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Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Frederick University στο πλαίσιο του
έργου LIFE16 GIE/CY/000709 με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και
οικοσυστημικών υπηρεσιών». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE.

The present report has been prepared by Nature Conservation Unit of the Frederick University within the
framework of the project LIFE16 GIE/CY/000709 entitled ‘Troodos National Forest Park: Promoting natural
LIFE.

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι:
Ανδρέου Μ. και Μαζαράκη Σ. 2020. Έκθεση για τη διαδικασία/αποτελέσματα της υπαίθριας κινητής έκθεσης.
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Frederick University. Λευκωσία.
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Andreou M. and Mazaraki S. 2020. Report on the mobile exhibition procedure/ outcomes. Nature Conservation
Unit, Frederick University. Nicosia.
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Report on the mobile exhibition
procedure/ outcomes
English Summary
The current document consists the ‘Report on the mobile exhibition procedure/ outcomes’ deliverable of Action B.3
iLIFE-TROODOS; LIFE16 GIE/CY/000709) which was implemented within the framework of LIFE program of the
European Union. Action B.3 ‘Attracting visitors to Troodos National Forest Park’ aimed to reach the project’s goals
by demonstrating in an interactive and interesting way the Natura 2000 site ‘Ethniko Dasiko Parko Troodous’
(CY5000004), as well as ecosystem services provided by the site, by combining public awareness with recreation
activities in order to attract the interest of local and foreign visitors within the site.
Selected photos from photographers that took part at the Photo Contest with the subject “Troodos, it is in our
nature”, which was organized within the framework of the iLIFE-TROODOS project, were exhibited at main
municipalities of Cyprus. The exhibition consisted of 19 photos that were selected with the aim to highlight the
biodiversity elements of Troodos National Forest Park and the ecosystem services it provides.
The outdoor mobile exhibition was exhibited at:
• Troodos Botanic Garden “A.G. Leventis” (25/11/2019 – 20/12/2019)
• Troodos square (20/12/2019 – 27/03/2020)
• Aradippou: Apostolos Louka square (30/03/2020 – 20/04/2020)
• Larnaca: Finikoudes (04/05/2020 – 25/05/2020)
• Agia Napa: Thalassa Municipal Museum (25/05/2020 – 15/06/2020)
• Latsia: Latsia Municipality (15/06/2020 – 06/07/2020)
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of the project entitled ‘Troodos National Forest Park: Promoting natural values and Ecosystem Services’ (Acronym:

• Aglantzia: Kyrenia Avenue (06/07/2020 – 27/07/2020)
• Limassol: Municipal Garden (27/07/2020 – 17/08/2020)
• Athalassa Information and Education Center (17/08/2020 – 18/09/2020)
Based on estimates (data derived from telephone surveys - Action C.2), 64.615 people visited the photo exhibition.
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Έκθεση για τη διαδικασια/αποτελεσματα
της υπαιθριας κινητης εκθεσης
Δράση Β3
1. Εισαγωγή
Έκθεση για τη διαδικασία/ αποτελέσματα της υπαίθριας κινητής έκθεσης

Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση για τη διαδικασία/αποτελέσματα της υπαίθριας κινητής
έκθεσης», όπως προνοείται στη Δράση Β.3 (Προσέλκυση επισκεπτών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους) του
έργου iLIFE-TROODOS. Η Δράση Β.3 αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην παροχή

πληροφοριών σχετικά με τα περιβαλλοντικά και φυσικά ζητήματα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους
(ΕΔΠΤ), μέσω της προώθησης των φυσικών αξιών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει, τόσο
το ΕΔΠΤ, όσο και το Δίκτυο Natura 2000 γενικότερα. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην Δράση
Β.3 συνδυάζουν την ευαισθητοποίηση του κοινού με δραστηριότητες αναψυχής, ώστε να προκληθεί το
ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων που επισκέπτονται την περιοχή Natura 2000 αλλά και τις γύρω περιοχές.
Η παρούσα έκθεση αφορά στην υλοποίηση έκθεσης φωτογραφίας, με επιλεγμένα έργα των φωτογράφων
που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση μας». Η έκθεση
περιλάμβανε 19 φωτογραφίες και η επιλογή τους έγινε με γνώμονα την ανάδειξη όσο το δυνατό
περισσότερων στοιχείων της βιοποικιλότητας του ΕΔΠΤ και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει.

2. Διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της έκθεσης
Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού Φωτογραφίας που προκηρύχθηκε από το Έργο και τη βράβευση
των διακριθέντων, ξεκίνησαν οι επαφές με τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας, με σκοπό να
διερευνηθεί η προθυμία τους να φιλοξενήσουν την έκθεση φωτογραφίας. Σημειώνεται εδώ, ότι με βάση
την πρόταση του έργου iLIFE-TROODOS, η έκθεση θα ήταν υπαίθρια, θα περιλάμβανε 10 πάνελς
εξωτερικού χώρου (τουλάχιστον μεγέθους Α0) και 20 φωτογραφίες. Μετά από έντονες προσπάθειες,
ανταποκρίθηκαν θετικά οι Δήμοι: Λεμεσού, Λάρνακας, Αγλατζιάς, Λατσιών, Αγίας Νάπας και Αραδίππου.
Στις περιοχές στις οποίες «ταξίδεψε» η έκθεση συμπεριλήφθηκαν ο Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ.
Λεβέντης», η Πλατεία Τροόδους και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης
Αθαλάσσας. Πιο αναλυτικά, επιβεβαιώθηκε το διάστημα και η φιλοξενία της έκθεσης στις περιοχές που
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αναφέρονται στον Πίνακα 1, προτού προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών διενέργειας
έκθεσης φωτογραφίας.

A/A

Περιοχή

Από

Μέχρι

1

Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης»

25/11/2019

20/12/2019

2

Πλατεία Τροόδους

20/12/2019

27/03/2020

3

Αραδίππου: Πλατεία Αποστόλου Λουκά

30/03/2020

20/04/2020

4

Λάρνακα: Φοινικούδες

04/05/2020

25/05/2020

5

Αγία Νάπα: Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα

25/05/2020

15/06/2020

6

Λατσιά: Δημαρχείο Λατσιών

15/06/2020

06/07/2020

7

Αγλατζιά: Λεωφόρος Κυρηνείας

06/07/2020

27/07/2020

8

Λεμεσός: Δημοτικός Κήπος

27/07/2020

17/08/2020

9

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και

17/08/2020

18/09/2020

Εκπαίδευσης Αθαλάσσας

Ακολούθησε η ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών διενέργειας έκθεσης
φωτογραφίας από το Πανεπιστήμιο Frederick. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Ι. Τονίζεται ότι, ο αριθμός των περιοχών και το διάστημα παραμονής της Έκθεσης
καθορίστηκε με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου iLIFE-TROODOS για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Ο Διαγωνισμός παρέμεινε ανοιχτός για 18 ημέρες. Λήφθηκαν τρεις προσφορές, εκ των
οποίων η μία δεν πληρούσε τα κριτήρια της προκήρυξης. Η προσφορά κατοχυρώθηκε στην εταιρεία K.P.
Posters & Signs LTD, η οποία ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.
Με την υπογραφή της σύμβασης με την K.P. Posters & Signs LTD, παραδόθηκαν στον ανάδοχο 20 αρχεία
υψηλής ευκρίνειας (κατάλληλα για εκτύπωση) με τις φωτογραφίες του Διαγωνισμού. Ο γραφικός
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Πίνακας 1. Περιοχές και διάστημα υλοποίησης της Έκθεσης Φωτογραφίας του έργου iLIFE-TROODOS.

σχεδιασμός των πινακίδων πραγματοποιήθηκε από τον συνεργαζόμενο φορέα Contact Advertising
Agency Ltd και το περιεχόμενο (κείμενα) από τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου
Frederick. Αξιοποιήθηκαν 19 φωτογραφίες του Διαγωνισμού Φωτογραφίας και μια πινακίδα
χρησιμοποιήθηκε ως «εισαγωγική», στην οποία έγινε αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης
φωτογραφίας και τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας, αλλά και στο έργο iLIFE-TROODOS (όλες οι φωτογραφίες
βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙ).
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3. Αποτελέσματα
Η διενέργεια της έκθεσης φωτογραφίας θεωρείτε μια επιτυχημένη δραστηριότητα του έργου iLIFETROODOS, παρόλο που υλοποιήθηκε κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία
του COVID-19. Ο ακριβής υπολογισμός του αριθμού των ατόμων που έχουν δει τουλάχιστον μία φορά την
Έκθεση δεν είναι εφικτός, αφού η Έκθεση ήταν υπαίθρια, δωρεάν και δεν υπήρχε έλεγχος (π.χ. εισιτήριο)
κατά την προσέλευση των ατόμων. Εντούτοις, το έργο iLIFE-TROODOS προνόησε όπως συμπεριληφθεί μία
σχετική ερώτηση κατά την τρίτη τηλεφωνική έρευνα που διεξάχθηκε στο πλαίσιο της δράσης Δράση Γ.2
(Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου) και η οποία αποσκοπούσε στην παρακολούθηση/

Έκθεση για τη διαδικασία/ αποτελέσματα της υπαίθριας κινητής έκθεσης

αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου στις ομάδες στόχους. Για την εκτίμηση του αριθμού των ατόμων
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που είδαν την Έκθεση, τέθηκε το ερώτημα «Έχετε δει την έκθεση φωτογραφίας του έργου iLIFE-TROODOS;
Αν ναι, πού την έχετε δει;». Από δείγμα 480 ατόμων ηλικίας >18 ετών, 37 άτομα απάντησαν θετικά,
δηλαδή ποσοστό 7,7%. Δεδομένου ότι το σύνολο του πληθυσμού (>18 ετών) της Κύπρου είναι 706.660
άτομα (σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας & Ερευνών –
Αύγουστος 2020), έχουν δει την Έκθεση περίπου 706.660*37/480 = 54.470 ενήλικες. Καθώς αρκετοί
ενήλικες επισκέφτηκαν την Έκθεση με την οικογένειά τους και το ποσοστό των ανηλίκων είναι 15,7% επί
του συνόλου του πληθυσμού, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι την Έκθεση την επισκέφθηκαν
54.470*100/(100-15,7) = 64.615 άτομα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Διαγωνισμος για παροχη υπηρεσιων διενεργειας
εκθεσης φωτογραφιας

21 Οκτωβρίου 2019
Αγαπητέ/ή κύριε/κυρία,
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για κινητή έκθεση φωτογραφιών
Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ) του Πανεπιστημίου Frederick, στο πλαίσιο του ερευνητικού
έργου iLIFE-TROODOS (LIFE16 GIE/CY/000709) («Troodos National Forest Park: Promoting natural values
and Ecosystem Services»), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE, ζητά προσφορά για την υλοποίηση κινητής έκθεσης φωτογραφιών.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα στοιχεία/ όρους του πιο κάτω πίνακα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΡΟΙ
Αριθμός Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς: 585-Tender-03
Γενικά

Προθεσμία για υποβολή προσφοράς: 4 Νοεμβρίου 2019, μέχρι τις 09:00
Η έκθεση (σε παρένθεση η διάρκεια σε κάθε σημείο) θα υλοποιηθεί σε 9 σημεία,
όπως αυτά παρουσιάζονται πιο κάτω:

Σημεία έκθεσης/
Περίοδος

•

Βοτανικός Κήπος Αμιάντου (25/11/2019 – 20/12/2019)

•

Πλατεία Τροόδους (20/12/2019 – 24/01/2020)

•

Κέντρο Περιβαλλοντικής
07/02/2020)

•

Αραδίππου: Πλατεία Αγίου Λουκά (20/04/2020 – 04/05/2020)

•

Λάρνακα: Φοινικούδες (04/05/2020 – 25/05/2020)

•

Αγία Νάπα: Μουσείο Θάλασσα (25/05/2020 – 15/06/2020)

•

Λατσιά: Δημαρχείο Λατσιών (15/06/2020 – 06/07/2020)

•

Αγλατζιά: Λεωφόρος Κυρηνείας (06/07/2020 – 27/07/2020)

•

Λεμεσό: Δημόσιος Κήπος (27/07/2020 – 17/08/2020)

Ενημέρωσης

Αθαλάσσας

(24/01/2020

–

Σημείωση: ενδέχεται ένα από τα πιο πάνω σημεία να αντικατασταθεί με ένα νέο
σημείο.

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

- Ενοικίαση 10 display stands (παραδείγματα στο Παράρτημα Ι)
- Δημιουργία 20 panels με φωτογραφίες (ελάχιστο μέγεθος κάθε panel = Α0, σε
landscape)
- Κάθε φωτογραφία να επικολληθεί σε αντίστοιχο alucobond (20 alucobond) και στη
συνέχεια να βιδωθεί στα display stands.
- Εξασφάλιση ασφάλειας έναντι τρίτου για τη διάρκεια της έκθεσης στα σημεία που
θα υλοποιηθεί η έκθεση.

Άλλες
πληροφορίες

- Ο επιτυχόντας προσφοροδότης είναι υπεύθυνος για τη μετακίνηση – στερέωση και
σωστή λειτουργία της έκθεσης σε κάθε σημείο.
- Τυχόν αναλώσιμα που απαιτούνται (π.χ. βίδες, λίνιες, κλπ.) θα πρέπει να
συνυπολογιστούν στην προσφορά (και να εξασφαλιστούν από τον προσφοροδότη).
- Ο επιτυχόντας προσφοροδότης θα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
τουλάχιστον 5 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, μόλις η έκθεση εγκατασταθεί σε
κάθε σημείο.
- Στον επιτυχόντα προσφοροδότη θα δοθούν υψηλής ευκρίνειας αρχεία προς
εκτύπωση των 20 φωτογραφιών και την επικόλλησή τους στα alucobond (θα πρέπει
να εξασφαλιστεί ότι θα γίνει η καλύτερη δυνατή εκτύπωση). Οι εκτυπωμένες
φωτογραφίες θα επιθεωρηθούν από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Frederick, πριν
την πρώτη τοποθέτησή τους.
- Οι 20 φωτογραφίες με τα alucobond τους θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία με την ολοκλήρωση της έκθεσης.

Η προσφορά θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το έντυπο στο Παράρτημα ΙΙ και να σταλεί στον Δρ.
Κωνσταντίνο Κουνναμά, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία (04/11/2019), στη διεύθυνση που φαίνεται πιο
κάτω, ή στα email research@frederick.ac.cy & res.kc@frederick.ac.cy (Κωνσταντίνος Κουνναμάς):
Πανεπιστήμιο Frederick,
Γιάννη Φρειδερίκου 7, 1036,
Παλλουριώτισσα, Λευκωσία.
Το μέγιστο ποσό που μπορεί να είναι η προσφορά είναι 15.000 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Κριτήριο
ανάθεσης της προσφοράς θα είναι η χαμηλότερη τιμή, όπου η προσφορά θα συμμορφώνεται με τα
στοιχεία του πιο πάνω πίνακα.
Η πληρωμή του επιτυχόντα προσφοροδότη θα γίνεται μετά από έκδοση σχετικών τιμολογίων, ως
ακολούθως:
• 20% μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας συνεργασίας (Νοέμβριος 2019).
• 40% μετά την υλοποίηση της φωτογραφικής έκθεση στα μισά σημεία (δηλαδή μετά την έκθεση
στη Λάρνακα με υλοποίηση στις 25/05/2020).
• 40% με την επιτυχή ολοκλήρωση της φωτογραφικής έκθεσης.
Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα πρέπει να είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019. Ο επιτυχόντας
προσφοροδότης θα ενημερωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο email res.kc@frederick.ac.cy ή στο
τηλ. +357 22394394, Ext. 41190 (Κωνσταντίνος Κουνναμάς).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Δρ Κωνσταντίνος Κουνναμάς
Εκτελών Χρέη Διευθυντή Μονάδα Διατήρησης της Φύσης
Πανεπιστήμιο Frederick

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Frederick
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για κινητή έκθεση φωτογραφιών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 585-Tender-03
1.

2.
3.

4.
5.

Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη
αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε,
εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα
Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των € ......................................... (ολογράφως
…………….......................................................... Ευρώ και .................... σεντ), περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που
επισυνάπτεται.
Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των Υπηρεσιών με
την υπογραφή της Συμφωνίας και να τις συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται
στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην Προσφορά μας.
Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019, θα μας δεσμεύει
και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η Προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή
αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κατηγορία Δαπάνης

Κόστος (€)

Ενοικίαση 10 panels
Εκτύπωση και επικόλληση 20 φωτογραφιών σε αντίστοιχο alucobond
Περιοδική μετακίνηση της έκθεσης στα επιλεγμένα σημεία
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

....................................................................

Όνομα υπογράφοντος

....................................................................

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος

....................................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος

....................................................................

Ημερομηνία

....................................................................

Στοιχεία Προσφέροντος (Όνομα, Διεύθυνση

......................................................................
…………………………………………………………………….

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή, Διεύθυνση)
...................................................................................................................................................................................

Έκθεση για τη διαδικασία/ αποτελέσματα της υπαίθριας κινητής έκθεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ηλεκτρονικα αρχεια της εκθεσης φωτογραφιας

Troodos
Nine picnic sites, providing all basic facilities for the visitors, can be found at Troodos National Forest Park, with a total capacity of
1.550 persons. Picnic sites are very important since a great number of visitors gather there. In this way, uncontrolled visitor movement,
fire events and littering are avoided and the forest is protected. Furthermore, the picnic sites provide visitors the opportunity to relax
and have lots of fun.
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