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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις 

ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον 

αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304, με τίτλο ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», 

που υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων 

- Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και 

Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και χρηματοδοτείται κατά 60 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των δασών των περιοχών του δικτύου Natura 2000 

στην Ελλάδα. Το έργο περιλαμβάνει σειρά δράσεων όπως: διαδικτυακή πλατφόρμα 

συνεργασίας και ενημέρωσης για τα δάση, εγχειρίδια και σεμινάρια κατάρτισης για 

επιλεγμένα θέματα (π.χ. δασική διαχείριση, βιοποικιλότητα, προστασία του εδάφους, 

κλιματική αλλαγή, διαχείριση επισκεπτών σε δασικές περιοχές), εφαρμογή (App) για 

smartphones και tablets, καθώς και ένα e-book για τα δάση της χώρας, αλλά και πλούσιο 

ενημερωτικό υλικό, όπως και ενέργειες ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα δάση. Θα 

διαρκέσει από τις 16/7/2015 έως τις 15/7/2019. 

 

Στο πλαίσιο του έργου το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ (Αναθέτουσα Αρχή) επιθυμεί την επιλογή αναδόχου 

για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του. 

Οι ειδικές απαιτήσεις  περιγράφονται στο Παράρτημα.  

Προϋπολογισμός (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.): 15.000,00 € (ανώτατο όριο Οικονομικής 

Προσφοράς). 

Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 2 

Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00.  

 

Τόπος υποβολής των προσφορών: Έδρα αναθέτουσας αρχής 

14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με τον φάκελο της προσφοράς τα κάτωθι: 

 

� Δικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα. 

 

� Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
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Ο προσφέρων:  

(α) δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 

αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

και της δόλιας χρεοκοπίας και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, 

που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

(β) δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον 

του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού. 

(γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.  

 

� Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα (κατάλογο των 

μελών της ομάδας έργου και βιογραφικά σημειώματα). 

 

Σε διακριτό σφραγισμένο υποφάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά»: 

� Τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. 

 

Σε διακριτό σφραγισμένο υποφάκελλο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά»: 

� Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Θα 

αξιολογηθούν η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά με συντελεστές βαρύτητας 85% και 

15% αντιστοίχως. 

  

Τόπος παράδοσης: Έδρα αναθέτουσας αρχής 

14
ο
 χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη 

 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα. Κατά την 

πληρωμή ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

 

Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας / πληροφορίες: 

Ταγδαλίδης Θεόδωρος (τηλ.: 2310 473320, εσωτ. 261, φαξ: 2310 471795, e-mail: 

tagdalidis@ekby.gr) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Αντικείμενο των υπηρεσιών 

Το έργο θα εφαρμόσει διαδικασία παρακολούθησης προκειμένου να μετρηθούν τα 

αποτελέσματά του σε σύγκριση με την αρχική (υφιστάμενη) κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, 

θα χρησιμοποιηθούν δείκτες, οι οποίοι θα συνδέονται στενά με τους στόχους και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Για κάθε δείκτη παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθούν πηγές 

επαλήθευσης. Ομάδες-στόχοι της διαδικασίας παρακολούθησης είναι  οι εργαζόμενοι στο 

δασικό τομέα, όπως οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας σε διάφορα επίπεδα, οι 

διαχειριστές μη κρατικών δασών, μέλη δασικών συνεταιρισμών, υπάλληλοι των φορέων 

διαχείρισης περιοχών Natura 2000 με δασικά ενδιαιτήματα, εργαζόμενοι τουριστικών 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες, πρόσκοποι, μέλη συλλόγων 

εκτός δρόμου οχημάτων, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, επισκέπτες κ.λπ. 

Η παρακολούθηση θα καλύψει όλη τη διάρκεια του έργου, ώστε να παρέχεται: α) 

αναλυτική περιγραφή της αρχικής κατάστασης (στάδιο 1) , β ) ενδιάμεση αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων (στάδιο 2) και γ ) συνολική τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

έργου σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση, τους στόχους και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα (στάδιο 3). 

Θα εφαρμοσθεί συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας. Ο ανάδοχος θα 

συνεργασθεί με τη διεπιστημονική ομάδα του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ. 

Στο στάδιο 1, προβλέπεται να διεξαχθούν κατ’ ελάχιστο 20 ημι - δομημένες συνεντεύξεις 

και έξι ομάδες εστίασης που θα καλύπτουν ευρύ γεωγραφικό φάσμα μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων φορέων σε όλη τη χώρα.  

Στο στάδιο 2  θα γίνει χρήση ερωτηματολογίου που θα πρέπει να διακινηθεί στις ομάδες-

στόχους, τόσο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου όσο και μέσω e -mail. Τα 

ερωτηματολόγια θα διανεμηθούν επίσης σε όλους τους συμμετέχοντες σε οκτώ σεμινάρια 

κατάρτισης που θα διοργανώσει το έργο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα 

πραγματοποιηθούν ημι - δομημένες συνεντεύξεις, κατ’ ελάχιστο 20, και, αν κριθεί σκόπιμο, 

ομάδες εστίασης. 

Στο τέλος του προγράμματος (στάδιο 3), η τελική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τη χρήση 

ποσοτικών δεδομένων και πληροφοριών των χρηστών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 

και την εφαρμογή που θα αναπτύξει το έργο. Εκτός από την ανάλυση ποσοτικών 

δεδομένων,  θα διεξαχθούν τουλάχιστον 20 ημι-δομημένες συνεντεύξεις (ή / και ομάδες 

εστίασης) με τα ενδιαφερόμενα μέρη του σταδίου 1. 

 

Σε κάθε στάδιο θα παραδίδονται αναλυτικές εκθέσεις. 

 

Χρονοδιάγραμμα: 

1 ) Αξιολόγηση της αρχικής κατάστασης 31/3/2016 

2 ) Ενδιάμεση αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου 30/09/2018 

3 ) Τελική αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων του έργου 30/04/2019. 
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Πέρα των εκθέσεων αυτών, κατά την υποβολή των εκθέσεων προόδου του έργου θα 

απαιτηθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου κατά την περίοδο που καλύπτει κάθε 

έκθεση. Η αξιολόγηση αυτή θα ακολουθεί σχετικό υπόδειγμα ή οδηγίες που θα 

δημοσιευτούν από τον EASME. 

2. Απαιτούμενη τεχνική ικανότητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συστήσουν ομάδα η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο ένα 

μέλος με τα παρακάτω προσόντα: 

Πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ψυχολογία / Κοινωνιολογία) με εξειδίκευση στην 

Ερευνητική Μεθοδολογία. 

Εμπειρία  τουλάχιστον 10 ετών στην διεξαγωγή ερευνών στις κοινωνικές επιστήμες και στη 

χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. 

Ερευνητική εμπειρία ως μέλος διεπιστημονικών ομάδων σε θέματα περιβάλλοντος, η οποία 

να τεκμηριώνεται από: 1) τη συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον σχετικό ευρωπαϊκό ερευνητικό 

έργο και 2) τουλάχιστον μία δημοσίευση σε ερευνητικό περιοδικό. 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου και λογισμικού επεξεργασίας ποιοτικών και 

ποσοτικών δεδομένων. 

 

3. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς και κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

Η προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Έκθεση που να αναλύει τις απαιτήσεις του έργου και να παρουσιάζει και να 

τεκμηριώνει επιστημονικά τη μέθοδο που θα εφαρμοσθεί. 

- Περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών. 

- Κατάλογο περιεχομένων των τριών παραδοτέων εκθέσεων του έργου και 

προδιαγραφές για το περιεχόμενο. 

Ως κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς ορίζονται τα εξής: 

1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και τεκμηρίωση της προτεινόμενης 

μεθόδου: 50% 

2. Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών:  20% 

3. Προδιαγραφές  παραδοτέων εκθέσεων: 30% 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου θα γίνεται στην κλίμακα 1-10 (10 αντιστοιχεί στο άριστα). 

Προσφέρων που λαμβάνει βαθμολογία κάτω του 6 έστω και σε ένα από τα τρία κριτήρια 

αξιολόγησης, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

4. Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου προβλέπεται να γίνεται τμηματικά ως εξής: 

7.500 ευρώ με την ολοκλήρωση και παραλαβή του σταδίου 1. 
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3.000 ευρώ με την ολοκλήρωση και παραλαβή του σταδίου 2. 

4.500 ευρώ με την ολοκλήρωση και παραλαβή του σταδίου 3. 

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η αποζημίωση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 

για τις ανάγκες του έργου (π.χ. διεξαγωγή συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης) μέχρι του 

ποσού των 3.900 ευρώ. Η αποζημίωση γίνεται  σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει 

το ΕΚΒΥ. 


