
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

    

                                 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά 

 

Γνωρίζετε τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 

Αν ναι, πως ενηµερωθήκατε για αυτό; 

 Από το ∆ήµο και εκπροσώπους του ∆ήµου 
 Από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
 Από τη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
 Από τοπικά µέσα ενηµέρωσης 
 Από άλλο ∆ηµότη 
 Από τοπικό σύλλογο / φορέα 
 Άλλο 

(Προσδιορίστε:………………………………………………………..) 

 

 

Ονοµατεπώνυµο   

∆ιεύθυνση   

Τηλ.   



1. Ποιες ανάγκες ή προβλήµατα κρίνετε ότι υπάρχουν στην περιοχή 
του ∆ήµου στον τοµέα του «Φυσικού περιβάλλοντος – ποιότητας 
ζωής»; (π.χ. χώροι πρασίνου, καθαριότητα, στάθµευση, 
διαχείριση απορριµµάτων, ύδρευση, αποχέτευση, αστική 
ανάπτυξη, πολεοδοµία, υποδοµές και τεχνικά έργα,  κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 

2. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι απαραίτητες παρεµβάσεις ώστε 
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήµατα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 

 

 

3. Ποιες ανάγκες ή προβλήµατα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τοµέα της  
«Κοινωνικής συνοχής – παιδείας –  πολιτισµού – αθλητισµού»; (π.χ. 
βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, έλλειψη σχετικών 
υποδοµών, κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 



 

4. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι απαραίτητες παρεµβάσεις ώστε 
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήµατα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 

 

5. Ποιες ανάγκες ή προβλήµατα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τοµέα της 
Τοπικής Οικονοµίας και της Απασχόλησης; (π.χ. βελτίωση 
υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ενίσχυση τοπικών 
προϊόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας, κλπ.) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

6. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι απαραίτητες παρεµβάσεις ώστε 
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήµατα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 



7. Ποιες ανάγκες ή προβλήµατα κρίνετε ότι υπάρχουν στον τοµέα της 
«Βελτίωσης διοικητικής ικανότητας και οικονοµικής κατάστασης του 
∆ήµου» (π.χ. βελτίωση παρεχόµενων και ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών, νέες µορφές εξυπηρέτησης και επικοινωνίας µε το 
∆ηµότη κ.α.) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

8. Ποιες είναι κατά τη γνώµη σας οι απαραίτητες παρεµβάσεις ώστε 
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και τα προβλήµατα που αναφέρατε; 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ποια θεωρείται ότι είναι τα δυνατά σηµεία του ∆ήµου , µέσα από τα 
οποία µπορεί να επιταχυνθεί η ανάπτυξη; 

1.  
 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5.  

 



Ποιες ενέργειες / δράσεις θεωρείται ότι πρέπει να συµπεριληφθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου; 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5.  

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

Το έντυπο ερωτηµατολογίου µπορείτε να καταθέσετε 

• Στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης (Λ. 
Σοφοκλή Βενιζέλου κτίριο ∆ελφίνι) στο Τµήµα Προγραµµατισµού 
και Ανάπτυξης ( υπεύθυνος κ. Βώβος Νικόλαος τηλ: 2831040024) 

• Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ρεθύµνης (Λ. Κουντουριώτη 80) µε την 
ένδειξη «Προς το τµήµα Προγραµµατισµού. Αφορά το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου» 

 


