Μζγαρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Διμοσ Μεγαρζων βραβεφτθκε ανάμεςα ςτισ καλφτερεσ και
καινοτόμεσ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ
Τθν Πζμπτθ 5 Οκτωβρίου 2017 ςτισ 7 μ.μ. ςτθν Τεχνόπολθ του Διμου
Ακθναίων ζλαβε χϊραν θ τελετι απονομισ των Βραβείων “Best city Awards 2017”,
ςτθν οποία ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ παρζλαβε δφο Βραβεία
για λογαριαςμό του Διμου Μεγαρζων.
Τα Βραβεία “Best City Awards” ζρχονται για δεφτερθ φορά να αναδείξουν
και να επιβραβεφςουν καινοτόμα ζργα που ζχουν ςχεδιαςτεί προκειμζνου οι πόλεισ
να είναι ευφυείσ, αειφόρεσ και οικονομικά βιϊςιμεσ.
Είναι βζβαιον ότι οι καλζσ πρακτικζσ αποδεικνφουν πωσ θ αξιοποίθςθ νζων
καινοτόμων ιδεϊν, λφςεων ι τεχνολογιϊν, καταφζρνουν να βελτιϊνουν τθν
ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν, εξαςφαλίηοντασ κακαρό περιβάλλον, πολιτιςμό , υγεία,
αςφάλεια, υποδομζσ, υπθρεςίεσ, εξυπθρζτθςθ κ.ά, ευαιςκθτοποιϊντασ παράλλθλα
τουσ πολίτεσ να είναι ενεργοί και υπεφκυνοι.
Στόχοσ των Βραβείων είναι να αναδείξουν τισ πόλεισ που εξαςφαλίηουν
καλφτερθ ποιότθτα ηωισ ςτουσ πολίτεσ, προβάλλουν τισ επιχειριςεισ που κα
διακρικοφν και προωκοφν τισ ενζργειζσ τουσ ωσ παραδείγματα, αποδίδουν τθν
πραγματικι αξία τθσ βιϊςιμθσ και ευφυοφσ πόλθσ, κινθτοποιοφν τισ αρχζσ των
πόλεων για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ των πολιτϊν τουσ και
αναδεικνφουν τισ προςφερόμενεσ λφςεισ και Τεχνολογίεσ που ςυνειςφζρουν ςτθν
πορεία προσ τθν ευφυι και βιϊςιμθ πόλθ.
Ετςι λοιπόν ςτον Διμο Μεγαρζων απενεμικθςαν δφο Βραβεία που τον
κατατάςςουν ςτισ καλφτερεσ και καινοτόμεσ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ.

Το ζνα αφορά τον τομζα ΤΠΕ & Διακυβζρνθςθ ςχετικά με τθ δθμιουργία
Ιςτοςελίδασ και διαδικτυακό κανάλι για τθν παρακολοφκθςθ Συνεδριάςεων
ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου Μεγαρζων (δεφτερο βραβείο) και το άλλο για τθν
Εκκεςθ Αγροτικϊν προϊόντων “Μεγάρων Γι”, τρίτο Βραβείο και αφορά δράςεισ του
Διμου, που ςυμβάλλουν ςτον τομζα Οικονομία και Ανάπτυξθ
Σε κάκε περίπτωςθ αυτζσ οι διακρίςεισ τιμοφν τθν Διοίκθςθ και το
προςωπικό του Διμου Μεγαρζων, το οποίο εργάηεται με προκυμία, ακόρυβα,
υπεφκυνα και ςοβαρά για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ μετά τθν τελετι παραλαβισ
των Βραβείων διλωςε:
« Δφο πολφ μεγάλεσ διακρίςεισ για τον Διμο Μεγαρζων. Του απονεμικθκαν δφο Βραβεία.
Ζνα για τθν δθμιουργία Ιςτοςελίδασ και τθν ηωντανι μετάδοςθ των ςυνεδριάςεων του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου από το διαδικτυακό κανάλι του Διμου κι εδϊ αξίηουν πολλά και
κερμά ςυγχαρθτιρια ςτον Κακθγθτι κ. Ανδρζα Βόρδο, ο οποίοσ είναι ο δθμιουργόσ τθσ
ιςτοςελίδασ και του διαδικτυακοφ καναλιοφ, αλλά και ςτθν Διευκφντρια Κα Μθτςοποφλου
Βάςω και ςτον κ. Καλαφατά Αντώνθ, που “τροφοδοτοφν” και διαχειρίηονται αυτι με τον
καλφτερο δυνατό τρόπο και βεβαίωσ ςτον πρϊθν Αντιδιμαρχο κ. Πολυχρόνθ Ιερόκεο που
είχε όλθ τθν επίβλεψθ διότι χάριν αυτϊν κατάφερε ο Διμοσ μασ να πάρει το Βραβείο και
άλλο ζνα για τισ δράςεισ προβολισ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ όπου θ ςυμβολι των
ανκρϊπων τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ και ιδιαίτερα του Προζδρου κ. Κορώςθ πφρου και τθσ
Αντιπροζδρου Κασ Καςτάνθ – Ποφλου Κατερίνασ ιταν κακοριςτικι και αποφαςιςτικι,
διότι κατάφεραν να βελτιϊςουν κατά πολφ τθν Εκκεςθ “ΜΕΓΑΡΩΝ Γι”, αλλά και κυρίωσ
διότι κατάφεραν να τθν επεκτείνουν εκτόσ των ορίων του Διμου και να τθν μεταφζρουν
ςτθν καρδιά τθσ Ακινασ (Μεγάρων Γι ςτο φνταγμα) και ςε αυτοφσ τουσ αξίηουν ζπαινοι
και ςυγχαρθτιρια.
Η βράβευςθ ζλαβε χϊρα ςτο αμφικζατρο τθσ Σεχνόπολθσ του Διμου Ακθναίων
ςε μία μεγαλειϊδθ τελετι απονομισ των “Best City Awards” .
Σίγουρα είναι ζνα γεγονόσ που επιβραβεφει τισ προςπάκειζσ μασ για καλφτερθ ποιότθτα
ηωισ των δθμοτϊν μασ και προφανϊσ δεν μασ εφθςυχάηει αλλά μασ δίνει τθ δφναμθ και
τθν αιςιοδοξία να ςυνεχίςουμε το ζργο μασ ςτθ Διοίκθςθ του Διμου.»
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