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Υποβολή Υποψηφιοτήτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού  

σε διοργανώσεις βράβευσης Πόλεων για το 2020  

 

O Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ανάπτυξη της 

εξωστρέφειας προχώρησε στην υποβολή υποψηφιοτήτων για βράβευση σε δύο διοργανώσεις βράβευσης 

ΟΤΑ για το έτος 2020.  

Στις ανωτέρω διοργανώσεις, βραβεύονται καινοτομικά έργα που σχεδιάζονται ή έχουν υλοποιηθεί από 

ΟΤΑ, εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και αποδίδουν αξία σε μια βιώσιμη και 

ευφυή πόλη.  

Για την υποστήριξη των υποψηφιοτήτων, ο Δήμος προχώρησε στην παραγωγή βίντεο με την περιγραφή 

κάθε δράσης. 

Ειδικότερα, ο Δήμος προχώρησε στην υποβολή υποψηφιότητας για βράβευση στις εξής διοργανώσεις: 

1) BEST CITY AWARDS 2020 (https://www.bestcityawards.gr/) - Υποβολή 3 υποψηφιοτήτων 

α) Θεματικός Πυλώνας 3: Βιώσιμη Πόλη 

Ενότητα 3.9: Βοήθεια στο Σπίτι  

Τίτλος υποψηφιότητας: Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας  

Η δράση παρουσιάζεται στο link: https://youtu.be/0Y9NHBjx-As  

β) Θεματικός Πυλώνας 3: Βιώσιμη Πόλη 

Ενότητα 3.8: Κλιματική Αλλαγή 

Τίτλος υποψηφιότητας: Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος για 

τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την 

παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή 
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στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy 

across Greece (LIFE – IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)» 

Η δράση παρουσιάζεται στο link: https://youtu.be/5GGg3SRcLgk  

γ) Θεματικός Πυλώνας 2: Πράσινη Πόλη 

Ενότητα 2.3: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων  

Τίτλος υποψηφιότητας: Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων 

Η δράση παρουσιάζεται στο link: https://youtu.be/H-v7EeVwAhc  

•  

2) BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2020 (https://bravo.sustainablegreece2020.com) - Υποβολή 

4 υποψηφιοτήτων 

α)  Θεματικός Πυλώνας: Διακυβέρνηση 

Τίτλος υποψηφιότητας: Λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

β) Θεματικός Πυλώνας: Περιβάλλον 

β.1 Τίτλος υποψηφιότητας: Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος 

για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού και την 

παροχέτευσή τους στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" στο 

πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy 

across Greece (LIFE – IP AdatlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)» 

β.2 Τίτλος υποψηφιότητας: Καινοτομία στη διαχείριση απορριμμάτων 

γ) Θεματικός Πυλώνας: Κοινωνία 

Τίτλος υποψηφιότητας: Η Συμμετοχικότητα ως βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ήδη σε εξέλιξη.  

 

 

 

 

 


