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Σε δημόσια διαβούλευση η 1η Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πρέβεζας

Η Πρέβεζα του  αύριο  “αποτυπώνεται”  στην  1η  Φάση του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  του

Δήμου Πρέβεζας για την περίοδο (2020-2024) το οποίο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα

του Δήμου

http://www.dimosprevezas.gr/diabouleusi-a-fasi-epixeirisiakou-sxediou-dimou-prevezas/

στις 30 Ιουλίου 2021, δίνοντας σε όλους τους δημότες τη δυνατότητα για τις επόμενες 15 μέρες να

μελετήσουν και να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή και προτάσεις επί του σχεδίου στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία.
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Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται 14 κεφάλαια όπου αναλύονται παράμετροι όπως

η υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Πρέβεζας, πολιτιστικοί και τουριστικοί πόροι, υποδομές και

υπηρεσίες του Δήμου που συνδέονται με την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό, τον αθλητικό, την

παιδεία, την εργασία κλπ, ενώ ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του οράματος, την στόχευση και

τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος προσδιορίζονται νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να

εκτελέσει  ο  Δήμος  με  απώτερους  σκοπούς  την  προστασία  και  αναβάθμιση  του  φυσικού  και

δομημένου περιβάλλοντος  της  περιοχής  του και  την βελτίωση της κοινωνικής  και  οικονομικής

ευημερίας των κατοίκων. Μεταξύ άλλων δίνονται κατευθύνσεις στους τομείς της προστασίας και

της  αειφόρου  διαχείρισης  του  φυσικού  περιβάλλοντος,  της  αναβάθμισης  του  οικιστικού

περιβάλλοντος και των τεχνικών υποδομών και δικτύων εξυπηρέτησης , καθώς και στην βελτίωση

της ευημερίας των κατοίκων με παροχή υπηρεσιών στους τομείς Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας,

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος δήλωσε σχετικά:

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το επιστέγασμα της ομαδικής και μεθοδικής δουλειάς των

υπηρεσιών του Δήμου μας, "χαρτογραφώντας" την υφιστάμενη κατάσταση σε όλους τους τομείς

του Δήμου και θέτοντας το πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων για την Πρέβεζα του αύριο. Το

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  δεν  είναι  απλές  διαπιστώσεις  ή  αριθμοί.  Αποτελεί  ένα  δομημένο

αναπτυξιακό “οικοδόμημα” στο οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, κοινωνικές δράσεις, υποδομές κι

όλα  όσα  απαρτίζουν  το  προφίλ  ενός  τόπου  με  υψηλές  προδιαγραφές  ανάπτυξης  όπως  είναι  η

Πρέβεζα.  Καλώ  τους  συμπολίτες  στο  διάστημα  των  επόμενων  15  ημερών  να  καταθέσουν

προτάσεις, προβληματισμούς κι οτιδήποτε άλλο επιθυμούν με απώτερο σκοπό την συνδιαμόρφωση

ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα οδηγήσει με αξιώσεις την Πρέβεζα στην “επόμενη”

μέρα».
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