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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2018 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Φύλο           Άνδρας               Γυναίκα  

Ηλικία             18-30            30-65  65- και πάνω  

Περιοχή   Κατοικίας     

Προσωπικά Στοιχεία(προαιρετικά) 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………………………………………………... 

Email:…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Η  Διεπιστημονική  Ομάδα  Έργου  επιθυμεί  τη  συμβολή  σας  στο  έργο  της  κατάρτισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος με τη συμπλήρωση του 

επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους δημότες αλλά και 

τους φορείς κοινωνικής συσπείρωσης: 

� να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους 

άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2019, καθώς επίσης και 

� να προτείνουν έργα και δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του. 

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου https://marathon.gr και την έκδοση 
σχετικού δελτίου τύπου. 

 

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@marathon.gr 

 

Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: στο Δημαρχείο Μαραθώνος (Οινόης 6), Νέας Μάκρης (Λ. 
Μαραθώνος 104) και στα δημοτικά καταστήματα Γραμματικού και Βαρνάβα) 

  

 

Μάρτιος 2018
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Απαντήσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) του ∆ήµου 

Μαραθώνος 2018  

1. Τι είναι το  Ε.Π. του Δήμου Μαραθώνος και ποιοι οι στόχοι του; 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων αποτελεί εργαλείο 

για την άσκηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, καθώς: 

� Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 

πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. 

� Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων 

αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ 

και των Νομικών Προσώπων. 

� Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο 

των τοπικών υποθέσεων. 

� Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

� Στο όραμα και στη βούληση των Δημοτικών Αρχών πρέπει να καταγράφεται 

σαφώς η επιδίωξη για ίσες ευκαιρίες και η ισότητα για όλες και όλους. 

� Κατά τη διαδικασία σύνταξής του πρέπει να συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο 

τρόπο Αιρετά όργανα, Υπηρεσιακά στελέχη, Τοπικοί φορείς και ομάδες πολιτών. 

� Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. 

� Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 

προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών και 

να είναι ευρύτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

� Μπορεί να επικαιροποιείται μέσα από την κατάδειξη ανάλογης ανάγκης, από τους 

δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης, μετά από μεγάλης έκτασης αλλαγές στην 

κατάσταση του Δήμου, μετά από εναλλαγή στην Δημοτική Αρχή ή άλλα σημαντικά γεγονότα 

που επηρεάζουν την πορεία του Δήμου. 

 

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός αποτελεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του. Στις προτεραιότητές του αντανακλάται η βούληση και το όραμα της 

Δημοτικής Αρχής που αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές και σε ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης. 
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2. Ποιο είναι το πλαίσιο σύνταξης του Ε.Π. του Δήμου Μαραθώνος; 

 

 Η διαδικασία εκπόνησης  ακολουθεί έντεκα (11) συγκεκριμένα στάδια, μέχρι την 

ολοκλήρωσή του.  Τα στάδια αντιστοιχούν αναλογικά στα στάδια σύνταξης του 

κανονιστικού πλαισίου και λειτουργούν αναλυτικά ώστε να βοηθήσουν τόσο την 

αξιολόγηση, όσο και την αναγκαία προτεραιοποίηση των έργων. 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αφορά τα τρία πρώτα στάδια της διαδικασίας τα οποία 

ολοκληρώνονται με την παρουσίασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.  Με μέριμνα του 

Δημάρχου ορίστηκαν τα πρόσωπα της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου του Δήμου, που 

συμμετείχε  στην εκτέλεση του έργου. Ο ορισμός της Ομάδας αποτελεί προϋπόθεση του 

κανονιστικού πλαισίου. 

Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε μέσω των εκθέσεων από τοπικές κοινωνικές 

συσπειρώσεις, προσωπικές συνεντεύξεις και αυτοψίες, καθώς και στοιχεία των 

Διευθύνσεων του Δήμου. Από τους αιρετούς δημοτικούς συμβούλους όλων των 

παρατάξεων, έδωσαν συνέντευξη όσοι επιθυμούσαν. Παράλληλα αναζητήθηκαν στοιχεία 

από έγκυρους επιστημονικούς φορείς και αντίστοιχες μελέτες καθώς και στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ και της Περιφέρειας. 

Το δεύτερο στάδιο  αφορούσε στην συνοπτική περιγραφή και την αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης. 

Το τρίτο στάδιο αφορά στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στο συγκεκριμένο 

Στάδιο παρατίθεται η γενική στρατηγική του Δήμου και στη συνέχεια, οι τέσσερις ενότητες 

που προβλέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επιμερίζονται σε ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ (Σ.Σ.).   

Το τέταρτο στάδιο αφορά στην έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Το πέμπτο στάδιο αφορά στην δημιουργία ερωτηματολογίου και την δημόσια 

διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Το ερωτηματολόγιο προκύπτει από τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό και είναι απλής μορφής ώστε να συμμετέχει σε αυτό η μεγαλύτερη 

δυνατή μερίδα των δημοτών που θα τους καθιστά αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η ανάρτηση 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα.  Παράλληλα θα υπάρχει 

η δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σε έντυπη μορφή και θα διατίθεται στο 

Δημαρχείο και στις έδρες των τοπικών κοινοτήτων για συμπλήρωση.  
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Το έκτο στάδιο είναι η επεξεργασία των δεδομένων διαβούλευσης. Το στάδιο της 

επεξεργασίας αφορά στην συγκέντρωση και ομαδοποίηση των κύριων θεμάτων των 

δημοτών, ώστε να προβλέπονται έργα και προτεραιότητες στην σύνταξη του Πενταετούς 

Επιχειρησιακού σχεδιασμού.   

Το έβδομο στάδιο είναι η κατάρτιση του   Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Γίνεται με μέριμνα 

της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου, η  οποία εγγυάται και την ορθότητα της 

επεξεργασίας. Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εξειδικεύεται σε Στρατηγικούς 

Στόχους (Σ.Σ.) του Στρατηγικού Προγράμματος, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Δ.Σ.  Οι 

συγκεντρωτικές απόψεις των Δημοτών για επείγοντα έργα ή δράσεις, περιγράφονται  και 

συμπεριλαμβάνονται εντασσόμενα σε συγκεκριμένους Σ.Σ. Η πιθανή αδυναμία 

βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης μεγάλων έργων τα οποία οι Δημότες 

καταδεικνύουν ως απαραίτητα, αιτιολογείται με σαφήνεια. 

Το όγδοο στάδιο είναι ο οικονομικός προσδιορισμός έργων ή δράσεων, όπου αυτό είναι 

εφικτό. Γίνεται με μέριμνα της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου. 

Το ένατο στάδιο είναι ο προσδιορισμός  Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.  

Προσδιορίζονται οι δείκτες  και ενημερώνεται ο Δήμος για τον τρόπο λειτουργίας και την 

τήρηση τους.  

 Το δέκατο βήμα είναι η παρουσίαση όλου του Πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.  Η 

Διεπιστημονική Ομάδα Έργου δύναται να παρουσιάσει τον Σχεδιασμό σε ανοικτή για τους 

δημότες συζήτηση. 

Το ενδέκατο βήμα είναι ο καθορισμός από τον Δήμο των υπεύθυνων για την τήρηση – 

ενημέρωση και επεξεργασία των δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης και της 

εκπόνησης των απαραίτητων αναδράσεων ή του καθορισμού της ανάγκης 

επικαιροποίησης του Σχεδιασμού. 
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3. Ποιοι είναι οι τεθέντες Στρατηγικοί Στόχοι 

 

 

� Το όραμα του Δήμου 

 

Ο Δήμος Μαραθώνος στηρίζει το όραμά του στο ιστορικό του όνομα και το όμορφο 
περιβάλλον. Ο Σεβασμός στον Δημότη, στις αρχές της Δημοκρατίας και της Νομιμότητας, 
η στήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Αειφορίας του περιβάλλοντος, αποτελούν 
πυλώνες του οράματος που είναι «ένας σύγχρονος και ελκυστικός Δήμος, που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Δημοτών του και στις προσδοκίες των ερχόμενων 
γενεών, στη βάση του σεβασμού και της αξιοποίησης των χαρισμάτων του Δήμου, την 
ιστορία και το περιβάλλον».      
 
 

� Οι Στρατηγικοί Στόχοι 
 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Δήμου Μαραθώνος οι οποίοι τίθενται και σε έγκριση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, είναι οι εξής: 
 
 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 
1. Διασφάλιση της χωρικής συνοχής μέσω ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού για κάθε μία από τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες. 
2. Ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, χωρίς 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις με στόχο την μείωση τους, την αποτελεσματική ανακύκλωση 
και την ανταποδοτική διαχείριση.  

3. Ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων με στόχο την καθολική συλλογή, την 
πλήρη επεξεργασία και το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

4. Διαχείριση του υδάτινου δυναμικού για την ύδρευση και την άρδευση, με στόχο τη 
διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας και ανταποδοτικής λειτουργίας για 
τον Δήμο και τους Δημότες.    

5. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον Δήμο και στροφή στην σταδιακή 
αυτάρκεια μέσα από  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

6. Διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας και της προσβασιμότητας σε όλο τον 
Δήμο με σύνθημα «Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, καλύτερη ζωή».   

7. Διαχείριση από τον Δήμο και διασφάλιση προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

και ιδιαίτερα των προστατευόμενων περιοχών, του παράκτιου οικοσυστήματος και του 

ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος.  
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8. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με ανάλογες μελέτες και έργα στο πλαίσιο 

που θα καθορίσει η Περιφέρεια. 

9. Υιοθέτηση πρακτικών, εφαρμογών και τεχνολογιών Έξυπνης Πόλης με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών.  

10.  Καλλιέργεια ενιαίου πνεύματος στον Δήμο στις κατευθύνσεις ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συσπείρωσης.  

11. Διασφάλιση καλύτερων συνθηκών ασφάλειας των Δημοτών με τα μέσα του Δήμου 

και την συνεργασία με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στον Δήμο. 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1. Αξιοποίηση του παγκόσμιου κινήματος του μαραθωνίου δρόμου και οργανωμένη 
παρουσία του Δήμου Μαραθώνος σε διεθνείς μαραθωνίους του εξωτερικού, με 
όραμα τη δημιουργία ακαδημίας Μαραθωνίου Δρόμου στο Δήμο. 

2. Ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής, με εξωστρέφεια, διάθεση πόρων στο 
πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και μέτρα προστασίας των περιοχών. 

3. Θέσπιση πλαισίου συνεργασίας του Δήμου Μαραθώνος με τους αθλητικούς 
συλλόγους, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή αθλητικών υπηρεσιών 
στη νεολαία της πόλης, την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και την επίτευξη 
εκπροσώπησης του Δήμου σε εθνικές κατηγορίες, μέσω των τοπικών συλλόγων, 
αλλά και σε διεθνείς διοργανώσεις. 

4. Ανάπτυξη του αθλοτουρισμού, μέσω δράσεων και αξιοποίησης της γεωφυσικής 
μοναδικότητας του Δήμου. 

5. Ανάπτυξη προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού – σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας – με τη διεξαγωγή δημοτικών και διαδημοτικών διοργανώσεων και 
εκδηλώσεων. 

6. Διεκδίκηση κονδυλίων για την κατασκευή σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων 
στο Δήμο. 

7. Δημιουργία δημοτικών κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας για τους νέους. 
8. Υποστήριξη, ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των δομών και των δράσεων για τα 

αναξιοπαθούντα άτομα του Δήμου. 
9. Στήριξη των Α.Μ.Ε.Α του Δήμου και των επισκεπτών με ειδικές ανάγκες, σε όλα τα 

επίπεδα, καταγραφής αναγκών, έργων και δράσεων με κεντρικό σύνθημα 
«Αποκαθιστούμε τις Κοινωνικές Αναπηρίες».   

10. Διεκδίκηση δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και προσέλκυση προγραμμάτων Δια 
Βίου Μάθησης σε θεματολογία συναφή με την ιστορικότητα και την παραγωγική 
δυναμική του Δήμου.    

11. Εκπόνηση πολιτικής και λήψη αντίστοιχων μέτρων για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου δημιουργίας θυλάκων ακραίας φτώχειας ή παραβατικότητας.   
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12. Καταπολέμηση της βίας και του ρατσισμού (ενδοοικογενειακή βία, bulling) με 
στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα υπερασπίζεται την ισότητα και την 
ισονομία.  

13. Διασφάλιση ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών δομών και της 
αναπτυξιακής προοπτικής τους.  

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1. Ενίσχυση της επισκεψιμότητας, επενδύοντας  στην ονομασία του Δήμου, στο  

όμορφο φυσικό τοπίο την παράκτια ζώνη και στην πλούσια ιστορία της περιοχής 

2. Ενίσχυση του Πρωτογενούς τομέας στην κατεύθυνση των βιολογικών προϊόντων 

ποιότητας.   

3. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός τόνωσης της αγοράς των δύο μεγάλων αστικών 

κέντρων του Δήμου και των μεγαλύτερων οικισμών.  

4. Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης 

πόρων και της διαχείρισης με κοινωνική ανταποδοτικότητα. 

5. Ενίσχυση του εθελοντισμού που έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας. 

6. Έλεγχος, σχεδιασμός και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που προέκυψε από 

την συνεχιζόμενη οικονομική μετανάστευση 

7. Επενδυτικός σχεδιασμός στις μεγάλες ευκαιρίες του Δήμου και συγκεκριμένα την 

παράκτια ζώνη, τα Ολυμπιακά έργα. Ο σχεδιασμός θα κινείται στο τρίπτυχο, «Αειφορία 

περιβάλλοντος, βιωσιμότητα της ανάπτυξης και κοινωνική ανταποδοτικότητα». 

8. Ενίσχυση και αναζήτηση συνεργασιών με τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις 

τοπικές επιχειρήσεις στον τομέα νέες επιχειρηματικές ιδέες και προοπτικές. 

9.  Ενίσχυση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων μέσα από ένα ευρύ 

σχεδιασμό και διαδημοτικές συνεργασίες και ειδικότερα στον τομέα της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας.  
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ΠΥΛΩΝΑΣ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 

1. Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Δήμου, με βάση την αξιολόγηση των 

τρεχουσών αναγκών, την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 

εξυπηρέτηση των Δημοτών και την επένδυση στη νέα τεχνολογία. 

2. Αξιολόγηση και σχεδιασμός αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου 

στην βάση των ΤΠΕ. 

3. Επένδυση στην διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση του όλου του  προσωπικού έτσι 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις 

4. Αναβάθμιση των Συστημάτων Πιστοποίησης Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες 

του Δήμου.    

5. Στήριξη των συμμετοχικών διαδικασιών στον Δήμο και των φορέων κοινωνικής 

συσπείρωσης 

6. Μέτρα βελτίωσης της συμμετοχής των αιρετών και των Δημοτών στις αποφάσεις 

του Δήμου. 

7. Αξιοποίηση από τις δομές του Δήμου των χρηματοδοτικών ευκαιριών των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και της διαθεσιμότητας των Εθνικών πόρων. 

8. Συνεχόμενη βελτίωση του οικονομικού ισοζυγίου του Δήμου στη βάση, λιγότερα 

βάρη στον Δημότη, μικρότερες λειτουργικές δαπάνες, περισσότερα έσοδα, μεγαλύτερη 

επισκευαστική και επενδυτική δυνατότητα. 

9. Οργάνωση της αποτελεσματικής διαχείρισης στην παράκτια ζώνη στη βάση της 

κοινωνικής ανταποδοτικότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής μέσα από την αειφορία 

του περιβάλλοντος.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2018» 

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 9/18 

Ερωτήσεις για το Ε.Π. του ∆ήµου  Μαραθώνος που επιζητούν τις 

απαντήσεις σας 

1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δήμου Μαραθώνος μέσω των οποίων πιστεύετε ότι 

θα επιτευχθεί ο στόχος της τοπικής ανάπτυξης; 

(ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 5= πολύ μεγάλο, 4=μεγάλο, 3=μέτριο, 2=μικρό, 1=καθόλου) 

 ΚΛΙΜΑΚΑ 

Η ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών υποδομών, ιστορικών μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων τόσο μέσα στον αστικό ιστό, όσο και στον περιαστικό 
ιστό, παρέχουν σημαντικές δυνατότητες προσέλκυσης ποιοτικού, θεματικού 
και εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης οι τουριστικές υποδομές που λειτουργούν 
στο Δήμο, δίνουν ώθηση στον τουρισμό. 

 

� 

Η ωρίμανση μελετών για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων, ανακατασκευών 
και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο Μαραθώνος και η 
δυνατότητα για  χρηματοδότηση των έργων αυτών στα πλαίσια του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 
 

� 

Η ύπαρξη του εκτεταμένου παραθαλάσσιου μετώπου το οποίο αποτελεί 
διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής και τουριστικό πόλο έλξης. 

 

� 

Η υλοποίηση δημοτικού αλλά και ιδιωτικών ευρυζωνικών δικτύων που 

προάγουν τον ανταγωνισμό, προσελκύουν τις επενδύσεις επιχειρήσεων που 

στηρίζονται στις προηγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και 

αναβαθμίζουν τις υποδομές της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της 

υγείας και της δημόσιας διοίκησης. 

 

� 

Η εφαρμογή του Συνολικού Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στον Δήμο  και η 

Επέκταση του πολεοδομικού ιστού, μέσω των οποίων θα γίνει καθορισμός 

χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου και θα παρέχει τη δυνατότητα 

χωροθέτησης οργανωμένου υποδοχέα μεταποιητικών δραστηριοτήτων, 

λειτουργιών κοινής ωφελείας καθώς και λειτουργιών αστικού χαρακτήρα. 

 

� 

Η ενίσχυση και αναβάθμιση των κοινωνικών και πολιτιστικών υποδομών, 

καθώς επίσης της ψυχαγωγίας και του μαζικού αθλητισμού, μέσω 

παρεμβάσεων του Δήμου, αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης του ιδιωτικού 

τομέα. 

� 

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):………………………………………………… 
 

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή σελίδα και να την 

επισυνάψετε. 

� 
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2. Ποια είναι τα μειονεκτήματα του Δήμου Μαραθώνος  τα οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν άμεσα; 

(ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 5= πολύ μεγάλο, 4=μεγάλο, 3=μέτριο, 2=μικρό, 1=καθόλου) 

 ΚΛΙΜΑΚΑ 

Η καθυστέρηση της επέκτασης των πολεοδομικών σχεδίων  λόγω έλλειψης Τοπικού Χωρικού 
Σχεδίου. 

� 

Η ανάγκη για πολεοδόμηση των οριοθετημένων οικισμών του Δήμου, για την  εξασφάλιση 

κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων (χώροι στάθμευσης, ελεύθεροι χώροι, χώροι πρασίνου, 

άθλησης, κ.λπ.) και τη χωροθέτηση περιοχής συγκέντρωσης χρήσεων χαμηλής όχλησης 
(εργαστήρια), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

� 

Αυθαίρετες παρεμβάσεις ιδιωτών σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες 

κλπ.). 

� 

Το υψηλό κόστος (για το Δήμο) μετατροπής των ελεύθερων χώρων σε διαμορφωμένους 
κοινόχρηστους. 

� 

Οι καθυστερήσεις στην ετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Στερεών 

Αποβλήτων 

� 

Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω υπερβολικής χρήσης του ιδιωτικού οχήματος και 

έλλειψης επαρκών χώρων στάθμευσης για δημόσια χρήση, με τα συνεπακόλουθα προβλήματα 

συμφόρησης, ασφάλειας, θορύβου.  

� 

Η παράνομη παρόδια στάθμευση και η γενικότερη κακή οδηγική συμπεριφορά 
� 

Καθυστέρηση των υπηρεσιών του Δήμου στην ανταπόκριση αιτημάτων πολιτών και στη 

διαχείριση και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών. 
� 

Έλλειψη ανοικτών δημόσιων οργανωμένων, ιδιαίτερα μεγάλων σε έκταση, χώρων πρασίνου, 

αναψυχής και άθλησης, σε διάφορες περιοχές της πόλης, καθώς και προβλήματα συντήρησης των 

υφιστάμενων, ιδιαίτερα λόγω έλλειψης των σχετικών πόρων, που συντελούν στην υποβάθμιση 
των συνθηκών διαβίωσης 

� 

Μη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αξιόλογων περιοχών του Δήμου , που 

προκύπτουν από το φυσικό περιβάλλον, το αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, την 
αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά. 

� 

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):……………………………………………………… � 

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή σελίδα και 
να την επισυνάψετε.
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3. Πως αξιολογείτε τη συμβολή των επιλεγμένων στρατηγικών στόχων στην επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης και της 
βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου; 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Πολύ σημαντικός έως Καθόλου σημαντικός 

1.1. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ��������������������ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 

Αύξηση Πρασίνου �������������������� 

Τόνωση αστικής αγοράς μέσω αναπλάσεων �������������������� 

Εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων   �������������������� 

Επέκταση και Βελτίωση Σχεδίου Πόλεως, Σύνταξη και εφαρμογή Μελετών  ��������������������  

1.2 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναδιαμόρφωση της περιοχής NATURA, με πλήρη κατάργηση της ζώνης Γ. �������������������� 

Ουσιαστική προστασία του παράκτιου άλσους και των υγρότοπων �������������������� 

Προστασία του παράκτιου μετώπου  �������������������� 

Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Μάκρης �������������������� 

Προστασία δασικών περιοχών από εκχερσώσεις ��������������������  

Προστασία της βιοποικιλότητας  ��������������������   

1.3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ / ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ/ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και συστημάτων για την διαχείριση 

αποφάσεων κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων και αδειών. 
�������������������� 

Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας �������������������� 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2018» 

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 
12/18 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Πολύ σημαντικός έως Καθόλου σημαντικός 

Βελτίωση προσβασιμότητας �������������������� 

Αντιμετώπιση των Προβλημάτων Στάθμευσης �������������������� 

1.4. ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

Ορθολογική διαχείριση των Υδάτινων πόρων και βελτίωση δικτύων �������������������� 

Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου �������������������� 

Αναβάθμιση λοιπών υποδομών διαχείρισης ύδρευσης  και αποχέτευσης �������������������� 

Αποκλειστική διαχείριση του δικτύου ύδρευσης από τον Δήμο �������������������� 

Επεξεργασίας λυμάτων  ��������������������  

1.5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας σε δρόμους και κοινόχρηστους 
χώρους 

�������������������� 

Μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων και βελτίωση διοικητικών 
δομών καθαριότητας 

�������������������� 

Επέκταση Ανακύκλωσης ��������������������  

Μέτρα περιορισμού της καύσης πρασίνων �������������������� 

Μείωση της Ρύπανσης του Φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής 

από τα διατιθέμενα απορρίμματα 
��������������������  

1.6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Βελτίωση της ικανότητας συντήρησης δημοτικών υποδομών �������������������� 

Μείωση του κόστους Συντήρησης �������������������� 

Διαχείριση λιμενικών υποδομών από τον Δήμο  ��������������������  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Πολύ σημαντικός έως Καθόλου σημαντικός 

Δημιουργία περιοχών παραγωγής βιολογικών προϊόντων ��������������������  

2.1. ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και προγραμμάτων 

υγείας 
�������������������� 

Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας νηπίων και νεολαίας �������������������� 

Προστασία ΑΜΕΑ ��������������������  

Πρόβλεψη ίδρυσης  προνοιακών δομών ��������������������  

2.2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Συμβουλευτική και Ενημέρωση �������������������� 

Προώθηση γυναικείων θεμάτων και θεμάτων ισότητας των φύλων ��������������������  

Προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών ��������������������  

2.3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Τεκμηρίωση και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του 

Δήμου 
�������������������� 

Καλλιέργεια καλλιτεχνικής παιδείας και Ευαισθησίας ��������������������  

Οργάνωση νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων εκδηλώσεων πολιτιστικού – 

μορφωτικού περιεχομένου 
��������������������  

2.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Διάδοση Μαζικού Αθλητισμού �������������������� 

Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων ��������������������  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Πολύ σημαντικός έως Καθόλου σημαντικός 

Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ��������������������  

2.5. ΠΑΙΔΕΙΑ/ΝΕΟΛΑΙΑ 

Βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και λοιπών υποδομών ��������������������  

Ενεργοποίηση Συμμετοχής της Νεολαίας στα κοινά -Προγράμματα 

απασχόλησης Νέων 
��������������������  

Επαγγελματική Κατάρτιση και δια βίου μάθηση ��������������������   

3.1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Δημιουργία πλαισίου ενίσχυσης της απασχόλησης ��������������������    

3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Υποστήριξη Καινοτομίας ��������������������   

Υποστήριξη οικονομικών μονάδων  �������������������� 

3.3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Τουριστική Προβολή ��������������������   

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών , πολιτιστικών, 

ανθρώπινων κ.α. πόρων) 
 �������������������� 

Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού   �������������������� 

4.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Μείωση των αριθμών αυτοτελών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων 

μέσω αναδιοργάνωσης, συνενώσεων, ενσωματώσεων 
��������������������   

Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και μείωση λειτουργικού  �������������������� 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Πολύ σημαντικός έως Καθόλου σημαντικός 

και διοικητικού κόστους. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 

και των Νομικών Προσώπων. 

Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Προώθηση των αρχών της διαφάνειας 

και της λογοδοσίας. 

  �������������������� 

Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμματισμού, προσλήψεων, 
δημοπρασιών, και οικονομικής διαχείρισης 

 �������������������� 

Βελτίωση της στελέχωσης σε επιμέρους τομείς   �������������������� 

4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των 

πολιτών – Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 
��������������������  

4.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών, 

εργαζομένων και παρακολούθησης εσωτερικών διαδικασιών. 
 �������������������� 

Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου με αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
  �������������������� 

4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του Δήμου  �������������������� 

Καλύτερη αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας   �������������������� 

Οικονομική Αναδιοργάνωση  �������������������� 

4.5. ΕΥΤΑΞΙΑ ΠΟΛΗΣ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας και του αισθήματος ασφάλειας των   �������������������� 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Πολύ σημαντικός έως Καθόλου σημαντικός 

πολιτών 

Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  �������������������� 

4.6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  

Διεύρυνση της Εξωστρέφειας του Δήμου   �������������������� 

Ανάπτυξη συνεργασιών με Δήμους της Περιφέρειας  �������������������� 

Ανάπτυξη συνεργασίας με όμορους Δήμους ��������������������  

4.7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

Βελτίωση της αποδοτικότητας του Δημοτικού Συμβουλίου και των Αιρετών  �������������������� 

5.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Υποστήριξη και προώθηση σημαντικών για το Δήμο έργων που 

υλοποιούνται από άλλους φορείς 
��������������������  
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4. Κατά τη γνώμη σας ποιες δράσεις (έργα ή ενέργειες) θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μαραθώνος  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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 Γενικές παρατηρήσεις / σχόλια 

Παρακαλούμε για την χρησιμοποίηση κατατοπιστικών σχολίων για τις προτεραιότητες που προτείνετε  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μαραθώνος. 

 

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 


