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Προκηρύξεις – Προσκλήσεις
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Ρόδος, Τετάρτη 09.05.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ & ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΑ
1. «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων κτιρίων»
 Σκοπός της Δράσης
Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
και της χρήσης ΑΠΕ, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και
θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω της εφαρμογής
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε
παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων,
αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλπ.
 Προϋπολογισμός Δράσης
€ 10.000.000
 Δικαιούχοι της Δράσης
 Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
 Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: ΕΦΑ Κυκλάδων, ΕΦΑ Δωδεκανήσου, ΥΝΜ&ΤΕ
Δωδ/σου, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
 Υπουργείο Υγείας: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, Γ.Ν. Ρόδου "Α.
Παπανδρέου", Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω "Ιπποκράτειον", Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου "Το Βουβάλειο", Γ.Ν.
Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο", Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου, Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Περίοδος υποβολής
Από 02/01/2018 εως 29/06/2018.
 Σχετικό αρχείο
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης
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2. «Προστασία από τη διάβρωση των ακτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
 Σκοπός της Δράσης
Υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της
Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ). Σχεδιάζεται να αναληφθούν μέτρα
προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών του Νοτίου
Αιγαίου. Ενδεικτικά μέτρα: Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας, τεχνικά έργα
συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως
κατασκευή κυματοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης. Στις
προτεινόμενες πράξεις μπορεί να περιλαμβάνεται η εκπόνηση των οριστικών μελετών των
τεχνικών έργων, στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν ήδη εκπονηθεί.
 Προϋπολογισμός Δράσης
€ 3.000.000
 Δικαιούχοι της Δράσης
 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 Περίοδος υποβολής
Από 01/02/2018 εως 29/06/2018.
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα
και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης
της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου
pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ.
χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100,
τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.
 Σχετικό αρχείο
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

3. «Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιώνΠεριφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο»
 Σκοπός της Δράσης
Σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 4445/2016). Ο
Εθνικός Μηχανισμός περιλαμβάνει τις ήδη υπάρχουσες Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των
Περιφερειών και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης που συστήνονται με αυτόν
το νόμο.
Τα Παρατηρητήρια στοχεύουν: α) στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των
στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., β) στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε
θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, γ) στη διαβίβαση στοιχείων
και πληροφοριών στο Ε.Γ.Π.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού, δ) στην αποτύπωση και χαρτογράφηση
των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.
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 Προϋπολογισμός Δράσης
€ 200.000
 Δικαιούχοι της Δράσης
 Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων
 Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου
 Περίοδος υποβολής
Από 05/02/2018 εως 29/06/2018.
 Σχετικό αρχείο
Πρόσκληση

4. «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου»
 Σκοπός της Δράσης
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της τηλεϊατρικής με σκοπό την αντιμετώπιση της
πιεστικής ανάγκης για βελτίωση πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα στα
απομονωμένα νησιά.
Η τηλεϊατρική επιτρέπει τη διάγνωση, την παρακολούθηση για λόγους προληπτικούς ή μεταθεραπευτικούς ενός ασθενούς υψηλού κινδύνου, την προσφυγή στη γνώμη ειδικού, την
προετοιμασία μιας θεραπευτικής αγωγής, την προδιαγραφή ή την παροχή υπηρεσιών, την
επίβλεψη της κατάστασης των ασθενών, κ.α. Στην κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν εφαρμογές
τηλεϊατρικής στους ακόλουθους ενδεικτικά άξονες:
 Τηλε-συμβουλευτική (επιτρέπει στον ιατρό να δώσει μια ιατρική συμβουλή εξ αποστάσεως
στον ασθενή παρουσία ή όχι προσωπικού υγείας)
 Τηλε-ειδίκευση που επιτρέπει στον ιατρό να αναζητήσει εξ αποστάσεως τη γνώμη ενός ή
περισσοτέρων ειδικών ή μεγαλύτερης εμπειρίας ιατρών με βάση τις ιατρικές πληροφορίες
που έχει συγκεντρώσει
 Τηλε-επίβλεψη που επιτρέπει στον ιατρό να ερμηνεύει εξ αποστάσεως τα απαιτούμενα
δεδομένα για την παρακολούθηση του ασθενούς και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με
την περίθαλψή του
 Τηλε-βοήθεια που επιτρέπει στον ιατρό να υποστηρίξει εξ αποστάσεως έναν
επαγγελματία της υγείας κατά την υλοποίηση μιας πράξης
 Συνεχής εξ αποστάσεως εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λειτουργούν 23 Σταθμοί Τηλεϊατρικής που βρίσκονται στα
νησιά Ρόδου (2 σταθμοί), Σύρου, Πάτμου, Αστυπάλαιας, Σύμης, Μεγίστης, Νισύρου, Σίφνου, Ίου,
Αμοργού, Κάσου, Καλύμνου, Νάξου, Κω, Λέρου, Καρπάθου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου,
Τήνου και Τήλου. Το Σύστημα ΕΔΙΤ συνοπτικά περιλαμβάνει δύο είδη σταθμών, Σταθμούς
Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ) και Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ). Με την
ολοκλήρωση της επέκτασης του Συστήματος η Περιφέρεια θα πρέπει να διαθέτει σταθμούς ΕΔΙΤ
πλήρως, διασυνδεδεμένους και απόλυτα δια-λειτουργικούς με το υπόλοιπο δίκτυο.
 Προϋπολογισμός Δράσης
€ 1.000.000
 Δικαιούχοι της Δράσης
 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου.
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 Περίοδος υποβολής
Από 20/04/2018 εως 30/06/2018.
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα
και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης
της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου
pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ.
χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100 τις
ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.
 Σχετικό αρχείο
Πρόσκληση

5. «Δράσεις για την διαχείριση αποβλήτων από προσφυγικές ροές στα νησιά
Βορείου Αιγαίου και Π.Ε. Δωδεκανήσου»
 Σκοπός της Δράσης
Διαχείριση αποβλήτων που παράγονται λόγω των προσφυγικών ροών σε νησιά του Βορείου
Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται δράσεις για τη διαχείριση
αποθηκευμένων και νέων ροών αστικού τύπου και ειδικών αποβλήτων προερχόμενων από
προσφυγικές ροές ως ακολούθως:
 Κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή/και Πράσινων Σημείων για τη συγκέντρωση με
σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, για ανακύκλωση ή διαχωρισμό προς
τελική διάθεση, ειδικών μη επικίνδυνων αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές
(π.χ. σωσίβια, σαμπρέλες, λέμβοι, μηχανές, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ρουχισμός, μηχανές
κ.α.) και των επαναχρησιμοποιήσιμων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων των κέντρων
φιλοξενίας (π.χ. ρουχισμός, κουβέρτες, αστικά).
 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω
εγκαταστάσεων (π.χ. μέσα συλλογής, τεμαχιστές ογκωδών κλπ.)
 Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των ειδικών αποβλήτων προερχόμενων
από προσφυγικές ροές (π.χ. ανοικτά φορτηγά, αρπάγη, κοντέινερ κλπ.)
 Μελέτες για την ωρίμανση ή/και αδειοδότηση των χρηματοδοτούμενων εγκαταστάσεων.
 Αγορά εδαφικών εκτάσεων που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, εφόσον
απαιτείται.
 Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων,
εφόσον απαιτείται.
 Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.
 Προϋπολογισμός Δράσης
€ 3.047.059
 Δικαιούχοι της Δράσης
 Δήμος Αγαθονησίου
 Δήμος Κω
 Δήμος Λέρου Νομού Δωδεκανήσου
 Δήμος Λέσβου
 Δήμος Μεγίστης
 Δήμος Σάμου
 Δήμος Χίου
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.
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 Περίοδος υποβολής
Από 02/05/2018 έως 01/10/2018.
Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να
λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης
της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.
 Σχετικό αρχείο
Πρόσκληση
1η Τροποποίηση

Οι παραπάνω προσκλήσεις αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με καταληκτική προθεσμία
υποβολής στους εναπομείναντες μήνες του έτους 2018.

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ
Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 12)
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