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Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2015 - 2016 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συμμετέχει στην Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017 - 2017, 
με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές του Δήμου μας, τους κατοίκους και τους πολίτες στο σημαντικό 

πρόβλημα της ελεύθερης προσβασιμότητας στις πόλεις (παράνομη κατάληψη χώρων πεζών, παράνομη 
στάθμευση στα πεζοδρόμια, κατάληψη σε ράμπες, παράνομη φύτευση πεζοδρομίων, κατάληψη για εμπορική 
χρήση πεζοδρομίων κλπ), γεγονός που προκαλεί δυσκολίες στο 50% σχεδόν του πληθυσμού μας (ΑμΕΑ, 

Ηλικιωμένοι, γυναίκες με μωρά).  

Η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον Εθελοντικό Οργανισμό με 
Προσανατολισμό στο Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, το οποίο διαθέτει μεγάλη εμπειρία, και σημαντικό έργο 

στην προώθηση περιβαλλοντικών θέσεων στην Κεντρική και Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης εξειδίκευση 
στην επιστημονική προσέγγιση αστικών προβλημάτων. Επιπλέον είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Δικτύων ΜΚΟ 
EEB – TRANSPORT & ENVIRONMENT – PAN EUROPE – EKO ENERGY – ECOS – MIO / ECSDE και το έργο του 

απλώνεται σε πέντε άξονες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον Αέρα, το Νερό, τον Οικισμό, την 
Ενέργεια και την Μετακίνηση. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό Πρόγραμμα, που καλλιεργεί την κοινωνική και περιβαλλοντική διάπλαση των 
εφήβων, μέσα από το μήνυμα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενημερώνονται, η Κοινωνία 
Ευαισθητοποιείται». 

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY, σε πρώτο επίπεδο, απευθύνεται σε ομάδες μαθητών της Τρίτης Τάξης 
Γυμνασίων της Τυπικής Εκπαίδευσης. 

Η Εκστρατεία FREE MOBILITY απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς και στους μαθητές των Ειδικών Σχολείων. 

Σε δεύτερο επίπεδο, αφενός μέσα από τις δράσεις των μαθητών και αφετέρου με τη δημοσιοποίηση των 
προβλημάτων και την παρουσίαση των προτάσεων, απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου, στους 
εμπόρους και επαγγελματίες, στους εκπροσώπους των τοπικών Οργανισμών, στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, 
στους τοπικούς Φορείς, καθώς και στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα ομάδες μαθητών της Γ’ τάξης των Γυμνασίων του Δήμου, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα 
προετοιμάσουν εργασίες για τα οφέλη της ελεύθερης μετακίνησης στις πόλεις. Στη συνέχεια θα 
παρουσιάσουν τις εργασίες και προτάσεις τους σε εκδηλώσεις που θα συνδιοργανωθούν με το Δήμο 
Διονύσου, με την παρουσία εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών, Φορέων και Πολιτών. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές θα απονεμηθούν έπαινοι. 

Κεντρικό μήνυμα και σκοπός της ενέργειας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα προβλήματα που 
προκαλούνται στη λειτουργία της πόλης και να ενημερώσουν μέσα από τις εκδηλώσεις την Τοπική Κοινωνία 
για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών μετακίνησης, τα οφέλη στο περιβάλλον και στη ποιότητας ζωής 
των κατοίκων. 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής του Δήμου Διονύσου για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει ανέρχεται σε  2.542,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 



 
 
ΟΜΑΔΑ Ι 
Διοργάνωση της εκστρατείας ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 201 7– 2018 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 

Τοπική Δημοσιότητα – Τοπική Προβολή για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου. 

 

A1. ΟΜΑΔΑ I “Διοργάνωση της εκστρατείας ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017 – 2018’’ 

Ο Δήμος μας και το ECOCITY θα συνδιοργανώσουν τις εκδηλώσεις, με σκοπό τις παρουσιάσεις των εργασιών 
των ομάδων των μαθητών Γυμνασίων της περιοχής μας. Συγκεκριμένα οι ομάδες των μαθητών που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα προετοιμάσουν εργασίες για τα οφέλη της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας στο 
κέντρο, καθώς και της πράσινης μετακίνησης στις πόλεις, εξετάζοντας προβλήματα που θα εντοπίσουν. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις εργασίες και προτάσεις τους σε εκδηλώσεις που θα 
συνδιοργανώσουν ο Δήμος και το ECOCITY, με την παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, Φορέων 
και Πολιτών. Σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές, θα απονεμηθούν έπαινοι από τους 
συνδιοργανωτές.  

Οι εκστρατείες θα ολοκληρωθούν, όπως κάθε χρόνο, με την απονομή των βραβείων στη διάρκεια της 
Τελετής Απονομής των Βραβείων τον Απρίλιο 2018. Στην εκδήλωση θα απονεμηθεί και το βραβείο της 
Καλύτερης Διοργάνωσης στο Δήμο που πραγματοποίησε με τον καλύτερο τρόπο και τα καλύτερα 
αποτελέσματα, την εκστρατεία στην περιοχή του. 

Πιο συγκεκριμένα το ECOCITY θα αναλάβει: 

• Εμφάνιση του συνεργαζόμενου Δήμου μας ως συνδιοργανωτή με λογότυπα σε όλο το υλικό και τη 
σήμανση εκδηλώσεων 

• Πλήρη ενημέρωση και υποστήριξη εκπροσώπων και στελεχών του Δήμου που θα τους ανατεθεί η 
συνεργασία  

• Συντονισμό για την εξυπηρέτηση των ομάδων Γυμνασίων που θα συμμετέχουν 

• Οδηγίες για την προβολή της διοργάνωσης της εκστρατείας στην πόλη 

• Παραγωγή και συντονισμό για το έντυπο υλικό (αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα, έπαινοι κλπ) 

• Καθοδήγηση για τη διοργάνωση της εκδήλωσης παρουσίασης των προτάσεων των μαθητών 

• Οδηγίες στο Γραφείο Τύπου για τη δημοσιότητα – κείμενα και υλικό για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης 

• Συνεργασία στην οργάνωση δράσεων 

 

Ο Δήμος μας θα αναλάβει: 

• Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους τους αρμοδίους των Υπηρεσιών του Δήμου 
που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της Κυκλοφορίας και Μετακίνησης των πολιτών στην πόλη μας. 

• Γνωστοποίηση μέσω επιστολής, σε όλα τα Γυμνάσια του Δήμου σχετικά με το ενδιαφέρον του 
για το πρόβλημα και τη συνδιοργάνωση της Εκστρατείας στην περιοχή μας 

• Διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης με τους Διευθυντές και Καθηγητές των Γυμνασίων, τους 
Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Φορείς του Δήμου με τη συνεργασία εκπροσώπων του 
ECOCITY  

• Επιλογή της αίθουσας για την παρουσίαση των εργασιών και των δημιουργιών των ομάδων 

• Μικροφωνική εγκατάσταση και εξοπλισμό προβολής (projector) στην αίθουσα 

• Διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη (αίθουσα – εξοπλισμός), για τη γραμματειακή 
υποστήριξη και τον καθαρισμό της αίθουσας στις εκδηλώσεις 

 

 

 



Α2. ΟΜΑΔΑ II “Τοπική Δημοσιότητα – Τοπική Προβολή για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου” 

Ο Δήμος μας θα αναλάβει την ενημέρωση των κατοίκων αλλά και την προβολή του ενδιαφέροντος του 
Δήμου για την εξέταση και λύση των προβλημάτων μετακίνησης στην περιοχή μας. Τα βήματα που 
αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού είναι: 

• Γνωστοποίηση εκστρατείας στους πολίτες 

• Προώθηση της εκστρατείας και ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου 

• Πλάνο Δημοσιότητας με σύνδεση του Γραφείου Τύπου του Δήμου και της Επιτροπής Οργάνωσης 

• Παρουσιάσεις σε Διαδικτυακό τόπο ή περιοδικά του Δήμου και τοπικών Φορέων – Ειδήσεις σε 
δικτυακούς τόπους του Δήμου και Τοπικών Φορέων 

• Αξιοποίηση Τοπικών ΜΜΕ με αρθρογραφία και συνεντεύξεις συντελεστών του Δήμου (Δήμαρχος, 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.α.) 

• Πλάνο Διαφήμισης 

- Αφισοτοποθέτηση της Εκστρατείας 

- Καταχωρήσεις σε Περιοδικά του Δήμου και των Φορέων 

- Banners σε δικτυακούς τόπους Δήμου και Τοπικών Φορέων 

- Προβολή σε Τοπικά ΜΜΕ με αξιοποίηση του κεντρικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
μηνύματος της εκστρατείας 

- Προώθηση και παρουσιάσεις των εκστρατειών σε εκδηλώσεις του Δήμου 

- Mini Stands σε Δημοτικές Υπηρεσίες με την καθοδήγηση από την Επιτροπή 

 

Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Το πλάνο ενεργειών του εν λόγω έργου της περιόδου 2017-2018 περιλαμβάνει: 

• Στη διάρκεια του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα Γυμνάσια από την Επιτροπή 
Οργάνωσης και θα σχεδιαστούν τα βήματα ενεργειών στο Δήμο με τη συνεργασία της Επιτροπής 
Οργάνωσης 

• Το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο παρακολουθούνται οι δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων, που 
οργανώνουν οι ομάδες και υποστηρίζονται από τις τοπικές δυνάμεις συστράτευσης 

• Τον Ιανουάριο 2018 αρχίζει η προβολή της Εκστρατείας σε τοπικό επίπεδο, ενώ θα πραγματοποιηθεί 
και η Αναγγελία της Εκστρατείας στους Δημοσιογράφους των Εθνικών ΜΜΕ, στην Αθήνα. Εκεί θα 
ανακοινωθούν οι Δήμοι που συμμετέχουν, τα γυμνάσια και Ειδικά Σχολεία, καθώς και οι συντελεστές 
της Εκστρατείας.  

• Στη διάρκεια του διμήνου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2018 και σε ημερομηνία που θα επιλέξει η 
Επιτροπή Οργάνωσης, θα υλοποιηθούν οι εκδηλώσεις, σε όλες τις πόλεις που συμμετέχουν, όπου οι 
Ομάδες των μαθητών θα παρουσιάσουν εργασίες και προτάσεις για την ανεμπόδιστη και οικολογική 
μετακίνηση στην πόλη τους. 

• Ο Δήμος μας στη συνέχεια θα συντονίσει τον τοπικό διάλογο, με Τοπικούς Φορείς και Επιστήμονες, 
με σκοπό τις λύσεις στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. 

• Τον Απρίλιο 2018 θα διοργανωθεί η τελετή Απονομής των βραβείων στην Αθήνα. Μια γιορτή στην 
οποία παρευρίσκονται ομάδες από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της επιστημονικής 
κοινότητας και των ΜΜΕ. 

• Τον Ιούνιο 2018 η ομάδα με την καλύτερη εργασία και ο/η καθηγητής/τριά τους θα έχουν 
συναντήσεις με Ευρωβουλευτές, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2018 οι ομάδες μαθητών με τις καλύτερες δημιουργικές 
εργασίες θα φιλοξενηθούν για μια εβδομάδα στο ECOCAMP. 

 

 

 



Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Το συνολικό κόστος διεξαγωγής τους συγκεκριμένου σεμιναρίου επιμόρφωσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού 
2.542,00€ συμπ. ΦΠΑ ως ακολούθως:  

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΟΜΑΔΑ  Α                                                                                                                  
(αφορούν δαπάνες των δράσεων που θα υλοποιηθούν από την ECOCITY) 

 

 Α΄ Φάση  

1 
Δημιουργία και προσαρμογή των μακετών της Εκστρατείας με τα λογότυπα του Δήμου και την 
αναφορά των στοιχείων της τοπικής εκδήλωσης παρουσίασης 

 

2 
Έξοδα μετακίνησης του εκπροσώπου της Επιτροπής, ενημέρωση και καθοδήγηση των 
συντελεστών του Δήμου που εμπλέκονται στην Εκστρατεία (Γυμνάσια, εκπρόσωποι Δήμου, 
Φορέων και Τοπικών Οργανώσεων)  

 

 Β΄ Φάση  

3 Εκτύπωση των εντύπων της Εκστρατείας για το Δήμο μας που περιλαμβάνει:  

 α) Αφίσες: 300 αντίτυπα τετράχρωμης εκτύπωσης, μεγέθους 35 Χ 50 σε χαρτί 170 γραμμαρίων  

 β) Προσκλήσεις: 500 αντίτυπα διπλής τετράχρωμης εκτύπωσης μπρος και πίσω, μεγέθους 15 Χ 
21 σε χαρτί 250 γραμμαρίων 

 

 
γ) Πρόγραμμα: 300 αντίτυπα, διπλής τετράχρωμης εκτύπωσης μπρος και πίσω, μεγέθους 21 Χ 29 
σε χαρτί 250 γραμμαρίων 

 

 
δ) Έπαινοι: τετράχρωμης εκτύπωσης μιας όψης, σε χαρτί 160 γραμμαρίων, μεγέθους 21 Χ 29 με 
επεξεργασία κειμένων και αναγραφή στοιχείων κάθε παραλήπτη (όνομα, ιδιότητα, σχολείο κλπ) 

 

 Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α χωρίς ΦΠΑ 1.650,00€ 

 ΦΠΑ 24%    396,00€ 

 Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.046,00 € 

 
ΟΜΑΔΑ Β                                                                                                                          
(αφορούν δαπάνες τοπικής δημοσιότητας και προβολής που θα υλοποιηθούν από το 
Δήμο) 

 

1 Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά του Δήμου και των Φορέων   

2 Mini Stands σε Δημοτικές Υπηρεσίες  

3 Προβολή σε Τοπικά ΜΜΕ  

 Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β χωρίς ΦΠΑ 400,00€ 

 ΦΠΑ 24%   96,00€ 

 Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 496,00€ 

 Γενικό Σύνολο (ΟΜΑΔΑ Α+Β) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2.542,00€ 

 

Ο τρόπος πληρωμής του ποσού των 2.046,00€, που αντιστοιχεί στη συνεργασία με την ECOCITY, θα γίνει με 
κατάθεση είτε του συνόλου ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2017, είτε σε δύο δόσεις που θα καταβληθούν έως 
30/9/17 ποσό 1.000,00 πλέον ΦΠΑ και έως 31/12/2017 το υπόλοιπο ποσό: 

• Με την ολοκλήρωση της Α΄Φάσης, ποσού 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 240,00€, σύνολο 1.240,00€  
• Με την ολοκλήρωση της Β΄Φάσης ποσού 650,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 156,00€, σύνολο 806,00€ 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

εντολών πληρωμής. 

     Άνοιξη,   26/7/2017 
                                                                                
  
              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ α/α 
   
         Κατσουρός Βασίλειος                                                                Πατέλη Ειρήνη 


