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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Θέμα: Έγκριση Αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στις 

εκστρατείες ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017–2018 με τον Εθελοντικό 

Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν 

εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό 

Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” 

2. Το εδ. α  ́της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) “Πιστώσεις που 

είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της 

Κοινότητας μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την 

πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, 

μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο 

Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την 

προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών 

ενδιαφερόντων των κατοίκων του” 

3. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας και η διάθεση πίστωσης 

για τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή του Δήμου Διονύσου με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το 

Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ στην εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017 

– 2018, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Το αρ. Πρωτ.: 21426/17-7-2015 έγγραφο του Εθελοντικού Οργανισμού για το Αστικό 

Περιβάλλον ECOCITY,  
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Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συμμετέχει στις Εκστρατείες ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 

2017 - 2018, που λόγω της 15ετίας θα έχουν εορταστικό χαρακτήρα και άπλωμα σε όλη τη περίοδο από 

τον Σεπτέμβριο 2017 μέχρι και τον Ιούνιο 2018, 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. 

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. 

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. 

ο Δήμος μας έχει να εισπράξει πολλαπλασιαστικά οφέλη από αυτή τη συμμετοχή: 

• Συμμετοχή στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, μέσα από ένα πρόγραμμα με συνεχόμενες δράσεις 

που απλώνονται σε μεγάλο βάθος χρόνου 

• Κοινωνική συνεισφορά με έμπρακτη αποδοχή σε τοπικό επίπεδο 

• Σύμπραξη στη συστράτευση των Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών για την αλλαγή 

συμπεριφορών και συνθηκών στις πόλεις μας 
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• Μεταφορά εικόνας και είσπραξη θετικής αντίληψης από το άμεσο και έμμεσο κοινό που 
εμπλέκεται στην εκστρατεία σε κάθε πόλη 

• Αξιοποίηση προτάσεων και εμπλοκής τοπικών ομάδων, στην εφαρμογή μέτρων με κοινωνικό 
αντίκτυπο 

• Εμπλοκή του Δήμου σε δράσεις ή/ και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης  

• Δημοσιότητα και προβολή για αλλαγή συνηθειών των πολιτών στη μετακίνησή τους με πολλαπλά 
οφέλη (κατάληψη και καταστροφές πεζοδρομίων κ.α.) 

• Επένδυση για τη λύση ενός μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που εμποδίζει το μισό, σχεδόν, 

πληθυσμό της χώρας να έχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη μετακίνηση 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής του Δήμου Διονύσου για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 

αναλαμβάνει ανέρχεται σε 2.542,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. το οποίο περιλαμβάνει: 

1) Τη δαπάνη των δράσεων που θα υλοποιηθούν από την ECOCITY για την εκστρατεία ECOMOBILITY 

& FREE MOBILITY 2017 – 2018, , και ανέρχονται στο ποσό των 2.046,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

, σε βάρος του ΚΑ 00.6443 με την ονομασία “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών” και  

2) Τη δαπάνη για την τοπική δημοσιότητα και προβολή που θα υλοποιηθούν από το Δήμο και ανέρχονται 

στο ποσό των 496,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00.6431.0003 με την ονομασία 

‘’Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου’’,του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 

2017 

Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ καλείται να εγκρίνει: 

1. Την (αναγκαιότητα) συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με θέμα: “Εκστρατεία ECOMOBILITY & 

FREE MOBILITY 2017 – 2018 στο Δήμο Διονύσου” με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το 

Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY.’’ 

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών στον Εθελοντικό 

Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ‘’ECOCITY’’ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με 

θέμα: “Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017 – 2018 στο Δήμο Διονύσου. ” 

3. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.046,00 € συμπ. ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 00.6443 με την ονομασία “Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών” του 

Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 του Δήμου Διονύσου για την υλοποίηση από την ECOCITY της 

παραπάνω εκδήλωσης. 

4. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τα έξοδα της τοπικής δημοσιότητας και 

προβολής, που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο, συνολικού ποσού 496,00 € συμπ. ΦΠΑ σε 

βάρος του ΚΑ 00.6431.0003 με την ονομασία ‘’Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του Δήμου’’ του Προϋπολογισμού ο.ε. 2017 του Δήμου Διονύσου. 

 

Συνημμένα 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

     Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                      Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών 

                                                              

 

                                                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοιν.Προστασίας,Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.   


