ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Αποτελζςματα ερωτηματολογίου
• 10 εκλογικά διαμερίςματα
• υνολικά 637 ςυμμετζχοντεσ
• Οκτϊβριοσ-Νοζμβριοσ 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Σι κα διευκόλυνε περιςςότερο τθν
επικοινωνία ςασ με τθ Δθμοτικι Αρχι;
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ε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ κεωρείτε ότι
πρζπει να δοκεί προτεραιότθτα για τθ ςωςτι και
εφρυκμθ λειτουργία ςυνολικά του Δήμου Αιγάλεω;
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Σημαςία
πολιτιςτικζσ & ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ των δθμοτϊν
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ
ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ
προγράμματα κοινωνικισ προςταςίασ
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παιδικοί ςτακμοί
τιρθςθ κανόνων πόλθσ

κζματα ςτάκμευςθσ-οδικισ αςφάλειασ
δθμοτικι ςυγκοινωνία
αναβάκμιςθ ςχολικϊν κτιρίων
αςφαλτοςτρϊςεισ
πεηοδρόμια-πεηοδρομιςεισ
αποχζτευςθ οβρίων-αντιπλθμμυρικά ζργα
θλεκτροφωτιςμόσ δρόμων
αξιοποίθςθ-αναβάκμιςθ πλατειϊν
παιδικζσ χαρζσ-χϊροι αναψυχισ
φφτευςθ ψθλϊν δζνδρων
αναβάκμιςθ χϊρων πραςίνου
κλάδεμα δζνδρων
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πλφςιμο & αντικατάςταςθ κάδων
αποκομιδι ςκουπιδιϊν
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