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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 335
Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην εκστρατεία “Εcomobility 2016-2017”, για την
οικολογική μετακίνηση και την ελεύθερη προσβασιμότητα στην πόλη μας
Πρακτικό της με αριθ. 20/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της
21ης του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016.
Στο Χολαργό σήμερα, 21.12.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 30094/16.12.2016, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
26 και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη

Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βικτωρία Νικάκη
Γεωργία Αρβανίτη
Ιωάννης Σκουτέρης

Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Γεώργιος Ανυφαντής

Χριστίνα Πολυκαλά

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού
κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα και η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα
Μαγδαληνή Πάλλη.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα, η οποία εισηγήθηκε
τα κάτωθι :
Η εκστρατεία «ECOMOBILITY» πρόκειται για ένα εγχείρημα που διοργανώνεται στη χώρα μας για δέκατη
τέταρτη φορά από τη μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ECOCITY», με την συνεργασία σημαντικών Επιστημονικών
Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Φέτος και για τέταρτη χρονιά, θα υλοποιηθεί η παράλληλη εκστρατεία «FREE
MOBILITY». Σύμφωνα με το «ECOMOBILITY», οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο σεβασμός στο δικαίωμα της
ελεύθερης μετακίνησης στην πόλη, είναι επίπεδο ένδειξης πολιτισμού και επένδυση ποιότητας στη ζωή μας.
Στόχος της εκστρατείας, είναι ο συνδυασμός των τρόπων μετακίνησης στον αστικό ιστό και η προτροπή του
κοινού σε ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής. Δίνει έμφαση στην αλλαγή των τρόπων συμπεριφοράς μας,
επιλέγοντας περισσότερο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, το βάδισμα, τα μέσα μαζικής
μεταφοράς καθώς και το συνδυασμό αυτών σε κάθε διαδρομή. Αυτό θα βοηθήσει τις πόλεις μας να γίνουν
περισσότερο καθαρές, ήσυχες, ασφαλείς, λιγότερο συνωστισμένες και σίγουρα ένα καλύτερο μέρος για να
μένουμε.

Συμμετοχή Τοπικών Αρχών
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών ως προς την αλλαγή των συμπεριφορών και
συνηθειών μετακίνησης των δημοτών, με ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών σχεδίων κινητικότητας.
Στόχος είναι η ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας άριστη κυκλοφοριακή σύνδεση με
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση καθαρότερης ενέργειας, ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος
μεταφορικού δικτύου, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης - τόνωση της ζωτικότητας των πόλεων, ενίσχυση
των κοινωνικών συναλλαγών και δημιουργία ποιοτικής «ατμόσφαιρας» στις πόλεις με λιγότερη ατμοσφαιρική
και ακουστική ρύπανση.
Ο Δήμος μας, τη χρονιά που πέρασε, έλαβε μέρος στην Εκστρατεία “Ecomobility 2015-2016”, με μαθητές του
1 Γυμνασίου Χολαργού, κερδίζοντας τη 2η θέση ανάμεσα σε 35 πόλεις από όλη την Ελλάδα, για την πιο
ποιοτική και αποδοτική συνεργασία στην Εκστρατεία.
ου

Ενεργώντας στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Εκστρατεία
«ECOMOBILITY 2016-2017» (www.ecomobility.gr), λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του 2ου Γυμνασίου
Χολαργού να λάβει μέρος.
Οι καμπάνιες αυτές διοργανώνονται από τη μη κερδοσκοπική Εταιρεία “ECOCITY”, για την οποία
αναφέρουμε τον ΣΚΟΠΟ και τα ΜΕΣΑ από το καταστατικό της :

ΣΚΟΠΟΙ






Να δημιουργεί πρότυπα και να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση τους, στη διεξαγωγή της
συμβουλευτικής πρακτικής και προώθησης της Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης.
Να προωθεί την εφαρμογή και την αποδοχή της οικολογικής ευαισθησίας, στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα και να ενισχύσει την αποδοχή στην Ελληνική Κοινωνία.
Να δημιουργήσει και να έχει σε συνεχή λειτουργία, υποδομή τέτοια ώστε, μέλη της Πολιτείας, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, της Επιστημονικής Κοινότητας και άλλων
Φορέων και Οργανισμών, να δύναται να συνδιασκέπτονται με τους συμβούλους και τα μέλη για θέματα
που αφορούν στο περιβάλλον.
Να προωθεί και να ενισχύει προσπάθειες βελτίωσης και ανάπτυξης της επιστήμης και πρακτικής της
οικολογίας.
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Να συμβάλει στον προβληματισμό για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών που
βοηθούν στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Να συνεργασθεί με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα που υποστηρίζουν ανάλογες θέσεις και να παρέχει
είτε μόνη είτε με τη συνεργασία και άλλων επείγουσα ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια προς
τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών με σκοπό στην να συντελεί στην περιβαλλοντική,
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους.
Να μελετά, να εισηγείται και να στηρίζει τη σωστή κατεύθυνση μέτρων και αλλαγών που επιφέρει με
κανονιστικό τρόπο η Πολιτεία.
Να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που παράγονται από κάθε σωστή συμπεριφορά.
Να προωθεί τη συστηματική μελέτη των σχετικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα αστικά
κέντρα.

ΜΕΣΑ
Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η εταιρεία θα :











Οργανώνει σχετικές επιστημονικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Εκδίδει και διαχειρίζεται έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Δημιουργήσει και θα λειτουργήσει σχετικό ενημερωτικό διαδικτυακό τόπο με την επωνυμία
www.ecocity.gr.
Ανακοινώνει συμπεράσματα, εργασίες και θέσεις και θα προβαίνει στην έκδοση ειδικών εντύπων και
ηλεκτρονικών δελτίων για την ενημέρωση των μελών και των φίλων της εταιρείας.
Παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη, οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή.
Οργανώνει εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια μελέτης, εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης και εθελοντικές δράσεις σε σχετικά θέματα.
Αξιοποιεί την εθελοντική προσφορά των μελών της και συνεργάζεται με τρίτους φορείς, όπως με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου Τομέα, οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατα και τεχνικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εν γένει με κάθε άλλο φορέα,
ο όποιος επιδιώκει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας
και άλλων χωρών, εθνικού και διεθνούς επιπέδου, διακυβερνητικούς οργανισμούς, άτυπες ομάδες,
δίκτυα οργανώσεων και πολιτών και με κάθε άλλο κοινωνικό σχηματισμό.
Καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις σε επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς
οργανισμούς τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου.
Μελετήσει τη σύνταξη και θα προωθήσει την υιοθέτηση και αποδοχή ενός Κώδικα Πρακτικής
Δέσμευσης για το περιβάλλον με σκοπό τον αυτοέλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης από επιχειρήσεις,
φορείς και οργανισμούς.

Τι είναι το «ECOMOBILITY»
Το πρόγραμμα “ECOMOBILITY” Οικολογική Μετακίνηση διοργανώνεται φέτος για 14η χρονιά, υλοποιείται
σε κάθε νέα σχολική χρονιά και έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα σε πανελλαδική κλίμακα. Δικαίωμα συμμετοχής,
έχουν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και συγκεκριμένα, μία ομάδα από κάθε γυμνάσιο, που αποτελείται από 7
μαθητές.
Είναι μια περιβαλλοντική εκστρατεία ευαισθητοποίησης των εφήβων που δημιουργήθηκε μετά από μία
αξιόλογη μελέτη που διενήργησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ο.Δ.Ε. & Μ.Ε. (ΜΒΑ) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα εκπονείται από το ‘’ECOCITY’’, Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπική που
ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη αυτή βοήθησε σημαντικά στην προσέγγιση
του περιεχομένου του προγράμματος, καθώς και στη θεσμοθέτηση των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνεται η
αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων εργασίας. Το «ECOMOBILITY» βασίζεται στην αυτενέργεια των εφήβων
και την εθελοντική προσφορά, όπως συμβαίνει και με όλους τους συνεργαζόμενους και εμπλεκόμενους φορείς.
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ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων, Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Επιτρόπου
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σταύρου Δήμα καθώς και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα. Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και
επιστημονικοί φορείς.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ;
Το σύνθημα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις ενημερώνονται και η Κοινωνία ευαισθητοποιείται» θα
κυριαρχήσει και φέτος, με τις ομάδες των μαθητών να εξετάζουν τα προβλήματα και να καταθέτουν προτάσεις
και λύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας μετακίνησης και την βελτίωση της εικόνας της πόλης τους.
Η ενεργή συμμετοχή των νέων για εξεύρεση λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα των μεγάλων
πόλεων της χώρας - με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, είναι το ζητούμενο της
εκστρατείας. Στόχος, μέσα από τις εργασίες των μαθητών είναι η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν
περισσότερων πολιτών, στη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής
τους.
Το ‘’ECOMOBILITY’’ ζητά από τους μαθητές να ερευνήσουν τα προβλήματα της περιοχής τους σε τοπικό
επίπεδο (δήμος, γειτονιά, χωριό, νησί), που δημιουργούνται από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να
εντοπίσουν ελλείψεις, κακοτεχνίες, να κάνουν έρευνα στο σχολείο, στο σπίτι για τα προβλήματα που
παρατηρούν γύρω τους, να σκεφτούν λύσεις/προτάσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά στην περιοχή που ζούνε
και πηγαίνουν σχολείο. Η εργασία τους, θα παρουσιαστεί στο κοινό στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που
πραγματοποιείται στον δήμο τους σε συνεργασία με το ‘’ECOCITY’’. Οι μαθητές πρέπει μόνοι τους και χωρίς
επέμβαση ενηλίκων, να παρουσιάσουν το έργο τους. Παράλληλα, η εργασία μπορεί να συνοδεύεται από
θεατρικό δρώμενο, τραγούδι, στίχους, διάφορες κατασκευές, μακέτες, ζωγραφική, έντυπα ή ότι άλλο θα
δημιουργήσει η φαντασίας τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ECOMOBILITY;
Για την έρευνα και την προετοιμασία της εργασίας τους, θα εργαστούν εκτός των ωρών διδασκαλίας, στον
ελεύθερο χρόνο τους και χωρίς να παραμελούν τα μαθήματα τους ή τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους,
εκφράζοντας έτσι την εθελοντική συνεισφορά που τονίζεται μέσα από το πρόγραμμα.
Οι ομάδες υποστηρίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή του ECOMOBILITY, καθώς και μέσα από το
internet (info@ecomobility.gr, info@ecocity.gr), ενώ θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις και
τηλεφωνικά στην ειδική ομάδα Έργου.

Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ξεκινάει με την έναρξη της Σχολικής περιόδου. Το πρώτο βήμα για την συμμετοχή είναι η αίτηση του
Γυμνασίου. Στην συνέχεια ο καθηγητής θα επιλέξει την ομάδα και θα στείλει τη σύνθεσή της στην οργανωτική
επιτροπή του προγράμματος. Η ομάδα μπορεί να δουλέψει ιδιαίτερα τις μέρες των Χριστουγεννιάτικων
διακοπών.
Φέτος, η αναγγελία της Εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2017 στα Γραφεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου και θα ανακοινωθούν και οι πόλεις που θα συμμετέχουν σε αυτήν.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τον Μάρτιο, Θα διοργανωθούν οι εκδηλώσεις όπου θα γίνουν οι
παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών, σε κάθε μια από τις πόλεις που θα συμμετέχουν.
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Στην εκδήλωση καλούνται το Νομαρχιακά και Δημοτικά Συμβούλια, εκπρόσωποι Φορέων από την Πόλη,
Επιστήμονες, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Σύλλογος των Καθηγητών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων,
γονείς και οι μαθητές. Η παρουσίαση των εργασιών και οι εισηγήσεις των μαθητών, έχουν σημαντικό
χαρακτήρα για τον διάλογο που αναπτύσσεται στο τέλος των εκδηλώσεων. Επιτροπή Αξιολόγησης, από
προσωπικότητες των επιστημονικών ιδρυμάτων, της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
αναδεικνύουν τις καλύτερες εργασίες, που προκρίνονται για τα βραβεία.

Η ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το τελευταίο μέρος του Προγράμματος έχει εορταστικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει την Τελετή
Βράβευσης των νικητών που γίνεται στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
Αθήνα, την Έκθεση των Έργων των μαθητών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Διεθνούς
Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», το ταξίδι της νικήτριας ομάδας στις Βρυξέλλες καθώς και η συμμετοχή
των τεσσάρων ομάδων που διακρίθηκαν στην κατηγορία «Δημιουργικά Βραβεία» στην περιβαλλοντική
κατασκήνωση ECOCAMP στα Καλάβρυτα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τα Δημιουργικά Βραβεία θα δοθούν σε τέσσερις κατηγορίες :





Δραματουργική έκφραση (θέατρο - χορός)
Σύνθεση (τραγούδι – μουσική - video clip)
Εικαστική έκφραση (μακέτα - ζωγραφική - έντυπο)
Ηλεκτρονική έκφραση (φωτογραφία - video)

Οι μαθητές των δημιουργικών βραβείων φιλοξενούνται για μια εβδομάδα στο ECOCAMP, την
περιβαλλοντική κατασκήνωση για έφηβους στη περιοχή Ροδέα Καλαβρύτων. Η περίοδος της κατασκήνωσης
είναι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
Αναμνηστικό βραβείο, απονέμεται και στον Δήμο που διοργανώνει την καλύτερη εκδήλωση στην περιοχή
του.
Τέλος, σε όλους τους μαθητές, καθηγητές και Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, απονέμεται
τιμητικός Έπαινος για την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Το «FREE MOBILITY» θα «τρέξει» ως παράλληλη εκστρατεία και αφορά στην προσβασιμότητα.
Οι μαθητές θα παρουσιάσουν
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με δυσκολία
προσβασιμότητας και όχι μόνο, στην καθημερινή μετακίνηση τους στην πόλη.
Σκοπός της εκστρατείας «FREE MOBILITY» είναι, μέσα από τις εργασίες και προτάσεις των ομάδων των
μαθητών να τονιστούν τα προβλήματα μετακίνησης, οι ελλείψεις στη συγκοινωνιακή δομή, τα εμπόδια πεζών
ή ατόμων με κινητικές δυσκολίες, καθώς και οι παρατυπίες, που προκαλούν προβλήματα στην καθημερινή
μετακίνηση στην πόλη.
Παράλληλα, μέσα από την εκστρατεία καλλιεργείται η αυτενέργεια των ΑΜΕΑ, μέσω του εντοπισμού των
προβλημάτων, την αξιολόγηση, τις προτάσεις επίλυσης και την ενεργοποίηση όλων για την εφαρμογή τους.
Η συμμετοχή και ο ρόλος του Δήμου είναι ουσιαστικός για τη διάχυση του μηνύματος της εργασίας των
μαθητών στους πολίτες, ενώ στηρίζει το ενδιαφέρον για τη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη
της έννοιας της ισότητας, απελευθερώνοντας τα εμποδιζόμενα άτομα.

ΑΔΑ: ΩΣ89ΩΞ1-Γ0Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι Δήμοι που θα είναι συνδιοργανωτές στις εκστρατείες, θα συμμετέχουν με συγκεκριμένο κόστος που
καλύπτει τα απαιτούμενα έξοδα για την περιοχή του κάθε Δήμου.
Το ποσό για την 9μηνη εκστρατεία, το οποίο θα αποδοθεί στον εθελοντικό οργανισμό ECOCITY, ανέρχεται
σε 1.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη περιλαμβάνει : Δημιουργία και εκτυπώσεις έντυπου υλικού (αφίσες, προσκλήσεις,
προγράμματα, έπαινοι), ενημερωτικές επισκέψεις, Υπηρεσία υποστήριξης Δήμου, πλάνο δημοσιότητας και
κείμενα δελτίων τύπου - καθοδήγηση σε διοργάνωση τοπικών δράσεων και ενεργειών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι τη Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην
Εκστρατεία «ECOMOBILITY 2016 - 2017».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Εκστρατεία «ECOMOBILITY 2016 - 2017»,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το κόστος για την 9μηνη εκστρατεία, το οποίο θα αποδοθεί στον εθελοντικό οργανισμό ECOCITY,
ανέρχεται σε 1.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη περιλαμβάνει : Δημιουργία και εκτυπώσεις έντυπου υλικού (αφίσες, προσκλήσεις,
προγράμματα, έπαινοι), ενημερωτικές επισκέψεις, υπηρεσία υποστήριξης Δήμου, πλάνο δημοσιότητας και
κείμενα δελτίων τύπου - καθοδήγηση σε διοργάνωση τοπικών δράσεων και ενεργειών.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Ρεμούνδος.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη,
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου, Δήμητρα Ρουφογάλη, Αγλαΐα Σουρανή, Αθανάσιος Βαλυράκης, Βασιλική
Μπουφούνου, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 335/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη
Χ. Παρίση, Π. Δεμέστιχας, Α. Αυγουρόπουλος, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Μ.
Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Χαρακτινιώτης, , Ε. Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος.

