
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Γραφείο Δημάρχου 

Τηλ.: 2552350300-301 

Email: mayor@orestiada.gr  

 

Ορεστιάδα, 18/01/2023 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Best City Awards 2023, Δύο χρυσά βραβεία για το Δήμο Ορεστιάδας και ένα 
ασημένιο για τη ΔΕΥΑΟ» 

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Ορεστιάδας και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης Ορεστιάδας βραβευτήκαν στα Best City Awards. 

Τα Best City Awards, τα μοναδικά βραβεία που επιβραβεύουν την Καινοτομία και την 

Ποιότητα Ζωής στις ελληνικές πόλεις, ανέδειξαν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στο 

Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τους νικητές, σε μια 

ολοζώντανη και δυναμική Τελετή Απονομής με τη συμμετοχή των νικητών, των μελών της 

Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων Δημοσίου και επιχειρήσεων, καθώς και δημοσιογράφων.  

 

Tα Best City Awards 2023 powered by Olympios Group of Companies που διοργανώνει η 

Boussias Events, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, για 7η χρονιά ανέδειξαν κορυφαίες πρακτικές και λύσεις της χρονιάς που 

πέρασε, μιας χρονιάς εξαιρετικά δύσκολης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου δοκιμάστηκαν 

οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, η Αυτοδιοίκηση με τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απάντησαν στις προκλήσεις της εποχής και απέδειξαν ότι με 

ευελιξία, καινοτομία και εμπιστοσύνη μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα.  

 

Στο Δήμο Ορεστιάδας και στη ΔΕΥΑΟ απονεμήθηκαν τα εξής βραβεία: 



 

Χρυσό βραβείο: Ενότητα: Liveable City / Κατηγορία: Υγεία / Συστήματα τηλεϊατρικής και 

τηλεπρόνοιας / Δήμος Ορεστιάδας / Τηλεφροντίδα και τηλεπαρακολούθηση μέσω 

εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών και παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής στο Δήμο 

Ορεστιάδας / Συστήματα τηλεπρόνοιας / τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 

Χρυσό βραβείο: Ενότητα: Green City / Κατηγορία: Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση/ 

Δήμος Ορεστιάδας | Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την 

ανακύκλωση με χρήση έξυπνων συστημάτων στο Δήμο Ορεστιάδας 

Ασημένιο βραβείο: Ενότητα: Green City/ Κατηγορία: Αφαλάτωση / Δημοτική Επιχείρηση 

'Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδας / Επεξεργασία πόσιμου νερού και δημιουργία 

μονάδων αφαλάτωσης σε 14 οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας 

 

Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν επιβράβευση της εντατικής εργασίας και των 

προσπαθειών που καταβάλλουν καθημερινά τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου 

Ορεστιάδας και των Δημοτικών Επιχειρήσεων καθώς και η Δημοτική Αρχή για να βελτιώσουν 

την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου και τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες.   

 

 

                                                              Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 

 

                                                                                               Μαυρίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


