Χαιρετισμός Δημάρχου

Επισκέπτες, φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που
δημιουργήθηκε και λειτουργεί με μοναδικό σκοπό την έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση των Δημοτών και των επισκεπτών της Πόλης μας
με στόχο ως Δημοτική Αρχή να έλθουμε ακόμα πιο κοντά σε εσάς,
μειώνοντας την γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την
εξυπηρέτηση σας.
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται άμεσα με πληροφορίες και νέα για
τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του Δημότη και προσπαθώντας να
ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες των
συνδημοτών μας αλλά και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Παράλληλα επιδιώκουμε η διαδικτυακή μας πύλη να γίνει σημείο
αμφίδρομης επικοινωνίας, δίνοντας βήμα έκφρασης στον Πολίτη
καταγράφοντας αιτήματα, προβλήματα, παρατηρήσεις και σχόλια τα
οποία θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια μας καθώς και στην
ανταπόκριση των υπηρεσιών μας.
Φιλοδοξούμε η ιστοσελίδα μας να αποτελέσει βήμα διαφάνειας και
λογοδοσίας για τις αποφάσεις και τις ενέργειες μας με στόχο
την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την δημιουργία

ενός σύγχρονου και ψηφιακού Δήμου όπου ο Δημότης
συμμετέχει, θα προτείνει και θα παρεμβαίνει.
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Γνώση, συλλογικότητα, συμμετοχή, αστική συνείδηση είναι οι
άξονες που βασίζεται η επικοινωνία μαζί σας ενάντια στην
απομόνωση, την αποξένωση, την αδιαφορία για τα κοινά, την
αντικοινωνική συμπεριφορά, τον ατομικισμό.
Ο Δήμος πρέπει να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά στον Δημότη
ο οποίος με την σειρά του θα πρέπει να νιώθει και να είναι
ενημερωμένος, έχοντας την δυνατότητα να παρέμβει για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής του, την αναβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος, την ανάδειξη του ρόλου της Πόλης στην Ελλάδα
και διεθνώς, το κτίσιμο μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας, την
ενδυνάμωση του εθελοντισμού, την προαγωγή του πολιτισμού και
του αθλητισμού
Με συμπαραστάτες όλους εσάς μπορούμε να οραματιζόμαστε, να
προγραμματίζουμε, να υλοποιούμε.
Και κυρίως να επιτελούμε το έργο μας για να διασφαλίσουμε μια
Πόλη ασφαλή, καθαρή, με αναβαθμισμένο
προσπελάσιμη, σύγχρονη και δυναμική.

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος

περιβάλλον,

