ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ, ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014

Λ. Δημοκρατίασ 306, ημιόροφοσ Δημαρχείου, Σηλ 2551064187 , 2551350187
https://www.facebook.com/symparastatis.alexpolis
Email symparastatis@alexpolis.gr,

Άρθρο 77 παρ. 3 ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτησ».
Ο υμπαραςτάτησ του Δημότη και τησ Επιχείρηςησ δζχεται καταγγελίεσ άμεςα θιγόμενων πολιτών και
επιχειρήςεων για κακοδιοίκηςη των υπηρεςιών, των νομικών προςώπων και επιχειρήςεων του Δήμου και
διαμεςολαβεί για την επίλυςη των ςχετικών προβλημάτων.
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Ανακοίνωςη υπ’ αρ. 3/2014:

Η επίςημη παρουςίαςη τησ ζκθεςησ ζγινε ςτην ειδική
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Σο γραφείο αςχολήθηκε με τισ εξήσ υποθζςεισ: Τπόθεςη 1/2014: Νομιμότητα

Ανακοίνωςη υπ’ αρ. 4/2014:

επιβολήσ προςτίμου για ανακριβή δήλωςη εμβαδοφ ακινήτου, για τον

Αρμοδιότητεσ

υπολογιςμό δημοτικοφ φόρου και δημοτικϊν τελϊν καθαριότητασ και
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Δ/νςησ
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Δήμου

φωτιςμοφ.
Τπόθεςη 2/2014: Διενζργεια αυτοψίασ ςε ακίνητο από την Δ/νςη Δόμηςησ.
Τπόθεςη 3/2014: Περιεχόμενο απάντηςησ ςχετικά με καταλογιςμό δαπάνησ για
ςφνδεςη και επζκταςη με δίκτυο φδρευςησ.

Πριν την παρουςίαςη τησ ζκθεςησ πεπραγμζνων για το ζτοσ 2013 δημοςιεφθηκαν ςτον ιςτότοπο http://www.alexpolisonline.com/
τα τρία πρώτα μζρη αυτήσ. Ειςαγωγή ετήςιασ ζκθεςησ πεπραγμζνων του υμπαραςτάτη του Δημότη και τησ Επιχείρηςησ Δήμου
Αλεξανδροφπολησ , Η ςχζςη του υμπαραςτάτη με τον Δημότη - Μζλοσ τησ Κοινωνίασ των Πολιτϊν ,

Η ςχζςη του

υμπαραςτάτη του Δημότη με τη Διοίκηςη - Τπηρεςίεσ του Δήμου, με την μορφή αυτόνομων άρθρων, ώςτε να επιτευχθεί η
γνωςτοποίηςη του περιεχομζνου των ενοτήτων τησ, ςε όςο το δυνατό ευρφτερο κοινό.

