Βράβευση του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου από τον κορυφαίο
θεσμό Bravo Sustainability
Dialogue and Awards 2022
Σημαντική διάκριση για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου από τον
κορυφαίο θεσμό Bravo Sustainability Dialogue and Awards 2022,
που διοργανώνεται από το Qualitynet Foundation και στον οποίο
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί
Φορείς και Επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζουν
δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην καινοτομία και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις ελληνικές πόλεις.
Ο Δήμος μας διακρίθηκε και βραβεύτηκε για τη δράση «Κατάρτιση
και έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου 2019-2023 (Α΄ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος)»,
συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά
– με την συμμετοχή του σε
αυτή την κορυφαία και αναγνωρισμένη διαδικασία – στον εθνικό
διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Η ειδική τελετή βράβευσης φιλοξενήθηκε στην Παλαιά Βουλή, στο
πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability
Week 2022. Το βραβείο διάκρισης του Δήμου μας, παρέλαβαν από
τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης για θέματα Συντονισμού
Εσωτερικών Πολιτικών Θανάση Κοντογεώργη, ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Αλέκος Πανταζής και η
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Μαρία Μπούρκουλα.
Στη σχετική διαδικασία συμμετείχαν αποτελεσματικά με την ψήφο
τους, 16.000 πολίτες, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του
Δήμου Π. Φαλήρου. Οι δράσεις αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν
από ειδικούς, τεχνοκράτες και επιστήμονες.

Η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί το Α΄ στάδιο
πριν το επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου(που είναι το βασικό
εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής και εσωτερικής
ανάπτυξης του Δήμου) και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην
επίτευξη των στόχων της διοίκησης του.
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ευχαριστεί όλους
τους ενεργούς πολίτες που μπήκαν στην διαδικασία της
ψηφοφορίας και της υψηλής βαθμολόγησης της δράσης,
επισημαίνοντας ότι «η προσπάθεια όλων στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου είναι στην κατεύθυνση ποιοτικών και αξιόπιστων
υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη με σαφή, ευδιάκριτα και
μετρήσιμα αποτελέσματα στην καθημερινότητα του, κάτι που

αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται καθώς οι διακρίσεις και οι
βραβεύσεις των δράσεων και των πολιτικών του Δήμου είναι
πολλές και σημαντικές».
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