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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:4680

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Βίλα Καζούλη,
Λεωφόρος Κηφισίας 241
ΤΚ 145 61 Κηφισιά
Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΔΚΟ/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1:
«Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία»
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:
«ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΣΔΚΟ)»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ
31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018»
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α
́/2005), όπως ισχύει.
2. To Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α ́/19.7.1974), όπως ισχύει.
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4. Το Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α ́/2010),
όπως ισχύει και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 3 και 8, σύμφωνα με
τις οποίες σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω
της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική και
χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και
ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, καθώς και η εξυπηρέτηση του δημόσιου
και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης
των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του ν. 3889/2010.
5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
112/Α ́/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. i) Την υπ΄ αριθμ. 14694/13-3-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου» (94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις
Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της
14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου» (432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό 4643/26-1-2012 «Τροποποίηση
της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως
ισχύει» (31/ΥΟΔΔ/27-1-2012),
ii) Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου: «Τροποποίηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ
122/Α/31-05-2013).
iii) την υπ’ αριθ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-072013) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως
τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013
(457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», με αριθμό οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και
με
αριθμό
34810/10-8-2015
με
τίτλο
«Τροποποίηση
της
αριθ.
39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).
iv) Την υπ’ αριθ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-112015) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει.».
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v) Την υπ’ αριθ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-122015) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει.».
vi) Την υπ’ αριθ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-092016) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει».
vii) Tην υπ’ αριθ. 6726/22.02.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
88/ΥΟΔΔ/24.02.2017) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
«Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)
όπως ισχύει.».
viii) Την υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017)
απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου».
ix) Την υπ’ αριθ.
49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017)
απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 απόφασης του
Υπουργού και Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
“Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου”.
x) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019)
Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της αριθ.
32604/21-07-2017 απόφασης “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 366) όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων
αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019).
xi) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Τροποποίηση της 32604/21-7-2017
απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-2020).
7. Την υπ’ αριθ. 162.1/30-10-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. με θέμα:
«Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον
Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου και ορισμός αναπλήρωσης αυτών» (ΑΔΑ:
6Δ5346Ψ844-2ΦΝ), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3977/τ. Β΄/1-11-2019.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31.12.2019 υπουργική
απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΝΕ4653Π8- ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου».
9. Την υπ’ αριθ. 171.1/29-01-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) περί κατανομής των
προβλεπόμενων πιστώσεων του έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου σε
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Λειτουργικές δαπάνες.
10. Την υπ’ αρ. 177.1/15.4.2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.
171.1/29.1.2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου περί κατανομής των προβλεπόμενων πιστώσεων του
Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους 120.000.000,00 € σε
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.
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11. Την υπ’ αρ. Οικ. 67/21.3.2019 (Β΄ 1149) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Τρόπος Κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018» και κυρίως το άρθρο 2 περ. ε
αυτής, όπου ορίζεται ότι ποσοστό έξι τοις εκατό των εσόδων από
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών για το έτος 2018 διατίθεται στο
Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη
βιώσιμων
οικονομικών
δραστηριοτήτων
χαμηλού
ανθρακικού
και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και την σταδιακή
διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία θέσεων εργασίας
στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης
της Π.Ε. Αρκαδίας.
12. Την υπ’ αρ. 181.7/27.5.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑ746Ψ844-2ΟΜ) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η
έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και
δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού
ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας
και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού
31.412.033,10 € για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών
δικαιωμάτων εκπομπών 2018».
13. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175/29-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β/2183-2020): «Έγκριση
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο
Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10 €
για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών
2018»».
14. Την υπ’ αριθμ. 185.11/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΚΟ46Ψ844-ΓΗ7) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα
πρόσκληση.
ΚΑΛΕΙ
•
•
•
•
•

τον Δήμο Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας,
τον Δήμο Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας,
τον Δήμο Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης,
τον Δήμο Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, και
τον Δήμο Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας,

για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν
στο
πλαίσιο
του
Χρηματοδοτικού
Προγράμματος
«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις
Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και
διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα
πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018».
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1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στόχος της Πρόσκλησης, είναι η χαρτογράφηση παρεμβάσεων για την
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονομικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) για την
Κυκλική Οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα
χρηματοδοτηθεί η κατάρτιση Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) για την Κυκλική Οικονομία για
την περίπτωση των Δήμων Αμυνταίου, Κοζάνης, Μεγαλόπολης, Εορδαίας και
Φλώρινας. Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση των ΣΔ οφείλει να πραγματοποιηθεί
λαμβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για την άμεση
απολιγνιτοποίηση, όσο και την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, που
τελεί υπό επικαιροποίηση, ενώ οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να
συνεισφέρουν εκτός από τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (ΕΑΘ) και των λοιπών περιβαλλοντικών στόχων και στη διατήρηση
και αύξηση, τόσο της απασχόλησης, όσο και προστιθέμενης αξίας σε τοπικό
επίπεδο. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΣΔΚΟΕΕ),
αναφορικά με τους τομείς που χρησιμοποιούν τους περισσότερους πόρους και
στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες κυκλικότητας, όπως ενδεικτικά
είναι, σύμφωνα με το Σχέδιο, τα απόβλητα (αστικά και επικίνδυνα), οι υδατικοί
πόροι, τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τα κλωστοϋφαντουργικά, οι νέες τεχνολογίες
και η οικοκαινοτομία, οι συσσωρευτές και τα ηλεκτρικά οχήματα, τα απόβλητα
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, και τα απόβλητα από τροφές και
τρόφιμα. Τέλος, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί τόσο στην ενίσχυση της πράσινης
επιχειρηματικότητας, όσο και στην προώθηση της καινοτομίας.
Τα τοπικά Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία θα αποτελέσουν τη βάση για
την επιλογή και χρηματοδότηση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων για την
προώθηση της κυκλικής οικονομίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι
παρεμβάσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο της εκπόνησης των Σχεδίων
Δράσης θα είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 2
«Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση
δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της
κυκλικής οικονομίας». Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εκπόνησης των σχετικών
Σχεδίων από τους Δήμους θα τους διευκολύνει στην περιγραφή και
προγραμματισμό των έργων τους, ενώ θα διευκολύνει τη χρηματοδότησή τους και
από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.
Έμφαση επίσης πρέπει να δοθεί στη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των
επιλέξιμων παρεμβάσεων μέσα στο ίδιο το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική
Οικονομία, όσο και με άλλα σχέδια δράσης των δήμων.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον ακόλουθο Άξονα
Προτεραιότητας και Μέτρο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση
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έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων
χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης,
Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης
ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών
δικαιωμάτων εκπομπών 2018»:
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Σχέδια Δράσης για την Κυκλική ΚΩΔ: 2
Οικονομία
ΜΕΤΡΟ: Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική ΚΩΔ: 1
Οικονομία
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός Προϋπολογισμός που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση
ανέρχεται σε 250.000 €. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την κατάρτιση εκάστου
Σχεδίου Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 €. Κάθε Δήμος μπορεί να
υποβάλει μία πρόταση.
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
• Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας 2: Σχέδια Δράσης για την
Κυκλική Οικονομία ανέρχεται στα 7.250.000 € εκ των οποίων:
o 250.000 € αντιστοιχούν στο Μέτρο 1: Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων
Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (Ο μέγιστος προϋπολογισμός
για την κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης δύναται να ανέλθει σε 50.000
€ σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσης) και
• Ένα Σχέδιο Δράσης δύναται να προκηρυχθεί ή να ανατεθεί με ποσό
μεγαλύτερο ή μικρότερο των 50.000,00 €. Το ποσό των 50.000,00 € είναι το
μέγιστο ποσό που είναι επιλέξιμο μέσω της παρούσας Πρόσκλησης. Σε
περίπτωση που ο προϋπολογισμός της πρότασης υπερβαίνει τις 50.000 €,
το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από εναλλακτικούς τρόπους
χρηματοδότησης.
• Δεν είναι επιλέξιμα Σχέδια Δράσης που χρηματοδοτούνται ήδη εξολοκλήρου
από άλλη πηγή χρηματοδότησης, εκτός αν γίνει πρώτα απένταξη για το
ποσό που αφορά στην υλοποίηση μη εκτελεσθέντος έργου, προκειμένου
να λάβουν χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
• Η εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω
Προγραμματικής Σύμβασης βάσει του άρ. 100 του Ν. 3852/2010, όπως
ισχύει.
• Τα Σχέδια Δράσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών
από την ανάθεσή τους.
• Το πρωτογενές αίτημα για την ανάθεση της εκπόνησης/επικαιροποίησης
των Σχεδίων Δράσης θα πρέπει έχει καταχωρηθεί και εγκριθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων εντός του 2020.
• Τα Σχέδια Δράσης θα πρέπει να ακολουθούν κατ’ ελάχιστον τις
κατευθύνσεις που επισυνάπτονται ως παράρτημα.
• Οι Δικαιούχοι της Πρόσκλησης υποχρεούνται να τηρούν τον Οδηγό
υλοποίησης έργων.
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Διευκρινίζεται, επίσης, ότι προκειμένου μία παρέμβαση να είναι επιλέξιμη για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 2: Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις
προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των
Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, του ΑΠ2, του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο
Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για
την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018»:
1. αποτελεί προϋπόθεση να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης για την
Κυκλική Οικονομία του Δήμου, και
2. δεν πρέπει να αφορά σε κρατικές ενισχύσεις.
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
5.1

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις
προτάσεις στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).
Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να έχουν εγγραφεί ως «χρήστες», στην
περίπτωση που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

5.2

Οι
προτάσεις
υποβάλλονται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.prasinotameio.gr «Είσοδος στις ψηφιακές υπηρεσίες» από την
13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έως την 30/09/2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00.

5.3

Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο υποψήφιος δικαιούχος θα μπορεί να
συμπληρώνει σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά
μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και παίρνει
αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

5.4

Η Φόρμα Υποβολής Πρότασης, επισυναπτόμενη της παρούσας
Πρόσκλησης, αποτελεί την πρόταση του υποψήφιου δικαιούχου και
αποστέλλεται σύμφωνα με το σημείο 5.2.
Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα
δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν την πρόταση:

παρακάτω

Έγκριση υποβολής πρότασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
5.5

Η Φόρμα Υποβολής Πρότασης και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα,
υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, η διαδικασία για
την ένταξη των έργων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα.
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Άμεση Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα κριτήρια που αποτυπώνονται στη συνέχεια. Η
πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς, με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου, σε ένα
στάδιο.
6.1

Αξιολόγηση των προτάσεων από το Πράσινο Ταμείο:

1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ

1

Η πρόταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα*

Ναι/όχι

2

Η πρόταση υποβλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ναι/όχι
Ταμείου*

3

O φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες Ναι/όχι
δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση*

4

Η φόρμα υποβολής πρότασης φέρει σφραγίδα και υπογραφή

5

Επισυνάπτεται η απόφαση
Επιτροπής του Δήμου

υποβολής

της

Ναι/όχι

Οικονομικής Ναι/όχι

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ

1

Η διάρκεια του έργου συνάδει με το χρονοδιάγραμμα που Ναι/όχι
ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

2

Ο προϋπολογισμός του έργου συνάδει με τον προϋπολογισμό Ναι/όχι
που ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

* Σε αυτά τα κριτήρια ο έλεγχος γίνεται αυτόματα από το σύστημα υποβολής.

Σε περίπτωση που μία πρόταση λάβει την τιμή «Όχι» σε ένα από τα παραπάνω
κριτήρια, τότε απορρίπτεται.
6.2

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν διοικητική προσφυγή
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2690/1999 στο Πράσινο Ταμείο σχετικά με τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται
ηλεκτρονικά άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων
ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης, ήτοι της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά
την αξιολόγηση.
Το Πράσινο Ταμείο πρωτοκολλεί και εξετάζει όλες τις υποβαλλόμενες
διοικητικές προσφυγές. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των διοικητικών
προσφυγών εγκρίνονται από το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου και κοινοποιούνται
στους δυνητικούς δικαιούχους που υπέβαλαν την διοικητική προσφυγή.

6.3

Έκδοση απόφασης ένταξης του έργου από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου.
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη
συμπλήρωση της Φόρμας Υποβολής Πρότασης και άλλες διευκρινίσεις
αρμόδιοι είναι:
η κ. Κλαίλια Ζούλια, τηλέφωνο 210 6905046, e-mail: coalregions@planet.gr,
ο κ. Χρυσόστομος Μακράκης Καραχάλιος, τηλέφωνο 2310 326216, e-mail:
coalregions@planet.gr,
και ο κ. Δημήτρης Χωματίδης, τηλέφωνο 210 5241903 εσωτ.123, e-mail:
dhomatidis@prasinotameio.gr .

7.2

Ο διαδικτυακός τόπος http://www.prasinotameio.gr αποτελεί βασικό
εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με το σύνολο των
ενδιαφερομένων και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Πράσινου Ταμείου

Ευστάθιος Σταθόπουλος
Συνημμένα :
1. Φόρμα Υποβολής Πρότασης
2. Οδηγός υλοποίησης έργων
3. Κατευθύνσεις Σχεδίων Δράσης
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