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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου 
για τη «Διαχείριση και τον 
συντονισμό» του έργου 
«Enhancing biodiversity through 
sustainable management and 
protection of rare species habitat 
in Nestos and Ardas rivers and the 
Rodopi Mountain Range/ 
Βελτίωση της βιοποικιλότητας 
μέσω της διαχείρισης και 
προστασίας των σπάνιων ειδών 
οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και 
Νέστο» και ακρωνύμιο: «WILD 
LIFE FOR EVER» 
 
 

CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα γενικής 
διαχείρισης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε /Σ.Α.Μ.Π 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.260,00 Ευρώ με ΦΠΑ 

 
 
 
 

 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
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Το πλαίσιο της ενέργειας Διαχείριση και Συντονισμός του εγκεκριμένου έργου “Enhancing biodiversity 
through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and 
the Rodopi Mountain Range/ Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των 
σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο και ακρωνύμιο WILD LIFE FOR EVER” του 
προγράμματος INTERREG GREECE-BULGARIA 2014-2020, αφορά την υλοποίηση των παρακάτω 
δράσεων:  

 
1. Παρακολούθηση εκτέλεσης διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του έργου αναφορικά με α) 
το χρονοδιάγραμμα, β) τις δαπάνες, γ) τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα δ) την επίτευξη των 
στόχων.  
Δράσεις: 
α) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου excel για την παρακολούθηση του έργου και ενημέρωσής του 
τουλάχιστον μηνιαίως. Το αρχείο θα περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες 
(εγκεκριμένες, πραγματοποιημένες και υπολειπόμενες), καθώς και τα παραδοτέα (εγκεκριμένα και 
ολοκληρωμένα), για το σύνολο των εταίρων. 
β) Ενημέρωση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.  
γ) Διεξαγωγή Εκθέσεων Αναφοράς, Αιτημάτων τροποποίησης και Αιτημάτων πληρωμής, σύμφωνα με 
τις αρχές / οδηγό του προγράμματος.  
δ) Επικοινωνία με τους εταίρους για ζητήματα που προκύπτουν, καθώς και συλλογή από αυτούς 
στοιχείων που αφορούν στην εξέλιξη του έργου. 
Παραδοτέα: Συμπληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο excel για την παρακολούθηση του έργου, Ενημέρωση 
ΟΠΣ, Εκθέσεις αναφοράς. 
2.Υποστήριξη όλων των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου 
σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο   
Δράσεις: 
α) Οργάνωση συναντήσεων (επικοινωνία με εταίρους, δημιουργία ατζέντας, προσκλήσεις, τήρηση 
λίστας συμμετεχόντων) 
β) Προετοιμασία εισηγήσεων / παρουσιάσεων  
γ) Τήρηση Πρακτικών των συναντήσεων   
δ) Ετοιμασία Δελτίου Τύπου 
Παραδοτέα: (για κάθε μία από τις προβλεπόμενες συναντήσεις του έργου) ατζέντα, προσκλήσεις, λίστα 
συμμετεχόντων, εισηγήσεις / παρουσιάσεις, Πρακτικά, Δελτίο Τύπου)  
 
3.Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαγωνισμών του έργου.  
Δράσεις: 
α) Ετοιμασία προκήρυξης  
β) Υποστήριξη σε διοικητικά θέματα κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών  
Παραδοτέα: (για κάθε διαγωνισμό) τεύχος προκήρυξης  
 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα οκτώ 
ευρώ (5.048,38€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Η δαπάνη υλοποίησης της εν λόγω ενέργειας θα βαρύνει το έργο «Enhancing biodiversity through 
sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the 
Rodopi Mountain Range/ Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των 
σπάνιων ειδών οικοτόπων στους ποταμούς Άρδα και Νέστο, καθώς και στην οροσειρά της Ροδόπης» 
και ακρωνύμιο: «WILD LIFE FOR EVER» με ενάριθμο 2017ΕΠ20860042 και συγκεκριμένα την 
Κατηγορία Εξωτερικοί Συνεργάτες (External Expertise) του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1)/ Διαχείριση 
Έργου και Συντονισμός (Project Management and Coordination) του Παραδοτέου 1.1.2 / Διαχείριση 
Έργου και Συντονισμός (διεξαγωγή των εκθέσεων προόδου) (Project Management and Coordination 
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(conduction of the progress reports)). 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά μετά από κάθε παραλαβή Έκθεσης Αναφοράς.  
Ως ημερομηνία λήξης των υπηρεσιών ορίζεται η ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασής 
του. 
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η οικονομικότερη τιμή. 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Συντάκτρια 
 
 
 
 

Αγάθη Κυρδίου  
Δασολόγος  

 Η  Δασάρχης Καβάλας  
 
 
 
 

Ζωή Γεωργούση   
Δασολόγος  

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ. 20079/19-10-2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας 

 
Καβάλα 19-10-2018 

Ο  Δ/ντης Δασών Καβάλας 
 
 
 
 

Ιωάννης Καπετάνγιαννης 
Δασολόγος 

 


