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1

Περίληψη

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά στο πλαίσιο επτά (7) συναντήσεων της
Ομάδας Παρακολούθησης του έργου LIFE AMYBEAR που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έργου και σκοπό είχαν να συζητηθούν οι δράσεις, οι ενέργειες και τα επόμενα
βήματα που πρέπει να πάρει το εταιρικό σχήμα, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο
LIFE AMYBEAR.
Σε κάθε συνάντηση εκπρόσωποι και από τους τέσσερις (4) εταίρους παρευρίσκονταν
και συζητούσαν ενδελεχώς κάθε δράση και κάθε ενέργεια που πρέπει να υλοποιηθεί.
Επιπλέον, γίνονταν συζητήσεις σχετικά με τα προβλήτα που μπορεί να αντιμετώπιζε ο κάθε
εταίρος. Στο πλαίσιο αυτό γίνονταν μία συλλογική προσπάθεια σχετικά με την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, παρέχοντας λύσεις σχετικά.
Επιπρόσθετα, συνοψίζει και τα Πρακτικά επτά (7) Συναντήσεων της Ομάδας Έργου
που πραγματοποιούνταν με γνώμονα την επίλυση θεμάτων μεταξύ των εταίρων και την
οργάνωση επόμενων δράσεων. Οι συναντήσεις αυτές γίνονταν ανάμεσα στον Επικεφαλής
Εταίρο και τους υπόλοιπους εταίρους ξεχωριστά, όποτε αυτό κρίνονταν αναγκαίο για την
πορεία του έργου.
Η έκθεση αυτή δημιουργείται στο πλαίσιο της Δράσης F1 του Έργου LIFE AMYBEAR
με τίτλο «Συνολική Διαχείριση του έργου – Οικονομικός Έλεγχος», και συγκεκριμένα της
υποδράσης F1.1. «Συνολική Διαχείριση του έργου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και
Βιοποικιλότητα.
Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται μία παρουσίαση των δράσεων
πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή πρακτικών, παρουσιάσεων, φωτογραφιών, κ.λπ.

2

που

Summary

This report summarizes the Minutes of the seven (7) Steering Group Committee of the
Project LIFE AMYBEAR. These meetings took place during the project by aiming to discuss
the actions, activities, and next steps that the partnership should undertake to have the
desired results according to the Application Form of the project.
Every meeting had representatives of all project partners. The SG Meetings was an
opportunity to thoroughly discuss the procedures of the implementation of the LIFE
AMYBEAR project. In addition, all problems were addressed by the partnership by providing
relevant solutions.
Moreover, this report includes a summary of the seven (7) minutes of the Project
Team. The goal of this meeting was to resolve any immediate issues a partner might have
faced, organize common actions, etc. The Lead Beneficiary was always participating in these
meetings along with other partners separately. The organization of these meetings was
based upon whenever deemed necessary for the project’s progress.
This report is developed in the framework of Action F.1 entitled “Overall Project
Management – Financial Audit” and specifically of the sub-action F1.1 “Overall Project
Management co-funded by the European Union and the project beneficiaries, under the LIFE
Nature and Biodiversity Program.
In the following chapters, a presentation of the actions carried out in the form of
Minutes, presentations, photographs, etc., is shown.
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3

Συναντήσεις της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου

3.1

1η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στην Κοζάνη

3.1.1

Εισαγωγή

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 στην Κοζάνη.

3.1.2

Συμμετέχοντες

3.1.3

Πρακτικά

Στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου συμμετείχαν
εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα διαχειριστικά και
οικονομικά ζητήματα που έχουν προκύψει για το έργο. Επιπρόσθετα λήφθηκαν διάφορες
αποφάσεις για το έργο.
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3.2
3.2.1

2η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο
Αμύνταιο
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της 2ης Συνάντησης της
Ομάδας Παρακολούθησης του LIFE AMYBEAR που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο την
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016.
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3.2.2

Συμμετέχοντες
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3.2.3

Περίληψη σημείων δράσης
Α
Αριθ
μός
Δράσης

/Α

-

3.2.4

-

Δράση

Ημερομηνία

-

-

-

θυνος

Περίληψη κύριων αποφάσεων
Α
Αριθμό
ς Δράσης

/Α

Υπεύ

-

3.2.5

Δικαιο

Απόφαση

-

-

ύχος

-

Αλλαγές του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
Α

λλαγή

Αρι
θμός
Δράσης

-

3.2.6

-

Υπεύ

Δράση

-

-

θυνος

Εγκεκριμέν
η Ημερομηνία

Νέα
Προτεινόμενη
Ημερομηνία

-

Πρακτικά

.3.2.6.1

Ημερήσια Διάταξη

1. Προσέλευση – Χαιρετισμοί
2. Παρουσίαση των Δράσεων του έργου στην περιοχή
3. Παρουσίαση των συμπερασμάτων από τις επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή του
έργου
4. Δυνατότητες συνεργιών και δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
5. Συζήτηση
6. Προγραμματισμός υλοποίησης έργου του Α’ Εξαμήνου

.3.2.6.2

Προσέλευση - Χαιρετισμοί

Ση συνάντηση άνοιξε με χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Αμυνταίου κ. Ακριτίδης
Βαγγέλης, ο οποίος αντιπροσώπευσε το Δήμαρχο Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδη Κώστα. Ο κ.
Ακριτίδης τόνισε τη σημαντικότητα του έργου για την περιοχή και το Δήμο Αμυνταίου
καθώς και την προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει. Ο κ. Καρκαβίτσας, Project Manager,
ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους που δέχτηκαν την πρόσκληση και παρευρέθηκαν στη
συνάντηση με σκοπό να γίνουν προτάσεις και να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που
παρουσιάζονται στην περιοχή καθώς και στην ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των
ενδιαφερομένων μερών για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατόν όφελος.

.3.2.6.3

Παρουσίαση των Δράσεων του έργου στην περιοχή

O κ. Καρκαβίτσας Πολύκαρπος, Project Manager, παρουσίασε τις δράσεις του έργου
στην περιοχή, δίνοντας περισσότερη βάση στο καινοτόμο και τον κατ’ επέκταση
αναπτυξιακό χαρακτήρα του LIFE AMYBEAR καθώς και τα οφέλη του στην περιοχή (1 LIFE
AMYBEAR Actions description 2nd SG meeting).
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.3.2.6.4

Παρουσίαση των συμπερασμάτων από τις επιτόπιες επισκέψεις στην
περιοχή του έργου

Ο Δρ. Μερτζάνης Γεώργιος, Επιστημονικός Συντονιστής, παρουσίασε μία σύνοψη από
τις επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή και τις αυτοψίες που πραγματοποίησε η
επιστημονική ομάδα της ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ (2 LIFE AMYBEAR Mertzanis 2nd SG meeting).
Ειδικότερα, ο Δρ. Μερτζάνης ενημέρωσε για το πρόβλημα των παραβιάσεων του φράχτη
του αυτοκινητοδρόμου 50.3 («Φλώρινα- Νίκη») από άτομα αρκούδας καθώς και για
πρόσφατα ίχνη αρκούδας εντός του αποστραγγιστικού αύλακα που έχει κατασκευασθεί
παράλληλα με την περίφραξη, σε τμήμα του εν λόγω κάθετου άξονα 50.3 πλησίον της
συμβολής του με το ρέμα «Στάρα», καθώς επίσης και για την ακαταλληλότητα του τεχνικού
έργου στο ίδιο σημείο, που θεωρητικά θα χρησίμευε ως υπόγειο πέρασμα για την πανίδα
και που λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών ο δείκτης ευρυχωρίας δεν είναι ο
απαιτούμενος για την διέλευση μεγάλων θηλαστικών. Σημαντική ήταν επίσης η αναφορά
στον εντοπισμό βιοδηλωτικών ενδείξεων αρκούδας το δυτικό τμήμα του όρους Βόρα, που
ουσιαστικά αποτελεί μια αποκομμένη νησίδα παρουσίας του είδους στα ανατολικά όρια
της ευρύτερης περιοχής του έργου.

.3.2.6.5

Δυνατότητες συνεργειών και δικτύωση στο πλαίσιο του έργου σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Ο κ. Σσολακίδης Παναγιώτης, Project Coordinator, παρουσίασε τις δυνατότητες
δικτύωσης και συνεργιών που δίνονται μέσα από το LIFE AMYBEAR, σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και τόνισε το ρόλο που διαδραματίζει η υποστήριξη της
κοινωνίας στην εφαρμογή των προγραμμάτων διατήρησης των ειδών και του φυσικού
κεφαλαίου (3 LIFE AMYBEAR Networking activities 2nd SG meeting).

.3.2.6.6

Συζήτηση

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ερωτήσεις από το Δρ. Μερτζάνη στην
αντιπρόσωπο της Εγνατίας Οδός ΑΕ, κα Βουμβουλάκη Νίκη, σχετικά με την αρμοδιότητα
του φορέα στο εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής (για τον αυτοκινητόδρομο Φλώρινα-Νίκη
και για τη χάραξη Πτολεμαΐδα-Φλώρινα), καθώς και της δυνατότητας και επιθυμίας
συνεργασίας του φορέα με το LIFE AMYBEAR. Η κα Βουμβουλάκη ενημέρωσε για σχετικό
ΥΕΚ που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι (Ιούλιος 2016) και ανέθετε την αρμοδιότητα
συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου 50.3 («Φλώρινα- Νίκη») στην ΕΤΔΕ ΚΣΣΤ. Επιπλέον,
ανέφερε ότι γνωρίζουν για τη θέση που αποτελεί θερμό σημείο (hot spot) για τη διέλευση
μεγάλων θηλαστικών στο Κλειδί και ο φορέας θα αναζητήσει μέτρα για τη διέλευση της
οδού. Τέλος, η κα Βουμβουλάκη έκανε αναφορά σε υποβεβλημένη πρόταση του φορέα στο
πλαίσιο του προγράμματος Balkan MED, που εφόσον εγκριθεί, θα αφορά την υπό μελέτη
περιοχή κάτι που θα επιτρέψει επιπλέον συνέργειες.
Ο Δρ. Μερτζάνης ζήτησε να παρασχεθούν στοιχεία για τη χάραξη του τμήματος
Πτολεμαΐδα -Φλώρινα, ενώ η κα Βουμβουλάκη ενημέρωσε ότι η ωρίμανση της μελέτης του
τμήματος αυτού θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2017. Ο κ. Σπύρος Ψαρούδας ζήτησε επίσης
στοιχεία για την τοποθεσία των παρεμβάσεων στο τμήμα της οδού ενώ συμπλήρωσε ο κ.
Καρκαβίτσας ότι θα ήταν καλό να απαντηθεί αντίστοιχα η επιστολή που έχει ήδη
κοινοποιηθεί από μέρους του LIFE AMYBEAR και ειδικότερα την ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ προς το
φορέα.
Ο κ. Ψαρούδας ενημέρωσε σχετικά με την πρώτη ενημέρωση του έργου LIFE STRADE
και τις δυνατότητες συνέργειας του LIFE AMYBEAR με αυτό, ενώ ο Δρ. Μερτζάνης
ενημέρωσε για την πρόσκληση που έλαβε από το έργο LIFE DINALP BEAR, το οποίο
ουσιαστικά πραγματεύεται τη συνολική διαχείριση του Διναρικού βιολογικού πληθυσμού
της αρκούδας που βρίσκεται σε διασυνοριακή περιοχή. Ο βιολογικός πληθυσμός διαφέρει
από τον πληθυσμό του είδους σε κάθε χώρα και ο Διναρικός πληθυσμός είναι ο δεύτερος
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μεγαλύτερος πληθυσμός αρκούδας μετά τον Ιβηρικό. Ο κ. Ψαρούδας συμπλήρωσε ότι η
συνύπαρξη ανθρώπου – αρκούδας είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και για
το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί σχετική πλατφόρμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που
αφορά στη δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα μεγάλα θηλαστικά.
Ο κ. Τζουβάρας Παναγιώτης, ανέφερε τη σημαντικότητα της εμπλοκής σε θέματα
διατήρησης, των τοπικών δασικών συνεταιρισμών καθώς και τη δημιουργία νέων
συνεργιών σύμφωνα με την αειφορική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων και των
παραγόμενων από αυτά προϊόντων και υπηρεσιών.

.3.2.6.7

Προγραμματισμός υλοποίησης του έργου Α’ Εξαμήνου

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, θα πρέπει άμεσα να δημοσιευτούν
πλήθος διαγωνισμών από τους 2 φορείς του δημοσίου όπως παρακάτω:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1. Προμήθεια οχήματος τζιπ 4Χ4 με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού το
πρώτο εξάμηνο του 2017 και
2. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Δήμος Αμυνταίου
1. Προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού
το πρώτο τρίμηνο του 2017,
2. Προμήθεια υπηρεσιών εργαστηριακών αναλύσεων DNA από τρίχες αρκούδας με τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού το πρώτο εξάμηνο του 2017,
3. Προμήθεια και διανομή 1200 κιτίου Πρώτων Βοηθειών για αντιμετώπιση
περιστατικών χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017,
4. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (υπέρυθρες κάμερες και ραδιοκολάρα) με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017,
5. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροφόρας περίφραξης με τη διαδικασία του
πρόχειρου διαγωνισμού το τρίτο τρίμηνο του 2017,
6. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών κάδων απορριμμάτων μη ανοιγόμενων από
αρκούδες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το πρώτο εξάμηνο του 2017,
7. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για Εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μέσων σε
σημεία (hot-spot) αλληλεπίδρασης – προσέγγισης αρκούδων με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης το 2017.
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3.2.7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση Συνάντησης

11/142

3.2.8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Πρόγραμμα Συνάντησης
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3.2.9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Παρουσιάσεις



Δράση Α1



Δράσεις A2, A3, C4, C5, D3 & D5

13/142

14/142

15/142

16/142

17/142

18/142



Δράση C1
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Δράση C2
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Δράση C3
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Δράση C6 & E1
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Δράση C7
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Δράση D1
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Δράση D4
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Δράση D6
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Δράση Α4
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Δράση Α5
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3.2.10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Φωτογραφικό Υλικό
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3.3

3.3.1

3η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο
Αμύνταιο και Ιωάννινα
Εισαγωγή

Η 3η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
19 Σεπτεμβρίου 2017 και συνεχίστηκε τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, ενώ ολοκληρώθηκε
στα Ιωάννινα, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.
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3.3.2

Συμμετέχοντες

.3.3.2.1

Συμμετέχοντες 19/09/2017
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.3.3.2.2

Συμμετέχοντες 16/10/2017

.3.3.2.3

Συμμετέχοντες 25/10/2017
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3.3.3
/Α

Περίληψη κύριων αποφάσεων
Α
Αριθμό
ς Δράσης
1

Δικαιο
ύχος

Α2

ΚΑΛΛΙ

400 € προβλέφθηκαν για τη συντήρηση του
σπιτιού (heating, water, electricity, etc.)
μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική
βοήθεια (Ext. Assist.), αφού το κόστος καλύπτεται
από το κόστος ενοικίασης (υπογεγραμμένο
συμφωνητικό)

ΚΑΛΛΙ

Σα προβλεπόμενα αναλώσιμα (400 €) και
τα προβλεπόμενα λοιπά έξοδα (100 €)
μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική
βοήθεια (Ext. Assist.) αφού ανταποκρίνονται στο
μερίδιο της ενοικίασης

ΣΤΩ

2

Απόφαση

Α3
ΣΤΩ

3
C1, C2,
C4, F1

Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης
για ΑΔΗΔΜ σύμφωνα με συνημμένο πίνακα
(αφορά δράσεις C1, C2, C4, F1)

4
C1,
C7,E3

Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης
για AMYNTAIO σύμφωνα με συνημμένο πίνακα
(αφορά δράσεις C1, C7, E3)

5

Υλοποίηση διημέρων
προτεινόμενες ημερομηνίες:

C2

εκπαίδευσης

με

23-24 Νοεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου
2017
6

C3

Προσθήκη (μη προβλεπόμενη) προμήθειας
εξοπλισμού (One special machinery equipment
that is mounted on municipal vehicles to clean
road side from higher woody plants and branches,
so that warning signs and deterrents are visible)
για τον καθαρισμό των πρανών των δρόμων από
κλαδιά και βλάστηση ώστε να είναι ορατές οι
πινακίδες, προϋπολογιζόμενου κόστους 19.978
ευρώ

7

C4

Έναρξη διαγωνισμού προμήθειας μέσα στο
Νοέμβριο με σκοπό να ολοκληρωθεί η δημόσια
ανάρτηση μέσα στο Δεκέμβριο

8

C4

Μετακίνηση προμηθειών [Night binoculars
(1 pair), 2 (two) VHF receivers, Two (2) directional
VHF antennas, 4 GSM/GPS radio-collars (2500 X
4)] ΑΔΗΔΜ προς ΑΜΤΝΣΑΙΟ, συνολικού
προϋπολογιζόμενου κόστους 12.500 ευρώ

9

C4

Αύξηση του προϋπολογιζόμενου κόστους
από 27.500 ευρώ σε 36.000 ευρώ, για την
προμήθεια του 4Χ4 οχήματος
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1

C4

1

C4

0

1

Μετακίνηση προμηθειών αναλωσίμων
[Bear deterrents (bear food spray, cracker shells,
pistols, alarms etc)] ΑΔΗΔΜ προς ΑΜΤΝΣΑΙΟ,
συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 12.500
ευρώ
Μετακίνηση αναλωσίμων C4 (300 €) στην
A3.
800 € που προβλέπονται για τη λειτουργία
του σπιτιού και 200 € για Άλλες δαπάνες
(landline-internet connection) μεταφέρονται στην
κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου
ενοικίασης

1

C5

2

500 € αναλωσίμων εξόδων μεταφέρονται
στην Α2 καλύπτοντας αντίστοιχες δαπάνες
31.000 € πρέπει να μεταφερθούν από
διάφορες κατηγορίες (12.000 personnel, 4.000
travel, 10.000 consumables, 2.000 other costs)
στην Εξ. Συνεργασία με σκοπό να καλύψουν τις
δαπάνες του συμφωνητικού με το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.
600 € στην ίδια κατηγορία (Εξ. Συνεργασία)
ανταποκρίνονται στο μερίδιο της δράσης για
ενοικίαση του σπιτιού (400 ext. assistance + 160
Consumables + 40 other costs)

1

C8

Μετακίνηση προμηθειών (Food trap with
pepper spray: 750€/mounted unit * 20 units)
ΑΜΥΝΤΑΙΟ προς ΚΑΛΛΙΣΤΩ, προϋπολογιζόμενου
κόστους 15.000 ευρώ

1

C8

Μετακίνηση
προμηθειών
λοιπών
(Equipment shipping costs) ΑΜΥΝΤΑΙΟ προς
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, προϋπολογιζόμενου κόστους 10.000
ευρώ

1

C8

560 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού
(heating, water, electricity, etc.) και 140 €
προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landlineinternet connection) και μεταφέρονται στην
κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου
ενοικίασης

1

D5

400 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού
(heating, water, electricity, etc.) και 100 €
προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landlineinternet connection) και μεταφέρονται στην
κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου
ενοικίασης

3

4

5

6

7

1
Τροποποίηση ιδίων συμμετοχών των ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΑΔΗ-ΔΜ και ΑΜΥΝΤΑΙΟ
σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται
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3.3.4

Πρακτικά

.3.3.4.1


Ημερήσια Διάταξη
19/09/2017

Προσέλευση στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Αμυνταίου
1. Συζήτηση επί της εσωτερικής επικοινωνίας του έργου (απολογισμός –
προϋπολογισμός δραστηριοτήτων στην περιοχή του έργου)
2. Προτάσεις για την ανακατανομή του προϋπολογισμού του κόστους των
προμηθειών


16/10/2017
Προσέλευση στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Αμυνταίου

1. Υλοποίηση της Έκθεσης Προόδου (Progress Report) του έργου που πρέπει να
υλοποιηθεί μέχρι 31/10/2017
2. Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και υποχρεώσεις για την αιτιολόγηση των
τροποποιήσεων αυτών
3. Συζήτηση για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του αιτήματος


25/10/2017
Προσέλευση στο Γραφείο του Συντονιστή της ΑΔΗ-ΔΜ στα Ιωάννινα

1. Συζήτηση επί της συνέχισης συμμετοχής του συν-δικαιούχου ΑΔΗ-ΔΜ στο έργο
2. Προτάσεις για τροποποίησης –ανακατανομή προϋπολογισμού
3. Επόμενα βήματα στην υλοποίηση των δράσεων

.3.3.4.2

Συζήτηση επί της εσωτερικής επικοινωνίας του έργου (απολογισμός –
προϋπολογισμός δραστηριοτήτων στην περιοχή του έργου) – 19/09/2017

Ο κ. Παναγιώτης Τσολακίδης, ενημέρωσε ότι με σκοπό:
-

Την ορθή επικοινωνία στην υλοποίηση του έργου,
Την αποφυγή κενών στις διαδικασίες ενημέρωσης μεταξύ των εταίρων του έργου
και
Την καλύτερη διάχυση των πληροφοριών,

Θα αποστέλλεται παράλληλα με τη μηνιαία απολογιστική έκθεση, που αποστέλλεται
στον Project Monitor στο τέλος κάθε μήνα στα αγγλικά, θα αποστέλλεται και μηνιαία
προϋπολογιστική έκθεση δραστηριοτήτων για τον ερχόμενο μήνα στα ελληνικά.
Η επιπλέον προϋπολογιστική έκθεση, θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των
δράσεων του έργου, στη συμμετοχή περισσότερων εμπλεκομένων και στη καλύτερη
οργάνωση των πόρων του έργου.

3.3.5

Προτάσεις για την ανακατανομή του προϋπολογιμού του κόστους των
προμηθειών – 19/09/2017

Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιώτης Τσολακίδης μοίρασε πίνακες ανακατανομής
προϋπολογισμού στους εταίρους του έργου, όπου περιλαμβάνονταν τροποποιήσεις που
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προτάθηκαν από μέρους των συνδικαιούχων έπειτα από προφορική επικοινωνία και
καταγράφηκαν σε πίνακα από τον Επικεφαλής Δικαιούχο.
Σε αυτό το σημείο, ο Συντονιστής πρότεινε να διακοπεί η συνάντηση, καθώς δεν
είχαν αποτυπωθεί ορθά οι προτάσεις της ΑΔΗ-ΔΜ. Ομοίως συμφώνησε και το ΑΜΥΝΤΑΙΟ,
οπότε και η συνάντηση έληξε, ώστε να γίνουν οι διμερής συναντήσει μεταξύ του
Επικεφαλής δικαιούχου και των συνδικαιούχων.

3.3.6

Υλοποίηση της Έκθεσης προόδου (Progress Report) του έργου που πρέπει να
υλοποιηθεί μέχρι 31/10/2017

Σε συνέχεια της συνάντησης που διακόπηκε, μοιράστηκαν τα σχέδια της 1 ης
Αναφοράς Προόδου του έργου που πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 31η Οκτωβρίου
2017. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε εκτενής αναφορά του επικεφαλής εταίρου στα περιεχόμενα
της αναφοράς με σκοπό να προετοιμαστούν οι συνδικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό,
συζητήθηκε το ενδεχόμενο να ζητηθεί παράταση, ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα για την
υποβολή, οπότε και ο κ. Σπύρος Ψαρούδας ενημέρωσε ότι μπορούμε να ζητήσουμε μία
ολιγοήμερη παράταση κατόπιν αποστολής σχετικού ενημερωτικού μηνύματος προς την
αρμόδια υπάλληλο του εκτελεστικού οργανισμού.

3.3.7

Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και υποχρεώσεις για την αιτιολόγηση
των τροποποιήσεων αυτών
Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο που έχει αποσταλεί από την ΑΔΗ-ΔΜ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙ).

3.3.8

Συζήτηση για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του αιτήματος

Ο Επικεφαλής Δικαιούχος σε συνεργασία με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ ενημέρωσε τους λοιπούς
δικαιούχους σχετικά με τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του αιτήματος τροποποίησης.
Ειδικότερα, ο κ. Παναγιώτης Τσολακίδης θέλησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μη γίνουν
αποδεκτά τα αιτήματα τροποποίησης ή μέρος αυτών και να γνωρίζουν όλοι ποια θα
μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα. Στο σημείο αυτό, έγινε από όλους αποδεκτό ότι οι
τροποποιήσεις που ζητούνται έχουν ως αποκλειστικό στόχο τη διαφύλαξη των στόχων του
έργου και παράλληλα τη σύσταση όλων εκείνων των παραμέτρων που θα επιτρέψουν σε
όλες τις ομάδες πεδίου αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιτελέσουν το έργο τους
καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Βάσει των παραπάνω, όλοι αποδέχτηκαν ότι σε
περίπτωση που οποιεσδήποτε αλλαγές δε γίνουν αποδεκτές, θα συνεχίσουν την υλοποίηση
των δράσεων που έχουν αναλάβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

3.3.9

Συζήτηση επί της συνέχισης συμμετοχής του συνδικαιούχου ΑΔΗ-ΔΜ στο
έργο

Ο Συντονιστής της ΑΔΗ-ΔΜ κ. Βασίλης Μιχελάκης τόνισε ένθερμα την επιθυμία
συνέχισης συμμετοχής στο έργο. Επί αυτής της βάσης, τόνισε το ενδιαφέρον του φορέα για
την υλοποίηση των δράσεων από μέρους του φορέα, όπως αυτές ειδικότερα
αντιπροσωπεύονται από τις Δράσεις που αφορούν στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (Δράση
C4) και στην εκπαίδευση του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας (Δράση C2). Ειδικότερα,
ανέφερε ότι η διαδικασία για την προμήθεια του οχήματος 4Χ4 (Δράση C4) θα ξεκινήσει
μέσα στο Νοέμβριο, ώστε όταν θα έχουμε απάντηση από την ΕΕ ως προς την αποδοχή ή μη
των αιτημάτων τροποποίησης, ο Διαγωνισμός να είναι έτοιμος για να ολοκληρωθεί ή να
ακυρωθεί και να υποβληθεί με τις νέες συνθήκες. Επίσης, αναγνωρίζοντας την αξία
εκπαίδευσης του προσωπικού καθόρισε τις ημερομηνίες για τη διεξαγωγή διήμερου
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σεμιναρίου κατάρτισης (Δράση C2, Υποδράση C2.2), όπου πρότεινε να διεξαχθεί στις
εγκαταστάσεις της ΑΔΗ_ΔΜ στη Βλάστη, που βρίσκεται στο κέντρο της ευρύτερης περιοχής
της Δυτικής Μακεδονίας, επιτρέποντας την αμεσότερη προσέγγιση από όλους τους
εκπαιδευόμενους, ενώ επιπλέον υπάρχει διαθέσιμος ξενώνας, όπου μπορούν να
διαμείνουν οι συμμετέχοντες δωρεάν, αν αυτό απαιτηθεί δίχως να δημιουργεί κόστος στο
έργο.

3.3.10

Προτάσεις για τροποποιήσεις – ανακατανομή προϋπολογισμού

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
C1, C7, E3


Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης για ΑΜΥΝΤΑΙΟ σύμφωνα με συνημμένο
πίνακα (αφορά τις δράσεις C1, C7, E3)
C3



Προσθήκη (μη προβλεπόμενη) προμήθειας εξοπλισμού (One special machinery
equipment that is mounted on municipal vehicles to clean road side from higher
woody plants and branches, so that warning signs and deterrents are visible) για τον
καθαρισμό των πρανών των δρόμων από κλαδιά και βλάστηση, ώστε να είναι
ορατές οι πινακίδες, προϋπολογισμένου κόστους 19.978 ευρώ.
ΑΔΗ-ΔΜ
C1, C2, C4, F1



Αίτημα τροποποίησης εξόδων μετακίνησης για ΑΔΗ-ΔΜ σύμφωνα με συνημμένο
πίνακα (αφορά τις δράσεις C1, C2, C4, F1)
C4





Μετακίνηση προμηθειών [Night binoculars (1pair), 2 (two) VHF receivers, Two (2)
directional VHF antennas, 4 GSM/GPS radio-collars (2500 x 4)] ΑΔΗΔΜ προς
ΑΜΥΝΤΑΙΟ συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 12.500 ευρώ
Αύξηση του προϋπολογιζόμενου κόστους από 27.500 ευρώ σε 36.000 ευρώ για την
προμήθεια του 4Χ4 οχήματος
Μετακίνηση προμηθειών αναλωσίμων [Bear deterrents (bear food spray, cracker
shells, pistols, alarms, etc.)] ΑΔΗ-ΔΜ προς ΑΜΥΝΤΑΙΟ, συνολικού
προϋπολογιζόμενου κόστος 12.500 ευρώ.
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Α2



400 € προβλέφθηκαν για τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.)
μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική βοήθεια (Ext. Assist.), αφού το
κόστοςκαλύπτεται από το κόστος ενοικίασης (υπογεγραμμένο συμφωνητικό)
Α3



Σα προβλεπόμενα αναλώσιμα (400 €) και τα προβλεπόμενα λοιπά έξοδα (100 €)
μεταφέρονται από αναλώσιμα σε Εξωτερική βοήθεια (Ext. Assist.) αφού
ανταποκρίνονται στο μερίδιο της ενοικίασης
C4



Μετακίνηση αναλωσίμων C4 (300 €) στην A3. 800 € που προβλέπονται για τη
λειτουργία του σπιτιού και 200 € για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection)
μεταφέρονται στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης

51/142

C5


500 € αναλωσίμων εξόδων μεταφέρονται στην Α2 καλύπτοντας αντίστοιχες
δαπάνες
31.000 € πρέπει να μεταφερθούν από διάφορες κατηγορίες (12.000 personnel,
4.000 travel, 10.000 consumables, 2.000 other costs) στην Εξ. Συνεργασία με σκοπό
να καλύψουν τις δαπάνες του συμφωνητικού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
600 € στην ίδια κατηγορία (Εξ. Συνεργασία) ανταποκρίνονται στο μερίδιο της
δράσης για ενοικίαση του σπιτιού (400 ext. assistance + 160 Consumables + 40
other costs)




C8


Μετακίνηση προμηθειών (Food trap with pepper spray: 750€/mounted unit * 20
units) ΑΜΤΝΣΑΙΟ προς ΚΑΛΛΙΣΨ, προϋπολογιζόμενου κόστους 15.000 ευρώ
Μετακίνηση προμηθειών λοιπών (Equipment shipping costs) ΑΜΤΝΣΑΙΟ προς
ΚΑΛΛΙΣΨ, προϋπολογιζόμενου κόστους 10.000 ευρώ
560 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) και 140 €
προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) και μεταφέρονται
στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης
400 € αφορούν τη συντήρηση του σπιτιού (heating, water, electricity, etc.) και 100 €
προβλέφθηκαν για Άλλες δαπάνες (landline-internet connection) και μεταφέρονται
στην κατηγορία Εξ. Συνεργασία λόγω του συμβολαίου ενοικίασης





Επισυνάπτονται τα αρχεία τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Επικεφαλής Δικαιούχο.

3.3.11

Επόμενα βήματα στην υλοποίηση των δράσεων

Έως 15 Νοεμβρίου 2017 θα αποσταλεί αίτημα τροποποίησης προς την ΕΕ (κατόπιν
επικοινωνίας με τον Ειδικό Παρακολούθησης και δικών του συμβουλών) ώστε να είναι το
δυνατόν γρηγορότερα εφαρμοστέες οι τροποποιήσεις που συμβάλουν στην καλύτερη
υλοποίηση του έργου.
Σχετικά με τις Δράσεις C4, C2, C8 πρέπει να γίνουν άμεσα οι σχετικές προμήθειες
καθώς και οι κινήσεις ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου τους.
Για τη Δράση C2 έχουν προκαθοριστεί 2 πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής
εκπαιδεύσεων, οι οποίες όμως μπορεί να τροποποιηθούν μέχρι τον οριστικό τους
καθορισμό. Υλοποίηση διημέρων εκπαίδευσης με προτεινόμενες ημερομηνίες: 23-24
Νοεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου 2017.
Για τη Δράση C4 θα γίνει ο πρώτος διαγωνισμός προμήθειας μέσα στο Νοέμβριο με
σκοπό να ολοκληρωθεί η δημόσια ανάρτηση μέσα στο Δεκέμβριο.
Για τη Δράση C8 θα πρέπει το δυνατό συντομότερα να γίνει η προμήθεια για τις 20
κάμερες. Ο Δήμος έχει αναλάβει την υποχρέωση αυτή. Σο πρώτο τρίμηνο του 2018 θα γίνει
η διαδικασία προμήθειας.

52/142

3.3.12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πρόσκληση Συνάντησης
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3.3.13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόγραμμα Συνάντησης
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3.3.14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Παρουσιάσεις
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3.4
3.4.1

4η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο
Αμύνταιο
Εισαγωγή

Η 4η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στο Αμύνταιο.

3.4.2
Α
/Α

Συμμετέχοντες
Αντιπρόσωπος

Δικαιούχος

Επώνυμο

Όνομα

Χώρα

1.

LEVER

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ελλάδα

2.

LEVER

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

Ελλάδα

3.

LEVER

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΛΚΗΣ

Ελλάδα

4.

LEVER

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

Ελλάδα

5.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ελλάδα

6.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Ελλάδα

7.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

8.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΓΛΟΥΦΤΣΗ

9.

ΑΔΗ-ΔΜ

10.

ΑΔΗ-ΔΜ

11.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

Ελλάδα

ΣΟΦΙΑ

Ελλάδα

ΝΙΚΟΣ

Ελλάδα

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ελλάδα

ΨΑΡΟΥΔΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ελλάδα

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟ
Υ

12.

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΜΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ελλάδα

13.

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΚΙΑΝΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ελλάδα

14.

Δ/νση
Δασών Φλώρινας

ΓΛΟΥΦΤΣΗ

ΣΟΦΙΑ

Ελλάδα

15.

ΕΝΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

16.

ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
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3.4.3

Πρακτικά

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε συνέχεια των
συνεχόμενων ατυχημάτων με αρκούδα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας απέστειλε χαιρετισμό ζητώντας ο Project Manager του έργου να τον ενημερώσει
σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω συνάντησης.
Επιπρόσθετα, στην εκδήλωση παρόντες ήταν στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών
(όπως αναφέρεται στη δράση C3), καθώς και προσωπικό της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ να αποστείλει
λεπτομερή επιστολή όπου θα προσδιορίζει τα επικίνδυνα τμήματα στο οδικό δίκτυο και θα
προτείνει πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση hot spots με υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης
στην περιοχή του έργου που έχουν ήδη εντοπιστεί στο πλαίσιο της παραδοθείσας τεχνικής
έκθεσης.
Μετά την παραλαβή της παρούσας επιστολής, το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να
εξετάσει και να χρηματοδοτήσει πρόσθετα μέτρα δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στα
προβλεπόμενα μέτρα του έργου στο πλαίσιο αυτής της δράσης.
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3.4.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φωτογραφικό Υλικό
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3.4.5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Επιστολή για σύγκληση Ομάδας Συντονισμού
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3.4.6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόσκληση Συνάντησης
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3.4.7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πρόσκληση προς Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας
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3.4.8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πρόσκληση προς ΕΟΑΕ
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3.4.9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πρόσκλησης προς ΥΠΕΝ

75/142

76/142

3.4.10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πρόσκληση προς ΥΜΕ
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3.5

3.5.1

5η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο
Αμύνταιο
Εισαγωγή

Η 5η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στο Αμύνταιο.

3.5.2

Συμμετέχοντες
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3.5.3

Πρακτικά

.3.5.3.1

Προπαρασκευαστικές Δράσεις
 Δράσεις Α1 & Α2

Οι δράσεις Α1 και Α2 ολοκληρώθηκαν με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων
παραδοτέων τους. Απομένει η παράδοση της τελικής έκδοσης του παραδοτέου «A technical
report that will analyze the results of the estimation of population size and distribution of
the species targeted by the project» από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο συντονιστή δικαιούχο LEVER.
 Δράση Α3
Έχει γίνει ανάθεση του αντικειμένου που αφορά στην ανάπτυξη της γεωβάσης
δεδομένων και το παραδοτέο της δράσης πρόκειται να παραδοθεί από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο
συντονιστή δικαιούχο στις 15 Νοεμβρίου 2018.
 Δράση Α4
Η αρχική μελέτη αναθεωρήθηκε ώστε να είναι ευκολότερη η εφαρμογή του
προτύπου για το «Σήμα ποιότητας καφέ αρκούδας» από περισσότερες επιχειρήσεις της
περιοχής. Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα του αρμόδιου Φορέα έκδοσης,
αναθεώρησης και πιστοποίησης του προτύπου. Ο Δήμος Αμυνταίου εξέφρασε ήδη την
πρόθεση να αναλάβει όλες αυτές τις αρμοδιότητες, υπάρχουν όμως δύο βασικά
προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι περιορίζεται η περιοχή εφαρμογής στα όρια του Δήμου
ενώ η περιοχή εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει και το Δήμο Φλώρινας. Το δεύτερο
αφορά στην απουσία της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει
τη λειτουργία των Δήμων. Θα πρέπει να είναι λοιπόν ένας φορέας που θα μπορεί να
πιστοποιεί κάθε είδος επιχείρησης και σε όλη την περιοχή εφαρμογής του έργου. Έγιναν
διάφορες προτάσεις όπως να αναλάβει το εμπορικό επιμελητήριο Φλώρινας, το οποίο
εκδήλωσε το ενδιαφέρον του κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο πλαίσιο της δράσης C1

80/142

που όμως δεν μπορεί να πιστοποιεί επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα ή ο κτηνοτροφικός
συνεταιρισμός της ΑΔΗΔΜ στη Βλάστη με τους αντίστοιχους περιορισμούς.
Ακόμα, αναφέρθηκε ο φορέας διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της
περιοχής, ωστόσο καθώς δεν έχει συσταθεί ακόμα δεν είναι δυνατό να αναλάβει το
αντικείμενο στην παρούσα φάση. Ίσως αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE
ABYBEAR ως μια δράση AFTER LIFE που θα εξασφαλίζει και την συνέχεια του έργου.
Τέλος, αναφέρθηκε και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην περίπτωση που υπάρξει μεγάλο
ενδιαφέρον κατά την πιλοτική εφαρμογή του έργου και ο αριθμός των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων ξεπεράσει της 100, προϋπόθεση απαραίτητη μετά την επικοινωνία που έχει
ήδη γίνει.
Αποφασίσθηκε να γίνει μια ειδική για το θέμα συνάντηση του εταιρικού σχήματος το
επόμενο διάστημα, ώστε να καθορισθούν οι επόμενες ενέργειες και να αρχίσει η εφαρμογή
του προτύπου.
 Δράση Α5
Ολοκληρώθηκε, ωστόσο θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της στο
πλαίσιο των δράσεων C2 και E1, που αφορούν την ενημέρωση και εκπαίδευση των
αρμόδιων φορέων και των επιχειρήσεων τουρισμού.

.3.5.3.2

Δράσεις Υλοποίησης
 Δράση C1

Υλοποιούνται με επιτυχία οι προγραμματισμένες συναντήσεις σε οικισμούς και
φορείς της περιοχής του έργου από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Έχει ξεκινήσει η συλλογή των
ερωτηματολογίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.
Τα δυο παραδοτέα της δράσης προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Απριλίου
2019. Στα παραδοτέα δεν πρέπει να αναφέρονται προσωπικές διαπιστώσεις των
συμμετεχόντων που δεν αφορούν το σκοπό των συναντήσεων που είναι η βελτίωση των
μέσων αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου –αρκούδας. Τα παραδοτέα θα σταλούν για
παρατηρήσεις σε όλους τους εταίρους πριν την τελική έκδοσή τους.
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την
ΚΑΛΛΙΣΤΩ χωρίς περιορισμούς για ερευνητικούς σκοπούς.
 Δράση C2
Το δεύτερο μέρος του πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τα μέσα αρμονικής
συμβίωσης ανθρώπου - αρκούδας θα γίνει στις 17 και 18 Δεκεμβρίου στο Αμύνταιο. Στο
σεμινάριο θα κληθούν να συμμετέχουν όσοι συμμετείχαν στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου
που υλοποιήθηκε στη Βλάστη το Δεκέμβριο του 2017.
Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ θα στείλει τη θεματολογία σε όλους τους εταίρους μέσα στη βδομάδα,
και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία και με το περιεχόμενο της πρότασης.
Μετά να βγει πρόσκληση από την ΑΔΗΔΜ, η οποία και είναι υπεύθυνη της δράσης.
Αφού θα γίνει στο Δήμο Αμυνταίου καλό είναι να καλεί και ο Δήμαρχος. Η LEVER και η
Καλλιστώ θα υποστηρίξουν.
Θα πρέπει να αγοραστεί ένα anti-poison KIT για επίδειξη στη διάρκεια του
σεμιναρίου (LEVER σε συνεργασία με ΚΑΛΛΙΣΤΩ) Επίσης, θα μπορούσε να γίνει επίδειξη των
αντιδολωματικών σκύλων όπως έγινε στη συνάντηση που οργανώθηκε στο Σκλήθρο.
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Η LEVER θα επικοινωνήσει με την κα Βαλαώρα ώστε να ρωτήσει αν είναι δυνατή η
υλοποίηση του 2ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου εκτός της περιοχής του έργου και
συγκεκριμένα στα Γρεβενά ώστε να εκπαιδευτούν περισσότερα άτομα και σε άλλες
περιοχές αρμοδιότητας της ΑΔΗΜ.
Σχετικά με τις επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών (Staff exchange trips) στο
εσωτερικό, προτάθηκε να γίνει η δεύτερη (η πρώτη έγινε στο LIFE Arctos στην Καστοριά)
είτε στο φορέα διαχείρισης της Πίνδου είτε της Ροδόπης κάποια ημέρες μεταξύ 10 και 13
Δεκέμβρη. Να συνεργαστεί η ΚΑΛΛΙΣΤΩ με την ΑΔΗΔΜ (Ψαρούδας-Παπαγεωργίου) ώστε να
οργανωθεί η επίσκεψη.
Τέλος, σε σχέση με τις επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών (Staff exchange trips) στο
εξωτερικό (Ιταλία, Σλοβενία και μια ακόμα χώρα της Ευρώπης) αυτές θα οργανωθούν με
τον νέο έτος. Σε μία από αυτές θα συμμετέχει και η ομάδα έργου του Αμυνταίου αν και δεν
προβλέπεται στην πρόταση.
 Δράση C3
Η ΑΔΗΔΜ προετοιμάζει τα τεύχη του διαγωνισμού για την προμήθεια και
εγκατάσταση των αποτρεπτικών και των πινακίδων ενημέρωσης στο οδικό δίκτυο
Αμυνταίου – Βεύης και θα χρειασθεί υποστήριξη στα παρακάτω:
o
o
o

Καθορισμός χρονοδιαγράμματος (αναλαμβάνει η LEVER)
Απαλοιφή τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού που φωτογραφίζουν
συγκεκριμένα είδη (αναλαμβάνει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ)
Έκδοση άδειας εγκατάστασης των αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο από
Περιφέρεια (αναλαμβάνει η ΑΔΗΔΜ)

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο διαγωνισμό η υποχρέωση του εργολάβου
να παραδώσει μελέτη εφαρμογής με τις τελικές θέσεις εγκατάστασης των αποτρεπτικών σε
περίπτωση διαφοροποίησης από την υφιστάμενη μελέτη.
Ο διαγωνισμός αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και θα έχει
διάρκεια υποβολής προσφορών 22 ημέρες.
 Δράση C4
Αναφέρθηκαν οι ενέργειες που υλοποίησε η ΚΑΛΛΙΣΤΩ μέχρι σήμερα για τον
καθορισμό των προδιαγραφών του Κυτίου ειδικού αποτρεπτικού εξοπλισμού όπως
αναφέρθηκαν και στο μήνυμα της κας Παυλίδου στις 8/11 και του κου Μερτζάνη στις 9/11.
Το βασικό πρόβλημα αφορά στην αδειοδότηση εισαγωγής και χρήσης του εξοπλισμού για
το οποίο παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του κου Μερτζάνη δε μπόρεσε να μιλήσει
με τους υπεύθυνους υπαλλήλους των αρμόδιων φορέων. Το θέμα θα αναλάβει να επιλύσει
η ΑΔΗΔΜ (κος Παπαευθυμίου) που έχει και την αρμοδιότητα.
Με βάση τα προηγούμενα, θα πρέπει η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού να γίνει
από την ΑΔΗΔΜ και επιπλέον να μεταφερθεί και πάλι το κονδύλι των 12.500 € από το Δήμο
Αμυνταίου στην ΑΔΗΔΜ. Η ΑΔΗΔΜ ζήτησε πλέον της προμήθειας των ΚΙΤ να συμπεριλάβει
και την προμήθεια των 4 ραδιοκολάρων (10.000 €) στον ίδιο διαγωνισμό, τα οποία είχαν
μεταφερθεί στο Δήμο Αμυνταίου. Οι προδιαγραφές και των δύο έχουν σταλεί από την
ΚΑΛΛΙΣΤΩ στην ΑΔΗΔΜ και απομένει η λήψη των προαναφερθέντων αδειών για να
προκηρυχθεί.
Τέλος, θα γίνει και πάλι τροποποίηση του προϋπολογισμού και των συμβάσεων
εταιρικής σχέσης του Δήμου Αμυνταίου και ΑΔΗΔΜ με LEVER και ώστε να μεταφερθούν τα
προϋπολογισθέντα ποσά στην ΑΔΗΔΜ.
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Πέραν των κυτίων αποτρεπτικών πρέπει να γίνει προμήθεια και του κάτωθι
εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΟΑΕ :

Η ΑΔΗΔΜ θα προκηρύξει άμεσα την προμήθεια του οχήματος 4Χ4. Σχετικά με την
προμήθεια της θερμικής κάμερας και των δεκτών και αντενών η LEVER έστειλε τις
προδιαγραφές σε προμηθευτή και αναμένει απάντηση για ποια είδη μπορεί να
προμηθεύσει και σε ποια τιμή. Επίσης έστειλε και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού τις
δράσεις C8 του Αμυνταίου. Μέσα στη βδομάδα αναμένεται απάντηση από τον
προμηθευτή. Σε περίπτωση που έχει απορίες επί του διαγωνισμού θα επικοινωνήσει με το
Δήμο Αμυνταίου.
Τέλος, συζητήθηκε και το θέμα των Δελτίων Τύπου που εκδίδονται για τη λειτουργία
της ΟΑΕ. Καθώς υπεύθυνη για την ΟΑΕ είναι η Διεύθυνση Δασών αυτή είναι και η μόνη
υπεύθυνη για την έκδοσή τους. Τα συγκεκριμένα δελτία δεν αφορούν στο έργο LIFE
AMYBEAR και γι’ αυτό δεν πρέπει να μνημονεύεται σε αυτά. Σε συνέχεια αυτών θα είναι
δυνατή η έκδοση ανακοινώσεων που θα αφορούν τη συμμετοχή του έργου και των εταίρων
του στις ενέργειες της ΟΑΕ.
 Δράση C5 & C6
Το δίκτυο ανταλλαγής σκύλων λειτουργεί επιτυχώς (Δράση C5) αν και έχουν
καταγραφεί θάνατοι σκύλων του δικτύου από δηλητηριάσεις λόγω της καθυστέρησης στην
προμήθεια των κυτίων πρώτων βοηθειών (Δράση C6).
Σχετικά με την προμήθεια, των κυτίων παροχής πρώτων βοηθειών για
δηλητηριασμένους σκύλους, έχουν επικαιροποιηθεί οι προδιαγραφές και οι τιμές ώστε να
μην κηρυχθεί άγονος. Αναμένεται η δημοσίευσή του από το Δήμο Αμυνταίου.
 Δράση C7
Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ηλεκτροφόρων περιφράξεων είναι έτοιμος και
θα προκηρυχθεί έως το τέλος του μήνα. Οι περιφράξεις θα δοθούν σε όσους εκδήλωσαν
ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έβγαλε ο Δήμος.
Σχετικά με τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων καθώς ακόμα δεν έχει καθοριστεί ο
τύπος που είναι κατάλληλος και οι μέχρι σήμερα προτάσεις δεν ικανοποιούν το σκοπό του
έργου και παράλληλα τον εύκολο χειρισμό τους από τους πολίτες και την υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου Αμυνταίου κατά την αποκομιδή τους, θα εξεταστούν άλλες
λύσεις. Θα αποσταλούν τύποι κάδων από ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε Δ. Αμυνταίου και LEVER ώστε να
καταλήξουμε στον τύπο και στη συνέχεια η LEVER με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ να έρθουν σε
επικοινωνία με κατασκευαστές κάδων ώστε να προσαρμοστεί η λύση στους κάδους που
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και είναι συμβατοί με τα απορριμματοφόρα του Δήμου.
Η απόφαση για τους τύπους πρέπει να ληφθεί εντός της εβδομάδας ώστε την επομένη να
γίνει η επαφή με τους κατασκευαστές.
 Δράση C8
Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρθηκε στη δράση C4 απαιτείται και η προμήθεια
των παρακάτω ειδών για τη λειτουργία της ΟΑΕ.
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Ο εξοπλισμός που αφορά στο Δήμο Αμυνταίου περιλαμβάνεται σε αυτών που
αποστάλθηκε στον προμηθευτή που αναφέρθηκε στη Δράση C4.
Η προμήθεια του εξοπλισμού που αφορά στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ θα γίνει άμεσα. Παρακαλώ
να μας δώσετε μια ημερομηνία αν είναι εφικτό.

.3.5.3.3

Δράσεις Δημοσιοποίησης
 Δράση Ε2

Υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή των TV και radio Spots. Δεν ανταποκρίνεται η
cloudprint στα μηνύματα μας. Πρέπει ο Δήμος Αμυνταίου άμεσα να έρθει σε επικοινωνία
μαζί τους. Θα προσπαθήσει και η LEVER.
 Δράση Ε5
Οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ξεκίνησαν να υλοποιούνται από τον
Οκτώβριο. Παραδόθηκε στη LEVER το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των επόμενων
ενεργειών ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση εφαρμογής του.

.3.5.3.4

Δράσεις Διαχείρισης
 Δράση F1

H κα Βαλαώρα ενημέρωσε τη LEVER ότι η project adviser κα Anita Fassio προτίθεται
να επισκεφτεί το έργο στα μέσα Μαρτίου του 2019. Πρόταση των εταίρων είναι να
μεταφερθεί η επίσκεψη αυτή για τις αρχές Μαΐου ώστε να έχουν εγκατασταθεί και τα
αποτρεπτικά στο οδικό δίκτυο και να έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση και άλλες δράσεις
του έργου. Την πρόταση αυτή θα μεταφέρει η υπεύθυνη έργου στην κα Βαλαώρα. Θα
πρέπει να γίνει μέσα στον Ιανουάριο η οικονομική έκθεση του έργου από όλους τους
εταγια την περίοδο από την υποβολή του ενδιάμεσης έκθεσης έως το τέλος του 2018. Θα
σταλεί σχετικό μήνυμα από τη LEVER. Λόγω της μεταφοράς δαπανών από το Αμύνταιο στην
ΑΔΗΔΜ θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού τους αλλά και των
συμβάσεων εταιρικής σχέσης με τον επικεφαλής εταίρο. Εντός της εβδομάδας θα σταλεί η
τροποποίηση του προϋπολογισμού τους από τη LEVER ώστε να συμφωνηθεί και να
προχωρήσει και η τροποποίηση των συμβάσεων.
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3.5.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παρουσιάσεις
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3.5.5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Φωτογραφικό Υλικό
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3.6
3.6.1

6η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στη
Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της 6ης Συνάντησης της
Ομάδας Συντονισμού του LIFE AMYBEAR που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της LEVER
στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

3.6.2
Α
/Α

Συμμετέχοντες
Αντιπρόσωπος

Δικαιούχος

Χώρα

Επώνυμο

Όνομα

LEVER

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

Πολύκαρπος

Ελλάδα

LEVER

ΠΡΟIΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

Ελλάδα

LEVER

AΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ελλάδα

ΑΔΗ-ΔΜ

ΛΟΥΤΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ελλάδα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ελλάδα

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟ

ΑΔΗ-ΔΜ

Υ

ΑΔΗ-ΔΜ

ΠΕΔΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Ελλάδα

ΑΔΗ-ΔΜ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ελλάδα

ΑΔΗ-ΔΜ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Ελλάδα

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελλάδα

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελλάδα

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΨΑΡΟΥΔΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ελλάδα

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΤΣΑΝΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελλάδα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ελλάδα

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΚΙΑΝΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ελλάδα

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΜΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ελλάδα

ΓΛΟΥΦΤΣΗ

ΣΟΦΙΑ

Ελλάδα

ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ελλάδα

Δ/νση
Φλώρινας

Δασών

Δ/νση
Φλώρινας

Δασών
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ΝΕΕΜΟ/
ΕΑSME

3.6.3

ΒΑΛΑΩΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Ελλάδα

Πρακτικά





2.1 Ημερήσια Διάταξη
Προσέλευση –Χαιρετισμοί
Παρουσίαση των Δράσεων του Έργου στην περιοχή και Συζήτηση

.3.6.3.1

Προσέλευση-Χαιρετισμοί

Τη συνάντηση άνοιξε η χειρίστρια του έργου κ. Βαλαώρα Γεωργία, η οποία
αντιπροσωπεύει την υπηρεσία ΝΕΕΜΟ/ΕΑSME. Αρχικά ευχαρίστησε όλους τους εταίρους
του έργου για την παρουσία τους και έκανε μια σύντομη αναφορά στους λόγους της
επίσκεψης της, που είναι η επίβλεψη καθώς και ένας σύντομος έλεγχος των δράσεων του
έργου, καθώς και η συνεισφορά της στον σχεδιασμό και την οργάνωση της επικείμενης
έλευσης της κα. Annita Fassio, από την υπηρεσία ΝΕΕΜΟ/ΕΑSMΕ, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στον σχεδιασμό της επερχόμενης συνάντησης του
έργου, είναι αναγκαίο να σχεδιαστεί και να οργανωθεί λεπτομερής ατζέντα του
προγράμματος της διήμερης συνάντησης της με τους εταίρους του έργου (28-29/03/2019)
καθώς και να οριστεί το καθημερινό πρόγραμμα επισκέψεων πεδίου και των συναντήσεων
εργασίας που θα πραγματοποιηθούν.

.3.6.3.2

Εξέλιξη Δράσεων του Έργου

Α1.
Για τη δράση Α1 αναφέρθηκε από τον υπεύθυνο εταίρο Kαλλιστώ ότι έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες του παραδοτέου.
Α2.
Για τη δράση Α2 αναφέρθηκε από την Καλλιστώ ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
του παραδοτέου. Η Καλλιστώ ως εταίρος του έργου ανέφερε ότι 44 άτομα έχουν
Α3.
Για τη δράση Α3 αναφέρθηκε από την Καλλιστώ ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
του παραδοτέου.
Α4.
Για τη δράση Α4, η Lever ως συντονιστής εταίρος του έργου πρότεινε να συζητηθεί
ποιος πρόκειται να είναι ο φορέας που θα αναλάβει την πιστοποίηση των επιχειρήσεων και
των ομάδων τοπικών φορέων, των τοπικών προϊόντων και των τουριστικών επιχειρήσεων
με το τοπικό σήμα ποιότητας της καφέ αρκούδας. Στα πλαίσια αυτά, προτάθηκαν και
συζητήθηκαν ορισμένοι πιθανοί φορείς πιστοποίησης, όπως ο προς σύσταση Φορέας
Διαχείρισης της περιοχής μελέτης, είτε ο Δήμος Αμυνταίου, είτε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.
Επισημάνθηκε, επιπλέον η συμβολή και αξία του σήματος ποιότητας, στην αναγνώριση της
καφέ αρκούδας ως ένα είδος που δεν έχει μόνο περιβαλλοντική αλλά και οικονομική αξία
για τις τοπικές κοινωνίες.
Η συζήτηση κατέληξε στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του εσωτερικού
οργανισμού του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα του πεδίου νομιμοποίησης του σε
διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας.
Α5.
Για τη δράση Α5, η Lever, υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του έργου αναφέρθηκε ότι
έχει ολοκληρωθεί και ο τελευταίος έλεγχος του περιεχομένου του παραδοτέου του έργου
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καθώς και η εναρμόνιση του σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές περιεχομένου
της περιγραφής της πρότασης του έργου.
C1.
Για τη δράση C1, και συγκεκριμένα για την C1.2 που περιλαμβάνει την δημιουργία
του questionnaire report αναφέρθηκε ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου καθώς
και ότι το Αctivity report θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Μαρτίου 2019.
C2.
Για τη δράση C2.1 που περιλαμβάνει τα Εxchange Trips- Study Visit Reports
(επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών), συζητήθηκε ο σχεδιασμός και η χρονική τοποθέτηση
των ταξιδιών του έργου. Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα 3 study visit
report σε πιθανές οριζόμενες ημερομηνίες: α) 10-15 Απριλίου 2019 στο Abruzzo της Ιταλίας,
β) τον Ιούνιο στην Σλοβενία, γ) τον Σεπτέμβριο στην Βουλγαρία.
Για την δράση C2.2 στην οποία περιλαμβάνονται τα διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια
για τα μέσα αρμονικής συμβίωσης ανθρώπου-αρκούδας, προσεγγιστικά ορίστηκε η
τοποθεσία και ο χρονικός ορίζοντας πραγματοποίησης τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται να
πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2019 στην Φλώρινα και τον Ιουνίου 2019 στο Νυμφαίο.
C3.
Για τη C3 δράση, η AΔΗΔΜ που αποτελεί τον εταίρο του έργου που είναι υπεύθυνος
για την προμήθεια και την εγκατάσταση των αποτρεπτικών πινακίδων και των
προειδοποιητικών μέσων για το οδικό δίκτυο Αμυνταίου-Βεύης, ανέφερε ότι προετοίμασε
τα τεύχη του διαγωνισμού και έχει εκδώσει την άδεια εγκατάστασης των αποτρεπτικών στο
οδικό δίκτυο. Αναμένεται η εκταμίευση των χρημάτων από το πράσινο ταμείο που έχει ως
προϋπόθεση την αγορά του οχήματος 4*4 ως απαραίτητης δαπάνης για την
πραγματοποίηση του αιτήματος χρηματοδότησης. Η πιθανή ημερομηνία ορισμού
αναδόχου είναι στις 15/3/2019.
C4.
Η δράση C4 ακολούθησε ως επόμενο θέμα συζήτησης η διαδικασία της προμήθειας
4*4 οχήματος για την υλοποίηση των δράσεων της ομάδας άμεσης επέμβασης σε
περιστατικά εμπλοκής της καφέ αρκούδας λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων. Τον
διαγωνισμό της προμήθειας του αυτοκινήτου τον έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δασών
Φλώρινας, όμως ο διαγωνισμός δεν κάλυπτε τις προδιαγραφές της προκήρυξης του έργου
και επρόκειτο να υποβληθεί εκ νέου περί τα μέσα του Μαρτίου 2019. Επισημάνθηκε η
αναγκαιότητα όσο το δυνατόν συντομότερης προμήθειας του οχήματος 4*4 καθώς
θεωρείτε ως αναγκαίο μέσο εύρυθμης λειτουργίας και υλοποίησης των δράσεων της
Ομάδα ‘Άμεσης Επέμβασης.
C5 και C6.
Για τη δράση C5, η αναφορά δραστηριοτήτων για το έτος 2018 (C5.2) από τον
υπεύθυνο φορέα του έργου Καλλιστώ, έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Για την δράση C6, ο
διαγωνισμός της προμήθειας των κυτίων πρώτων βοηθειών έχει ολοκληρωθεί και
υπογραφεί από τον ανάδοχο.
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C7 και C8.
Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ηλεκτροφόρων περιφράξεων είναι έτοιμος,
έχει προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Οι περιφράξεις θα δοθούν
σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έβγαλε ο Δήμος.
Σχετικά με τους ειδικά κατασκευασμένους κάδους απορριμάτων, ο Δήμος Αμυνταίου
υπεύθυνος εταίρος της δράσης προχώρησε σε καθορισμό των προδιαγραφών που
ικανοποιούν τον σκοπό του έργου και παράλληλα τον εύκολο χειρισμό τους από τους
πολίτες και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου κατά την αποκομιδή τους. Απεστάλησαν
ορισμένοι τύποι κάδων από τους ειδικούς της Καλλιστώ και του Δ.Αμυνταίου και την Lever,
οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τους κατασκευαστές των κάδων.
Ο Δήμος Αμυνταίου, βρίσκεται στην διαδικασία της δειγματοληψίας (φωτογραφίες,
προκοστολόγηση και καθορισμός προδιαγραφών) καθώς και την ανεύρεση
οικονομικότερης προσφοράς) αλλά και επιτόπιες επαφές με τον καταλληλότερο υποψήφιο
προμηθευτή ώστε οι κάδοι να έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά καταλληλότητας και
εφαρμοσιμότητας. Επίσης, έχει αποφασιστεί η διαδικασία της προμήθεια να γίνει με
απευθείας ανάθεση.
Σχετικά με τη δράση C8 και την προμήθεια των αποτρεπτικών μέσων όπως (IR
Cameras, Scarecrow, Supersonic Horn, Criter-Gitter, Food trap with pepper spray), η
Καλλιστώ έχει προχωρήσει στην ανεύρεση προμηθευτή από την Βουλγαρία και θα
οριστικοποιήσει την ανάθεση εντός των επόμενων δύο μηνών.
D1.
Για τη δράση αυτή, υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της είναι η Καλλιστώ, η οποία
πρόκειται να προχωρήσει στην δημιουργία θεματικών ομάδων με βάση τα σενάρια
υιοθέτησης καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που
διανεμήθηκαν σε τοπικές ομάδες ενδιαφέροντος κατά την διάρκεια της δράσης C1, περί το
τέλος του Μαΐου 2019. Επιπλέον με βάση τα παραπάνω πρόκειται να συνταχθεί αναφορά
των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου καθώς και η σύνταξη αναφοράς για των
δράσεων της D1 που σχετίζονται με την κοινωνική έρευνα διανομής του ερωτηματολογίου.
D2.
Για τη δράση D2, υπεύθυνος φορέας της δράσης είναι η Lever, η οποία ανέφερε ως
συντονιστής του έργου, ότι η δράση της παρακολούθησης της επίδρασης που έχει η
εκπαίδευση του προσωπικού (C2) και της αποτελεσματικότητας των αποτρεπτικών μέσων
(C3) καθώς και της παρακολούθησης της εφαρμογής των αποτρεπτικών δολωμάτων (C6),
πρόκειται να προχωρήσει μετά και την ολοκλήρωση των δράσεων της C 3 και C6 καθώς και
την ολοκλήρωση των επισκέψεων ανταλλαγής εμπειριών και των εκπαιδευτικών
σεμιναρίων (περί το τέλος Ιουνίου 2019), (C2) οι οποίες παρουσίασαν μικρή καθυστέρηση
στην υλοποίησης τους.
D3.
H δράση D3, της οποίας υπεύθυνη είναι η Καλλιστώ, σχετίζεται με την
παρακολούθηση των αλλαγών που εντοπίζονται μετά την ολοκλήρωση των δράσεων C4,
C5, C6 και C8 στην διευθέτηση της σχέσης αλληλεπίδρασης και συνύπαρξης μεταξύ καφέ
αρκούδας και ανθρώπινου παράγοντα. Αναφέρθηκε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καθώς
υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού των αποτρεπτικών μέσων και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η
παρακολούθηση της συμπεριφοράς της αρκούδας σε αυτά τα μέσα.
D4.
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H δράση D4, της οποίας φορέας υλοποίησης είναι η Lever, σχετίζεται με την εκτίμηση
και αξιολόγηση της κοινωνικό-οικονομικών επιδράσεων του έργου στην τοπική οικονομική
ανάπτυξη και τον τοπικό πληθυσμό, πρόκειται να εμπλουτιστεί με πληροφοριακό υλικό που
θα συλλεχθεί κατά την εξέλιξη των ενδιαμέσων δράσεων του έργου και να υλοποιηθεί η
ανασύνταξη της περί το τέλος Ιουνίου 2019.
D5.
H δράση D5, αναφέρεται στην αξιολόγηση των οικοσυστημικών λειτουργιών καθώς
και στην παρακολούθηση του πληθυσμού στοχευόμενων ειδών και το καθεστώς διανομής
και τις τάσεις στην περιοχή του έργου. Αναφέρθηκε ότι η Καλλιστώ ως φορέας υλοποίησης
του έργου, ότι υπάρχει ήδη σύμβαση με το εργαστήριο του ΑΠΘ και συγκεκριμένα με το
εργαστήριο γενετικής για την εξέταση του βιολογικού υλικού της καφέ αρκούδας.
D6.
Σκοπός της δράσης αυτής της οποίας υπεύθυνος είναι η Lever, είναι η δημιουργία
ενός μοντέλου με βασικούς δείκτες σχετικά με την απόδοση του έργου. Οι δείκτες είναι
κατάλληλοι για τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου. Η δράση αυτή βρίσκεται σε
στάδιο εξέλιξης και περαιτέρω εμπλουτισμού.
E1 και Ε2.
Η δράση E1, της οποίας υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αμύνταιου και σκοπός της δράσης
είναι η εισαγωγή και η διάδοση του κεντρικού μηνύματος του έργου στο κοινό στόχο (ευρύ
κοινό, ντόπιοι και βασικές ομάδες ενδιαφέροντος).
Σχετικά με τη δράση Ε2 και συγκεκριμένα για το τηλεοπτικό spot, αφού
παρουσιάστηκε, αποφασίστηκε και μετά την εμπλοκή της χειρίστριας του έργου κα.
Βαλαώρας ότι προκύπτει η ανάγκη επέκτασης του για όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο
1.40, ώστε να καλύπτει και τις προδιαγραφές του έργου αλλά και να είναι εμφανέστερη η
παρουσία του κοινωνικού του μηνύματος. Σχετικά με το ραδιοφωνικό σποτάκι, η
χειρίστρια του έργου κα. Βαλαώρα τόνισε την αναγκαιότητα του λεκτικού του έργου Life και
στην αρχή και στο τέλος του ραδιοφωνικού μηνύματος. Αναφέρθηκε ότι και για το logo του
έργου έχει παραχθεί το υλικό του poster, leaflet bilingual και το flash banner, για το
τελευταίο προκύπτει η ανάγκη ανάδειξης του και από άλλα websites.
Επιπλέον, επισημάνθηκε η δημιουργία λίστας τηλεοπτικών καναλιών και
ραδιοφώνων, μέσω της cloudprint, καθώς και να οργανωθεί και σταλθεί το υλικό της
δράσης Ε1 και Ε2 σε όλους τους εταίρους.
Ε3.
Αναφέρθηκε ότι η δράση E3 εξελίσσεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό της και
ικανοποιεί την διάχυση των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου καθώς και την
αποκτηθέντα αποτελέσματα σχετικά με την συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας, διαμέσου
συνεδρίων, συναντήσεων δημοσιογράφων, εκπροσώπων και βασικών ομάδων
ενδιαφέροντος καθώς και με την δικτύωση με άλλα έργα Life που ασχολούνται με την
διατήρηση μεγάλων σαρκοφάγων. Στα πλαίσια της δικτύωσης αυτής θα συμμετάσχει το
άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα η Καλλιστώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής,
στην οποία θα συζητηθεί η συνύπαρξη του ανθρώπου με μεγάλα θηλαστικά.
Ε4 και Ε5.
Για τη δράση Ε4 η διαχειρίστρια του έργου προχώρησε σε συγκεκριμένες υποδείξεις,
σχετικές με την οργάνωση και τον σχεδιασμό του website http://lifeamybear.eu.
Συγκεκριμένα, υπέδειξε την προσθήκη φωτογραφιών από δράσεις και επισκέψεις πεδίου
καθώς και από συναντήσεις εργασιών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και ταξιδιών
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ανταλλαγής εμπειριών στις οποίες να υπάρχει η προσθήκη σύντομης λεζάντας. Επιπλέον,
για κάθε δράση που παρουσιάζεται στο website να υπάρχει το αντίστοιχο παραδοτέο του
σε αρχείο pdf αλλά και η περίληψη του σε ελληνικά και αγγλικά. Τόνισε επίσης την ανάγκη
να προστεθούν οι τεχνικές αναφορές καθώς και η περίληψη τους. Για την δράση Ε5 που
αφορά την διοργάνωση περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων, της οποία υπεύθυνος φορέας
υλοποίησης είναι η Καλλιστώ, η οποία αναφέρθηκε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε
εμπλουτισμό του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τον
Μάρτιο του 2019 επιμελήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, τον Μάιο του 2019 θα οργανώσει
εκπαιδευτικές επισκέψεις στα μονοπάτια της αρκούδας για δασκάλους και
δημοσιογράφους καθώς και τον Σεπτέμβριο του 2019 σε μαθητές.
Δράσεις F.
Για τη δράση και τις υποδράσεις της F, συζητήθηκε εκτενώς ο προγραμματισμός της
έλευσης της κα. Fassio, project adviser του έργου στις 27 και 28 Μαρτίου 2019. Συζητήθηκε
από όλους τους εταίρους και από την χειρίστρια του έργου κα. Βαλαώρα ο αναλυτικός
σχεδιασμός των τεχνικών και περιγραφικών χαρακτηριστικών όλων των ημερών του
ταξιδιού της κα. Fassio, τόσο για την συνάντηση εργασίας με όλους τους εταίρους όσο και
την επίσκεψη πεδίου που θα πραγματοποιήσει στον Δ.Αμυνταίου.

3.6.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Φωτογραφικό Υλικό
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7η Συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου στο
Αμύνταιο

3.7
3.7.1

Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά και τις Δραστηριότητες της Ομάδας Έργου με
την Ευρωπαϊκή Επίτροπο του Life AmyBear που πραγματοποιήθηκε στο Αμύνταιο την
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2019.

3.7.2

Συμμετέχοντες

Α

Δικαιούχος

/Α

Αντιπρόσωπος
Επώνυμο

Όνομα

Χώρα

17.

LEVER

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ελλάδα

18.

LEVER

ΠΡΟIΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

Ελλάδα

19.

LEVER

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ

Ελλάδα

20.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ελλάδα

21.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Ελλάδα

22.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

23.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΨΑΡΟΥΔΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ελλάδα

24.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελλάδα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

Ελλάδα

25.

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΜΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ελλάδα

26.

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΚΙΑΝΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ελλάδα

27.

Δ/νση
Δασών Φλώρινας

ΓΛΟΥΦΤΣΗ

ΣΟΦΙΑ

Ελλάδα

3.7.3

Πρακτικά

Αρχικά, η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του εταιρικού σχήματος του έργου
στο Δήμο Αμυνταίου από το Δήμαρχο, κ. Μπιτάκη. Ακολούθως, έγινε ανάλυση των
δράσεων και των ενεργειών που απαιτούνται.

.3.7.3.1

Δράσεις Α1, Α2, Α3, Α5

Για τις δράσεις Α1, Α2, Α3 και Α5 αναφέρθηκε από την LEVER A.E
ολοκληρωθεί.

.3.7.3.2

ότι έχουν

Δράση Α4

Για τη Δράση Α4, η LEVER ως συντονιστής εταίρος της δράσης, αναφέρθηκε στις
συναντήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τα μέλη της ομάδας εργασίας του
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έργου του Δήμου Αμυνταίου καθώς και με τον πρόεδρο του εμπορικού και βιομηχανικού
επιμελητηρίου Φλώρινας σχετικά με την πιστοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων με το
σήμα ποιότητας της καφέ αρκούδας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι κατά τη διάρκεια
της συνάντησης με τα στελέχη του Δήμου αποφασίσθηκε να γίνει πρόταση στο
Επιμελητήριο Φλώρινας να αναλάβει την εφαρμογή του προτύπου ως ο πλέον αρμόδιος
επαγγελματικός φορέας της περιοχής. Τα στελέχη της LEVER συναντήθηκαν με τον
Πρόεδρο, κο Σαπαλίδη και τον Αντιπρόεδρο κο Σιάπκα του επιμελητήριου Φλώρινας και
τους παρουσίασαν το Σήμα ποιότητας και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις
που θα το λάβουν. Επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του συντονιστή εταίρου, ότι το
πρότυπο ποιότητας, πρόκειται να αναδείξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των
επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και να συνεισφέρει στην εξωστρέφεια της περιοχής
θέτοντας προοπτικές αναγνωσιμότητας.
Ανακοινώθηκε, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να υλοποιηθούν 2
ημερίδες ενημέρωσης των επιχειρήσεων από το επιμελητήριο Φλώρινας, μια στο Αμύνταιο
και μια στη Φλώρινα με την υποστήριξη από τη LEVER Α.Ε και τον Δήμο Αμυνταίου, για την
ημερίδα που θα υλοποιηθεί στο Δήμο. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη διεξαγωγή
τεσσάρων σεμιναρίων, δύο σε κάθε νομό, ανάλογα με τις ομάδες στόχους (αγροτικές και
μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης) στη διάρκεια των
οποίων οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση του συστήματος
ποιότητας της «καφέ αρκούδας» και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του προτύπου.
Επιπλέον, τονίστηκε ότι η εταιρεία LEVER A.E θα αναλάβει την υποστήριξη του
Επιμελητηρίου στην εφαρμογή του Σήματος για την καφέ αρκούδα, μέχρι και τη λήξη του
έργου.

.3.7.3.3

Δράση C1

Για τη Δράση C1 υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι προγραμματισμένες συναντήσεις σε
οικισμούς και φορείς της περιοχής του έργου από την Καλλιστώ. Έχει ολοκληρωθεί η
συλλογή των ερωτηματολογίων καθώς και η επεξεργασία και η έκθεση αναφοράς από την
ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Απομένει η δημιουργία των τεσσάρων θεματικών ομάδων, οι οποίες όμως
αποφασίσθηκε να δημιουργηθούν ως εξής: 2 θεματικές ομάδες, για τη διαχείριση των
απορριμμάτων και τους σκύλους φύλαξης κοπαδιών θα δημιουργηθούν άμεσα ενώ οι δύο
άλλες μόλις εγκατασταθούν οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις και ξεκινήσει η εφαρμογή του
σήματος για την καφέ αρκούδα.

.3.7.3.4

Δράση C2

Για τη Δράση C2, έγινε μια σύντομη αναφορά στα μέχρι σήμερα πεπραγμένα, όπως
το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε Βλάστη και Αμύνταιο και οι επισκέψει ανταλλαγής
εμπειρίας σε Καστοριά, Μέτσοβο και Ιταλία. Στο σημείο αυτό, ο συντονιστής εταίρος του
έργου (LEVER A.E) ανέφερε ότι το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αφού
πρώτα ολοκληρωθεί η προμήθεια του κιτίου αποτρεπτικών μέσων της αρκούδας από την
Δασική Υπηρεσία Φλώρινας και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο μέρη, ένα στο
Νυμφαίο και ένα στη Φλώρινα. Στο ίδιο σεμινάριο θα γίνει και η επίδειξη του anti-poison
kit που προμηθεύτηκε ο Δήμος Αμυνταίου από την Καλλιστώ.
Επίσης, στα πλαίσια της δράσης C2 αναφέρθηκε από το συντονιστή εταίρο ότι
απομένει να πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα ακόμη ταξίδι
ανταλλαγής εμπειρίας στον Φορέα Διαχείρισης Ροδόπης και την άνοιξη του 2019 δύο
επισκέψεις στο εξωτερικό, στη Σλοβενία και στη Βουλγαρία. Για την επίσκεψη στη Ροδόπη
έχει ήδη γίνει προφορική συνεννόηση του Σπ. Ψαρούδα από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ με τη
συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Γιούλη Πορτάλιου, οπότε πρέπει
να ακολουθήσει το συντομότερο δυνατόν γραπτή επικοινωνία της ΑΔΗΔΜ και του
συντονιστή εταίρου, ώστε να οργανωθεί η επίσκεψη άμεσα, όσο ο καιρός επιτρέπει την
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πρόσβαση σε ορεινές περιοχές του Εθνικού Πάρκου. Τέλος σε ότι αφορά τις επισκέψεις
ανταλλαγής εμπειριών στο εξωτερικό (Σλοβενία και Βουλγαρία), αναφέρθηκε ότι η
αναβολή του ταξιδιού στη Σλοβενία οφείλεται στην επιστολή της ΕΑΣΜΕ για παράταση του
έργου αλλά και στο υψηλό κόστος μετακίνησης λόγω της εσπευσμένης οργάνωσης τους και
τη μη δυνατότητα συμμετοχής της ομάδας έργου του Δήμου Αμυνταίου.

.3.7.3.5

Δράση C3

Σε ότι αφορά τη Δράση C3 αναφέρθηκε ότι, ο διαγωνισμός για την προμήθεια και την
εγκατάσταση των αποτρεπτικών και των πινακίδων ενημέρωσης στο οδικό δίκτυο
Αμυνταίου-Βεύης έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με τον υπεργολάβο
ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τη σύμβαση στις 14/12/2019. Επισημάνθηκε
ότι θα ήταν ωφέλιμο για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της σύμβαση να συνεργασθεί η
Καλλιστώ με τον Εργολάβο.

.3.7.3.6

Δράση C4

Στα πλαίσια της Δράσης C4, αναφέρθηκε το περιστατικό για την αντιμετώπιση του
πρόσφατου περιστατικού προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένη περιοχή της πόλης της
Φλώρινας και συγκεκριμένα η εμφάνισή της στο Ζωολογικό κήπο της Φλώρινας. Για το
περιστατικό έκαναν άμεση αναφορά και ενημέρωσαν το σύνολο του εταιρικού σχήματος, οι
εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας. Η προϊσταμένη του Δασαρχείου Φλώρινας, κα. Γλούφτση ενημέρωσε
τους εταίρους του έργου για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διαχείριση του
περιστατικού, όπως είναι η σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Κρίσεων σε
περιφερειακό επίπεδο και η απόφαση κλεισίματος του ζωολογικού κήπου για λόγους
ασφαλείας των επισκεπτών και η τοποθέτηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων από το Δήμο
Φλώρινας. Στο πλαίσιο του περιστατικού, η ΜΚΟ Καλλιστώ τοποθέτησε κάμερες στο χώρο
εκδήλωσης του περιστατικού, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγησή του και τη λήψη
διαχειριστικών μέτρων. Το γεγονός αυτό, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων από την πλευρά
του Δήμου Φλώρινας, θέτοντας ζητήματα νομιμότητας τοποθέτησης καμερών και για τον
λόγο αυτό, ζητήθηκε η απεγκατάσταση τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η προϊσταμένη
του Δασαρχείου κα. Γλούφτση.
Επίσης, η κα Γλούφτση αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με το δημοσιογράφο
κο Σπύρο Κουταβά, ο οποίος της ανέφερε ότι ο κος Ψαρούδας σε ανάλογη επικοινωνία με
αυτόν ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην προμήθεια των αποτρεπτικών και ότι
κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Ο κος Ψαρούδας δήλωσε ότι πράγματι, ρωτήθηκε
από τον δημοσιογράφο και του απάντησε ότι υπάρχει καθυστέρηση που οφείλεται σε
χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν οι δημόσιες υπηρεσίες,
προσθέτοντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση των αποτρεπτικών
μέσα στο έτος. Θεωρεί ότι η απάντηση που έδωσε ήταν ακριβής και δεν θα έπρεπε,
κανονικά, να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα σε άλλο εταίρο στο έργο. Φυσικά, δεν είναι σε
θέση να ξέρει πώς ακριβώς μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά του από τον κ. Κουταβά στην κα
Γλούφτση. Στο σημείο αυτό ο κος Κιάνας αναφέρθηκε σε δημοσίευση της Καλλιστώ με θέμα
τη δηλητηρίαση σκύλων και παρατήρησε ότι δεν έγινε αναφορά στο ποιος αγόρασε τα
κυτία, δηλ ο Δήμος Αμυνταίου.
Με αφορμή τα προηγούμενα, ο συντονιστής εταίρος δεσμεύθηκε να συντάξει
πρωτόκολλο επικοινωνίας για να αποφεύγονται αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον, τα
οποία και επισυνάπτονται.
Επιπλέον, στα πλαίσια της ίδιας δράσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας ενημέρωσε τους εταίρους του έργου, για τη προμήθεια του
αυτοκινήτου καθώς και για τη διαδικασία άδειας εισαγωγής από προμηθευτή ειδικών
αποτρεπτικών για την αρκούδα, από εταιρεία Καναδικών συμφερόντων, που έχει
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παράρτημα στη Γερμανία. Στο σημείο αυτό έγινε εκτενής αναφορά των ενεργειών στις
οποίες προέβησαν τα μέλη της ομάδας έργου του LIFE AmyBear. Συγκεκριμένα,
αναφέρθηκε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου/ Δυτ. Μακεδονίας σε συνέχεια του
εγγράφου που έλαβε από τη Δ/νσης Αστυνομίας Φλώρινας, με την οποία δήλωνε
αναρμόδια για την έκδοση της άδειας εισαγωγής, απέστειλε αίτημα στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής και αγοράς των
αποτρεπτικών για την διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες
περιοχές της Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς και Π.Ε Ιωαννίνων. Στο σημείο
αυτό, οι εταίροι συμφώνησαν να έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο
συντονιστής εταίρος του έργου LEVER Α.Ε, προκειμένου να συνεισφέρει στην επίσπευση
των διαδικασιών, χορήγησης άδειας εισαγωγής και αγοράς των αποτρεπτικών.

.3.7.3.7

Δράσεις C5 & C6

Για τη Δράση C5, η Καλλιστώ που έχει την ευθύνη υλοποίησης της συγκεκριμένης
δράσης του έργου, ανέφερε ότι η αναφορά δραστηριοτήτων για το έτος 2018 έχει
ολοκληρωθεί, από την συνεργάτη του προγράμματος κα. Τσοκανά. Σε ότι αφορά την Δράση
C6, ο Δήμος Αμυνταίου ενημέρωσε το εταιρικό σχήμα ότι στις 14/5/2019 παρέλαβε τα 800
κιτία πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις δηλητηρίασης σκύλων φύλαξης κοπαδιών. Η
Καλλιστώ στο σημείο αυτό τοποθετήθηκε τονίζοντας ότι μετά από συντονισμένες ενέργειες
της, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου και τον σύλλογο κτηνοτρόφων του Αμυνταίου
διένειμε (71) κιτία σε κτηνοτρόφους 11 διαφορετικών περιοχών της περιφερειακής
ενότητας Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου και ότι το επόμενο διάστημα θα οργανώσει
συναντήσεις ενημέρωσης και διανομής του κιτίου.
Επίσης, επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι σκύλοι που διανέμονται από τη Kαλλιστώ
παρά το γεγονός ότι φέρουν τσιπάκι αυτά δεν δηλώνονται στο Δήμο Αμυνταίου από τους
ιδιοκτήτες του με αποτέλεσμα όταν σημειώνονται περιστατικά δηλητηρίασης σκύλων να
διώκεται ο Δήμος ακόμα και γι αυτά τα σκυλιά. Τονίσθηκε ότι πρέπει να γίνεται
εντατικότερη ενημέρωση από την Καλλιστώ ή να αναλάβει ο υπεύθυνος της Καλλιστώ να
δηλώσει τα συγκεκριμένα σκυλιά στο Δήμο κάτι όμως που κρίνεται μη σύννομο καθώς αυτό
πρέπει να γίνεται από τους ιδιοκτήτες τους.

.3.7.3.8

Δράσεις C7 & C8

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια των ηλεκτροφόρων περιφράξεων αναμένεται να
προκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με τη σχετική
ενημέρωση που έκανε ο Δήμος Αμυνταίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
προμήθειας των ηλεκτροφόρων περιφράξεων, αυτές πρόκειται να δοθούν σε όσους
εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έβγαλε ο Δήμος Αμυνταίου.
Ο Δήμος Αμυνταίου αναφερόμενος στην Δράση C7 σχετικά με τους ειδικούς κάδους
απορριμμάτων, αναφέρθηκε στην παραλαβή έντεκα (11) κάδων, τον Ιούλιο του 2019 καθώς
και στην εγκατάσταση τους που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στα χωριά,
Νυμφαίο, Αετός, Λέχοβο, Αγραπιδειά, Ασπρόγεια, Βαρικό και Σκλήθρο. Σε αυτό το σημείο
συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων το ζήτημα της εγκατάστασης κάμερας ΙR σε σημεία
εγκατάστασης των κάδων για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά τους στην περίπτωση
προσέγγισης αρκούδας σε σχέση με το νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων που αφορά
σε κατοικημένες περιοχές. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να επικοινωνήσει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ
με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διευκρινίσει αν επιτρέπεται η
εγκατάστασή τους, ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας και ποια η διαδικασία λήψης άδειας
εγκατάστασης των καμερών.
Σε ότι αφορά τα ειδικά αποτρεπτικά μέσα της Δράσης C8, η Καλλιστώ αναφέρθηκε
με λεπτομέρεια στην παραλαβή των συσκευών (scarecrow, supersonic horn, criter-gitter,
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food trap with pepper spray) καθώς και στη χρήση ορισμένων από αυτών σε περιστατικά
προσέγγισης της αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.

.3.7.3.9

Δράση D1

H Kαλλιστώ ως υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης της δράσης C1, αναφέρθηκε στη
δημιουργία θεματικών ομάδων βάση των σεναρίων υιοθέτησης καλών πρακτικών και των
αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που έχουν διανεμηθεί σε τοπικές ομάδες
ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της δράσης C1. Τοποθετούμενη η Καλλιστώ για την
συνέχεια της δράσης, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που εμπερικλείουν τη σύνταξη της
έκθεσης των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της δράσης C1 καθώς και τη αναφορά για τις
Δράσεις D1 που σχετίζονται με την κοινωνική διάσταση του ερωτηματολογίου.

.3.7.3.10 Δράση Ε1
Η Δράση Ε1 αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των εταίρων και αφορά τη διάδοση
του έργου και των αποτελεσμάτων του (ευρύ κοινό, ντόπιοι και βασικές ομάδες
ενδιαφέροντος). Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ο συντονιστής εταίρος ανέφερε τις
εκδηλώσεις που θα γίνουν για τη διάδοση του σήματος καφέ αρκούδας, όπως
περιεγράφηκαν παραπάνω (δράση Α4) και πρότεινε ταυτόχρονα με αυτές και ειδικά στο
πλαίσιο των 2 ημερίδων μέσα στο Νοέμβριο να γίνουν και δράσεις ενημέρωσης από την
Καλλιστώ για τα κυτία και τα υπόλοιπα μέσα που εγκαταστάθηκαν (πχ. Κάδους).

.3.7.3.11 Δράση Ε5
Για τη δράση Ε5, η Καλλιστώ υπεύθυνη υλοποίησης του έργου, ενημέρωσε το
εταιρικό σχήμα για τη εξέλιξη των εργασιών των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εντοπιστήκαν 2 μονοπάτια και σχεδιάστηκε και
παρουσιάστηκε υλικό όπως ο οδηγός των εκπαιδευτικών και το φυλλάδιο για τους μαθητές
και το ευρύ κοινό όσο και οι πινακίδες ερμηνείας για τα 2 θεματικά μονοπάτια. Η Καλλιστώ
ενημέρωσε τους εταίρους του έργου, ότι η εξέλιξη της δράσης βρίσκεται στο στάδιο της
γνωμοδότησης από την Αρχαιολογική υπηρεσία και τελικής έγκρισης από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Μακεδονίας- Ηπείρου. Τέλος, η Καλλιστώ ανέφερε ότι μέχρι
να λάβει την τελική έγκριση της μελέτης για τη τοποθέτηση των πινακίδων, δεν θα προβεί
σε καμία ενέργεια που να αφορά τον προγραμματισμό των δύο εργαστηρίων και των
ξεναγήσεων στα μονοπάτια, που εκκρεμούν για τη ολοκλήρωση της δράσης.

.3.7.3.12 Δράση F1
Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς η πρόταση της EASME για αποστολή αιτήματος
παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, ώστε να ολοκληρωθούν οι
δράσεις C και να απομείνει χρόνος και για υλοποίηση των δράσεων D που αφορούν τη
παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων του έργου. Συμφωνήθηκε ότι η παράταση
αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εξάμηνο ή και περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, ο
επικεφαλής εταίρος τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του υπολειπόμενου
προϋπολογισμού κάθε εταίρου και των δράσεων που δε θα υλοποιηθούν ώστε να γίνει
ανακατανομή του υπολειπόμενου ποσού του προϋπολογισμού του μεταξύ των εταίρων και
των δράσεων που απομένουν ώστε να είναι από οικονομικής απόψεως πιο αποτελεσματική
και εφικτή η υλοποίησή του. Σε αυτό το σημείο ο επικεφαλής της ΑΔΗΔΜ διαφώνησε και το
θέμα παραπέμφθηκε για επόμενη συνάντηση με θέμα τα οικονομικά του έργου.
Επίσης, αναφέρθηκε από την υπεύθυνη έργου κα Ε. Παυλίδου ότι επίκειται
συνάντηση με το νέο υπεύθυνο παρακολούθησης του έργου κο Nejib Bennessaiah και την
απελθούσα κα Γεωργία Βαλαώρα στις 22/10/2019 στην Αθήνα για να ενημερωθούν για την
πορεία και τα προβλήματα υλοποίησης του έργου.
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3.7.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παρουσιάσεις
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4

Συναντήσεις της Ομάδας Έργου
1η Συνάντηση της Ομάδας Έργου

4.1
4.1.1

Εισαγωγή

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνάντηση της
Ομάδας Έργου στα γραφεία της ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

4.1.2
Α

Συμμετέχοντες
Δικαιούχος

/Α

Αντιπρόσωπος
Επώνυμο

Όνομα
ΑΛΚΗΣ

Χώρα

1.

LEVER

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

2.

LEVER

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

3.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΨΑΡΟΥΔΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ

Ελλάδα

4.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

Ελλάδα

5.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

Ελλάδα

4.1.3

Ελλάδα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ

Ελλάδα

Πρακτικά
Στη συνάντηση εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου συνολικά και ανά δράση:
Συνολική πρόοδος




Έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου. Πρέπει να αναπληρωθεί
ο χαμένος χρόνος.
Αναμένεται η απάντηση της ΕΕ στην 1η Έκθεση προόδου που υποβλήθηκε το
Νοέμβριο του 2017.
Όσον αφορά στα οικονομικά, παρουσιάστηκε από την LEVER η εξής εικόνα προόδου:
Δικαι

ούχος

Προκατ
αβολή

LEVE
R

στις

Προβλεπόμενες
πρόσθετες δαπάνες μέχρι
31/3/2017

68.373,

120.431.35

146.859

172.004,14

+ ~15.000

73.760,

15.578,40

+ 0 έως ~66.516

53.041,

0,00

?

00
ΚΑΛ

ΛΙΣΤΩ

,60
ΔΗΜ

ΟΣ

40
ΑΔΗ

ΔΜ

Απορρόφηση
31/12/17

80
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1. Πρέπει να κάνουμε ενημέρωση του πίνακα με τα ακριβή στοιχεία από λοιπούς
εταίρους.
Πρόοδος ανά δράση και παρατηρήσεις/ανάθεση καθηκόντων
A1: Ολοκληρώθηκε.
Α2: Θα πάρει παράταση (μέχρι το Μάιο 2018) ώστε να ολοκληρωθεί η ανάλυση από
το Διαγωνισμό (αναλύσεις DNA). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 18/1. Το ΑΠΘ ήταν ο
μόνος υποψήφιος. Ο φάκελος υποβλήθηκε κανονικά. Αναμένεται και τυπικά η
συμβατοποίηση για να συνεχιστούν οι εργασίες.
A3: Παράταση της δράσης (μέχρι το Σεπτέμβριο 2018) ώστε να γίνει παρακολούθηση
μέσω ραδιοτηλεμετρίας (παγίδευση αρκούδων τον Απρίλιο). Αυτό, όμως, προϋποθέτει την
ύπαρξη ρευστότητας στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ, που θα εξεταστεί τις επόμενες μέρες.
2. Ο Σπύρος Ψαρούδας (ΣΨ) να εξετάσει τη δυνατότητα εξασφάλισης ρευστότητας
από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ανάθεσης υπηρεσιών εξ. Βοήθειας σε GIS expert.
Λόγω έλλειψης ρευστότητας, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ ξενοίκιασε το σπίτι που χρησιμοποιούσε
ως επιχειρησιακή βάση και ορμητήριο στην περιοχή.
3. Να επικοινωνήσει η LEVER/Άλκης Κυριάκου (ΑΚ) με Δήμο Αμυνταίου, σχετικά με το
ενδεχόμενο παραχώρησης του πρώην Δημαρχείου Αετού ως βάσης για το έργο,
τους επόμενους μήνες. Να ενημερώσει την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, σχετικά, ώστε να
συνεκτιμηθεί η σχετική δυνατότητα.
Α4: Ολοκληρώθηκε, αλλά αναμένονται διορθώσεις/προσθήκες
4. Να σταλούν το συντομότερο δυνατόν παρατηρήσεις από ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
Α5: Αναμένεται ολοκλήρωση το Α’ τρίμηνο 2018
5. Να σταλούν το συντομότερο δυνατόν παρατηρήσεις από ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
C1: Έναρξη μέσα στο Φεβρουάριο του 2018 (συνέργεια με Ε1, C2).
6. Θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης της δράσης από τον συνεργάτη της
ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ Τάσο Χοβαρδά (ΤΧ), με κάλυψη μόνο των δαπανών μετακίνησής του
αρχικά και με αναστολή πληρωμής της αμοιβής του μέχρις ότου εισπραχθεί η 2η
δόση από ΕΕ.
C2 – C2.1: Προγραμματίζεται η διοργάνωση της πρώτης ανταλλαγής εμπειρίας
(επίσκεψη στην Καστοριά, περιοχή εφαρμογής του έργου LIFE09 NAT/GR/333) μέσα στο
Φεβρουάριο 2018.
7. Να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις και προετοιμασίες με την ΑΔΗΔΜ για την
επίσκεψη στη Καστοριά, από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ (ΣΨ).
Η πρώτη ανταλλαγή εμπειρίας σε περιοχή της ΕΕ προγραμματίζεται να γίνει με
επίσκεψη στη Σλοβενία, με αφορμή την πραγματοποίηση του τελικού συνεδρίου LIFE
DINALP, μεταξύ 20 και 25 Σεπτεμβρίου 2018 (μαζί με το διεθνές συνέδριο της ΙΒΑ).
8. Έχει ήδη γίνει ενημέρωση. Πρέπει όμως να αποφασιστεί ποιοι ‘πρέπει’ να
συμμετέχουν εκ μέρους της ΑΔΗΔΜ.
C2 – C2.2: Οργανώθηκε το πρώτο σεμινάριο στη Βλάστη, το Δεκέμβριο του 2017.
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9. Να ζητήσει η LEVER (ΠΤ) από την ΑΔΗΔΜ τα πρακτικά από το πρώτο σεμινάριο, που
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη έκθεση προόδου.
Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει ήδη στείλει στην LEVER υλικό που πρέπει να επεξεργαστεί
κατάλληλα, να εκτυπωθεί σε μορφή εγχειριδίου καλών πρακτικών (με έξοδα της LEVER) και
να μοιραστεί σε όσους συμμετείχαν στο πρώτο, αλλά και στα επόμενα σεμινάρια.
10. Να συνεργαστεί η LEVER (ΠΤ) με ΓΜ και ΓΘ για την άμεση έκδοση του εγχειριδίου.
Σπύρο νομίζω ότι άλλο νοείται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι εγχειρίδιο αλλά
οδηγό, ο οποίος είναι τελικό αποτέλεσμα της δράσης C2.
Να δρομολογηθεί η πραγματοποίηση του δεύτερου διήμερου σεμιναρίου μετά την
15η Μαρτίου. Θα απευθύνεται στους ίδιους που συμμετείχαν στο 1ο σεμινάριο, με
προσπάθεια εμβάθυνσης-εξειδίκευσης.
11. Να διαμορφωθεί σχετικό πρόγραμμα από ΓΜ.
Όταν ετοιμαστούν τα κυτία πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο της Δράσης C6, να
προγραμματιστεί η διεξαγωγή του τρίτου διήμερου σεμιναρίου, σε συνάρτηση και με την
συνάντηση για τα δηλητηριασμένα δολώματα με κτηνοτρόφους (ενέργεια Ε1.3.3).
12. Να επικοινωνήσει η LEVER/ΠΤ με τον Δήμο Αμυνταίου, για να επισπευστεί η
σχετική διαδικασία προμήθειας κυτίων.
C3: Αναμένεται να ολοκληρωθεί κανονικά η μελέτη μέχρι το Φεβρουάριο του 2018.
Μέχρι το Μάιο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του Διαγωνισμού για την εγκατάσταση
πινακίδων-ανακλαστήρων.
C4: Να δρομολογηθεί η προμήθεια των κυτίων με τα αποτρεπτικά (για τις ΟΑΕ). Η
ΚΑΛΛΙΣΤΩ αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Όπως στην περίπτωση της δράσης C1, θα
εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης της δράσης από μέλη της ΟΑΕ, με κάλυψη μόνο των
δαπανών μετακίνησής τους αρχικά και με αναστολή πληρωμής της αμοιβής τους μέχρις
ότου εισπραχθεί η 2η δόση από ΕΕ.
C5: Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ θα εξετάσει τη δυνατότητα άμεσης συνέχισης των εργασιών στο
πλαίσιο του έργου. Λόγω προβλήματος ρευστότητας, ίσως χρειαστεί αναστολή εργασιών
για ένα διάστημα (έχει επιτευχθεί μεγάλο μέρος των στόχων).
C6: Άμεση προκήρυξη ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία για την προμήθεια
των κυτίων. Επιβεβαίωση από Μπιτσόλα για δημοσίευση μέσα στον Ιανουάριο 2018.
13. Να επικοινωνήσει η LEVER/ΠΤ με τον Δήμο Αμυνταίου, για να επισπευστεί η
σχετική διαδικασία προμήθειας κυτίων.
C7: Εκκρεμεί η προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων (Η/Π) - κάδων.
14. Ο ΠΤ να στείλει τη λίστα των αιτούντων περίφραξης στο Μερτζάνη. Βρίσκεται μέσα
στο κοινόχρηστο φάκελο Dropbox\LIFE AMYBEAR\3_Reports\1st Progress
report\ANNEXES\C7-3.pdf
15. Να εξετάσουμε και να επιβεβαιώσουμε (ή όχι) τη συνάφεια των αιτούντων με τα
αποτελέσματα της δράσης Α3 και τα ευρήματα των μελών της ΟΑΕ (Δράση C4).
16. Επιπλέον να επικοινωνήσει ο ΠΤ με Αναστασία, για να δούμε ποιο είναι το κόστος
για όσους έχουν αιτηθεί μέχρι σήμερα Η/Π και να δούμε πόσες ακόμα περιφράξεις
μπορούμε να πάρουμε για την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (και να προνοήσουμε για
τη μεταβίβαση των υλικών). Μου επιβεβαίωσε η Αναστασία ότι τα χρήματα
επαρκούν για όλους όσους έκαναν αίτηση καθώς και επιπλέον φράκτες για
παράδοση μέσω της ΟΑΕ ή του Δήμου Αμυνταίου.
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17. Θα γίνει επαφή από ΓΜ με την ομάδα του LIFE DINALP για νέο input σχετικά με τις
τεχνικές προδιαγραφές των κάδων.
C8: Εκκρεμεί χρονοπρογραμματισμός με Δ. Αμυνταίου (Αναστασία - Χρήστο) για τις
προμήθειες (μέχρι το καλοκαίρι θα ήταν το καλύτερο ώστε να υποστηρίζουν την ΟΑΕ). Για
την αγορά του ειδικού αποτρεπτικού «τροφική παγίδα με pepper spray» αναμένουμε την
απάντηση από ΕΕ (μέσα Φεβρουαρίου 2018) για το αν η όλη διαδικασία προμήθειας θα
περάσει στην ευθύνη της «Καλλιστώς». Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η προμήθεια θα
γίνει αφού εισπραχθεί η 2η δόση από ΕΕ, λόγω έλλειψης ρευστότητας από ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
18. Πρέπει να εξεταστεί από ΚΑΛΛΙΣΤΩ/ΓΜ και LEVER/ΠΤ η δυνατότητα απλούστευσης
της διαγωνιστικής διαδικασίας, με προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού από
Έλληνα ή άλλο ευρωπαίο προμηθευτή. Δεν αρκεί να είναι Ευρωπαίος, αλλά καλό
είναι να βρούμε Έλληνα προμηθευτή το δυνατόν αμεσότερα.
D1: Η έναρξη υλοποίησης της δράσης έχει προγραμματιστεί για το 2019
D2: Να γίνει η εκτίμηση των απαντήσεων από τα ερωτηματολόγια συμμετεχόντων
του πρώτου σεμιναρίου της δράσης C2, ώστε να υλοποιηθεί πιο στοχευμένη η 2η
κατάρτιση.
19. Ο ΠΤ να φροντίσει για την βελτίωση ερωτηματολογίου συμμετεχόντων στο
σεμινάριο της C2.2 πριν τη διεξαγωγή του 2ου σεμιναρίου.
D3: Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει υπογράψει σύμβαση με τον ΓΜ μέχρι τον Ιούνιο του 2018, για
την έναρξη υλοποίησης της δράσης, σε ό,τι αφορά αρχικά την παρακολούθηση των
δράσεων C4 & C5, όπου υπάρχουν απτά αποτελέσματα.
D4: Θα εξεταστεί η δυνατότητα υπογραφής σύμβασης με GIS expert από την
ΚΑΛΛΙΣΤΩ (υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας). Θα προηγηθεί η εξυπηρέτηση των αναγκών
των δράσεων Α2 και Α3.
D5: Η έναρξη υλοποίησης της δράσης από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, είχε προγραμματιστεί για
την αρχή του τρέχοντος έτους, 2018. Προϋπέθετε την ολοκλήρωση της Δράσης Α2.
20. Ο ΓΜ πρέπει να την σχεδιάσει εκ νέου, ανάλογα με την ημερομηνία ολοκλήρωσης
της Α2 και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες (ρευστότητα) της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ.
Η έναρξή της, ίσως πρέπει να μετατεθεί για μετά την είσπραξη της δεύτερης δόσης
από ΕΕ (άνοιξη 2019;)
D6: Εκκρεμεί ενσωμάτωση των δεικτών που παρακολουθούνται στην online
πλατφόρμα της ΕΕ.
21. Να ενσωματωθούν από τον ΠΤ ΑΚ οι δείκτες στην online πλατφόρμα της ΕΕ.
E1: Διαπιστώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην πρόοδο έκδοσης έντυπου
ενημερωτικού υλικού.
22. Ο ΠΤ προωθεί στον ανάδοχο του Δήμου Αμυνταίου για την παραγωγή του
φυλλαδίου για αποζημιώσεις (ΕΛΓΑ) που του έχει στείλει ο ΓΘ.
23. Οι ΓΘ και ΓΜ ετοιμάζουν το υλικό για το φυλλάδιο για οδηγούς το συντομότερο
δυνατόν.
24. Να σταλεί από τον ΠΤ στην CLOUDPRINT (μέσω Δ. Αμυνταίου) το υλικό για το
φυλλάδιο με οδηγίες για τα κυτία πρώτων βοηθειών (δηλητηρίαση).
25. Επίσης, να εξεταστεί η διαχείριση του τμήματος που παραμένει κενό στην αφίσα
του έργου. Εκκρεμεί το θέμα της αφίσας του έργου και του τελικού “layout” (στο αν
θα υπάρχει μια μόνιμη φωτογραφία η αν θα μπαίνουν κατά περίπτωση
φωτογραφίες, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις δράσεις).
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Επίσης, πρέπει να προγραμματιστούν οι συναντήσεις στο πλαίσιο της Ε1:




Να συνδυαστεί η επόμενη εκδήλωση για το κοινό (ενέργεια Ε1.3.1) με τις
συναντήσεις και σεμινάρια για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των Δράσεων Α4
και Α5 (ενέργεια Ε1.4).
Να ερωτηθεί από Γιώργο Θεοδωρίδη (ΓΘ) ο Αλέξης πότε θα είναι έτοιμος –
διαθέσιμος για να διοργανωθεί μια συνάντηση/ημερίδα στο Αμύνταιο για τους
ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους για ΣΦΚ (ενέργεια Ε1.3.2), κατά το Μάιο 2018.
Να διοργανωθεί η συνάντηση για τα δηλητηριασμένα δολώματα με κτηνοτρόφους
(ενέργεια Ε1.3.3) όταν ετοιμαστούν τα κυτία πρώτων βοηθειών.

E2: Επικοινωνία της CLOUDPRINT με ΚΑΛΛΙΣΤΩ για να ξεκινήσει η υλοποίηση των
ράδιο και TV σποτ.
26. Πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο των σποτ με συνεργασία των ΚΑΛΛΙΣΤΩLEVER και να πιεστεί ο Δήμος από τη LEVER (Παναγιώτης ή Άλκης) για την έγκαιρη
υλοποίηση της δράσης.
27. Εντολή από LEVER/ΠΤ για υλοποίηση του φλας μπάνερ (Φεβρουάριος 2018).
E3 – Ο ΓΜ έστειλε εργασία για συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο ΙΕΝΕ. Θα αποσταλεί
εργασία για την συμμετοχή και στο επόμενο διεθνές συνέδριο της ΙΒΑ (που θα είναι το
κλείσιμο του έργου LIFE DINALP). Να εξασφαλιστεί συνέργεια μέσω δράσης C2.2.
E4: Τοποθέτηση πινακίδων άμεσα!!!
28. Συνεργασία μεταξύ LEVER/ΠΤ και Δήμου Αμυνταίου για τοποθέτηση πινακίδων.
E5: Υπάρχει ήδη υπέρβαση χρονοδιαγράμματος (παραδοτέο 11/2017). Η
ολοκλήρωση της δράσης, με παραγωγή των πινακίδων και του υλικού ερμηνείας
περιβάλλοντος αναστέλλεται μέχρι να υπάρξει και πάλι ρευστότητα στην ΚΑΛΛΙΣΤΩ
(μεταφέρεται για μετά την είσπραξη της β΄ δόσης από ΕΕ).

4.2
4.2.1

2η Συνάντηση της Ομάδας Έργου
Εισαγωγή

Η 2η Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου
2018 στα Γραφεία της Καλλιστώ.

4.2.2
Α
/Α

Συμμετέχοντες
Δικαιούχος

Αντιπρόσωπος
Επώνυμο

Όνομα
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

6.

LEVER

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

7.

LEVER

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

8.

LEVER

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

9.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΨΑΡΟΥΔΑΣ
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ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ
Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
ΣΠΥΡΟΣ

Χώρα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

10.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

11.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΧΟΒΑΡΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

12.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

4.2.3

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ελλάδα
Ελλάδα
(μέσω Skype)
Ελλάδα

Πρακτικά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα σημαντικότερα σημεία που συζητήθηκαν ήταν
τα κάτωθι:
 Δράση Α2: Το τελικό παραδοτέο θα δοθεί το αργότερο στις 30/9/2018.
 Δράση Α3: Θα γίνει άμεσα η ανάθεση αντικειμένου στον GIS expert. Το
παραδοτέο θα ολοκληρωθεί και παραδοθεί έως 31/10/2018
 Δράση C1: Πρέπει να πιεσθούν οι Δημόσιοι φορείς ώστε να συμμετέχει το
προσωπικό τους ουσιαστικά στην υλοποίηση των δράσεων του έργου. Στη Δράση
C1 το προσωπικό του Δήμου Αμυνταίου να συμβάλει στη διανομή
ερωτηματολογίων, διοργάνωση συναντήσεων ανά οικισμό και ότι άλλο
περιγράφεται στην πρόταση έργου. Να διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια και στην
περιοχή του Δήμου Φλώρινας ώστε τα ευρήματα τους να αποτελέσουν τη βάση για
την αξιολόγηση της αλλαγής συμπεριφοράς.
 Δράση C2: Να υλοποιηθεί το 2ο διήμερο της 1ης Εκπαίδευσης πριν από το
τέλος του 2018. Να γίνει στο Αμύνταιο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση (πρέπει
να συμφωνήσει η Αποκεντρωμένη*). Προϋπόθεση είναι η αγορά των deterrents
Kits, να πιεσθεί ο Δήμος.
 Δράση C3: Το παραδοτέο ολοκληρώθηκε, ωστόσο απαιτείται περίληψη στα
Ελληνικά και Αγγλικά. Ακόμα να σταλεί από Καλλιστώ στη LEVER ενδεικτικό κόστος
για κάθε τμήμα του εξοπλισμού ώστε να εκτιμηθεί ο προϋπολογισμός του προς
ανάθεση αντικειμένου (Θα απαιτηθεί και το παραδοτέο σε WORD, ώστε να γίνει η
προκήρυξη). Η σύνταξη της προκήρυξης θα ζητηθεί να γίνει από την ΑΔΗ-ΔΜ, η
οποία μπορεί να ζητήσει και την βοήθεια της Π.Ε. Φλώρινας, κος Ψωμαδάκης.
 Δράσεις C4, C6, C7, C8: Είναι απαραίτητο να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί
γιατί η καθυστέρηση επηρεάζει όλο το έργο. Άμεση συνάντηση με Δήμο Αμυνταίου.
Δεν έχει οριστικοποιηθεί το είδος του κάδου που θα αγοραστεί στο έργο. Οι
προδιαγραφές του LIFE DINALP πρέπει να ζητηθούν στα Αγγλικά Επιπλέον, ο
Σπύρος ζήτησε φωτογραφίες από τον κάδο που εγκαταστάθηκε στις Πρέσπες οι
οποίες αναμένονται.
 Δράση F1: Έγινε συζήτηση για την απόκλιση της τιμής του real daily rate σε
σχέση με το proposed της ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Επισημάνθηκε από εμένα ότι κάθε
διαφοροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου κατά τη διάρκεια της
πρότασης, που δεν απαιτεί Amendment, πρέπει να τεκμηριωθεί στην τελική έκθεση
και μόνο γιατί τότε θα γίνει και ο οικονομικός έλεγχος από τους αρμόδιους. Αρκεί η
τεκμηρίωση να πείθει τον ελεγκτή ακόμα και να υπάρχουν αρκετά σημαντικές
διαφοροποιήσεις.
 Τέλος, διατυπώθηκε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού, επικοινωνίας και
συνεργασίας και ορίστηκε ημερομηνία νέας συνάντησης, κυρίως για την υλοποίηση
της δράσης C1, μεταξύ LEVER και ΚΑΛΛΙΣΤΩ (με συμμετοχή του κου Χοβαρδά) για
την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στις 12.00.
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3η Συνάντηση της Ομάδας Έργου

4.3
4.3.1

Εισαγωγή

Η 3η Συνάντηση της Ομάδας έργου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου
2018 στο Δήμο Αμυνταίου.

4.3.2
Α

Συμμετέχοντες
Δικαιούχος

/Α
1.

LEVER

Αντιπρόσωπος

Χώρα

Επώνυμο

Όνομα

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ελλάδα

2.

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΜΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ελλάδα

3.

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΚΙΑΝΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ελλάδα

4.3.3

Πρακτικά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του
Δήμου Αμυνταίου τα προβλήματα του έργου και η πορεία υλοποίησής του από το Δήμο
Αμυνταίου.
Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν και τα κάτωθι:







4.4
4.4.1

Κινητοποίηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ώστε να γίνει η αίτηση στο Πράσινο
Ταμείο. Ο Δήμος Αμυνταίου θα πρέπει να ενημερώσει τον Επικεφαλής εταίρο
σχετικά με τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.
Συλλογή υλικού για τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για τον υπολοιπόμενο
εξοπλισμό. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να γίνει μία επικοινωνία
με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και τον κ. Κίργια, ώστε να αποφθεχθούν προβλήματα της πιθανής
εισαγωγής αυτού από το εξωτερικό.
Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ομάδας Παρακολούθησης του έργου, όπου θα
πρέπει να συμμετέχει και ο Δήμος Αμυνταίου.
Θα πρέπει ο Δήμος Αμυνταίου να στείλει τις αποφάσεις ανάθεση για την
προμήθεια των Anti-poison kits εντός εβδομάδας. Ο βασικός στόχος είναι να
επιτευχθεί ο κατά δυνατόν μικρότερος χρόνος παράδοσής του.
Τέλος, ο Δήμος Αμυνταίου θα πρέπει να ενημερώσει τον Επικεφαλής Εταίρο
σχετικά με το πότε θα είναι δυνατή η αποστολή της οικονομικής έκθεσης, ώστε να
γίνει η κατάθεση της 2ης χρηματοδότησης του έργου.

4η Συνάντηση Ομάδας Έργου
Εισαγωγή

Η 4η Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, στα γραφεία της
Αποκεντρωμένη Διοίκησης την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018.
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4.4.2
Α
/Α

Συμμετέχοντες
Δικαιούχος

Αντιπρόσωπος
Επώνυμο

Όνομα

Χώρα

13.

LEVER

ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ελλάδα

14.

LEVER

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ελλάδα

15.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ελλάδα

16.

ΑΔΗ-ΔΜ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Ελλάδα

4.4.3

Πρακτικά

Σε συνέχεια του 2ου Project Visit, συζητήθηκαν αναλυτικά όλες οι δράσεις που πρέπει
να υλοποιήσει και το χρονοδιάγραμμα αυτών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη, έγινε μία παρουσίαση των ενεργειών που πρέπει να αναλάβει
σύμφωνα με την πρόταση του έργου.
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα προβλήματα
και οι καθυστερήσεις που έχει η υλοποίηση του έργου. Στη βάση αυτή προτάθηκαν
διάφορες λύσεις σχετικά και έγινε εκτενής συζήτηση επί αυτού.
Ο Επικεφαλής Εταίρος ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του εταιρικού
όπου η συμμετοχή εκπροσώπων από την ΑΔΗ-ΔΜ κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υπάρξει
συντονισμός ενεργειών και συνδρομή όλων των εταίρων για να επιλυθούν όλα τα
προβλήματα και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.
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4.5
4.5.1

5η Συνάντηση Ομάδας Έργου
Εισαγωγή
Η 5η Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

A/Α
ΔΡΑΣΕΩΝ

EΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

2019 στα γραφεία της LEVER.

4.5.2
Α
/Α

Συμμετέχοντες
Δικαιούχος

Αντιπρόσωπος
Επώνυμο

Όνομα

Χώρα

1.

LEVER

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ελλάδα

2.

LEVER

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΛΚΗΣ

Ελλάδα

3.

LEVER

ΠΡΟΪΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΝΑ

Ελλάδα

4.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΨΑΡΟΥΔΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ

Ελλάδα

5.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

Ελλάδα

6.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΧΟΒΑΡΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ελλάδα

4.5.3

Πρακτικά

Σε σχέση με την παράταση του έργου, συμφωνήθηκε ότι απαιτείται παράταση έως
31/12/2020 ή 31/1/2021 αρκεί να υλοποιηθούν άμεσα οι δράσεις που καθυστερούν.
Επίσης συζητήθηκαν τα παρακάτω.
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Α1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Α2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Α3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Α4

Α5

1. Αναθεωρήθηκε η μελέτη
2. Χρειαζόμαστε χάρτη για τον ορισμό των σημείων επικινδυνότητας
3. Συζήτηση επί της πρότασης, το επιμελητήριο Φλώρινας να αναλάβει την
υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης των επιχειρήσεων
4. Χρονικός Προγραμματισμός των Δράσεων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

C1

1. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το activity report αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγκατάστασης κάδων και προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων και γίνουν
τα σεμινάρια της Α4
2. Δημιουργία θεματικών ομάδων για κάδους, σκύλους και σήμα ποιότητας
3. Η 4η θεματική ομάδα θα δημιουργηθεί μετά την διανομή των ηλεκτεροφόρων
περιφράξεων και θα συμπεριληφθεί στο παραδοτεό της Δ1.

C2

1. C2.2: Ροδόπη 11/10
2. C2.1: Florina and Nymfaio μετά την προμήθεια των αποτρεπτικών της δασικής,
δηλαδή το 2020. Ίσως γίνουν και εκτός περιοχής έργου καθώς έχουμε και την
άδεια της Fassio.
3. C2.1: Βουλγαρία, Σλοβενία 2020

C3

1. Έχει υπογραφεί η σύμβαση
2. Να συζητηθεί στις 11/10 ώστε να πάρουμε την άδεια να επικοινωνήσουμε με
εργολάβο

C4

1. 4 GSM/GPS radio collars (2500*4)- Γιατί δεν έχει προχωρήσει η προμήθεια
τους-πότε θα προχωρήσει
2. Αδεία εισαγωγής να επισκεφθούμε την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης
ώστε να μας επιβεβαιώσει όσα γνωρίζουμε και είναι σε αντίθεση με την
επιστολή της αστυνομίας Φλώρινας, πριν από τις 11/10.

C5

1. Συζητήθηκε το θέμα του τσιπαρισμάτος των σκυλιών και αναφέρθηκε η
διανομή νέων σκύλων μετά το περιστατικό δηλητηρίασης

C6

1. Παρελήφθησαν 750 κιτία πρώτων βοηθειών από την Καλλιστώ στις 27/6 από
τον Δήμο Αμυνταίου
2. Τον Ιούλιο άρχισε η διανομή των κιτίων από την Καλλιστώ στους γεωργούς
και κτηνοτρόφους
3. Να κοινοποιηθεί η διανομή των κιτίων στο fb και ως δελτίο τύπου

C7

1. Παρελήφθησαν οι κάδοι και προσδιορίστηκαν τα σημεία εγκατάστασης-έχει
ξεκινήσει η τοποθέτηση τους από τον εργολάβο
2. Ηλεκτροφόρες Περιφράξεις: Aναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών του
διαγωνισμού

D5

1. Aνάλυση και Επεξεργασία του υλικού βιοδηλωτικών ενδείξεων αρκούδας για
γενετική ανάλυση- από το εργαστήριο γενετικής του (ΑΠΘ)- Πρόκειται να
ζητηθεί παράταση σύμβασης του ΑΠΘ με Δήμο Αμυνταίου

Ε1

1. Οργάνωση των επόμενων meeting για τις δράσεις: public information meetings
and meetings for the mitigation of illegal use of poison baits
2. Να γίνει ένα public event πριν το τέλος του 2019. Πρόταση: Σε αυτό να
διανεμηθούν και τα anti-poison kits
3. 2 ημερίδες ενημέρωσης για την Α4 μετά τη συνάντηση με το Επιμελητήριο
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Φλώρινας στο τέλος Οκτωβρίου.
1. Τοποθέτηση των πινακίδων ερμηνείας και σήμανσης στα δύο μονοπάτια
2. 2ο και 3ο σεμινάριο παρουσίασης του προγράμματος σε εκπαιδευτικούς και
δημοσιογράφου και 2 επισκέψεις-ξεναγήσεις στα μονοπάτια (μία ανά
μονοπάτι)- Από το 2020

E5

4.6

6η Συνάντηση Ομάδας Έργου

4.6.1

Εισαγωγή

Η 6η Συνάντηση της Ομάδας Έργου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

4.6.2

Συμμετέχοντες

Α

Δικαιούχος

/Α

Αντιπρόσωπος
Επώνυμο

Όνομα

Χώρα

1.

LEVER

ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Ελλάδα

2.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΨΑΡΟΥΔΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ

Ελλάδα

3.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

Ελλάδα

4.

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΧΟΒΑΡΔΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ελλάδα

4.6.3

Πρακτικά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν όλες οι δράσεις και οι υλοποίηση
αυτών, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:
A/Α
ΔΡΑΣΕΩΝ

EΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Α1
έως Α5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

C1,

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

C2

STUDY VISITS
ΓΙΑ ΡΟΔΟΠΗ: Επικοινωνία κ. Ψαρούδα με Φορέα Ροδόπης ώστε να διερευνηθεί το
περιεχόμενο και κ. Παυλίδου με ΑΔΗΔΜ για οργάνωση διαδικτυακής συνάντησης. Πιθανή
ημερομηνία υλοποίησης 10-15/3
Για ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Επικοινωνία κ. Ψαρούδα ώστε να διερευνηθεί το περιεχόμενο της
συνάτησης και στη συνέχεια οργάνωση με πιθανή ημερομηνία 31/3
ΓΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Επικοινωνία κ. Παυλίδου με Bojana, για διερεύνηση της δυνατότητας
υλοποίησης με φυσική παρουσία τον Ιούνιο 2021 ή διαφορετικά διερεύνηση του
περιεχόμενου μιας διαδικτυακής οργάνωσης της επίσκεψης DONE,Αναμονή για
επιβεβαίωση ημερομηνιών μετά τις 15/6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ: Αναμονή για παράδοση του κιτ. Στη συνέχεια θα πρέπει να βγει η
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άδεια χρήσης από ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Τα σεμινάρια θα οργανωθούν με φυσική
παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη ανάλογα με την κατάσταση της Πανδημίας.
C3
C4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΓΙΑ AΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ: Επικοινωνία κ. Μερτζάνη με κ. JARED, ώστε να λάβει ενημέρωση
για την πορεία προμήθειας και να τον πιέσει (DONE)
ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΚΟΛΑΡΑ: Να δούμε τη διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Αμυνταίου (κ.
Παυλίδου) και να συνεννοηθούμε με ΑΔΗΔΜ (κ. Παυλίδου) και FOLLOWIT (σύνδεσμος κ.
Μερτζάνης) ώστε να γίνει η προμήθεια άμεσα. DONE), αναμονή ανταπόκρισης από
ΑΔΗΔΜ για υπεύθυνο
REPORT: Παράδοση έως 19/2

C5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Επικοινωνία κ. Παυλίδου με κ. Γιαννακόπουλο για παράδοση του Report (DONE)
ανταπόκριση ότι θα παραδοθεί

C6

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Επικοινωνία κ. Παυλίδου με κ. Γιαννακόπουλο για παράδοση του Report (DONE)
ανταπόκριση ότι θα παραδοθεί

C7

ΚΑΔΟΙ: Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης για συζήτηση σχετικά με την ορθή χρήση των
κάδων και την εγκατάσταση των νέων. Επικοινωνία κ. Παυλίδου με κ Αλληλόμη (DONE)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
E_FENCES: Έχουν εγκατασταθεί μόνο 4 περιφράξεις. Οι μελισσοκόμοι δεν πρόκειται
να τις εγκαταστήσουν, λόγω εποχής. Ωστόσο, οι μισοί δικαιούχοι είναι κτηνοτρόφοι. Θα
πρέπει ο Δήμος να απαιτήσει την εγκατάστασή τους με επικοινωνία μαζί τους. (DONE)
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
REPORT: Να ξεκινήσει η συγγραφή του από LEVER και να ζητηθεί η συνδρομή της
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και του ΔΗΜΟΥ όπου απαιτηθεί. Παράδοση 28/2

C8

Επικοινωνία κ. Μερτζάνη με κ. Valentin για το πρόβλημα με τα gritter gitter. (DONE)
αναμένεται απάντηση
REPORT: Παράδοση έως 19/2, ως μέρος του παραδοτέου της C4

D1

Μετά από συνομιλία με τον κ. Χοβαρδά αποφασίσθηκε, καθώς ακόμα δεν έχουν
εγκατασταθεί οι περιφράξεις και λόγω και της κατάστασης με την Πανδημία, το report των
ερωτηματολογίων να παραδοθεί έως 30/6. Οι επισκέψεις θα γίνουν αμέσως μετά το
Πάσχα, αν το επιτρέψει η πανδημία. Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις
31/8.

D2

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ C2: θα πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα οι
επισκέψεις και το σεμινάριο (Ημερ. Παράδοσης 31/10/21).
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Δράση C3) αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης
πινακίδων και αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21).
LEVER/CALLISTO Θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:
Δημιουργία ερωτηματολογίου και σχετική έρευνα με ομάδα στόχου τους οδηγούς
(LEVER)
Στοιχεία για τον αριθμό των ατυχημάτων πριν και μετά την εγκατάσταση (Αν δεν τα
έχει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ να ερωτηθεί το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ)
Εγκατάσταση μετρητή ταχύτητας για να μπορεί να γίνει σύγκριση με τις τιμές που
ελήφθησαν πριν την εγκατάσταση των πινακίδων και αποτρεπτικών. Απόφαση από
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ΚΑΛΛΙΣΤΩ για το πότε και ποιος θα το εγκαταστήσει.
Πιθανή αναζήτηση στοιχείων παράβασης ορίων ταχύτητας από την τροχαία (LEVER)
ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ (Δράση C3) της εγκατάστασης πινακίδων και
αποτρεπτικών στο οδικό δίκτυο (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21)/LEVER
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Δράση C6) αποτελεσματικότητα της χρήσης του ΚΙΤ
πρώτων βοηθειών (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21). Ενημέρωση κ. Γιαννακόπουλο από κ.
Παυλίδου (DONE) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
D3

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Δράσεων C4,C5, C7, C8): (Ημερ. Παράδοσης 30/9/21)/
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ

D4

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Ημερ. Παράδοσης 31/10/21)/
LEVER
Θα πρέπει να γίνει προς το τέλος του έργου, πιθανόν μετά το καλοκαίρι, ώστε να
γίνει σύγκριση με την έρευνα που έγινε στην έναρξη του έργου

D5

Να γίνει έλεγχος του παραδοτέου του ΑΠΘ, ώστε να δούμε αν πληρούνται οι
προδιαγραφές του παραδοτέου με βάση την πρόταση/. Επίσης χρειάζεται να γίνει
περίληψη στα Αγγλικά
Παράδοση μετά τον έλεγχο: ??? /ΚΑΛΛΙΣΤΩ

D6

Συζητήθηκε ο Πίνακας με τους δείκτες, για τον οποίο υπήρχαν διάφορα θέματα και
για αυτό θα πρέπει να συζητηθεί ξανά, ώστε να αρχίσει η συμπλήρωσή του. Θα πρέπει να
συμπληρωθεί μέσα στο Μάρτιο ώστε να το στείλουμε με το τριμηνιαίο report

Ε1

Θα πρέπει να επικοινωνήσει η κ. Παυλίδου με τον κ. Θεοδωρίδη, ώστε να ξεκινήσει
η συγγραφή της έκθεσης για τις διάφορες δημοσιεύσεις του έργου.
Επίσης, αν και δεν αναφέρθηκε, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποιήσεων
για την απονομή του σήματος Καφέ Αρκούδας./ LEVER. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται και
σύνταξη οδηγιών για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας στους
οικισμούς, για το οποίο απαιτείται η συνδρομή της ΚΑΛΛΙΣΤΩ.
Τέλος, δεν υπήρχαν παρατηρήσεις για το μνημόνιο από το υπουργείο βόρειας
Μακεδονίας και αναμένονται τυχόν παρατηρήσεις από την ΑΔΗΔΜ ώστε να δούμε πως θα
αξιοποιήσουμε την προσπάθεια στη συνέχεια.

E2

Έχουν σταλεί τα tv, radio spots flash bannera στα διάφορα μέσα προς δημοσίευση
και αναμένεται η άμεση προβολή τους

E3

Για τη διοργάνωση του final Conference, προτάθηκε να οργανωθεί το πρώτο
15θήμερο του Οκτωβρίου είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά και να έχει 2ήμερη
διάρκεια . Να επικοινωνήσει η κ. Παυλίδου με κ. Θεοδωρίδη για συντονισμό. Ο κ.
Μερτζάνης θα στείλει προς ενημέρωση τα sites άλλων συνεδρίων. (DONE)

E4
E5

Αφορά στο WEBsite και το LAYMANS Report.
Να εγκατασταθούν οι πινακίδες άμεσα και να γίνουν βίντεο ξεναγήσεις στα
μονοπάτια, όποτε είναι εφικτό λόγω των περιορισμών.
Στη συνέχεια να διοργανωθούν οι εκπαιδεύσεις και οι ξεναγήσεις, διαδικτυακά.

Με γραμμοσκίαση επισημαίνονται οι ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν
τις 31/3/2021 ή το αργότερο πριν τον έλεγχο από τον κ. Nejib Benessaiah.
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7η Συνάντηση Ομάδας Έργου

4.7
4.7.1

Εισαγωγή

Η έκθεση αυτή συνοψίζει τα Πρακτικά της συνάντησης της Ομάδας Έργου που
πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Webex τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, σχετικά
με το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Νοεμβρίου στο Αμύνταιο.

4.7.2

Συμμετέχοντες

Δικαιούχος

Επώνυμ

Όνομα

ο
ΠΑΥΛΙΔ

LEVER

ΟΥ

ΕΛΙΣΣΑ
ΒΕΤ

ΜΠΛΕΣΙ

LEVER

ΟΣ

ΟΣ
ΣΑΒΒΑΪΔ

LEVER

ΟΥ

ΙΣΜΗΝ
Η-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΕΡΤΖΑ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ

ΨΑΡΟΥΔ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΑΣ

ΣΠΥΡΙΔ
ΩΝ

ΘΕΟΔΩΡ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙ
ΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

ΛΟΥΚΙΑ

ΔΟΥ

BOND
CULTURAL
COMMUNICATIONS

4.7.3

ΒΑΣΙΛΕΙ

ΜΠΛΕΚ
ΑΣ

ΝΙΚΟΛ
ΑΟΣ

Τ

Κινητ

e-mail

ηλ.

ό

(3
02310)
552113

6985
552600

(3
02310)
552113

6975
429065

(3
02310)
552113

6981
075777

(3
02310)
252530

6999
915200

mertzanis@callisto.gr

(3
02310)
252530

6999
230693

spyros@callisto.gr

(3
02310)
252530

6978
586568

(3
02310)
252530

6948
173163

(3
6974
0 210)
488306
3230007

Elissavet.Pavlidou@le
ver.gr
vassilios.blessios@lev
er.gr
ismini.savvaidou@lev
er.gr

communication@calli
sto.gr

fundraising@callisto.g
r
blekas@bondathens.c
om

Πρακτικά

Η συνάντηση ξεκίνησε με την κα Παυλίδου να ενημερώνει το εταιρικό σχήμα σχετικά
με τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντηση της εταιρείας LEVER με τον κο Μπλέκα.
Συγκεκριμένα, ενημέρωση τους συμμετέχοντες για τα παρακάτω:
•
•

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 – 16 Νοεμβρίου στο Πνευματικό
Κέντρο Αμυνταίου και θα είναι υβριδικό (φυσική και διαδικτυακή παρουσία)
Η αίθουσα διαθέτει σύνδεση Internet με ταχύτητα 50 Mbps. Ωστόσο, θα γίνει
επικοινωνία με το Δήμο Αμυνταίου, ώστε να συζητηθεί η αναβάθμιση της
ταχύτητας σε 100 Mbps.
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•
•
•

•
•

•

Υπάρχει η πρόταση η εκδήλωση να προβληθεί μέσω της YouTube σελίδας του
έργου, είτε να μέσω μίας πλατφόρμας.
Θα δημιουργηθεί μία σελίδα, η οποία θα «κρεμαστεί» στην επίσημη ιστοσελίδα
του έργου και θα αφορά στην εκδήλωση.
Θα διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία μία τσάντα
πολλαπλών χρήσεων που θα περιλαμβάνει πέρα από ντοσιέ σημειώσεων,
στυλό, ενημερωτικό υλικό και κάποιο αναμνηστικό, όπως ένα θερμό με μία
σφραγίδα που θα δείχνει μία αρκούδα με το μήνυμα «Μην Τρέχετε».
Θα υπάρχουν μεταφραστές από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο.
Θα πρέπει να καθοριστούν τα άτομα που θα συμμετέχουν το συντομότερο
δυνατό, ώστε να προετοιμαστεί το κατάλληλο υλικό, καθώς και το τι θα
χρειαστεί σχετικά με την πλατφόρμα.
Εκτίμηση αριθμού συμμετεχόντων 60 άτομα ανά ημέρα
Ακολούθως, δόθηκε ο λόγος στους συνεργάτες για σχόλια και προτάσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η καλύτερη λύση της προβολής της
εκδήλωσης online, είναι μέσω πλατφόρμας, καθώς με τον τρόπο αυτό θα γίνεται
ευκολότερα η καταγραφή των συμμετεχόντων, της διάρκειας παρακολούθησης, και άλλα
στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα είναι χρήσιμα και για τη δημιουργία του αντίστοιχου
παραδοτέου.
Επίσης, οι συνεργάτες της Καλλιστώ εκτιμούν ότι οι συμμετέχοντες με φυσική
παρουσία θα είναι περισσότεροι από 60 ανά ημέρα, αλλά δεν είναι δυνατό να γίνει
εκτίμηση του ακριβής αριθμού αυτή τη στιγμή.
Επιπλέον, συζητήθηκαν τα παρακάτω κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης:
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Σε περίπτωση που δε μπορέσει να γίνει αναβάθμιση της ταχύτητας του
δικτύου, θα μπορούσε να γίνει η ενίσχυσή του μέσω συγκεκριμένου
εξοπλισμού.
Να συγκεντρωθούν όλα τα έργα LIFE σχετικά με την αρκούδα και να τους
αποσταλεί πρόσκληση για τη συμμετοχή τους (ενδεικτικά κάποια έργα είναι:
LIFE IP, LIFE ARCPROM, LIFE DINALP BEAR, κ.ά.).
Το Πράσινο Ταμείο ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή στην εκδήλωση
Θα πρέπει να σταλεί πρόσκληση τόσο στην Annita Fassio, όσο και στην
Εξωτερική Μονάδα Παρακολούθησης του έργου.
Να γίνει ένα Google doc στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία των
ατόμων, οργανισμών, έργων, κ.ο.κ. που θα τους αποσταλεί πρόσκληση για
συμμετοχή.
Η αποστολή των προσκλήσεων καλό θα ήταν να γίνει μέσω του επίσημου e-mail
του έργου, ήτοι το lifeamybear@outlook.com.
Θα πρέπει μέσα στην εβδομάδα, θα δημιουργηθεί ένα μικρό spot με τη μορφή
GIF, που θα σταλεί σε όλους τους προαναφερθέντες, ώστε να γνωρίζουν
σχετικά με την εκδήλωση και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
Θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σχετικά με τον εξοπλισμό της αίθουσας, ώστε
να γίνει μία διαμόρφωσή της, ειδικά στη σκηνή όπου θα βρίσκονται οι
ομιλητές.
Θα πρέπει να προβλεφθεί και η καθαριότητα του εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου του Κέντρου.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες ότι το περιεχόμενο της
ατζέντας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, καθώς και να οριστικοποιηθούν
οι ομιλητές. Μία πρόταση ήταν κατά την πρώτη ημέρα να γίνει μία περιληπτική
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παρουσίαση όλων των έργων LIFE που θα θελήσουν να συμμετάσχουν και τη δεύτερη
ημέρα να παρουσιαστεί το πιο τεχνικό κομμάτι.
Τέλος, καθορίσθηκε η επόμενη συνάντηση οργάνωσης του συνεδρίου την Πέμπτη
21/10/2021,στις 12:00 μμ. όπου θα παρουσιασθεί και το spot που θα διανεμηθεί, καθώς
και η πρώτη έκδοση της ατζέντας.
Ο κος Μπλέκας ανέφερε ότι θα λάβει υπόψη του όλα τα σχόλια και παρατηρήσεις
και αφού συμβουλευτεί την ομάδα του θα κάνει την ολοκληρωμένη πρότασή του για την
οργάνωση του συνεδρίου. Επιπρόσθετα, θα δημιουργήσει το GIF αρχείο για την προώθηση
του συνεδρίου.
Επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αρμοδιότητες όπως αυτές
αποφασίστηκαν στην συνάντηση:
Δράση
Αποστολή φωτογραφικού υλικού
Πνευματικό Κέντρο προς τον κο Μπλέκα

Υπεύθυνος
από

το

LEVER

Αποστολή όλου του υλικού που έχει δημιουργηθεί
για τη δημοσιοποίηση του έργου (spot, φυλλάδια, κ.λπ.)
προς τον κο Μπλέκα, ώστε να αντιληφθεί την ταυτότητα
του έργου και να δουλέψει πάνω σε αυτή

LEVER

Αποστολή στοιχείων τεχνικού αίθουσας στον κο
Μπλέκα

LEVER

Επικοινωνία με Δήμο Αμυνταίου σχετικά με τη
σύνδεση δικτύου και τον καθαρισμό της αίθουσας

LEVER

Δημιουργία draft ατζέντας της εκδήλωσης

LEVER

Εύρεση όλων των έργων LIFE σχετικών με την
αρκούδα και δημιουργία της αντίστοιχης λίστας

LEVER

Συγκέντρωση όλων των επαφών, στις οποίες θα
αποσταλεί η πρόσκληση για συμμετοχή (Google doc)
Ω

2η συνάντηση οργανωτικής ομάδας

141/142

18/10/20
21
18/10/20
21
18/10/20
21
18/10/20
21
18/10/20
21
19/10/20
21

LEVER/ΚΑΛΛΙΣΤ

20/10/20
21

BOND
Δημιουργία ενός spot για την προώθηση της
CULTURAL
εκδήλωσης της μορφής «Save the date»
COMMUNICATIONS
Ολοκλήρωση της ατζέντας της εκδήλωσης

Deadline

21/10/20
21

LEVER/ΚΑΛΛΙΣΤ
Ω

21/10/20
21

ALL

21/10/20
21

