
 
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ – ΣΕΡΦΙΥΟΡΗ 51  &  ΑΡΣΕΜΙΔΟ, 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

ΣΗΛΕΦΧΝΑ: 213 2020300, 213 2020285, e-mail: press.pf@palaiofaliro.gr 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ, 25/4/2018 
 

ΓΔΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

Δπίζθεςε  θαη  μελάγεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ  
 ηεο  Διιεληθήο  Οκνζπνλδίαο  Καιαζνζθαίξηζεο 

  θ. Γιώργοσ  Βαζιλακόποσλοσ 
ζην  ΣΟΦΙΑ ΜΠΔΦΟΝ 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο  Διιεληθήο  Οκνζπνλδίαο  Καιαζνζθαίξηζεο θ.  Γιώργος  
Βαζιλακόποσλος, ζπλνδεπόκελνο  από  ηνλ   ζπλεξγάηε ηνπ,  θ. Κώζηα  

Λοσκάκη, επηζθέθηεθαλ  ην  λέν  θιεηζηό  γπκλαζηήξην  ηνπ  Παιαηνύ  
Φαιήξνπ  ΟΦΙΑ  ΜΠΔΦΟΝ  θαη  μελαγήζεθαλ  από  ηνλ  Γήκαξρν  Παιαηνύ  
Φαιήξνπ  Γηνλύζε  Φαηδεδάθε ζε  όινπο  ηνπο  ρώξνπο  ηεο  λέαο  αζιεηηθήο  

ππνδνκήο. 
 

Ο  Πξόεδξνο  ηεο  Δ.Ο.Κ.  ελεκεξώζεθε  γηα  ηηο  ηερληθέο  θαη    αζιεηηθέο  
δπλαηόηεηεο  ηνπ  λένπ  θιεηζηνύ  γπκλαζηεξίνπ  θαη  σο  ν  αλώηαηνο  

παξάγνληαο  ηεο  θαιαζνζθαίξηζεο  ζηελ  Διιάδα, εζηίαζε  ζηελ ¨κπαζθεηηθή  
ηνπ  ρξήζε¨    θαη  ζηελ  ελδερόκελε  ζπλεξγαζία  κε  ηε  Γεκνηηθή  Αξρή  ηνπ  
Παιαηνύ  Φαιήξνπ  γηα  δηνξγαλώζεηο  θαη  εθδειώζεηο  ηνπ  αζιήκαηνο  κε 

ζπκκεηνρή ησλ Δζληθώλ Οκάδσλ Καιαζνζθαίξηζεο. 
 

Ο  θ.  Βαζηιαθόπνπινο, κε  ηελ  ηεξάζηηα  εκπεηξία  πνπ  δηαζέηεη  από  ηελ  
ελαζρόιεζε  ηνπ  κε  ηνλ αζιεηηζκό  από  δηάθνξα  ζεκαληηθά  θαη  

θαηαμησκέλα  πόζηα θαη κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Δπίηηκνπ Πξόεδξνπ ηεο F.I.B.A. 
EUROPE,  εκθαλίζηεθε  ελζνπζηαζκέλνο  από  ην  λέν  θιεηζηό  γπκλαζηήξην, 

αιιά  θαη  από  ηνλ  πεξηβάιινληα  ρώξν θαζώο θαη  ηηο  ινηπέο  αζιεηηθέο  
εγθαηαζηάζεηο  ηνπ  Γεκνηηθνύ  Αζιεηηθνύ  Κέληξνπ  θαη  κίιεζε  ¨για  ένα 
αθληηικό  ζηολίδι  πος  ππέπει  να  αξιοποιηθεί  πεπαιηέπω  ηόζο  από  ηην  
νεολαία  ηηρ  Πόληρ   όζο  και  από ηην  Ομοζπονδία  ηος  μπάζκεη καθώρ  

ηέηοιερ ςποδομέρ ζπανίζοςν  ζηο  Λεκανοπέδιο¨. 
 

Σηελ  μελάγεζε  παξόλ  ήηαλ  θαη  ν  ηέσο  πεξηθεξεηάξρεο  Αηηηθήο  Γιάννης  
γοσρός  ν  νπνίνο  κε  ηελ  ζεηξά  ηνπ  δήισζε  ηδηαίηεξα  ραξνύκελνο  πνπ  
ην έξγν  δξνκνινγήζεθε  θαη  μεθίλεζε  επί  ζεηείαο  ηνπ  ελώ  όπσο  έθαλε  
θαη  ζηα  εγθαίληα  ηνπ  γπκλαζηεξίνπ , επραξίζηεζε ηνλ  Γήκαξρν  Παιαηνύ  
Φαιήξνπ Γηνλύζε  Φαηδεδάθε  γηα  ηελ πξνζθνξά  ηνπ  ζηνλ αζιεηηζκό  κε  

ηελ  αμηνπνίεζε θαη  δεκηνπξγία  πιήζνπο  αζιεηηθώλ  ππνδνκώλ ζηελ  
παξάθηηα δώλε  ηεο  Πόιεο. 
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Σηελ  μελάγεζε παξόληεο  ήηαλ  επίζεο  θαη  νη : Πξόεδξνο  ηνπ Α.Ο.Π.Φ. 
Νίκος  Γέηζης , ν  Αληηπξόεδξνο  ηνπ  Γ.Α.Κ. θ.  Νηίνος  Νικολαΐδης ,  ε  
Γηεπζύληξηα  ησλ  Τερληθώλ  Υπεξεζηώλ  ηνπ  Γήκνπ  Παιαηνύ  Φαιήξνπ  

Αννίηα  Γεκοσλάκοσ, ν Δπηβιέπσλ κεραληθόο ηνπ έξγνπ Νικήηας Υιωηίνης 
θαη ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο ηνπ έξγνπ 

Μιτάλης Καλογιαννάκης. 

 


