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Θεσσαλονίκη, 02/04/2013
Αρ.Πρωτ.: 32042/2013
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου
συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την
προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς
πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Θέκλα Τσιτσώνη, καθηγήτρια της Σχολής Δασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε πέντε (5) άτομα και με συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό 137310,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων
κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
(Α) (1 Δρ. Δασικής Πληροφορικής- Αμοιβή 35.000 για διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα
παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση αστικού πρασίνου και τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων.
Πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας λογισμικού διαχείρισης αστικής δασοπονίας, στην έκδοση σχετικού
εγχειριδίου λειτουργίας και στην εκπαίδευση προσωπικού.
Διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε ημερίδες
και συνέδρια.
Συνεργασία με μέλη των ομάδων των συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και με ερευνητές.
Συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Δασολόγου
Διδακτορικό στη Δασική Πληροφορική και ιδιαίτερα σε συστήματα λήψης αποφάσεων
Γνώση εξειδικευμένων λογισμικών : AutoCaD, GIS, expert systems
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Δασική Πληροφορική
Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών
Εμπειρία σε δημόσιες παρουσιάσεις και εκπαίδευση προσωπικού
Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
Εμπειρία στην ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και μοντέλων πρόγνωσης
(Β) (1 Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος-Αμοιβή 30.000 για διάστημα 20 μηνών με
δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Απογραφή αστικού πρασίνου.
Λήψη πρωτογενών ποσοτικών και ποιοτικών δασοκομικών χαρακτηριστικών δένδρων.
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση δευτερογενών ποσοτικών και ποιοτικών
δασοκομικών χαρακτηριστικών.
Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δένδρων.
Συμμετοχή στη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου για την αειφορική διαχείριση της αστικής δασοπονίας
και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση αστικού πρασίνου και τη διευκόλυνση
λήψης αποφάσεων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Δασολογίας
Καλή γνώση της Αγγλικής
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Δασική Πληροφορική
Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
Εμπειρία στη χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων
χαρακτηριστικών και περιβαλλοντικών μεταβλητών.
Εμπειρία σε δασικές απογραφές και απογραφές αστικού πρασίνου

μέτρησης

δασοκομικών

(Γ) (1 Υποψήφιος Διδάκτορας στη Δασοκομία Πόλεων- Αμοιβή 32.310 για διάστημα 24
μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή στη σύνταξη οδηγού εφαρμογής για τα κριτήρια και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται
στην απογραφή και παρακολούθηση μονάδων αστικού πρασίνου (ανάλογα με τη δομή και σύνθεση)
και πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης στρατηγικών σχεδίων για την αειφορική
διαχείριση της αστικής δασοπονίας.
Απογραφή αστικού πρασίνου.
Λήψη πρωτογενών ποσοτικών και ποιοτικών δασοκομικών χαρακτηριστικών δένδρων.
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση δευτερογενών ποσοτικών και ποιοτικών
δασοκομικών χαρακτηριστικών.
Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δένδρων.
Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας λογισμικού διαχείρισης αστικής δασοπονίας, στην
έκδοση σχετικού εγχειριδίου λειτουργίας και στην εκπαίδευση προσωπικού.
Διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε ημερίδες
και συνέδρια.
Συνεργασία με μέλη των ομάδων των συνεργαζόμενων φορέων, με φορείς διαχείρισης αστικού
πρασίνου της αλλοδαπής, καθώς και με ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων του έργου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Δασολόγου / Δασοπόνου
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Δασοκομία Πόλεων
Υποψήφιος διδάκτορας στη Δασοκομία Πόλεων
Γνώση Η/Υ (εφαρμογές γραφείου, διαδίκτυο)
Γνώση εξειδικευμένων λογισμικών : AutoCaD, GIS.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εμπειρία στη χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων
χαρακτηριστικών και περιβαλλοντικών μεταβλητών.
Εμπειρία σε δασικές απογραφές και απογραφές αστικού πρασίνου
Εμπειρία σε δημόσιες παρουσιάσεις
Γνώση Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής γλώσσας

μέτρησης

δασοκομικών

(Δ) (1 Γεωπόνος – Αμοιβή 10.000 για διάστημα 14 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη
λήξη του εν λόγω έργου)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Απογραφή αστικού πρασίνου.
Λήψη πρωτογενών ποσοτικών και ποιοτικών δασοκομικών χαρακτηριστικών δένδρων.
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση δευτερογενών ποσοτικών και ποιοτικών
δασοκομικών χαρακτηριστικών.
Μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δένδρων.
Συνεργασία με μέλη των ομάδων των συνεργαζόμενων φορέων, με φορείς διαχείρισης αστικού
πρασίνου της αλλοδαπής, καθώς και με ερευνητές της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Γεωπόνου
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
Γνώση εξειδικευμένων λογισμικών : AutoCaD, GIS
Άριστη γνώση της Αγγλικής
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εμπειρία σε απογραφές αστικού πρασίνου
Εμπειρία σε θέματα επιλογής και διαμόρφωσης αστικού πρασίνου
Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
Γνώση Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής γλώσσας
(Ε) (1Υποψήφιος Διδάκτορας στην Αστική και Περιφερειακή ανάπτυξη-Αμοιβή 30.000 για
διάστημα 20 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή στη σύνταξη οδηγού εφαρμογής για τα κριτήρια και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται
στην απογραφή και παρακολούθηση μονάδων αστικού πρασίνου και πρότυπων τεχνικών
προδιαγραφών σύνταξης στρατηγικών σχεδίων για την αειφορική διαχείριση της αστικής
δασοπονίας.
Απογραφή αστικού πρασίνου.
Συμμετοχή στη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου για την αειφορική διαχείριση της αστικής δασοπονίας
και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση αστικού πρασίνου και τη διευκόλυνση
λήψης αποφάσεων.

Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας λογισμικού διαχείρισης αστικής δασοπονίας, στην
έκδοση σχετικού εγχειριδίου λειτουργίας και στην εκπαίδευση προσωπικού.
Διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε ημερίδες
και συνέδρια.
Συνεργασία με μέλη των ομάδων των συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και με ερευνητές της
ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων του έργου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Οικονομολόγου
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Οικονομική Επιστήμη
Υποψήφιος διδάκτορας στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Γνώση Η/Υ (εφαρμογές γραφείου, διαδίκτυο)
Γνώση εξειδικευμένου λογισμικού :GIS
Άριστη γνώση της Αγγλικής
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
Εμπειρία στην επικοινωνιακή πολιτική και τις δημόσιες σχέσεις
Εμπειρία στην κατασκευή προτύπων έντυπου υλικού, στη διαφήμιση και στη διοργάνωση ημερίδων
και συνεδρίων
Εμπειρία σε δημόσιες παρουσιάσεις
Γνώση Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής γλώσσας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται έως
τις 12/04/2013 και ώρες 10.00π.μ. -13.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δασολογίας &
φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα Κτίριο Ε΄, 1ος όροφος, γραφείο κυρίας Θ.Τσιτσώνη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με
ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά
συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση
του/των
επιλεχθέντος/ντων
με
άλλον/ους
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
7. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα
είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.
8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών,
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του
προγράμματος
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο
2310 998904 και στο 6936-425285
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου
Αντιπρύτανις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….………………………………….
Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………….….
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….…
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....….
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:………..
Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ……………………………....
Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής:
1.

Ο αριθμός του πρωτόκολλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

2.

Ο/οι κωδικός/οι του/των αντικειμένου/ων έργου που επιθυμείτε
να συμμετάσχετε (Α, Β, Γ,…..)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο
των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία : ___/___/______

Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

