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Μζγαρα,  30 Σεπτεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ 
 και ο Αντιδήμαρχοσ Ιερόθεοσ Πολυχρόνησ ςυμμετείχαν ςτο Συνζδριο 

“Για τη δημιουργία μίασ Βιώςιμησ και Έξυπνησ πόλησ”, 
το τριήμερο 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2019 

 
Στα Τρίκαλα τθσ Θεςςαλίασ βρζκθκαν το τριιμερο 26 – 28 Σεπτεμβρίου 

2019, με δικά τουσ ζξοδα ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ και ο 
Αντιδιμαρχοσ Ιερόκεοσ Πολυχρόνθσ, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτο Συνζδριο 
με κζμα “τθ δθμιουργία μιασ Βιώςιμθσ και ΄Εξυπνθσ  πόλθσ”, που ζλαβε χώρα υπό 
τθν αιγίδα του Υπουργείου Εςωτερικών και τθσ ΚΕΔΕ. 

Στόχοσ του Συνεδρίου ιταν  να ζρκει ςε επαφι το ςφνολο των νζων 
δθμοτικϊν αρχϊν τθσ Ελλάδασ, με τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ και με άμεςα 
εφαρμόςιμεσ και λειτουργικζσ τεχνολογικζσ λφςεισ, προκειμζνου να αναπτυχκοφν 
πόλεισ πιο φιλικζσ, λειτουργικζσ, ςφγχρονεσ και αςφαλείσ. 

Στθν ζναρξθ του Συνεδρίου χαιρετιςμό απθφκυναν ο Διμαρχοσ κ. Δθμιτρθσ 
Παπαςτεργίου, ο Περιφερειάρχθσ Θεςςαλίασ κ. Κώςτασ Αγοραςτόσ, ο Υπουργόσ 
Εςωτερικϊν κ. Τάκθσ Θεοδωρικάκοσ και ο κ. Κώςτασ Σκρζκασ, Υφυπουργόσ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ενϊ  ςυμμετείχαν πολλοί Διμαρχοι τθσ χϊρασ 
ανάμεςά τουσ ο Διμαρχοσ Ακθναίων Κωνςταντίνοσ Μπακογιάννθσ και  
Θεςςαλονίκθσ Κωνςταντίνοσ Ζζρβασ. 

Τα κζματα που αναπτφχκθκαν ιταν πολλά και ςθμαντικά όπωσ θ Προϊκθςθ 
τθσ βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των τοπικϊν πόρων, θ προαγωγι τθσ διαφάνειασ και του 
ςυμμετοχικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων, θ αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν 
πόρων και τθσ άχλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ υιοκζτθςθ των νζων τεχνολογιϊν 
προσ όφελοσ τθσ βελτίωςθσ τθσ κακθμερινότθτασ του πολίτθ, θ αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ όλων των μορφϊν αςτικισ φτϊχειασ και θ μείωςθ των ανιςοτιτων, θ 
ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ νεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ, θ κινθτικότθτα 
ςτισ ζξυπνεσ πόλεισ, οι ζξυπνεσ πόλεισ και τα δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν και θ 
δθμιουργία μίασ βιϊςιμθσ πόλεισ με τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογικϊν υποδομϊν. 

 
 



Οι ειςθγιςεισ πραγματοποιικθκαν από ειδικοφσ επιςτιμονεσ και 
εκπροςϊπουσ διαφόρων επιςτθμονικϊν φορζων και καινοτόμων επιχειριςεων και 
εκπροςϊπουσ τθσ Κυβζρνθςθσ όπωσ θ Κα Αντηελα Γκερζκου, Πρόεδροσ του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Τ.,θ Αλεξάνδρα Σδοφκου, Γενικι Γραμματζασ Ενζργειασ & Ορυκτϊν πόρων, ο 
Λεωνίδασ Χριςτόπουλοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ & 
απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν, ο Δθμιτρθσ Σκάλκοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων 
επενδφςεων και Εταιρικοφ Συμφϊνου για το πλαίςιο Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και ο κ. 
Γεώργιοσ Γεωργαντάσ, Υφυπουργόσ ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων  Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ , είχε επαφζσ και ςυηθτιςεισ 
με πολλοφσ ςυνζδρουσ και ιδιαίτερθ ςυνάντθςθ με το Διμαρχο Ακθναίων Κώςτα 
Μπακογιάννθ. 

Ο κ. Σταμοφλθσ διλωςε: 
« Ηταν ζνα πολφ χριςιμο, εποικοδομθτικό και ςθμαντικό Συνζδριο. Όςα 

αναπτφχκθκαν εκεί από τουσ ειςθγθτζσ και όςα παρουςιάςτθκαν, είναι ςίγουρο, 
πωσ κα ωφελιςουν ςτθ λιψθ καλφτερων αποφάςεων για τθν μελλοντικι πορεία 
του Διμου μασ προσ τθν ςφγχρονθ εποχι.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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