
 

 

 

 
 

 

Μέγαξα 12 Απξηιίνπ 2018 
 

2
νο

 εηήζηνο ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ηωλ «ωξαηόηεξωλ Κήπωλ» 

 θαη ηωλ «ωξαηόηεξωλ Μπαιθνληώλ» 2018, 

ζηα Μέγαξα 
 

 

Ο ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ δια ηος ΣΟΠΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΜΔΓΑΡΩΝ, κεηά ηελ κεγάιε απήρεζε θαη επηηπρία πνπ ζεκείωζε ν πεξζηλόο 

δηαγωληζκόο, διοπγανώνει ηον “2ν εηήζην δηαγωληζκό θήπωλ θαη κπαιθνληώλ”, 

βξαβεύνληαο θαη επαηλώληαο ηιρ πποζπάθειερ δημιοςπγίαρ και ζςνηήπηζηρ 

καλαίζθηηυν ιδιυηικών σώπυν ππαζίνος. 

 

Ο διαγυνιζμόρ διοπγανώνεηαι ζηα πλαίζια ηηρ αιζθηηικήρ αναβάθμιζηρ ηηρ 

πόληρ, ηυν οικιζμών και πεπιοσών ηηρ δημοηικήρ ενόηηηαρ Μεγάπυν, έσονηαρ υρ 

ζηόσο ηην ενεπγοποίηζη και ζςμμεηοσή όλο και πεπιζζόηεπυν πολιηών ππορ ηην 

καηεύθςνζη αςηή. 

 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν όλοι οι δημόηερ πος έσοςν πος έσοςν ζηιρ 

καηοικίερ ηοςρ κήπο ή ζηολιζμένο ηο μπαλκόνι ηοςρ με θςηά και λοςλούδια! 

 

Για ηην αξιολόγηζη ηυν μπαλκονιών και ηυν κήπυν έσει ζςζηαθεί 3μελήρ 

κπιηική επιηποπή από επιζηήμονερ με ζσεηική ιδιόηηηα (γευπόνοι, απσιηέκηονερ) η 

οποία θα επιζκεθθεί ηα ζπίηια όλυν ηυν ζςμμεηεσόνηυν, για να ελέγξει και να 

αξιολογήζει ηιρ αιηήζειρ ηοςρ (70%). Πέπαν αςηού θα ςπάπσει δςναηόηηηα 

διαδικηςακήρ τηθοθοπίαρ (διαμέζος ηυν μέζυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ) από ηο κοινό 

(30%). 

 

Βπαβεία και δώπα  θα δοθούν καηά ηη διάπκεια ειδικήρ ηελεηήρ-εκδήλυζηρ 

(ζηοςρ 3 ππώηοςρ κήποςρ και ζηα 3 ππώηα μπαλκόνια καθώρ και ζε όλοςρ ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ ηιμηηικοί έπαινοι), πος θα ππαγμαηοποιηθεί για ηο ζκοπό αςηό, η 

οποία θα πεπιλαμβάνει θυηογπαθική έκθεζη με θυηογπαθίερ από όλοςρ ηοςρ 

ζςμμεηέσονηερ. 

 

Να ζημειυθεί, όηι οι θυηογπαθίερ από όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ θα 

αναπηηθούν και ζηα μέζα κοινυνικήρ δικηύυζηρ ηος Γήμος μαρ καθώρ επίζηρ θα 

πποβληθούν καηά ηην διάπκεια ηηρ εκδήλυζηρ βπάβεςζηρ.  

 

 

 

 

 



 Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ ζεζπίδνληαη είλαη:  

 

1.Δπιλογή και ζςνδςαζμόρ ηος θςηικού ςλικού (καηαλληλόηηηα μεηαξύ θςηών και 

ζσέζη θςηών-σώπος)  

2.Απσιηεκηονική διάηαξη και ππυηοηςπία ζςνθέζευν  

3.Υγεία και εςπυζηία ηυν θςηών  

4.Σςνηήπηζη και απδεςηικό ζύζηημα 

 

                                
 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΗΛΩΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

- ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Γηλώζειρ ζςμμεηοσών από Παπαζκεςή 13 Αππιλίος έυρ Γεςηέπα 14 Μαφος 

2018, είηε ζηο ππυηόκολλο ηος Γήμος (όπος θα ςπάπσοςν ζσεηικέρ αιηήζειρ) είηε 

ηλεκηπονικά (μέζυ email) ζςμπληπώνονηαρ ηην ζσεηική αίηηζη ππορ 

ηο dkmegareon@gmail.com. Τηλ. Δπικοινυνίαρ: 2296081632 - Πληποθοπίερ: κ. 

Βαπβάπα Μπεπδελή 

 

*Σειεηή βξάβεπζεο: Σξίηε 5 Ινπλίνπ 2018 (Παγθόζκηα εκέξα 

πεξηβάιινληνο) ζε ρώξν δηεμαγωγήο, πνπ ζα αλαθνηλωζεί ζε επόκελν ζρεηηθό 

Γειηίν Σύπνπ.  
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