
 
 

 

GRASP 

GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector  

 

(«Πράςινεσ» προμικειεσ και υποςτιριξθ «ζξυπνων πόλεων» ςτον τομζα τθσ 

ενζργειασ.) 

 

φντομθ περιγραφι 

τόχοσ του ζργου GRASP είναι θ ενίςχυςθ τθσ υιοκζτθςθσ καινοτόμων λφςεων ςτον 

τομζα τθσ ενζργειασ από τισ χαρακτθριηόμενεσ ωσ «Ζξυπνεσ Πόλεισ», ςτθν ευρφτερθ 

γεωγραφικι περιοχι τθσ Μεςογείου κακϊσ και θ αφξθςθ των δυνατοτιτων αυτϊν 

ςε διεκνζσ επίπεδο με τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν προμθκειϊν. 

 

 

Περίλθψθ του ζργου 

Οι Πράςινεσ Δθμόςιεσ Προμικειεσ (ΠΔΠ) αποτελοφν μία διαδικαςία όπου οι 

Δθμόςιεσ Αρχζσ αναηθτοφν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν με μειωμζνο 

περιβαλλοντικό κίνδυνο κακ’ όλον τον κφκλο ηωισ τουσ, ςυγκριτικά με τα 

αντίςτοιχα αγακά και υπθρεςίεσ με τθν ίδια πρωταρχικι λειτουργία που κα 

χρθςιμοποιοφντο όπωσ ςυνικωσ χωρίσ ςυγκεκριμζνεσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

προδιαγραφζσ(COM (2008) 400). 

Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ υποςτιριξθ των Διμων και κατ’ επζκταςθ των 

πόλεων ςτθν υιοκζτθςθ καινοτόμων λφςεων ςε ενεργειακό επίπεδο κακϊσ και θ 

ενίςχυςθ αυτϊν, διαπεριφερειακά ςτισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου, με τθ δυνατότθτα 

χριςθσ ενόσ αναβακμιςμζνου «Πράςινου» ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν προμθκειϊν. 

Σο ζργο κινείται ςε 3 κφριουσ άξονεσ: 

1. Ενδυνάμωςθ των διαδικαςιϊν των Πράςινων προμθκειϊν ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Μεςογείου, με ζμφαςθ ςτθν ενζργεια όπωσ για παράδειγμα οι 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, τα «Πράςινα υλικά» κλπ., μζςω τθσ χριςθσ 

ενόσ διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ προμθκειϊν 



 
 

 

2. Τποςτθρικτικζσ δράςεισ με ςτόχο τθν ανάδειξθ «πράςινων» ενεργειακϊν 

λφςεων οι οποίεσ ενιςχφουν τθ δυνατότθτα των τοπικϊν/περιφερειακϊν 

αρχϊν να χρθςιμοποιοφν και να κζτουν ποιοτικζσ πράςινεσ προδιαγραφζσ 

3. Ανταλλαγι εμπειριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ των αρχϊν του ζργου 

και υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων διάδοςθσ/πλθροφοριϊν ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των Μικρό-Μεςαίων 

Επιχειριςεων) 

 

Γεωγραφικι Κάλυψθ 

το ζργο ςυμμετζχουν 11 εταίροι από 6 Μεςογειακζσ χϊρεσ. Από τα ανατολικά ςτα 

Δυτικά τθσ Μεςογειακισ Λεκάνθσ το ζργο εγγυάται τθν εκπροςϊπθςθ μίασ 

ποικιλίασ οικονομικό-κοινωνικϊν και δθμόςιου τομζα. Οι εταίροι πιςτεφουν ότι μία 

πιο ευρεία κάλυψθ κα διαςφαλίςει πιο ολοκλθρωμζνα, βιϊςιμα και μεταβιβάςιμα 

τελικά αποτελζςματα. Οι εταίροι ζχουν επίςθσ δεςμευτεί για τθν επζκταςθ τθσ 

ςυμμετοχισ ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ MED που δεν εκπροςωποφνται ςτθν παροφςα 

κοινοπραξία. 

Οι χϊρεσ MED και IPA που εκπροςωποφνται είναι: 

 Δυτικι λεκάνθ τθσ Μεςογείου-MED basin: Ιςπανία 

 Κεντρικι λεκάνθ τθσ Μεςογείου-MED basin: Γαλλία, Μάλτα, Ιταλία 

 Κεντρικι λεκάνθ τθσ Μεςογείου-MED basin: Ελλάδα, Κφπροσ, Αλβανία, 

Βοςνία & Ερηεγοβίνθ. 

Εταίροι 

1. Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, Ελλάδα - υντονιςτισ 

2. Province of Perugia, Italy 

3. IRISS: Institute for the Research and Improvement of Social Sciences, Malta 

4. Chamber of Commerce and Industry of Terrassa, Spain 

5. Program Area Alto Basento Bradano Camastra, Italy 

6. Διμοσ πάτων-Αρτζμιδασ, Ελλάδα (ΑΡΒΙ ΑΕ ωσ εξωτερικόσ ςφμβουλοσ και 

υπεφκυνοσ για τθν υποβολι του ζργου εκ μζρουσ του Διμου) 



 
 

 

7. APEA Siena - Provincial Agency for Energy, Environment and Sustainable 

Development ltd, Italy 

8. Cyprus Employers & Industrialists Federation (OEB), Cyprus 

9. Chamber of Castellon, Spain 

10. Syndicat Intercommunal d' Electrification et d' Eclairage Public (SIEPP) de la 

Haute Corse, France  

11. Διμοσ Πυλαίασ-Χορτιάτθ, Ελλάδα 

12. University of Vlora, Albania 

13. City Development Agency East Sarajevo-RAIS, Bosnia and Herzegovina 

 


