ZERO WASTE PROJECT (1G-MED08-533)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ZERO WASTE
Η Εύξεινη Πόλη ως Επικεφαλής εταίρος του έργου “Low Cost Zero Waste Municipality”, με
ακρωνύμιο “Zero Waste”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Μεσογειακός Χώρος 20072013» του Στόχου 3, γνωστοποιεί πως προτίθεται να συνάψει συνεργασίες με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα για την υλοποίηση μέρους των ακόλουθων προβλεπόμενων από το τεχνικό
δελτίο δράσεων:
- κατάρτιση σχέδιο επικοινωνίας, δημιουργία website, φυλλαδίων, αφισών, υλικού
δημοσιότητας, εκστρατείας στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε., διοργάνωση Info Days με θεματικά
εργαστήρια και εκθέσεις
- ανάλυση και χαρτογράφηση των συστημάτων zero waste με σκοπό την αξιολόγηση των
μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μελέτη
λειτουργικών προδιαγραφών για δημοτικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης
- ανταλλαγή εμπειριών με καταγραφή καλών και κακών πρακτικών και διακρατική SWOT
ανάλυση, διεξαγωγή εργαστηρίων σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και δημιουργία
κοινής διακήρυξης για την εφαρμογή του zero waste
- δημιουργία σχεδίων εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων σε Δήμους με
πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για κάθε Δήμο και με πιλοτική εφαρμογή.
- ανάπτυξη εργαλείων Περιφερειακής Πολιτικής: δημιουργία εγχειριδίου που αφορά στη
διαδικασία υλοποίησης, από τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης
απορριμμάτων, καθώς και διαδραστικού εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων. Εμπλοκή των
δημοτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και άλλων εμπλεκομένων και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας.
- πιλοτική εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένο αριθμό νοικοκυριών, που για
την Ελλάδα προβλέπεται να γίνει στις περιοχές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο “Zero Waste” έχει προϋπολογισμό 228.703,34 ευρώ και θα υλοποιηθεί από την
Εύξεινη Πόλη με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Ορισμένες δραστηριότητες πρόκειται να
ανατεθούν σε συνεργαζόμενους φορείς.
Αναλυτικότερα, η Εύξεινη Πόλη δέχεται εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για:
1. εμπλοκή έξι ειδικών επιστημόνων στην εκτέλεση του έργου σε συνεργασία με το
προσωπικό της Εύξεινης Πόλης– 87.440,70 ευρώ
2. προμήθεια εξοπλισμού 350 ειδικών κάδων οικιακής κομποστοποίησης για την διεξαγωγή
της πιλοτικής δράσης - 25.000,00 ευρώ
3. προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου - 2.290,00 ευρώ
4. ταξίδια προσωπικού για Διακρατικές και εθνικές συναντήσεις - 17.442,00 ευρώ
5. ταξίδια καλεσμένων για συμμετοχή σε Διακρατικό εργαστήριο – 1.935,00 ευρώ
6. υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδας – 5.000,00 ευρώ
7. υπηρεσίες δημιουργίας πλατφόρμας εσωτερικής επικοινωνίας του έργου – 5.000,00
ευρώ
8. υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας – 7.000,00 ευρώ
9. υπηρεσίες εγκατάστασης και παρακολούθησης της πιλοτικής εφαρμογής - 5.700,00
ευρώ
10. εξωτερική αξιολόγηση του έργου - 17.600,00 ευρώ
11. προβολή και δημοσίευση του έργου με οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων,
συναντήσεων, δημιουργία αφισών, φυλλαδίων και δελτίων τύπου - 41.650,00 ευρώ.
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Δεκτές είναι συνολικές και/ή επιμέρους προσφορές για την διεξαγωγή των παραπάνω
αναφερομένων δράσεων του έργου «Zero Waste”.
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Ιωάννα Μπαλαμπάνη
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