
 
Διαγωνισμός  Καλύτεροσ μπαλκονιού ή παρτεριού - BestBeeBalcony 

 
 
Ο Δήμοσ Ν. Προποντίδασ ςτο πλαίςιο του προγράμματόσ του BeePathNet, θα πραγματοποιήςει για δεφτερη 
χρονιά διαγωνιςμό Καλφτερου μπαλκονιοφ ι παρτεριοφ – BestBeeBalcony.  
 
Ο διαγωνιςμόσ ΒΒΒ απευθφνεται ςε ιδιϊτεσ (ατομική ςυμμετοχή) αλλά και ομάδεσ, ςυλλόγουσ, ςχολεία ή 
επιχειρήςεισ κτλ (ομαδική ςυμμετοχή), οι οποίοι θζλουν να διαγωνιςτοφν ςτη διαμόρφωςη και αξιοποίηςη 
ενόσ χϊρου, ενιςχφοντασ τουσ επικονιαςτζσ και το περιβάλλον με τη φφτευςη διαφόρων  φυτϊν εκ  των 
οποίων τουλάχιςτον το ζνα τρίτο να είναι  μελιςςοκομικά φυτά. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι ο χϊροσ 
τουσ να  βρίςκεται ςτα όρια του Διμου Νζασ Προποντίδασ.  
 

 Θα δοθοφν 3 βραβεία για τισ ατομικζσ ςυμμετοχζσ και 3 βραβεία χωριςτά για τισ ομαδικζσ ςυμμετοχζσ. 
 

 Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ είναι κοινζσ  για όλουσ και είναι οι παρακάτω: 
 

 Όποιοσ ενδιαφζρεται να ςυμμετζχει πρζπει να το δηλϊςει αυςτηρά με email ςτην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεφθυνςη : diagonismosbbb@gmail.com ςυμπληρϊνοντασ την παρακάτω φόρμα με τα εξήσ 
ςτοιχεία 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ  ΑΡ. ΣΗΛ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΙΔΙΩΣΗ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  ΕΙΔΟ ΠΑΡΣΕΡΙΟΤ  

   ΧΟΛΕΙΟ/ΟΜΑΔΑ  (παρτζρι,μπαλκόνι 

    ι κιποσ )  

 
     

 
 Κάθε δήλωςη θα καταγράφεται και ο ενδιαφερόμενοσ θα ενημερϊνεται άμεςα. 
 Δηλϊςεισ ςυμμετοχήσ από 1θ Απριλίου ζωσ και 15  Ιουνίου. 
 Θ δήλωςη ςυμμετοχήσ θα πρζπει να ςυνοδεφεται και από 3 φωτογραφίεσ του χϊρου, πριν την φφτευςη 

των νζων φυτϊν, οι οποίεσ  θα αποςτζλλονται  ηλεκτρονικά, ςτο  ίδιο email. 
 Εάν ο χϊροσ δεν είναι ενιαίοσ, διαλζξτε ζνα μόνο ςυγκεκριμζνο κομμάτι που θα πάρει μζροσ ςτον 

διαγωνιςμό. 
 Δεν επιτρζπεται ςε κάποιον ιδιϊτη να ςυμμετζχει και ωσ μζλοσ ομάδασ.  
 Δεν επιτρζπεται ςε κάποια επιχείρηςη που είναι χορηγόσ, να ςυμμετζχει  ςτον διαγωνιςμό.  
 Δεν επιτρζπεται ςτα φυτϊρια να πάρουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό. 
 Δεν επιτρζπεται ςτα μζλη τησ ομάδασ δράςησ του BeePathNet να πάρουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό 

mailto:diagonismosbbb@gmail.com


 Ο χϊροσ με τον οποίο θα ςυμμετζχει κάποια επιχείρηςη ςτο διαγωνιςμό, θα είναι εκείνοσ ςτον οποίο 
βρίςκεται η επιχείρηςη κι όχι άλλοσ, ςε διαφορετικό ςημείο.  

 Η κάλυψθ του χϊρου με μελιςςοκομικά φυτά κα πρζπει να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 30% του 
ςυνολικοφ χϊρου. 

 την ιςτοςελίδα του BeePathNet Νζασ Προποντίδασ http://bit.ly/2Qn9UQ1 υπάρχει αναρτημζνη λίςτα με 
μελιςςοκομικά φυτά. Tα φυτϊρια τησ περιοχήσ θα ενημερωθοφν για να κάνουν ενδεχόμενεσ προςφορζσ.  

 Πληροφορίεσ μπορείτε επίςησ να βρείτε ςτη ςελίδα μασ ςτο Facebook 
https://www.facebook.com/melissodiadromes/ 

 Σα ονόματα των χορηγϊν για τα 6 δϊρα, αναφζρονται παρακάτω.  
 Σα αποτελζςματα θα ανακοινωθοφν ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου, ςτην ιςτοςελίδα του BeePathNet, 

καθϊσ και ςτισ αντίςτοιχεσ ςελίδεσ ςτα μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ Facebook, μζχρι 15 Ιουλίου 2021.   
 Μζςα ςτο διάςτημα αυτό, και  το αργότερο ζωσ 30 Ιουνίου 2021,  όταν ο  χϊροσ ςασ θα είναι ζτοιμοσ, 

ςτζλνετε ζνα δεφτερο e - mail με 3 νζεσ φωτογραφίεσ για να μασ ενημερϊςετε και εφόςον είναι εφικτό, 
θα  ςασ επιςκεφτοφν μζλη τησ επιτροπήσ του διαγωνιςμοφ.  

 Θ βαθμολογία θα βαςιςτεί ςε 3 κριτήρια με την ίδια βαρφτητα.  
α) Σο ποςοςτό κάλυψησ ςε μελιςςοκομικά φυτά ςε ςχζςη με τα υπόλοιπα (30- 100%). Αν τα φυτά δεν 
είναι μελιςςοκομικά ςτο 30% τουλάχιςτον, η ςυμμετοχή ακυρϊνεται (βαθμολογία 3 -10) 
β)Ο αριθμόσ διαφορετικϊν μελιςςοκομικϊν φυτϊν  (βαθμολογία από 5- 20);  
γ) Θ αιςθητική και δημιουργικότητα (βαθμολογία από 1 - 5).  

 
Ανϊτερθ ςυνολικι βακμολογία ανά κριτι ορίηονται οι 35 μονάδεσ.  
 
 Θ Επιτροπή κρίςησ αποτελείται από 5 άτομα, ζτςι ϊςτε κάθε αίτηςη να εξεταςτεί τουλάχιςτον από 2 

άτομα που θα επιςκεφτοφν τον χϊρο και τουσ υπόλοιπουσ από τισ φωτογραφίεσ και θα βγει ο μζςοσ 
όροσ τησ βαθμολογίασ.  

 Σα ονόματα των νικητϊν και οι φωτογραφίεσ των χϊρων, θα αναρτηθοφν ςτισ ςελίδεσ του διαγωνιςμοφ, 
τηρϊντασ όλουσ τουσ κανόνεσ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων .  

 ε  περίπτωςη παράταςησ ή αλλαγήσ των ημερομηνιϊν του διαγωνιςμοφ, θα ενημερωθοφν  όλοι οι 
ςυμμετζχοντεσ.  

 
ΧΟΡΗΓΟΙ και ΔΩΡΑ 

 

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕ ΤΜΜΕΣΟΧΕ 

 
1ο Βραβείο 

 4 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο “ΑΚΣΘ 
ΠΟΡΣΕ” ςτον Άγιο Μάμα 

 
1ο Βραβείο 

 4 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο “ΑΚΣΘ 
ΠΟΡΣΕ” ςτον Άγιο Μάμα  

 
2ο Βραβείο  

 Δυο διανυκτερεφςεισ ςτο  
HOTELLESSE , Χανιώτη ,Χαλκιδική 

 
2ο Βραβείο  

 Δυο διανυκτερεφςεισ ςτο  
HOTELLESSE , Χανιώτη ,Χαλκιδική 
 

3ο βραβείο 

 Ζκπτωςη 150eur για οποιοδήποτε πακζτο ή 
ειςιτήριο από το τουριςτικό πρακτορείο 
“HALKIDIKITOURS” 

 

3ο βραβείο 

 Ζνα καλάθι παραδοςιακϊν προϊόντων από 
τη VAGIOAGROFARMS 

 Ένα καλάθι κραςιά AGROVISION 

 Μια δωροεπιταγή από τα Ελληνικά 
Market (30 ευρώ)  

  Ένα καλάθι από SportFruitApostolos 
Simaiakis 

 
 

BeePathNet Μελιςςοδιαδρομζσ, Νζασ Προποντίδασ 
Επικοινωνία: Σηλ: 6978445591 (Κορίνα Ηολά) 

Email: diagonismosbbb@gmail.com  
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