρομεςαίων επιχειριςεων τθσ περιοχισ 

 

 Αδυναμία προςζλκυςθσ και εγκατάςταςθσ μεγάλων μεταποιθτικϊν μονάδων λόγω ζλλειψθσ υποδομϊν 
(χωροκζτθςθ Βιοτεχνικϊν Ράρκων, οργανωμζνα δίκτυα αποκικευςθσ και διανομισ, κ.ά.) 

 

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 Άλλο (αναφζρατε): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

[ Διευκρίνιςθ: θ αναφορά των παραπάνω, κατά τθ ςειρά που διατυπϊνονται, είναι τυχαία και δεν υπζχει καμία αξιολογικι βαρφτθτα ] 
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3 Ποια πιςτεφετε ότι είναι τα ςημαντικότερα προβλήματα τησ περιοχήσ του Δήμου Αλεξάνδρειασ ; 

 
Ραρακαλοφμε περιγράψτε τα, ςυνοπτικά, ςτον παρακάτω Ρίνακα και ςθμειϊςτε δίπλα (με Χ ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ), κατά τθ γνϊμθ 
ςασ, το βακμό ςθμαντικότθτάσ τουσ, ςε κλίμακα από 5 μζχρι 1 (όπου: 5 = πολφ ςθμαντικό, 4 = αρκετά ςθμαντικό, 3 = ςθμαντικό 2 = 
ςχετικά ςθμαντικό, 1 = όχι και τόςο ςθμαντικό). 
 

 

Α/Α 
 

ΔΙΑΣΤΠΩΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 
ΒΑΘΜΟ  ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ 

5 4 3 2 1 

 
 

1
ο
  

 
 
 
 
 

     

 
 

2
ο
  

 
 
 
 
 

     

 
 

3
ο
  

 
 
 
 
 

     

 
 

4
ο
  

 
 
 
 
 

     

 
 

5
ο
  

 
 
 
 
 

     

 
 

… 
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4 
Κατά την άποψή ςασ, ποιεσ παρεμβάςεισ (ζργα – δράςεισ – ενζργειεσ) πρζπει να ςυμπεριληφθοφν 
ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξάνδρειασ 2012 – 2014, για την : 

 
 
 

 

Α/Α 
 

2.1   ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ  

 
1

ο
  

 
 
 

 
2

ο
  

 
 
 

 
3

ο
  

 
 
 

 
4

ο
  

 
 
 

 
5

ο
  

 
 
 

 
… 

 
 
 

 

 

 

Α/Α 
 

2.2   ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ   

 
1

ο
  

 
 
 

 
2

ο
  

 
 
 

 
3

ο
  

 
 
 

 
4

ο
  

 
 
 

 
5

ο
  

 
 
 

 
… 
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Α/Α 
 

2.3   ΤΓΕΙΑ/ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ   
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2.4   ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ   
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2.5   ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ   
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5 
Ποια ΣΟΠΙΚΑ ςτοιχεία – χαρακτηριςτικά, θεωρείτε ωσ ςυγκριτικά πλεονεκτήματα τησ περιοχήσ ςασ 
(οικιςμόσ – δημοτική ή τοπική κοινότητα – δημοτική ενότητα) και τα οποία μποροφν να αναδειχθοφν 
και να αξιοποιηθοφν ΤΠΕΡ τησ γενικότερησ ανάπτυξησ τησ περιοχήσ του Δήμου Αλεξάνδρειασ ; 
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6 
Πϊσ αξιολογείτε το βαθμό βαρφτητασ (ςυμβολήσ) των παρακάτω προτεινόμενων Μζτρων και των ειδικϊν ςτόχων (Δράςεων) κάθε Μζτρου,  
ςτην επίτευξη τησ τοπικήσ ανάπτυξησ και τησ βελτίωςησ τησ εςωτερικήσ λειτουργίασ του Δήμου Αλεξάνδρειασ ; 

 
Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε με Χ, ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο τθσ ςτιλθσ «ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ» («ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΣ» ι «ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΣ» ι «ΙΔΙΑΙΤΕΑ ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΣ»). 

Αξιολογείτε: α) Το βακμό βαρφτθτασ του κάκε Μζτρου ςε ςχζςθ με τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ που υπάγεται το Μζτρο, και β) Το βακμό βαρφτθτασ του κάκε ςτόχου (Δράςθσ) ςε ςχζςθ με το Μζτρο που υπάγεται θ Δράςθ. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (ΔΡΑΕΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

ΜΕΣΡΟ 1.1 : ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ & ΧΩΡΙΚΗ ΤΝΟΧΗ    

1.1.1 Ανακεϊρθςθ-Ενοποίθςθ υφιςτάμενων Γ.Ρ.Σ. Διμου – Εκπόνθςθ νζου Γ.Ρ.Σ. ςτο ςφνολο του Διμου    

1.1.2 Ζνταξθ ςτα Γ.Ρ.Σ. περιοχϊν εκτόσ ςχεδίου – Ρράξεισ εφαρμογισ πολεοδόμθςθσ    

1.1.3 Εξειδίκευςθ κατευκφνςεων υκμιςτικοφ Σχεδίου Θεςςαλονίκθσ (ΟΘΕ) ςτθν περιοχι του Διμου Αλεξάνδρειασ    

1.1.4 Ζργα διάνοιξθσ οδϊν ςε εφαρμογι Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων    

1.1.5 Απαλλοτριϊςεισ ρυμοτομίασ κοινωφελϊν και κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου    

1.1.6 Χωροκζτθςθ και πολεοδόμθςθ Επιχειρθματικϊν Ρεριοχϊν – Ράρκων ςτο Διμο    

1.1.7 Χωροκζτθςθ-Οργάνωςθ-Ανάπτυξθ Ρεριοχισ Οργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (Ρ.Ο.Α.Υ.) Θερμαϊκοφ Κόλπου    

ΜΕΣΡΟ 1.2 :  ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

1.2.1 Ρροςταςία και ανάδειξθ υγροτόπων – προςτατευόμενων περιοχϊν φυςικοφ κάλλουσ Διμου Αλεξάνδρειασ    

1.2.2 Διαμόρφωςθ-αξιοποίθςθ περιβάλλοντοσ χϊρου εκβολισ ποταμοφ Λουδία    

1.2.3 Συμμετοχι ςε διαχειριςτικό ςχζδιο απορρφπανςθσ, προςταςίασ και διαχείριςθσ ποταμοφ Αλιάκμονα    

1.2.4 Συμμετοχι ςε διαχειριςτικό ςχζδιο απορρφπανςθσ, προςταςίασ και διαχείριςθσ ποταμοφ Λουδία    

1.2.5 Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ καταπολζμθςθσ κουνουπιϊν    

1.2.6 Εκπόνθςθ και εφαρμογι μελζτθσ για τθν αειφόρο διαχείριςθ και των χριςεων του υδατικοφ δυναμικοφ    

1.2.7 Ανάπτυξθ Στακμϊν Τθλεμετρίασ για τθν καταγραφι μετεωρολογικϊν δεδομζνων και περιβαλλοντικϊν δεικτϊν     

1.2.8 Δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ ςε κζματα προςταςίασ περιβάλλοντοσ    
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (ΔΡΑΕΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 1.3 :  ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

1.3.1 «Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων-αςτικϊν αναπλάςεων ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ» *ΡΕΡ Μ-Θ+    

1.3.2 Ζργα ανάπλαςθσ και ενεργειακισ αναβάκμιςθσ οδϊν-πλατειϊν-παιδικϊν χαρϊν-πάρκων ςτο ςφνολο του Διμου    

1.3.3 Ρρόγραμμα αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ δθμοςίων και ιδιωτικϊν κτθρίων και χϊρων    

1.3.4 Επζκταςθ Δθμαρχείου Αλεξάνδρειασ    

1.3.5 Ζργα ςυντιρθςθσ και καταςκευισ πεηοδρομίων-πεηοδρομιςεων ςτο ςφνολο του Διμου    

1.3.6 Ζργα βελτίωςθσ και ςυντιρθςθσ Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων    

1.3.7 Ζργα ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ αρχαιολογικϊν-εκκλθςιαςτικϊν-ιςτορικϊν-αρχιτεκτονικϊν μνθμείων    

1.3.8 Βιοκλιματικόσ και ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ δθμοτικϊν κτθρίων και εγκαταςτάςεων    

1.3.9 Συντιρθςθ-ανακαταςκευι-επανάχρθςθ δθμοτικϊν κτθρίων       

ΜΕΣΡΟ 1.4 :  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Π.Ε.)    

1.4.1 Ενεργειακι αναβάκμιςθ και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Α.Ρ.Ε. ςε ςχολικά κτιρια και υποδομζσ του Διμου     

1.4.2 Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων δθμοτικοφ φωτιςμοφ με φωτιςτικά νζασ τεχνολογίασ    

1.4.3 Αξιοποίθςθ Φυςικοφ Αερίου    

1.4.4 Αξιοποίθςθ Γεωκερμίασ    

1.4.5 Αξιοποίθςθ Βιομάηασ    

 

 

 

 



Σελίδα 15 από 26 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (ΔΡΑΕΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 1.5 :  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ    

1.5.1 Εκπόνθςθ-εφαρμογι μελζτθσ χωροκζτθςθσ μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων (κάδων) με τθ χριςθ G.I.S.    

1.5.2 Επαναςχεδιαςμόσ-αναδιοργάνωςθ-βελτιςτοποίθςθ προγράμματοσ αποκομιδισ οικιακϊν απορριμμάτων    

1.5.3 Εφαρμογι προγράμματοσ ςυλλογισ-διαχείριςθσ-διάκεςθσ ογκωδϊν και «πράςινων» απορριμμάτων    

1.5.4 Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων και απορριμματοφόρων» *ΡΕΡ Μ-Θ/ΨΣ+    

1.5.5 Ενίςχυςθ και επζκταςθ προγράμματοσ κακαριότθτασ κοινόχρθςτων δθμοτικϊν χϊρων (οδϊν, πάρκων, πλατειϊν, κλπ.)     

1.5.6 Ρρομικεια μζςων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων (κάδοι-απορριμματοδοχεία)    

1.5.7 Ανανζωςθ δθμοτικοφ ςτόλου απορριμματοφόρων, οχθμάτων, μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ    

1.5.8 Δθμιουργία Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ)    

1.5.9 Αποκατάςταςθ και περιβαλλοντικι εξυγίανςθ Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)    

1.5.10 Εκπόνθςθ και εφαρμογι μελζτθσ για τθ διαχείριςθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν αγροχθμικϊν προϊόντων     

1.5.11 Δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα κακαριότθτασ    

ΜΕΣΡΟ 1.6 :  ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ    

1.6.1 Επαναςχεδιαςμόσ δθμοτικοφ προγράμματοσ ςυλλογισ και διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν    

1.6.2 Ρρομικεια ειδικϊν κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν    

1.6.3 Σφναψθ ςυνεργαςιϊν με το ςφνολο των «Συςτθμάτων Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ»    

1.6.4 Ρρομικεια οχιματοσ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν    

1.6.5 Εφαρμογι και διάχυςθ ιδζασ και μεκόδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ - Ρρομικεια κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ    

1.6.6 Δράςεισ ενθμζρωςθσ-ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα ανακφκλωςθσ, με ζμφαςθ τθν πρωτογενι διαλογι ςτθν πθγι    
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (ΔΡΑΕΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 1.7 :  ΠΡΑΙΝΟ    

1.7.1 Συντιρθςθ και αναβάκμιςθ υφιςτάμενων χϊρων πραςίνου Διμου Αλεξάνδρειασ    

1.7.2 Σχεδιαςμόσ-οργάνωςθ-υλοποίθςθ Ρρογράμματοσ Δενδροφυτεφςεων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου    

1.7.3 Επανίδρυςθ Ρευκϊνα Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ρλατζοσ    

ΜΕΣΡΟ 1.8 :  ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ – ΑΡΔΕΤΗ     

1.8.1 «Καταςκευι αποχετευτικοφ δικτφου και εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμοφ Μελίκθσ» *ΕΡΡΕΑΑ]    

1.8.2 «Καταςκευι αποχετευτικοφ δικτφου και εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμοφ Ρλατζοσ» *ΕΡΡΕΑΑ]    

1.8.3 Επζκταςθ αποχετευτικοφ δικτφου ςτο ςυνοικιςμό Καψόχωρασ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αλεξάνδρειασ    

1.8.4 Αναβάκμιςθσ δικτφου φδρευςθσ-ςυςτιματα επεξεργαςίασ πόςιμου νεροφ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρλατζοσ    

1.8.5 «Σφςτθμα τθλεχειριςμοφ-τθλεελζγχου-παρακολοφκθςθσ διαρροϊν δικτφου φδρευςθσ Αλεξάνδρειασ» *ΕΡΡΕΑΑ]    

1.8.6 Καταςκευι αποχετευτικϊν δικτφων και εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων ςε οικιςμοφσ του Διμου    

1.8.7 «Καταςκευι μονάδασ επεξεργαςίασ λυμάτων οικιςμοφ Εργατικϊν Κατοικιϊν "Ρλατφ Ι"» *ΟΕΚ+    

1.8.8 Εκπόνθςθ μελζτθσ και εφαρμογι επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ ιλφοσ κακαριςμοφ μονάδων βιολογικϊν κακαριςμϊν     

1.8.9 «Καταςκευι αρδευτικοφ δικτφου αγροκτθμάτων Νθςελουδίου-Ρραςινάδασ-Ρλατάνου-Κλειδίου» *ΡΑΑ+    

1.8.10 Εκπόνθςθ μελετϊν για τθν αναβάκμιςθ, επζκταςθ υφιςτάμενων και τθν καταςκευι νζων δικτφων άρδευςθσ ςτο Διμο    

ΜΕΣΡΟ 1.9 :  ΜΕΣΑΦΟΡΕ – ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ      

1.9.1 Ζργα οδοποιίασ (ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ και καταςκευι νζων οδϊν) ςτο ςφνολο του Διμου    

1.9.2 Μελζτθ εφαρμογισ οδικισ κυκλοφορίασ και κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ    

1.9.3 Μελζτθ-εφαρμογι ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ    

1.9.4 Μελζτθ-καταςκευι δικτφου ποδθλατοδρόμων    

1.9.5 Σιμανςθ οδϊν – τοποκζτθςθ πινακίδων Κ.Ο.Κ.     

1.9.6 Ενίςχυςθ ςυςτθμάτων προειδοποίθςθσ και αςφάλειασ ιςόπεδων διαβάςεων    
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (ΔΡΑΕΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 :  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 1.9 :  ΜΕΣΑΦΟΡΕ – ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑ (ςυνζχεια)    

1.9.7 Λειτουργία Ράρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ – Δράςεισ ενθμζρωςθσ καλισ οδικισ ςυμπεριφοράσ     

1.9.8 Μεταφορά μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ    

1.9.9 Εκπόνθςθ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ-βιωςιμότθτασ λειτουργίασ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ     

1.9.10 Ρροϊκθςθ τθσ ιδζασ δθμιουργίασ νζου Διεκνοφσ Αεροδρομίου ςτθν ευρφτερθ περιοχι    

ΜΕΣΡΟ 1.10 :  ΛΟΙΠΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ     

1.10.1 Εκςυγχρονιςμόσ Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου Αλεξάνδρειασ    

1.10.2 Βιοκλιματικι ανάπλαςθ υπαίκριων χϊρων Διμου Αλεξάνδρειασ (πάρκα-πλατείεσ)    

1.10.3 Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ    

ΜΕΣΡΟ 1.11 :  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ – ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΤΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ    

1.11.1 Σφνταξθ μνθμονίων και ςχεδίων δράςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν ςτο Διμο    

1.11.2 Σχεδίαςθ και εκτζλεςθ ζργων πολιτικισ προςταςίασ και πυροπροςταςίασ    

1.11.3 Κδρυςθ τοπικισ Ομάδασ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν ςτο Διμο    

1.11.4 Ζλεγχοσ λειτουργίασ κεραιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ – Λιψθ μζτρων προςταςίασ των κατοίκων από ακτινοβολίεσ    
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ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 :  ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΣΙΜΟ – ΑΘΛΗΣΙΜΟ  

ΜΕΣΡΟ 2.1 :  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ    

2.1.1 Συντιρθςθ Σχολικϊν κτθρίων και Σχολικϊν εγκαταςτάςεων    

2.1.2 Καταςκευι νζων Σχολικϊν κτθρίων και επζκταςθ υφιςτάμενων Σχολικϊν κτθρίων    

2.1.3 Ανάπλαςθ και αιςκθτικι αναβάκμιςθ Σχολικϊν αυλϊν    

2.1.4 Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ ςτο Διμο Αλεξάνδρειασ    

2.1.5 Λειτουργία «Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ» Διμου Αλεξάνδρειασ    

 Φφλαξθ Σχολείων – Εφαρμογι προγράμματοσ «Σχολικοφ Τροχονόμου»    

2.1.7 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Σχολικϊν Μονάδων Διμου Αλεξάνδρειασ    

ΜΕΣΡΟ 2.2 :  ΠΟΛΙΣΙΜΟ     

2.2.1 «Αποπεράτωςθ Συνεδριακοφ και Εκκεςιακοφ Κζντρου Ιςτορίασ και Λαογραφίασ Διμου Αλεξάνδρειασ» *ΡΕΡ Μ-Θ+    

2.2.2 «Ανακαταςκευι και υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ Δθμοτικοφ Θεάτρου Ρλατζοσ» *ΡΕΡ Μ-Θ+    

2.2.3 «Διαδικτυακι πφλθ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και υπθρεςιϊν Διμου Αλεξάνδρειασ» *ΡΕΡ Μ-Θ/ΨΣ+    

2.2.4 Διοργάνωςθ Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων    

2.2.5 Λειτουργία Δθμοτικισ Φιλαρμονικισ και Χορωδιακϊν Συνόλων    

2.2.6 Ανάπτυξθ Μουςικισ και Καλλιτεχνικισ Ραιδείασ    

2.2.7 Λειτουργία Δθμοτικοφ Κινθματογράφου    

2.2.8 Καταςκευι-Οργάνωςθ-Λειτουργία Λαογραφικοφ Μουςείου    

2.2.9 Ζκδοςθ εντφπων ιςτορικοφ και λαογραφικοφ περιεχομζνου    

2.2.10 Δράςεισ ανάδειξθσ τθσ ιςτορικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ του Διμου Αλεξάνδρειασ    

2.2.11 Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ Δθμοτικϊν Βιβλιοκθκϊν Διμου Αλεξάνδρειασ    

2.2.12 Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Ρολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Αλεξάνδρειασ    

2.2.13 Οικονομικι ενίςχυςθ Ρολιτιςτικϊν Σωματείων Διμου Αλεξάνδρειασ    
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ (ΔΡΑΕΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 :  ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΣΙΜΟ – ΑΘΛΗΣΙΜΟ  

ΜΕΣΡΟ 2.3 :  ΑΘΛΗΣΙΜΟ    

2.3.1 Λειτουργία ανοιχτοφ Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου Αλεξάνδρειασ    

2.3.2 Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων «Άκλθςθσ για Πλουσ» (μαηικόσ ακλθτιςμόσ)    

2.3.3 Εκςυγχρονιςμόσ, ανακαταςκευι και αναβάκμιςθ Ακλθτικϊν υποδομϊν Διμου Αλεξάνδρειασ    

2.3.4 Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου ανάπτυξθσ του Ακλθτιςμοφ ςτον Διμο Αλεξάνδρειασ    

2.3.5 Οικονομικι ενίςχυςθ Ακλθτικϊν Σωματείων Διμου Αλεξάνδρειασ    

ΜΕΣΡΟ 2.4 :  ΝΕΟΛΑΙΑ    

2.4.1 Λειτουργία «Τοπικοφ Συμβουλίου Νζων» Διμου Αλεξάνδρειασ και ανάπτυξθ του κεςμοφ    

2.4.2 Συμμετοχι και υλοποίθςθ Εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων για τθ Νεολαία    

2.4.3 Κδρυςθ Κζντρου Νεότθτασ («Στζκι Νεολαίασ») ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ    

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3 :  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΤΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ – ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ   

ΜΕΣΡΟ 3.1 :  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ – ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ     

3.1.1 Αναβάκμιςθ Κζντρου Υγείασ Αλεξάνδρειασ     

3.1.2 Εκςυγχρονιςμόσ-Ενίςχυςθ-Αναβάκμιςθ Ρεριφερειακϊν Ιατρείων Διμου Αλεξάνδρειασ    

3.1.3 Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Τθλεϊατρικισ    

3.1.4 Κδρυςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Δθμοτικοφ Ιατρείου    

3.1.5 Διενζργεια επιδθμιολογικϊν ερευνϊν-μελζτων ςτον τοπικό πλθκυςμό    

3.1.6 Ρρόγραμμα εμβολιαςμϊν ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων Διμου Αλεξάνδρειασ    

3.1.7 Θλεκτρονικι Κάρτα Υγείασ Δθμότθ (e-health)    

3.1.8 Δράςεισ ενθμζρωςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ    
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ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3 :  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΤΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ – ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 3.2 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ    

3.2.1 Λειτουργία Ραιδικϊν, Βρεφικϊν και Βρεφονθπιακϊν Στακμϊν *ΕΡΑΝΑΔ+    

3.2.2 Μελζτθ-καταςκευι νζου Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ    

3.2.3 Λειτουργία Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Ραιδιϊν (ΚΔΑΡ) Διμου Αλεξάνδρειασ *ΕΡΑΝΑΔ+    

ΜΕΣΡΟ 3.3 :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ    

3.3.1 Λειτουργία Ανοιχτϊν Κζντρων Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων (ΚΑΡΘ)    

3.3.2 Λειτουργία Μονάδων «Βοικεια ςτο Σπίτι» *ΕΡΑΝΑΔ+    

3.3.3 Εφαρμογι προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ / τθλε-ειδοποίθςθσ υγείασ θλικιωμζνων    

ΜΕΣΡΟ 3.4 :  ΣΗΡΙΞΗ ΕΤΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ    

3.4.1 Λειτουργία «Κζντρου Στιριξθσ ομά και Ευπακϊν Ομάδων Διμου Αλεξάνδρειασ» *ΕΡΑΝΑΔ+    

3.4.2 Οργάνωςθ και λειτουργία Δθμοτικοφ Ραντοπωλείου    

3.4.3 Οργάνωςθ διανομισ ςυςςιτίων ςε άπορουσ δθμότεσ, ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ (Εκκλθςία, κ.ά.)    

3.4.4 Ραροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων    

3.4.5 Μελζτθ-καταγραφι ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων Διμου Αλεξάνδρειασ    

ΜΕΣΡΟ 3.5 :  ΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΜΑΣΩΗ     

3.5.1 Ραρεμβάςεισ και ζργα προςβαςιμότθτασ Α.Μ.Ε.Α. ςε δθμοτικά κτιρια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ    

3.5.2 Ενζργειεσ υποςτιριξθσ ατόμων που πλιττονται από τθν ανεργία και τον κοινωνικό αποκλειςμό    

3.5.3 Δράςεισ υποςτιριξθσ του Ειδικοφ Σχολείου Αλεξάνδρειασ «Τα Ραιδιά τθσ Άνοιξθσ»    

3.5.4 Δράςεισ για τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των οικονομικϊν μεταναςτϊν-κατοίκων του Διμου Αλεξάνδρειασ    
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ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 3 :  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΤΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ – ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 3.6 :  ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ    

3.6.1 Κατάρτιςθ-Διαχείριςθ Μθτρϊου Εκελοντϊν Διμου Αλεξάνδρειασ    

3.6.2 Εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου δράςθσ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Εκελοντιςμοφ ςτο Διμο Αλεξάνδρειασ    

3.6.3 Υλοποίθςθ δράςεων Εκελοντιςμοφ ςτον τομζα τθσ Κακαριότθτασ και του Ρεριβάλλοντοσ    

3.6.4 Υλοποίθςθ δράςεων Εκελοντιςμοφ ςτον τομζα τθσ Ρρόνοιασ και Κοινωνικισ Φροντίδασ    

3.6.5 Δθμιουργία Σϊματοσ Εκελοντϊν για τθν αντιμετϊπιςθ Εκτάκτων Αναγκϊν    

3.6.6 Ενίςχυςθ και υποςτιριξθ δράςεων Αιμοδοςίασ     

3.6.7 Δθμιουργία Δθμοτικϊν Τραπεηϊν Αίματοσ ςε Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου    

3.6.8 Ρροϊκθςθ του κεςμοφ τθσ Δωρεάσ Οργάνων    

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 :  ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΜΕΣΡΟ 4.1 :  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ    

4.1.1 Ρρογραμματικι ςυνεργαςία Διμου – Α.Ρ.Θ. για τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ ςτον αγροτικό τομζα    

4.1.2 Δράςεισ ενθμζρωςθσ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επαγγελματιϊν γεωργϊν – κτθνοτρόφων – αλιζων    

4.1.3 Εγγειοβελτιωτικά ζργα – Εκςυγχρονιςμόσ αρδευτικϊν δικτφων     

4.1.4 Εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν αναδιάρκρωςθ των γεωργικϊν καλλιεργειϊν    

4.1.5 Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Ριςτοποίθςθσ Αγροτικϊν Μθχανθμάτων ςτθν Αλεξάνδρεια    

ΜΕΣΡΟ 4.2 :  ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΤΠΗΡΕΙΕ     

4.2.1 Αξιοποίθςθ (ςτρατιωτικοφ) Αεροδρομίου Αλεξάνδρειασ για εμπορευματικζσ αερομεταφορζσ    

4.2.2 Ανάδειξθ περιοχισ πλθςίον Ρ.Α.Θ.Ε.-Εγνατίασ Οδοφ ςε ςθμαντικό οικονομικό χϊρο (logistics center – business park)    

4.2.3 Αξιοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςτο Δίκτυο «Agropolis»    

4.2.4 Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ Λαϊκισ Αγοράσ Αλεξάνδρειασ    
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ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 :  ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 4.3 :  ΑΠΑΧΟΛΗΗ    

4.3.1 Υλοποίθςθ «Ρρογράμματοσ Κοινωφελοφσ Εργαςίασ» ςτο Διμο Αλεξάνδρειασ    

4.3.2 Κδρυςθ και λειτουργία Γραφείου Απαςχόλθςθσ και Επιχειρθματικότθτασ ςτο Διμο    

4.3.3 Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ για τθν προβολι τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ    

4.3.4 Υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ νζων Επιχειρθματιϊν – Γυναικϊν – Αυτοαπαςχολοφμενων    

4.3.5 Δράςεισ για τθν προςζλκυςθ νζων επενδφςεων ςτθν περιοχι του Διμου Αλεξάνδρειασ    

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 :  ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΜΕΣΡΟ 4.4 :  ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ     

4.4.1 Ανάδειξθ αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων Διμου Αλεξάνδρειασ    

4.4.2 Οικοτουριςτικι αξιοποίθςθ περιοχϊν ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ    

4.4.3 Τουριςτικι αξιοποίθςθ κοίτθσ Αλιάκμονα (δθμιουργία ανοιχτοφ Μουςείου «τα Μυςτικά του Βάλτου»)    

4.4.4 Μελζτθ ςκοπιμότθτασ-βιωςιμότθτασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Κωπθλατικοφ Κζντρου ςτον ποταμό Λουδία    

4.4.5 Δθμιουργία οπτικοακουςτικοφ υλικοφ προβολισ του Διμου Αλεξάνδρειασ    
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ΒΑΘΜΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 :  ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΕΣΡΟ 5.1 :  ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ    

5.1.1 Εφαρμογι Συςτιματοσ «Διοίκθςθσ μζςω Στόχων» και «Κοινοφ Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ (CAF)» ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου    

5.1.2 Ολοκλιρωςθ Κανονιςμϊν Λειτουργίασ Δθμοτικϊν Οργάνων και Επιτροπϊν    

5.1.3 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτθ λειτουργία του Διμου    

5.1.4 Απ’ ευκείασ μετάδοςθ των ςυνεδριάςεων ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου μζςω διαδικτφου (web-tv)    

5.1.5 Επιμόρφωςθ Αιρετϊν    

ΜΕΣΡΟ 5.2 :  ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ     

5.2.1 Ρροςλιψεισ προςωπικοφ μζςω επιδοτοφμενου «προγράμματοσ αυτεπιςταςίασ δθμοτικϊν ζργων-εργαςιϊν»    

5.2.2 Συμμετοχι του προςωπικοφ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ    

5.2.3 Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ του Διμου    

5.2.4 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ςτθ χριςθ Θ/Υ και Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν    

ΜΕΣΡΟ 5.3 :  ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ     

5.3.1 Ρρομικεια Ράγιου Εξοπλιςμοφ     

ΜΕΣΡΟ 5.4 :  ΟΡΓΑΝΩΗ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ      

5.4.1 Εφαρμογι Συςτιματοσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ (ΣΔΕΡ) ςε Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ    

5.4.2 Οργάνωςθ και λειτουργία Διεφκυνςθσ Τοπικισ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ    

5.4.3 Οργάνωςθ και λειτουργία Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ    

5.4.4 Οργάνωςθ και λειτουργία Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Κοινωνικισ Ρροςταςίασ    

5.4.5 Οργάνωςθ και λειτουργία Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ    

5.4.6 Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και Επιχειριςεων του Διμου    

5.4.7 Οργάνωςθ – Διαχείριςθ Αρχείου    
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ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
ΙΔΙΑΙΣΕΡΑ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 :  ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ (ςυνζχεια) 

ΜΕΣΡΟ 5.5 :  ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΑ – ΡΤΘΜΙΣΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ    

5.5.1 Εκπόνθςθ Κανονιςμϊν οργάνωςθσ, λειτουργίασ, διαχείριςθσ και άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του Διμου      

ΜΕΣΡΟ 5.6 :  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Π.Ε.)    

5.6.1 Αναβάκμιςθ-εκςυγχρονιςμόσ-ενίςχυςθ εξοπλιςμοφ Τ.Ρ.Ε. του Διμου    

5.6.2 Αναβάκμιςθ ιςτοςελίδασ Διμου Αλεξάνδρειασ    

5.6.3 Ανάπτυξθ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων (hot-spots) για τθν δωρεάν παροχι υπθρεςιϊν διαδικτφου ςτουσ Ρολίτεσ    

5.6.4 Λειτουργία Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (Ο.Ρ.Σ.) Διαχείριςθσ Ζργων    

5.6.5 Ανάπτυξθ ιςτοςελίδων Νομικϊν Ρροςϊπων και Δθμοτικϊν Ενοτιτων Διμου Αλεξάνδρειασ    

ΜΕΣΡΟ 5.7 :  ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ     

5.7.1 Δθμιουργία Ο.Ρ.Σ./G.I.S. Ακίνθτθσ Δθμοτικισ Ρεριουςίασ και εκπόνθςθ προγράμματοσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςισ τθσ    

5.7.2 Αξιοποίθςθ Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ 2007-2013    

5.7.3 Αξιοποίθςθ των «Κοινϊν Ευρωπαϊκϊν Ρόρων για Αειφόρεσ Επενδφςεισ ςτα Αςτικά Κζντρα» (Μθχανιςμόσ JESSICA)    

5.7.4 Αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων      

ΜΕΣΡΟ 5.8 :  ΧΕΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ    

5.8.1 Οργάνωςθ-Λειτουργία «Γραφείου υποδοχισ Ρολιτϊν» ςτο Δθμαρχείο    

5.8.2 Κακιζρωςθ δθμοτικισ τθλεφωνικισ γραμμισ εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ («Call Center»)    

5.8.3 Ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αυτοματοποιθμζνων ςυναλλαγϊν μεταξφ Διμου και Ρολιτϊν    

5.8.4 Ανάπτυξθ διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ Δθμοτϊν και Φορζων ςτον Δθμοτικό Ρρογραμματιςμό    

5.8.5 Σφνταξθ και διανομι «Οδθγοφ του Δθμότθ»     

5.8.6 Σφνταξθ και διανομι «Χάρτασ Δικαιωμάτων και Υποχρεϊςεων Δθμοτϊν και Κατοίκων»    

5.8.7 Σφνταξθ και διανομι «Κανονιςμοφ Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν»    
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ΜΕΣΡΟ 5.9 :  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΩΝ    

5.9.1 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με Φορείσ και Επιχειριςεισ τθσ περιοχισ του Διμου    

5.9.2 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ    

5.9.3 Συμμετοχι του Διμου ςε εκνικά διαδθμοτικά δίκτυα ΟΤΑ    

5.9.4 Συμμετοχι του Διμου ςε Συνδζςμουσ και Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ ΟΤΑ    

5.9.5 Σφναψθ Μνθμονίων Συνεργαςίασ του Διμου με Φορείσ του Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα     

5.9.6 Αδελφοποιιςεισ με Διμουσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ    

5.9.7 Συμμετοχι ςε Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα ςυνεργαςίασ Ρεριφερειακϊν Αρχϊν, ΟΤΑ, Οργανιςμϊν και Επιχειριςεων    

5.9.8 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με διεκνι δίκτυα και οργανϊςεισ ΟΤΑ    
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 * παρακαλοφμε ςθμειϊςτε ό,τι κρίνετε απαραίτθτο / χριςιμο, που μπορεί να βοθκιςει ςτθν καλφτερθ διατφπωςθ  

του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ και ςτθν επίτευξθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων  του Διμου Αλεξάνδρειασ +  
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ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ :  

 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ  
για τθ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ςασ ςτθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου και για τθ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ςασ  

ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014 του Διμου Αλεξάνδρειασ  


