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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                  Π. ΦΑΛΗΡΟ, 4/12/2018 
 
 

ΓΤΟ ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ  

ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ  

 
Η Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ θαη ην έξγν ηνπ Γεκάξρνπ 

Γηνλύζε  Φαηδεδάθε  δηαθξίζεθε θαη ηηκήζεθε γηα κηα αθόκα θνξά θαη κάιηζηα 
ζηα πιαίζηα ηνπ θαηαμησκέλνπ ζεζκνύ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα βξαβεία  
BEST CITY AWARDS 2018, ηα νπνία ηεινύλ ππό ηελ αηγίδα ηεο ΚΔΓΔ. 

 
Η ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σεξάθεην ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ην παξόλ ζηελ ζεκαληηθή απηή εθδήισζε γηα ηελ 
απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα έδσζαλ αηξεηνί θαη εθπξόζσπνη ηεο θαζώο θαη 
επηζηήκνλεο, ηερλνθξάηεο, πςειόβαζκα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη 
δεκνζηνγξάθνη. 

 
Τα BEST CITY AWARDS 2018 ζηόρν έρνπλ λα πξνβάινπλ ηηο θαιύηεξεο 

πξαθηηθέο, θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο 
εμαζθαιίδνπλ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζηνπο δεκόηεο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ 
πξνηάζεσλ θαη ησλ ππνςεθηνηήησλ έγηλε από αλεμάξηεηε επηζηεκνληθή 
θξηηηθή επηηξνπή. 

 
Δηδηθά θέηνο, ν Γήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ θαη ν Γήκαξρνο Γηνλύζεο 

Φαηδεδάθεο, πξνηάζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη ηειηθά βξαβεύηεθαλ για δύο 
δπάζειρ και μάλιζηα ζε διαθοπεηικέρ καηηγοπίερ, αποδεικνύονηαρ ηηρ 
αναγνώπιζηρ πος ηςγσάνει ζηοςρ αςηοδιοικηηικούρ κύκλοςρ ηο 
πολςδιάζηαηο και ζημανηικό έπγο ηηρ Γημοηικήρ Απσήρ. Δηδηθόηεξα: 

   

 Σηελ θαηεγνξία «Γξάζεηο αληηκεηώπηζεο θαη κειέηεο 
πξνζηαζίαο δεκνηώλ από έθηαθηα πεξηζηαηηθά» ε Γηεύζπλζε 
Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ θαηέθηεζε ην 
Gold βπαβείο γηα ηελ πξσηνπνξηαθή δξάζε :  Ολοκληπωμένη 
Γιασείπιζη Κοςνοςπιών ζηον Γήμο Παλαιού Φαλήπος ε νπνία 
αλαπηύρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό 
Ιλζηηηνύην. Τελ επζύλε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν ππνςεθηόηεηαο 
είρε ε Αληηδήκαξρνο Βίθπ Αλδξηθνπνύινπ. 

 

 Σηνλ ππιώλα Green City, ζηελ θαηεγνξία « Κηήξηα » - « Γξάζεηο 
αμηνπνίεζε πξάζηλεο & αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο» ε Τερληθή Υπεξεζία 
ηνπ Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ θαηέθηεζε ην Silver βπαβείο γηα ηελ 
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αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δξάζε:  

Νέο Κλειζηό Γςμναζηήπιο Παλαιού Φαλήπος & Ανάπλαζη 
Πεπιβάλλονηορ σώπος 22 ζηπεμμάηων ε νπνία απνηέιεζε ηελ 
ζεκαληηθόηεξε παξέκβαζε αλάπιαζεο από Γήκν ζηελ Νόηηα Αζήλα. 
Θα  ππέπει να ζημειωθεί όηι ζηην ζςγκεκπιμένη καηηγοπία δεν 
ςπήπξε Gold βπαβείο οπόηε ππακηικά ηο ζςγκεκπιμένο ενέσει αξία 
ππώηος βπαβείος. Τελ επζύλε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν 
ππνςεθηόηεηαο είραλ νη Αληηδήκαξρνη, Γηώξγνο Αζεκαθόπνπινο θαη 
Γηάλλεο Φσζηεξόπνπινο. 

 
Σηελ ηειεηή, ηνλ Γήκν Παιαηνύ Φαιήξνπ εθπξνζώπεζαλ νη Αληηδήκαξρνη:  

Βίκς Ανδπικοπούλος, Γιώπγορ Αζημακόποςλορ και Γιάννηρ 
Φωζηηπόποςλορ θαζώο θαη ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 
εκπιεθόκελσλ Γηεπζύλζεσλ (ε Πξντζηακέλε Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ  
Μαπία Μπούπκοςλα θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, Σόνια 
Φύκιπη). 


