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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 148.3/2018
Σήμερα, Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 32604/24.7.2017 (ΥΟΔΔ 366) απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 49028/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 654)
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο,
αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
6697/18.12.2018 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να
λάβει απόφαση για το θέμα:
«Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης σε συνέχεια της Πρόσκληση
υποβολής προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον
άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό
περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» και ένταξη έργων στο πρόγραμμα.»
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.

Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος
Λουκάς Τριάντης, μέλος
Αντωνία Κατερίνη, μέλος

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Γκλαβόπουλος
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Ο Πρόεδρος με τη αριθμ. πρωτ. 6762/19-12-2018 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των
μελών τα ακόλουθα :
Α. Ιστορικό
Με την υπ' αριθ. 130.1/20-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΕ46Ψ844-5Λ7) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου. Ακολούθως, με την υπ’ αριθ.
133.2/2018 (Ορθή επανάληψη) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του
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Πράσινου Ταμείου του έτους 2018 συνολικού ύψους 98.282.000,00 € σε
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες. Μεταξύ άλλων
αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € στο έτος 2018 για τη
χρηματοδότηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις», ποσό που παρέμεινε αυτούσιο και με
την υπ. αριθ. 147.2/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της κατανομής των
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2018. Επίσης, σττο
πλαίσιο της δημιουργίας των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου
Ταμείου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2659/18.06.2018 Υπουργική Απόφαση ‘Έγκριση
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018» με διάθεση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € για την
υλοποίησή του (ΑΔΑ: ΩΣΘ546Ψ844-6Τ7).
Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 136.5/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η έγκριση του Μέτρου 1 “Καινοτόμες Δράσεις
με τους Πολίτες”, στον άξονα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό για το 2018,
1.000.000 € (ΑΔΑ: ΩΒ2Ρ46Ψ844-8ΧΞ) και με την υπ’ αριθμ. 138.8/2018 (ΑΔΑ:
ΨΧΡΑ46Ψ844-Α2Ε) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε το Σχέδιο
Πρόσκλησης Φ.Π.1/2018 και ανακοινώθηκε η σχετική Πρόσκληση (αριθ. πρωτ.
2900/29.6.2018, ΑΔΑ: Ω4ΚΙ46Ψ844) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προτάσεων την 17 Σεπτεμβρίου 2018.
Β. Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβληθεί 31
προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.479.008,59 €. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία είχε οριστεί με την υπ. αριθ. 4360/18.09.2018 απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 7ΣΑΝ46Ψ844-ΑΡΩ) προχώρησε σε
έλεγχο πληρότητας και αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων και υπέβαλε το
από 17-12-2018 Πρακτικό το οποίο συνέταξε μετά το πέρας της διαδικασίας
αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τακτικών συνεδριών τους μήνες
Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2018.
Σύμφωνα με το Πρακτικό προκύπτει ότι από τις 31 υποβληθείσες προτάσεις 23
κάλυπταν τις τυπικές προϋποθέσεις όπως ετίθεντο στη σχετική πρόσκληση. Οι 23
αυτές προτάσεις αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης,
βαθμολογήθηκαν και κατατάχθηκαν σε φθίνουσα σειρά κατάταξης ως προς τη
βαθμολογία που απέσπασαν (από την ψηλότερη στη χαμηλότερη). Από την
κατάταξη αυτή προέκυψε πως οι προϋπολογισμοί των 20 πρώτων προτάσεων
αθροίζονται στο ποσό των 977.436,19€. Οι τελευταίες τρεις (3) βαθμολογικά
προτάσεις εξ αυτών που καλύπτουν τις τυπικές προϋποθέσεις υπερβαίνουν το
διαθέσιμο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου, το οποίο ανέρχεται
σε 1.000.000€.
Τέλος, εισηγήθηκε την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και στη
συνέχεια την ένταξη των 20 προτάσεων που απέσπασαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία
– κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων της πρόσκλησης – ως δικαιούχων του
προγράμματος στο Μέτρο 1 “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”.
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Στη συζήτηση που επακολούθησε, από μέλη του Δ.Σ. τέθηκε ζήτημα αναζήτησης
δυνατότητας για την έγκριση και ένταξη του συνόλου των προτάσεων που
καλύπτουν τις τυπικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης, δεδομένου του μικρού
αριθμού των προτάσεων (3) που δεν εντάσσονται λόγω υπέρβασης του ποσού του
1.000.000€ που αποτελεί το συνολικό προϋπολογισμό του Μέτρου 1 “Καινοτόμες
Δράσεις με τους Πολίτες”.
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν ομόφωνα:
•

Την έγκριση και την ένταξη στο Μέτρο 1 “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”
των 20 προτάσεων της δεύτερης φάσης αξιολόγησης, σύμφωνα με το Πρακτικό
της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.

•

Την έγκριση και την ένταξη των τριών (3) τελευταίων βαθμολογικά προτάσεων
που καλύπτουν τις τυπικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης στο Μέτρο 3 “Λοιπές
Καινοτόμες Δράσεις” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2018.

•

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου να προβεί σε
κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της Πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Καινοτόμες
δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες
περιβαλλοντικές δράσεις» (Φ.Π.1/2018)

Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 4360/18.09.2018
‘’Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων σε συνέχεια της
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον
άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον &
καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις» (Φ.Π.1/2018) και Επιτροπής παρακολούθησης του
Προγράμματος’’ (ΑΔΑ: 7ΣΑΝ46Ψ844-ΑΡΩ), αποτελούμενη από τους:
•

κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, αρχιτέκτονα μηχανικό, διευθυντή στο Πράσινο Ταμείο,
•
κ. Δημήτριο Χωματίδη, μηχανικό περιβάλλοντος, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK
FORCE, στο Πράσινο Ταμείο σαν Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Περιβάλλοντος,
•
κ. Παναγιώτη Στρατάκη, γεωγράφο, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE, στο
Πράσινο Ταμείο σαν Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διαχείρισης Δεδομένων/GIS

αφού έλαβε υπόψη της:
 Την υπ’ αριθμ. 2659/18.06.2018 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Χρηματοδοτικού

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ 2018”» με διάθεση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € για την υλοποίησή του
(ΑΔΑ: ΩΣΘ546Ψ844-6Τ7).
 Την υπ’ αριθμ. 136.5/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Μέτρου “Καινοτόμες Δράσεις με
τους Πολίτες”, στον άξονα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
του Πράσινου Ταμείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ 2018, με συνολικό προϋπολογισμό για το 2018, 1.000.000 € (ΑΔΑ:
ΩΒ2Ρ46Ψ844-8ΧΞ).
 Την υπ’ αριθμ. 138.8/2018 (ΑΔΑ: ΨΧΡΑ46Ψ844-Α2Ε) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου
Ταμείου με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο
πλαίσιο του υπόψη Μέτρου.
 Την με αρ. πρωτ. 2900/29.6.2018 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο μέτρο:
«Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του
χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2018»
(ΑΔΑ: Ω4ΚΙ46Ψ844)
 Τους 31 φακέλους - αιτήσεις με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της
παραπάνω Πρόσκλησης
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συνέταξε το φύλο αξιολόγησης προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως
αυτά δημοσιεύτηκαν στη Πρόσκληση Φ.Π.1/2018 και το οποίο επισυνάπτεται στην
παρούσα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τακτικών
συνεδριών της Επιτροπής τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2018, η
Επιτροπή συνεδρίασε στις 17-12-2018 και συνέταξε το παρόν Πρακτικό.
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Διαδικασία Αξιολόγησης
Πρώτη φάση:
Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των
προτάσεων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού (βλ. Επισυναπτόμενο 1). Οι φάκελοι των
προτάσεων έλαβαν αύξοντα αριθμό, που σε συνδυασμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου τους,
διαμόρφωσε την αριθμητική τους ταυτότητα. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο
άνοιγμα των φακέλων και στην αξιολόγηση των συνημμένων δικαιολογητικών, ως προς τα
κριτήρια Α και Β (βλ. Επισυναπτόμενο 1).
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της πρώτης φάσης, καταγράφηκαν οι προτάσεις οι οποίες
αποκλείστηκαν και για τις οποίες δεν υπήρξε περαιτέρω έλεγχος. Οι προτάσεις αυτές
παρατίθενται στον Πίνακα 1. Συνολικά, από τις 31 υποβληθείσες προτάσεις αποκλείστηκαν
οι 8.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ
Κριτήριο

Μηχανικοί της Γης

Α.3.8,
Α.3.2,
Α.1.1, Α.1.3

Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις

ECOCITY

Α.4.1

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΓΡΙΟΓΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΖΩΩΝ

ΑΓΡΙΓΙΔΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ

A.3.1
17.9.2018

14.08.18

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

Η βιωσιμότητα σε παραδοσιακούς
τρόπους δόμησης: αξιολόγηση της
ενεργειακής απόδοσης πλινθόκτιστων
κτισμάτων

4199/

3671/

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

4285/
17.9.2018

Α5.
Ε.

Αποκατάσταση θαλάσσιων υδάτων από
ανθρώπινη ρύπανση

17.9.2018

Όμιλος Αυτοδυτών
Λουτρακίου-Loutraki
Dive Club

Α5.

Α4.
Α5.
Β2.

4327/
Α.3.8
17.9.2018

Ενίσχυση της αποδοτικότητας των
πόρων σε τοπικό επίπεδο

Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων
Κομποστοποίησης

> Δεν εμφανίζονται έσοδα του φορέα.
> Δεν είναι συμπληρωμένη επαρκώς η φόρμα της αίτησης

> Το έργο έχει υλοποιηθεί και ως εκ τούτου οι δαπάνες του δεν
είναι επιλέξιμες.

Α2.
4286/

Αιτιολογία

Α5.

> Ο φορέας δεν εμφανίζει έσοδα/έξοδα.

> Δεν επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να
αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων προθεσμιών) τα
όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν.3861/2010.
> Ανεπαρκής περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας.
> Δεν επισυνάπτονται οικονομικά στοιχεία.
> Δεν γίνεται αντιστοίχιση προτεινόμενου έργου με Άξονα/ες
Προτεραιότητας της παρούσας πρόσκλησης.
> Δεν εμφανίζονται έσοδα-έξοδα του φορέα που να
τεκμηριώνουν επάρκεια πόρων.
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Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

4331/
Α.3.2
17.9.2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ
Κριτήριο

Organic on Energy Table - Βιολογική
Διατροφή και Ελληνική Κοινωνία

IFOAM
AgriBioMediterraneo

Α4.
Β3.

Α1.
4334/
Α.2.2
17.9.2018

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Α3.
ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ
Α4.
Β1.

Α3.
4335/
Α.2.1
17.9.2018

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

Α4.
Β1.

Αιτιολογία
> Ανεπαρκή στοιχεία προηγούμενης εμπειρίας.
> Δεν γίνεται αναφορά στη συνεκτικότητα του προτεινόμενου
έργου με τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.
> Ελλιπές καταστατικό που δεν περιέχει σκοπούς για την
προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού
περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
> Δεν επισυνάπτονται έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα.
> Παρουσιάζεται κοινό βιογραφικό με άλλο φορέα/αιτούντα.
> Δεν επισυνάπτεται έγκριση υποβολής ή συμμετοχής σε
πρόταση από αρμόδιο όργανο του φορέα.
> Δεν επισυνάπτονται έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα.
> Παρουσιάζεται κοινό βιογραφικό με άλλο φορέα/αιτούντα.
> Δεν επισυνάπτεται έγκριση υποβολής ή συμμετοχής σε
πρόταση από αρμόδιο όργανο του φορέα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 358.820,00 €
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Δεύτερη φάση:
Κατά τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, οι προτάσεις που πέρασαν τα κριτήρια αποκλεισμού,
αξιολογήθηκαν στα υπόλοιπα τρία κριτήρια: Γ Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου)
έργου, Δ Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου και Ε Συνέργειες με
άλλους φορείς και καινοτομία. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρατίθενται τα κριτήρια με τα υποκριτήριά τους, καθώς και η μέγιστη βαθμολογία που λαμβάνει το καθένα.

Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήριο

Αντικείμενο

Βαθμολογία

Γ

Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) έργου

35

Γ1

Αναλυτική παρουσίαση μεθοδολογίας και δράσεων έργου:
Παραδοτέα του έργου στις διάφορες φάσεις

10

Γ2

Προσδοκώμενα αποτελέσματα (με καθορισμό τιμών-στόχου όπου
είναι εφικτό) και ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

10

Γ3

Στελέχωση ομάδας έργου (υποβολή βιογραφικών ή/και περιγραφή
θέσεων και περιγραμμάτων εργασίας)

5

Γ4

Εκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου και συμβολής έργου στους
στόχους/ άξονες του χρηματοδοτικού μέτρου και της δημόσιας
πολιτικής για το περιβάλλον και τον χώρο ευρύτερα

10

Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου

35

Δ1

Αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων
δαπανών

5

Δ2

Αιτιολόγηση προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης, τεκμηρίωση
κόστους – οφέλους

15

Δ3

Ανάλυση βιωσιμότητας έργου μετά τη λήξη της συγκεκριμένης
χρηματοδότησης (κόστος συντήρησης/διατήρησης)

15

Συνέργειες με άλλους φορείς και καινοτομία

30

Το προτεινόμενο έργο σχεδιάζεται/ υλοποιείται με τη συμμετοχή ή
συνεργασία περισσότερων του ενός μη κερδοσκοπικών, μη
κυβερνητικών, φορέων

5

Δ

Ε

Ε1
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Ε2

Το έργο υποστηρίζεται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου (λ.χ.
αυτοδιοίκηση, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ερευνητικά
ινστιτούτα κλπ.)

5

Ε3

Η πρόταση ενσωματώνει στη μεθοδολογία της στοιχεία τεχνικής,
οργανωσιακής ή κοινωνικής καινοτομίας

10

Ε4

Το έργο προκαλεί συνέργειες με άλλες τοπικές δράσεις ή/και
σχετίζεται με ευρύτερα προγράμματα, π.χ. Σχέδια διαχείρισης
περιοχής, σχέδια διαχείρισης είδους κ.α.

10

ΣΥΝΟΛΟ

100
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Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή για κάθε πρόταση και στη συνέχεια, στην τελική συνεδρία, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και
αποφασίστηκε η τελική βαθμολογία για το κάθε ένα. Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι προτάσεις ταξινομημένες με φθίνουσα σειρά ως προς τη συνολική τους
βαθμολογία. Στην τελευταία στήλη των πινάκων εμφανίζεται ο αθροιστικός προϋπολογισμός.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

49.460,00 €

49.460,00 €

“Κοινό Έδαφος για την Αειφορία”

4260/

1

99
17.9.2018

Α.2.2,
Α.2.4

Το έργο αποτελεί μία πλατφόρμα ενημέρωσης, συμμετοχής και
δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, την
αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών και την αειφόρο
διαχείριση των φυσικών και γεωργικών πόρων. Στόχος είναι να
αναδείξει στο ευρύ κοινό τη σημασία του εδάφους για την αγροτική
παραγωγή, την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, αλλά και την εξέλιξη του ανθρώπινου
πολιτισμού. Με πιλοτικό πεδίο εφαρμογής σε χωριά της υπαίθρου
και σε αστικά κέντρα του Νομού Έβρου, το έργο προτείνει την
εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας και την υλοποίηση συμμετοχικών
βιωματικών εργαστηρίων σε χωριά. Αυτά εμπλέκουν τους κατ’ εξοχήν
διαχειριστές της γης και των εδαφών (καλλιεργητές, παραγωγούς,
γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα), προκειμένου να αναδειχθούν προκλήσεις, προτάσεις,
αφηγήματα και λύσεις που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, την
βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την προστασία και βελτίωση των
εδαφών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ (PLACE
IDENTITY GRCLUSTERS)
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

Μεσογειακό Κέντρο
Περιβάλλοντος

49.984,00 €

99.444,00 €

ΔΙΟΓΕΝΗΣ Μ.Κ.Ο.

50.000,00 €

149.444,00 €

Πίνδος
Περιβαλλοντική

50.000,00 €

199.444,00 €

Ο δρόμος του ταχυδρόμου: ενώνοντας τα φαράγγια. Ανάδειξη
πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής Σφακίων μέσα από το
παλιό μονοπάτι του αγροτικού ταχυδρόμου

4308/

2

89

Α.3.9
17.9.2018

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανάδειξης του
παλιού μονοπατιού του αγροτικού ταχυδρόμου στην περιοχή των
Σφακίων, προωθεί την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος και ταυτόχρονα την ανάδειξη καινοτόμων τρόπων
απασχόλησης (ξεναγήσεις ερμηνείας) οι οποίες όχι μόνο
αντιμετωπίζουν με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον αλλά ενισχύουν
και την περιβαλλοντική συνείδηση. Παράλληλα γνωρίζοντας πως η
περιοχή των Σφακίων έχει μια τουριστική υποδομή, το πρόγραμμα
βρίσκεται σε άμεση εναρμόνιση με τη Χάρτα για τον τουρισμό και
την βιώσιμη ανάπτυξη του 1995 στο Λανθαρότε της Ισπανίας, αφού
μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης πεζοπορικού, εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού τουρισμού και οικοτουρισμού, υποστηρίζοντας και
προωθώντας την τοπική κοινότητα, την πολιτιστική της κληρονομιά
και την τοπική οικονομία.
Σχεδία αρτ: Κοινωνικό και
επαναχρησιμοποίησης / up cycling

3

89

4

87

4259/
17.9.2018

A.3.8,
A.3.1

Περιβαλλοντικό

πρόγραμμα

Το έργο «Σχεδία αρτ: Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό πρόγραμμα
επαναχρησιμοποίησης / up cycling» αφορά στη δημιουργία και
λειτουργία ενός πρότυπου Περιβαλλοντικού Κέντρου στο κέντρο της
Αθήνας όπου θα πραγματοποιούνται, πέρα των άλλων δράσεων,
εργαστήρια και εκπαιδεύσεις στην επαναχρησιμοποίηση / up cycling.
Εντός του συγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Κέντρου θα
φιλοξενούνται πολλαπλές δράσεις, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια.
Περιοχές άνευ δρόμων και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα

4230/

A.4.1
14.9.2018

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην αξιόπιστη χαρτογράφηση των
ΠΑΔ με έμφαση στις εκτεταμένες ΠΑΔ έκτασης άνω των 100km 2
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

39.200,00 €

238.644,00 €

(Δείκτης SEBI 13) που αποτελεί εθνική προτεραιότητα, βάσει της
Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος για την Ελλάδα (2018). Οι
δράσεις του θα είναι: 1) Εθνικός χάρτης εκτεταμένων Περιοχών Άνευ
Δρόμων (ΠΑΔ) της Ελλάδας, 2) Πιλοτική αξιολόγηση της οικολογικής
λειτουργικότητας των εκτεταμένων ΠΑΔ, 3) Αναφορά σχέσης ΠΑΔ και
δικτύου Φύση 2000, 4) Επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές
περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης για τις επιπτώσεις των δρόμων στην
άγρια πανίδα: το παράδειγμα του αγριόγιδου.
Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Εφαρμογή

4306/

5

87

Α.1.2
17.9.2018

Στόχοι της πρότασης «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασμός,
Εκπαίδευση, Εφαρμογή» είναι: 1) να αναδείξει τα οφέλη της
αποκεντρωμένης και πράσινης παραγωγής ενέργειας για τους
πολίτες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία συνολικά, 2) να
αποδείξει το θετικό αντίκτυπο της παραγωγής πράσινης ενέργειας,
υλοποιώντας ένα πιλοτικό έργο φωτοβολταϊκών σε χώρο του Δήμου
Κηφισιάς, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο γνώσης τόσο για το Δήμο
Κηφισιάς (άμεσα) όσο και για τους συμμετέχοντες Δήμους αλλά και
για την ευρύτερη κοινωνία, 3) να εκπαιδεύσει μέσω: α) σχετικών
ενημερωτικών/εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία και στη γειτονιά,
β) ηλεκτρονικών εργαλείων κατανόησης των ενεργειακών
καταναλώσεων και της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, γ)
της συμμετοχής πολιτών στη μελέτη του πάρκου (επεξήγηση
παραμέτρων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό αποδοτικού ΦΒ
πάρκου, ανάλυση θετικών επιπτώσεων από την κατασκευή του ΦΒ
τόσο στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου όσο και
στην μείωση των εκπομπών άνθρακα), δ) της συμμετοχής πολιτών
στην εγκατάσταση του πάρκου για καλύτερη κατανόηση των
αναγκαίων βημάτων, ε) της συνολικής ευαισθητοποίησης των
πολιτών προς την καθαρή ενέργεια, τις ενεργειακές κοινότητες αλλά
και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την κατανόηση
και σχεδιασμό των κατάλληλων λύσεων σε σύγχρονα περιβαλλοντικά
θέματα και 4) να στηρίξει τη δημιουργία πρότυπης ενεργειακής

Περιβαλλοντική
Κοινωνική
Οργάνωση
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ /
Naturefriends
Greece
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

ΟΖΟΝ ΜΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

49.999,00 €

288.643,00 €

Ελληνική
Ερπετολογική
Εταιρεία (ΕΛΕΡΠΕ)

43.205,00 €

331.848,00 €

κοινότητας με τη συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς.

Κορινθιακός: Η δική μας θάλασσα

4382/

6

86

A.2.1
17.9.2018

4250/

7

85

A.4.2
17.9.2018

Το προτεινόμενο έργο, έχει ως βασικό του στόχο τη δημιουργία και
λειτουργία
6
παρατηρητηρίων
καταγραφής
θαλάσσιων
απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου.
Το έργο θα συνοδεύεται από στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης προς
τους πολίτες των δήμων που περιβάλλουν τον Κορινθιακό καθώς
επίσης και τη δημιουργία δικτύου εκπαιδευμένων εθελοντών.
Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο επιδιώκει: α) Τη δημιουργία βάσης
δεδομένων εκκίνησης για τα θαλάσσια απορρίμματα στον
Κορινθιακό. Θα δημιουργηθούν παρατηρητήρια σε 6 επιλεγμένα
σημεία στις ακτές του Κορινθιακού ενώ παράλληλα θα ληφθούν
δεδομένα για τα επιπλέοντα απορρίμματα στη θάλασσα με ειδικό
εξοπλισμό παγίδευσης και συλλογής. Η συλλογή δεδομένων θα
διαρκέσει ένα έτος. Σημειώνεται πως τα δεδομένα αυτά είναι
απαραίτητα για τη μελλοντική χρηματοδότηση έργων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση β) Την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο
διογκούμενο πρόβλημα των απορριμμάτων σε ακτές και θάλασσα,
μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης και δράσεις εθελοντισμού γ) Την
προετοιμασία και εκπαίδευση ευαισθητοποιημένων πολιτώνεθελοντών για την υλοποίηση μελλοντικών έργων και δράσεων στον
Κορινθιακό.
Γνωρίζοντας και προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα: Καταγραφή
και αποτύπωση της ελληνικής ερπετοπανίδας – Διάδοση και
διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία των πολιτών
Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην εκπόνηση ενός έργου
καταγραφής, διατήρησης, αποτύπωσης και αξιολόγησης, των
Αμφιβίων και Ερπετών της Ελλάδας, το οποίο θα στοχεύσει τόσο στο
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

Σύλλογος
Περίθαλψης και
Προστασίας Άγριων
Ζώων "Αλκυόνη"

49.988,00 €

381.836,00 €

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

49.940,00 €

431.776,00 €

ευρύ κοινό όσο και σε εξειδικευμένους φορείς. Αναμένεται να
οδηγήσει σε: Νέο, επικαιροποιημένο βιβλίο για τα Αμφίβια και τα
Ερπετά της χώρας που θα περιλαμβάνει τον Άτλαντα της
ερπετοπανίδας της Ελλάδας, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ μεχρι τώρα
στη χώρα μας για καμία ταξινομική ομάδα.
Πρόγραμμα «ΑΛΚΥΩΝ»

4225/

8

82

Α.5
17.9.2018

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση δράσεων και
παρεμβάσεων, οι οποίες αρχικά θα αφορούν στην περίθαλψη και
κατόπιν στην επανένταξη των θεραπευμένων ιθαγενών ειδών της
άγριας πανίδας, στην Πάρο και στη λίμνη του Μαραθώνα. Στην
περιοχή της Λίμνης του Μαραθώνα προβλέπεται επίσης να γίνουν
δράσεις εντοπισμού των σημείων για την επανένταξη των πουλιών
και των άλλων ειδών, καθώς και παρακολούθησης των ειδών αυτών.
Επιπροσθέτως, θα γίνει καταγραφή και παρακολούθηση της πανίδας
που απαντάται στην περιοχή με τη χρήση τηλεφακών και ειδικού
εξοπλισμού με κάμερες τηλεπαρακολούθησης.
Δημιουργία Βάσης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων (ΒΔ) των
νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου (εκτός Κρήτης και Εύβοιας)

4329/

9

79

Α.2.4
17.9.2018

Αντικείμενο του παραδοτέου έργου αποτελεί η ανάπτυξη
Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων για τα νησιά της
περιοχής μελέτης. Το έργο αφορά ουσιαστικά στη δημιουργία μιας
πλατφόρμας - ενός οργανωμένου δικτύου βάσης δεδομένων διασυνδεδεμένο μέσω κοινών προτύπων και πρωτοκόλλων, το οποίο
θα εξασφαλίζει τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ
δεδομένων και υπηρεσιών. Η Πύλη αυτή θα χρησιμοποιήσει την
υφιστάμενη Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων του Δικτύου ΔΑΦΝΗ
και θα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις επιταγές της Οδηγίας
Inspire και του Ν.3882/2010.

15
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ανάπτυξη καινοτόμου πλαισίου μέσων μείωσης των δυσμενών
επιπτώσεων από πυρκαγιές υπαίθρου για το περιαστικό Δάσος του
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης - eTHESSLAND

4229/

10

75

A.2.5
14.9.2018

Το βασικό αντικείμενο του έργου eTHESSLAND είναι η δημιουργία
συμπληρωματικών μέσων, ώστε μαζί με τα αποτελέσματα του
υφιστάμενου έργου διακρατικής συνεργασίας eOUTLAND, η ΔΥΟΠΠ
να αποκτήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο εργαλείων μείωσης των
δυσμενών επιπτώσεων από πυρκαγιές υπαίθρου στη δασική
περιαστική ζώνη του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει το Σέιχ-Σου και τις δασικές εκτάσεις
του Πανοράματος και της Θέρμης, Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

Δίκτυο για την
Υποστήριξης της
Λειτουργίας και την
Εκπαίδευση των
Εθελοντικών
Ομάδων Πολιτικής
Προστασίας σε
Θέματα Φυσικών
ΚαταστροφώνΔΥΟΠΠ

50.000,00 €

481.776,00 €

Πράσινη Κιβωτός

50.000,00 €

531.776,00 €

ΙΕΑ-Ελληνικό
Ινστιτούτο
Επιχειρηματικότητας
& Αειφόρου
Ανάπτυξης

49.825,00 €

581.601,00 €

Επιστροφή στον Όλυμπο: Αναδεικνύοντας τη σημασία του μέσα
από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον εθελοντισμό

4356/

11

73

Α.3.9
17.9.2018

Το προτεινόμενο έργο επικεντρώνεται στην : 1. Ανάδειξη της
σημασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου μέσα από τον
πολιτισμό και τον εθελοντισμό. 2. Προετοιμασία των αρμόδιων
φορέων και αρχών για την ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση
πολιτιστικών μονοπατιών και σχετικών χαρτών. 3. Συνεργασία και
συνέργεια μεταξύ των όμορων Νομών για εθελοντικές δράσεις με
ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων του Ολύμπου. 4.
Ευαισθητοποίηση των Δήμων και των κατοίκων τους σε θέματα
πολιτισμού, περιβάλλοντος, και εθελοντισμού.
Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω

4357/

12

72

Α.2.4
17.9.2018

Σκοπός του έργου είναι η κατάθεση προτάσεων, σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο, για την διασφάλιση της προστασίας και της
αειφόρου διαχείρισης του όρους Αιγάλεω, καθώς και για την
ορθολογικότερη διαχείριση των οχλουσών δραστηριοτήτων που
υφίστανται στην περιοχή μελέτης. Η μεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί, θα είναι: 1. ο εντοπισμός και η καταγραφή των
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ

50.000,00 €

631.601,00 €

Βιόσφαιρα

49.983,39 €

681.584,39 €

βιομηχανικών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται στο όρος
Αιγάλεω, 2. ο εντοπισμός και η καταγραφή των παράνομων
χωματερών, που υπάρχουν στο όρος Αιγάλεω, 3. η καταγραφή της
βιοποικιλότητας του όρους Αιγάλεω.
Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος

4266/

13

70

Α.2.5
17.9.2018

Κύριος στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η αξιοποίηση της
δασικής έρευνας πεδίου για την ενίσχυση της γνώσης εκπαιδευτικών
Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης σε ειδικά θέματα που σχετίζονται
με τα δασικά οικοσυστήματα και την κλιματική αλλαγή. Η εν λόγω
πρόταση θα υιοθετήσει τη βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
σε πραγματικές συνθήκες. Γι αυτό τον λόγο θα χρησιμοποιηθεί το
Αισθητικό δάσος της Καισαριανής (ΠΔ 91/74) για τη διεξαγωγή
εκπαιδευτικών σεμιναρίων με ευθύνη των ερευνητών του
Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ, ΕΛΓΟ
’Δήμητρα’) και της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, στο Αισθητικό
δάσος της Καισαριανής (ΠΔ 91/74), Υμηττός.
Ανάπτυξη διαδικτυακής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και
διαδραστικής πύλης και ηλεκτρονικής εφαρμογής, με στόχο την
καταγραφή ειδών της Ελληνικής ζωικής βιοποικιλότητας με την
χρήση επιστήμης πολιτών.

4303/

14

70

Α.4.2
17.9.2018

Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ενισχύσει την γνώση, την
εκπαίδευση, την συμμετοχή και την ενημέρωση του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου για ζητήματα που αφορούν την βιοποικιλότητα
(διαδικτυακή πύλη & mobile application). Οι νέες τεχνολογίες που θα
εφαρμοστούν καθιστούν πιο προσβάσιμη αλλά και αμφίδρομη την
πρωτογενή πληροφορία ζωικής ποικιλότητας. Τέλος, για την
διατήρηση της βιοποικιλότητας, τα αποτελέσματα του προτεινόμενου
προγράμματος θα μπορούν να αξιοποιηθούν για προγράμματα και
δράσεις που συνάδουν επιπλέον και με την ανάγκη της υποβολής της
6ετούς Εθνικής Έκθεσης του «Προγράμματος της Εποπτείας και
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

GREEN-PROJECT
Non-profit
Organasation

50.000,00 €

731.584,39 €

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ (ΔΑΦΝΗ)

47.256,80 €

778.841,19 €

Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων
Οικοτόπων της Ελλάδας» (Άρθρα 11 & 17, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

IRIS: Green Witness

4316/

15

69

Α.1.4
17.9.2018

Το βασικό αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία και η εφαρμογή
ενός νέου ψηφιακού εργαλείου, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που
θα αναδείξει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της τέχνης της
περιβαλλοντικής φωτογραφίας/video και θα προωθήσει τις εν λόγω
περιοχές, μεριμνώντας παράλληλα για την προστασία τους λόγω του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Το Έργο ανήκει στην κατηγορία
προγραμμάτων Επιστήμης των Πολιτών και αναμένεται να είναι το
πρώτο στον θεματικό άξονα που θα αντιπροσωπεύει. Η περιοχή
υλοποίησης του έργου είναι «πράσινα σημεία ενδιαφέροντος» της
Κρήτης και πιο συγκεκριμένα, τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της
Σητείας, το Απόθεμα Βιόσφαιρας της Σαμαριάς, καθώς και τα
προτεινόμενα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Σπιναλόγκα και των Μινωικών Ανακτόρων.
Πολίτες και Μαθητές Συνεργούν για την Παραγωγή Πράσινης
Ενέργειας σε Νησιά

4328/

16

68

A.1.2
17.9.2018

Στόχος της πρότασης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από μία βιωματική εκπαιδευτική
διαδικασία κατασκευής μικρών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή και αιολική), κατασκευή
ηλιακού φούρνου, κομποστοποιητή και μακέτας επίδειξης
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων

18
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

Ε.Ο.Σ. Τρίπολης

50.000,00 €

828.841,19 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ

50.000,00 €

878.841,19 €

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κοινότητα μεταξύ άλλων, με επιπλέον
στόχο την έμπρακτη ενδυνάμωση των κατοίκων νησιωτικών
κοινοτήτων με γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε σχέση με τις ΑΠΕ.
Δωρεάν Στάθμευση Ποδηλάτων – Δράση για το ποδήλατο το κέντρο
της πόλης

4358/

17

66

A.3.7
17.9.2018

Η προτεινόμενη δράση υιοθετεί καινοτόμους τρόπους στάθμευσης
των ποδηλάτων που απαλλάσσει τους ποδηλάτες από την έννοια της
ασφαλούς εναπόθεσης του μέσου για όσο χρονικό διάστημα δεν το
χρειάζονται κατά την καθημερινή του χρήση μέσου. Η προτεινόμενη
δράση λειτουργεί συμπληρωματικά στην εθνική στρατηγική για την
Βιώσιμη κινητικότητα στο κέντρο των αστικών περιοχών και
συγκεκριμένα με το υπό σχεδιασμό ΣΒΑΚ του Δήμου Τρίπολης αλλά
και ως συμπλήρωμα στην πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της
Τρίπολης που υλοποιήθηκε στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 20072013.
Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα
Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού,
πιλοτικά σε 3 οικισμούς

4305/

18

64

Α.2.5
17.9.2018

Το έργο αποσκοπεί στην στοχευμένη ενημέρωση και κινητοποίηση
του πληθυσμού των Κυθήρων για τις δασικές πυρκαγιές με στόχο την
καλύτερη πρόληψη, τη μείωση πιθανών καταστροφών και τη
βελτίωση της ασφάλειας, μέσω αξιολόγησης του προβλήματος, ως
συμβολή στον ευρύτερο αντιπυρικό σχεδιασμό του νησιού, και
πιλοτικής εφαρμογής τοπικών δράσεων σε τρεις επιλεγμένες
περιοχές-οικισμούς του νησιού.

19
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

50.000,00 €

928.841,19 €

ΑμΚΕ Μπορούμε

48.595,00 €

977.436,19 €

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

50.000,00 €

1.027.436,19 €

Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της
διαχείρισης ομβρίων σε αστικές περιοχές

4302/

19

62

Α.3.1
17.9.2018

Το έργο αποσκοπεί στη χρήση μικροαισθητήρων ποιότητας αέρα σε
συνδυασμό με μία διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας
και κοινοποίησης προσωπικών μετρήσεων, δύνανται να καταδείξουν
στοιχεία της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την έκθεση σε
υψηλά επίπεδα ρύπανσης, μετατρέποντας τον πολίτη από παθητικό
αποδέκτη περιβαλλοντικής ενημέρωσης σε συμμετέχοντα στην
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής του
(δράση επιστήμης των πολιτών -citizen science).
Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα

4198/

20

59

A.2.4
14.9.2018

Το έργο βασίζεται στο καινοτόμο μοντέλο άμεσης δικτύωσης δωρεών
τροφίμων που έχει αναπτύξει η οργάνωση ‘Μπορούμε’ από το 2011,
λειτουργώντας πρωτίστως ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ όλων
όσων έχουν και θέλουν να δώσουν τρόφιμα και των κοινωφελών
φορέων που τα έχουν ανάγκη. Δράσεις του έργου περιλαμβάνουν: 1)
Διάσωση & προσφορά τροφίμων από κάθε επίπεδο της διατροφικής
αλυσίδας, σε κάθε σημείο της Ελλάδας και πάντα προς
οργανωμένους κοινωφελείς φορείς που στηρίζουν όλες τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, 2) Ενημερωτικές δράσεις για την αφύπνιση της
κοινής γνώμης απέναντι στο θέμα της σπατάλης τροφίμων:
εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, διαδικτυακές εκστρατείες και κυρίως το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο».
Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής

4288/

21

57

Α.5
17.9.2018

Το έργο αποσκοπεί στη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και
συμμετοχικότητας του φορέα των προσκόπων αναφορικά με την
περισυλλογή των τραυματισμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών,
θαλασσίων οργανισμών κλπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν
σημαντικό συντελεστή στην προστασία της Άγριας Ζωής και
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Κατάταξη

Βαθμολογία

Αρ. Πρωτ.

Θεματικό
Πεδίο

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Προϋπολογισμός

Αθροιστικός
Προϋπολογισμός

συνεπίκουρο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των Κέντρων
Διάσωσης και Περίθαλψης.
4369/

22

49

Α.1.2
17.9.2018

e-ΚΛΙΜ.Α.: Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ανοικτών Δεδομένων για την
ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών, πολιτικών και δράσεων
σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Ευρωπαϊκό
Περιφερειακό
Πλαίσιο
Συνεργασίας, ΑΜΚΕ

50.000,00 €

1.077.436,19 €

Μονοπάτια Αειφορίας και Βιωσιμότητας στην ορεινή Αμβρακία

ΕΛΙΞΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

42.752,40 €

1.120.188,59 €

4330/
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39

Α.3.9
17.9.2018

Στη δεξιότερη στήλη του Πίνακα 3 παρατίθεται ο αθροιστικός προϋπολογισμός των επιτυχώς αξιολογημένων προτάσεων.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σύνολο του Μέτρου, σύμφωνα με την Πρόσκληση Φ.Π.1/2018 είναι 1.000.000 €.
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Στην συνέχεια η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται ομόφωνα την υποβολή του παρόντος
Πρακτικού στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα στο Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με την Πρόσκληση, προκειμένου να λάβει αυτό την τελική Απόφαση.

Με τον τρόπο αυτό κλείνει το παρόν πρακτικό, συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται
από τα μέλη της Επιτροπής.

Γεώργιος Πρωτόπαπας

Δημήτρης Χωματίδης

Παναγιώτης Στρατάκης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός,

Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε
θέματα Περιβάλλοντος,

Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε
θέματα Διαχείρισης
δεδομένων/GIS,

Διευθυντής
GR LIFE Task Force
στο Πράσινο Ταμείο

GR LIFE Task Force
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Επισυναπτόμενο 1. Κριτήρια αποκλεισμού

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα φορέα (κριτήριο αποκλεισμού)
Α1. Τυπική αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης, όπως τεκμηριώνεται από το καταστατικό
του φορέα όπως ισχύει.
Α2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων
προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν.3861/2010.
Α3. Έγγραφα νομιμοποίησης της διοίκησης του φορέα (απόφαση Δ.Σ.)
Α4. Βιογραφικό φορέα που να δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα: οι
φορείς θα πρέπει να επιδείξουν έργο στο σχεδιασμό και υλοποίηση, τα τελευταία 3-5
χρόνια, δράσεων παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας (σαφής ονομαστική αναφορά
προγραμμάτων, έργων, διάρκειας, προϋπολογισμού, καθώς και συνοπτική περιγραφή).
Α5. Διαχειριστική σταθερότητα και επάρκεια πόρων, ανεξάρτητων από το υποβαλλόμενο
προς
χρηματοδότηση έργο:
Α5.1 Ε3 των 2 προηγούμενων ετών και
Α5.2 Ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός εργαζομένων με σταθερή ή/και μερική σχέση
απασχόλησης με τον φορέα.

Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου (κριτήριο αποκλεισμού)
Β1. Έγκριση υποβολής ή συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο όργανο του εκάστου
φορέα.
Β2. Αντιστοίχιση προτεινόμενου έργου με Άξονα/ες Προτεραιότητας της παρούσας
πρόσκλησης (επιλογή έως 2 Άξονες).
Β3. Συνεκτικότητα προτεινόμενου έργου με τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές
(ισχύον
θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, το χωρικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη).
Β4. Διαθέσιμες μελέτες, αδειοδοτήσεις ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. επιστολές
υποστήριξης
τρίτων), όπου απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
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Επισυναπτόμενο 2. Φόρμα τεχνικής αξιολόγησης προτάσεων

Λίστα ελέγχου κριτηρίων αποκλεισμού και αξιολόγησης πρότασης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρότασης: .................
Συντονιστής Δικαιούχος: ............
Αποδοχή/Απόρριψη: ………
Σελίδα 24

ΑΔΑ: ΨΜΖΓ46Ψ844-02Ψ

Τελική βαθμολογία: ……...

Κριτήριο

Σχόλια

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα φορέα (κριτήριο
αποκλεισμού)

Αποτέλεσμα (+/-)

Αποτέλεσμα: ...

Α1. Τυπική αρμοδιότητα υλοποίησης
της πράξης, όπως τεκμηριώνεται από
το καταστατικό του φορέα όπως ισχύει

Α2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να
αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός
νόμιμων προθεσμιών) τα όσα
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο
10β του ν.3861/2010.

Α3. Έγγραφα νομιμοποίησης της
διοίκησης του φορέα (απόφαση Δ.Σ.)

Α4. Βιογραφικό φορέα που να δείχνει
την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή
έργα: οι φορείς θα πρέπει να
επιδείξουν έργο στο σχεδιασμό και
υλοποίηση, τα τελευταία 3-5 χρόνια,
δράσεων παρόμοιας στόχευσης και
κλίμακας (σαφής ονομαστική αναφορά
προγραμμάτων, έργων, διάρκειας,
προϋπολογισμού, καθώς και συνοπτική
περιγραφή).

Α5. Διαχειριστική σταθερότητα και
επάρκεια πόρων, ανεξάρτητων από το
υποβαλλόμενο προς χρηματοδότηση
έργο:
Α4.1 Ε3 των 2 προηγούμενων ετών και
Α4.2 Ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός
εργαζομένων με σταθερή ή/και μερική
σχέση απασχόλησης με τον φορέα.

Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου (κριτήριο
αποκλεισμού)

Αποτέλεσμα: ...

Β1. Έγκριση υποβολής ή συμμετοχής σε
πρόταση από το αρμόδιο όργανο
εκάστου φορέα
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Β2. Αντιστοίχιση προτεινόμενου έργου
με Άξονα/ες Προτεραιότητας της
παρούσας πρόσκλησης (επιλογή έως 2
Άξονες).

Β3. Συνεκτικότητα προτεινόμενου
έργου με τις αντίστοιχες εθνικές και
κοινοτικές πολιτικές (ισχύον θεσμικό
πλαίσιο για το περιβάλλον, το χωρικό
σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη)

Β4. Διαθέσιμες μελέτες, αδειοδοτήσεις
ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ.
επιστολές υποστήριξης τρίτων), όπου
απαιτούνται για την υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου.

Γ. Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) έργου (βαθμολόγηση
κριτηρίου Γ: 35%)

Βαθμός: ...

Γ1. Αναλυτική παρουσίαση
μεθοδολογίας και δράσεων έργου:
Παραδοτέα του έργου στις διάφορες
φάσεις (10)

Γ2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα (με
καθορισμό τιμών - στόχου όπου είναι
εφικτό) και ρεαλιστικότητα
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (10)

Γ3. Στελέχωση ομάδας έργου (υποβολή
βιογραφικών ή/και περιγραφή θέσεων
και περιγραμμάτων εργασίας) (5)

Γ4. Εκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου
και συμβολής έργου στους στόχους/
άξονες του χρηματοδοτικού μέτρου και
της δημόσιας πολιτικής για το
περιβάλλον και τον χώρο ευρύτερα.
(10)

Δ. Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου
(βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 35%)

Βαθμός: ...

Δ1. Αναλυτικός πίνακας
προϋπολογισμού ανά κατηγορία
επιλέξιμων δαπανών (5)
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Δ2. Αιτιολόγηση προϋπολογισμού ανά
κατηγορία δαπάνης, τεκμηρίωση
κόστους – οφέλους (15)

Δ3. Ανάλυση βιωσιμότητας έργου μετά
τη λήξη της συγκεκριμένης
χρηματοδότησης (κόστος συντήρησης /
διατήρησης). (15)

Ε. Συνέργειες με άλλους φορείς και καινοτομία (βαθμολόγηση κριτηρίου Δ:
30%)

Βαθμός: ...

Ε1. Το προτεινόμενο έργο σχεδιάζεται/
υλοποιείται με τη συμμετοχή ή
συνεργασία περισσότερων του ενός μη
κερδοσκοπικών, μη κυβερνητικών,
φορέων. Θα πρέπει να επισυνάπτεται
επιστολή συμμετοχής ή συνεργασίας
στο έργο, υπογεγραμμένη από τη
διοίκηση του φορέα. (5)

Ε2. Το έργο υποστηρίζεται από φορείς
του ευρύτερου δημοσίου (λ.χ.
αυτοδιοίκηση, κέντρα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, ερευνητικά ινστιτούτα
κλπ.). Θα πρέπει να επισυνάπτεται
υποστηρικτική επιστολή. (5)

Ε3. Η πρόταση ενσωματώνει στη
μεθοδολογία της στοιχεία τεχνικής,
οργανωσιακής ή κοινωνικής
καινοτομίας (10)

Ε4. Το έργο προκαλεί συνέργειες με
άλλες τοπικές δράσεις ή/και σχετίζεται
με ευρύτερα προγράμματα, π.χ. σχέδια
διαχείρισης περιοχής, σχέδια δράσης
ειδών, άλλα χρηματοδοτικά
προγράμματα κ.ά. (10)
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