
 
 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

 
1) Δήµος Κοζάνης: Θα πεζοδροµούν κάθε Κυριακή την οδό Μαδεδονοµάχων, οδό 
που καταλήγει στην κεντρική πλατεία της πόλης, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα 
ΜΜΜ. 
 
2) Δήµος Διονύσου: Θα κατασκευάσει θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, αν οι 
δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
3) Δήµος Αγίας Παρασκευής: Θα δηµιουργήσουν πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
στον δήµο, αν οι δηµότες προσφέρουν ένα τουλάχιστον είδος πρώτης ανάγκης/είδος 
διατροφής µακράς διαρκείας, για το κοινωνικό παντοπωλείο και το κοινωνικό 
µαγειρείο του δήµου. 
 
4) Δήµος Ιλίου: Θα κατασκευάσει θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, αν οι δηµότες 
χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
5) Δήµος Ασπροπύργου: Θα κατασκευάσει θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, αν οι 
δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
6) Δήµος Γρεβενών: Θα προχωρήσουν στον καλλωπισµό (µε παρτέρια, 
δενδροφύτευση κλπ) του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, αν οι δηµότες 
πρασινίσουν τα µπαλκόνια τους. 
 
7) Δήµος Καβάλας: Θα δηµιουργήσουν την «Κυριακή της ανταλλαγής», αν οι 
δηµότες χαρίσουν ένα αντικείµενο που δεν χρειάζονται. 
 
8) Δήµος Χίου: α) Θα δηµιουργήσουν την «Κυριακή της ανταλλαγής» στις 24 
Μαρτίου 2013, 
β) Θα κατασκευάσουν θέσεις ποδηλάτων και 
γ) Θα πεζοδροµούν κάθε Σαββατοκύριακο έναν παράδροµο της Απλωταριάς 
(κεντρική αγορά της Χίου), 
αν οι δηµότες χαρίσουν αντικείµενα που δεν χρειάζονται και χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
9) Δήµος Γλυφάδας: Θα κατασκευάσουν θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων και 
συνδέουν φέτος µε την ΩτΓ την ποδηλατάδα που διοργανώνεται στις γειτονιές της 
Γλυφάδας στις 21/04, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
10) Δήµος Άνδρου: Θα κατασκευάσει θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, αν οι δηµότες 
χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
11) Δήµος Βύρωνα: Θα θεσµοθετήσουν ετήσιο Βραβείο «Καλύτερης Πράσινης 
Ιδέας», στις 5 Ιουνίου, που θα γιορτάσουν µαζί την Παγκόσµια Ηµέρα 
Περιβάλλοντος, αν οι δηµότες τους πρασινίσουν τα µπαλκόνια τους. 
 
12) Δήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Θα δηµιουργήσουν την «Κυριακή της 
Ανταλλαγής», όπου οι δηµότες θα µπορούν να ανταλλάσσουν ρούχα, παιχνίδια και 
αντικείµενα που δεν χρειάζονται, στην είσοδο του Δηµαρχείου Μαρκοπούλου, αν οι 



 
 

δηµότες χαρίσουν ένα αντικείµενο που δεν χρειάζονται. Συγκεκριµένα, η πρώτη 
«Κυριακή της Ανταλλαγής» έχει προγραµµατιστεί για τις 7 Απριλίου 2012 και ώρα 
11.00 – 13.00, στην είσοδο του Δηµαρχείου Μαρκοπούλου, ενώ σκοπός του δήµου 
είναι να συνδυαστεί η συγκεκριµένη πρωτοβουλία µε τις «Κυριακάτικες 
Πεζοδροµήσεις». Προϋπόθεση για τη διοργάνωση της «Κυριακής της Ανταλλαγής», 
είναι να χαρίσουν πρώτα οι πολίτες τρόφιµα ή χρήσιµα αντικείµενα στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήµου, το οποίο λειτουργεί από τον Δεκέµβριο του 2011 και 
εξυπηρετεί περίπου εκατό (100) οικογένειες που το έχουν πραγµατικά ανάγκη! 
 
13) Δήµος Δράµας: Θα δηµιουργήσουν θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, αν οι 
δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
14) Δήµος Μαραθώνος: Θα δηµιουργήσουν την Παρασκευή της προσφοράς, αν οι 
δηµότες χαρίσουν ένα αντικείµενο που δεν χρειάζονται. 
 
15) Δήµος Αιγάλεω: Θα δηµιουργήσουν την «Κυριακή της Ανταλλαγής», όπου κάθε 
Κυριακή οι δηµότες θα µπορούν να ανταλλάσσουν ρούχα, παιχνίδια και αντικείµενα 
που δεν χρειάζονται, στο Άλσος Μπαρουτάδικο (δέσµευση του Δήµου),  αν οι 
δηµότες χαρίσουν ένα αντικείµενο που δε χρειάζονται. 
 
16) Δήµος Ραφήνας-Πικερµίου: Θα δοθούν χίλια φυτάρια λαχανικών σε 50 
δηµότες, αν αυτοί πρασινίσουν το µπαλκόνι τους. 
 
17) Δήµος Καρδίτσας: Θα υποβάλλουν µελέτη ολοκλήρωσης του ποδηλατόδροµου 
της Καραϊσκάκη για ένταξη σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, αν οι δηµότες 
χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
18) Δήµος Ήλιδας: Θα κατασκευάσουν δηµοτικές θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, 
αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
19) Δήµος Λαγκαδά: α) Θα δηµιουργήσουν κοινωνικούς δηµοτικούς λαχανόκηπους, 
αν οι δηµότες πρασινίσουν τα µπαλκόνια τους, β) Θα καθιερώσουν µια συγκεκριµένη 
ηµέρα του χρόνου ως «Ηµέρα χαράς για τα παιδιά», όπου σε κάθε Ενότητα του 
Δήµου θα υπάρχουν εγκατεστηµένα φουσκωτά παιχνίδια για τη διασκέδαση των 
παιδιών, αν τα παιδιά φέρουν προς ανταλλαγή παιχνίδια και αντικείµενα που δεν 
χρειάζονται και γ) Θα δηµιουργήσουν χώρους στάθµευσης ποδηλάτων στην 
Δηµοτική Κοινότητα Λαγκαδά, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
20) Δήµος Άργους-Μυκηνών: Θα κατασκευάσουν δηµοτικές θέσεις στάθµευσης 
ποδηλάτων, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
21) Δήµος Αγίας Βαρβάρας: Θα φτιάξουν δηµοτικό λαχανόκηπο, θα 
θεσµοθετήσουν την µέρα ανταλλαγής, θα λειτουργήσουν τη δηµοτική τράπεζα 
χρόνου. 
 
22) Δήµος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Θα φτιαχτεί ποδηλατόδροµος, αν οι 
δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. Επίσης, κατά την Ώρα της Γης θα 
πραγµατοποιηθεί ποδηλατοδροµία µε αφετηρία την πλατεία Κύπρου, αφού σβήσουν 
τα φώτα. 
 



 
 

23) Δήµος Καρπενησίου: Θα πρασινίσουν, µαζί µε τους µαθητές των σχολείων του 
Δήµου, ελεύθερους δηµοτικούς χώρους, αν οι δηµότες πρασινίσουν τα µπαλκόνια 
τους. 
 
24) Δήµος Αγίου Δηµητρίου: Θα δηµιουργήσουν βοτανικό κήπο, αν οι δηµότες 
πρασινίσουν τα µπαλκόνια τους. 
 
25) Δήµος Τρικκαίων: Θα δηµιουργήσουν έναν επιπλέον ποδηλατόδροµο στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήµου Τρικκαίων, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
26) Δήµος Ελευσίνας: Θα πεζοδροµούν κάθε Σαββατοκύριακο την οδό Νικολαϊδου 
(από πλατεία Ηρώων µέχρι Κανελλοπούλου), αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
27) Δήµος Τανάγρας: Θα ενισχύσουν το κοινωνικό παντοπωλείο του δήµου και έτσι 
θα ευεργετηθούν περισσότεροι οικονοµικά ασθενέστεροι δηµότες µας και θα 
χορηγήσουν ποδήλατα από το δήµο σε όλες τις δηµοτικές ενότητες και στο µέλλον 
θα κατασκευαστούν θέσεις στάθµευσης για αυτά καθώς και ποδηλατόδροµοι, αν οι 
δηµότες χαρίσουν αντικείµενα που δεν χρειάζονται και αν οι δηµότες χρησιµοποιούν 
τα ΜΜΜ. 
 
28) Δήµος Αγίου Νικολάου: Θα τοποθετήσουν περισσότερους κάδους 
ανακύκλωσης και θα µοιράσουν τσάντες ανακύκλωσης στα σχολεία, αν οι δηµότες 
εφαρµόζουν καλύτερα προγράµµατα ανακύκλωσης του Δήµου. 
Θα φυτέψουν καλλωπιστικά φυτά στους κοινόχρηστους χώρους, αν οι δηµότες 
καθαρίσουν τις γειτονιές τους. 
Θα µοιράσουν αντικείµενα σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, αν οι δηµότες 
χαρίσουν ένα αντικείµενο που δεν χρειάζονται. Αυτό θα γίνει στις 23 Μαρτίου, οπότε 
θα καλέσουν τους δηµότες να φέρουν παιδικά ρούχα, βιβλία και παιχνίδια και η 
κοινωνική υπηρεσία του δήµου θα αναλάβει να τα µοιράσει σε οικογένειες. Με τα 
παιδικά βιβλία δε, θα εξοπλίσουν το παιδικό τµήµα της δηµοτικής βιβλιοθήκης 
Τέλος, θα πραγµατοποιήσουν λαµπαδηφορία σε κεντρικούς δρόµους της πόλης. 
 
29) Δήµος Νέας Σµύρνης: Θα εγκαταστήσουν σύστηµα χρήσης ποδηλάτων, αν οι 
δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
30) Δήµος Καλαµαριάς: Θα δηµιουργήσει θέσεις για ποδήλατα, όταν ολοκληρωθεί 
η αναµόρφωση του πεζόδροµου της Καλαµαριάς, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα 
ΜΜΜ. 
 
31) Δήµος Φαρσάλων: Θα δηµιουργήσουν δηµοτικό λαχανόκηπο, αν οι δηµότες 
πρασινίσουν τα µπαλκόνια τους. 
 
32) Δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη: Θα φυτέψουν ένα φυτό στη γειτονιά των δηµοτών, αν 
οι δηµότες φυτέψουν ένα φυτό στο µπαλκόνι ή τον κήπο τους. Επιπλέον, εν όψει της 
ΩτΓ, την Παρασκευή 22 Μαρτίου θα πραγµατοποιήσουν δενδροφύτευση στον αύλειο 
χώρο του Δηµαρχείου στο Πανόραµα, στην οποία θα συµµετέχουν υπάλληλοι του 
Δήµου. 
 
33) Δήµος Πέλλας: Θα κατασκευάσουν δηµοτικές θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, 
αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 



 
 

 
34) Δήµος Φιλοθέης-Ψυχικού: Θα κατασκευάσουν θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, 
αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
35) Δήµος Καρύστου: Θα σβήσουν τον δηµοτικό φωτισµό, αν οι δηµότες 
πρασινίσουν τα πεζοδρόµιά τους. 
 
36) Δήµος Ύδρας: Θα δηµιουργήσουν την «Κυριακή αγάπης και αλληλεγγύης», αν 
οι δηµότες χαρίσουν ένα αντικείµενο που δεν χρειάζονται. 
 
37) Δήµος Κορδελιού-Ευόσµου: Θα δηµιουργήσουν κοινωνικούς λαχανόκηπους, 
αν οι δηµότες πρασινίσουν τα µπαλκόνια τους. 
 
38) Δήµος Πάρου: Θα κατασκευάσουν δηµοτικές θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων και 
θα εγκαταστήσουν σύστηµα δηµοτικών ποδηλάτων, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα 
ΜΜΜ. 
 
39) Δήµος Κορινθίων: Θα κατασκευάσουν επιπλέον δηµοτικές θέσεις στάθµευσης 
ποδηλάτων, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
40) Δήµος Σερρών: Θα ενισχύσουν τις θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, αν οι 
δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
41) Δήµος Κοµοτηνής: Θα ανάψουν κεριά στην κεντρική πλατεία της Κοµοτηνής, 
παρέα µε τον ποδηλατικό σύλλογο “On Bikes” και µε το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού, 
Τµήµα Κοµοτηνής, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
42) Δήµος Χερσονήσου: Θα µειώσουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στον 
αστικό οδικό φωτισµό, σύµφωνα µε το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια 
του Δήµου Χερσονήσου έως το 2020, αν οι δηµότες χαρίσουν ένα αντικείµενο που 
δεν χρειάζονται. 
 
43) Δήµος Ρόδου: Θα δηµιουργήσουν παιγνιοθήκη, αν κάθε παιδί φέρει ένα παιχνίδι 
που δεν χρειάζεται. Επιπλέον, οµάδες µαθητών από σχολεία της Ρόδου θα φέρουν 
πλαστικά µπουκάλια νερού, θα τα βάψουν και µε αυτά θα φτιάξουν ένα εναλλακτικό 
graffiti σε ένα γήπεδο 5Χ5 ποδοσφαίρου. 
 
44) Δήµος Ζακύνθου: Θα κατασκευάσουν θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων, αν οι 
δηµότες χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΣΒΗΣΙΜΟ ΦΩΤΩΝ 
 
1) Δήµος Θηβών 
2) Δήµος Φολεγάνδρου 
3) Δήµος Βριλησσίων 
4) Δήµος Δυτικής Αχαϊας 
5) Δήµος Μεταµόρφωσης 
6) Δήµος Ξάνθης 
7) Δήµος Λιβαδειάς 



 
 

8) Δήµος Ηρακλείου Κρήτης 
9) Δήµος Λαµίας 
10) Δήµος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 
11) Δήµος Παλαιού Φαλήρου 
12) Δήµος Σαλαµίνας 
13) Δήµος Γαλατσίου 
14) Δήµος Λίµνης Πλαστήρα 
15) Δήµος Πεντέλης 
16) Δήµος Σπάρτης 
17) Δήµος Σκύδρας 
18) Δήµος Νάουσας 

 
 

 


