ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Νο 5/2012

Στο Άστρος σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης
Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας. Μαρίας
Αναγνωστοπούλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα 1ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου προσωπικού Μαΐου & Ιουνίου 2012
Θέμα 2ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης έτους 2011
Θέμα 3ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση 1ης Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ και αξιολόγηση εφαρμογής
των όρων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού .........................
Θέμα 4ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Εξαμηνιαίας Αναφοράς ΕΠΠΕΡΑΑ, ‘Α Εξάμηνο 2012
Θέμα 5ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και σχεδίου σύμβασης της υπηρεσίας
«Εμπειρογνώμονα»
Θέμα 6ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Εγκρίσεις ΠΟΠ προμηθειών και υπηρεσιών
6.1 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
«Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2010
6.2 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
«Προμήθεια σκάφους»
6.3 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
«Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για την παροχή υπηρεσιών έτους 2011
6.4 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
« Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των
λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του»
6.5 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
«Υπηρεσίες καθαριότητας»
Θέμα 7ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ
Θέμα 8ο LIFE+: Εκ νέου ορισμός των μελών της Ομάδας Έργου του Προγράμματος
Θέμα 9ο: Επιβράβευση δύο φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης για την εργασία τους
Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης (πρώτη ύλη
ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική έκταση 33,818
στρεμμάτων, στη θέση “Μπογραίϊκα” της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στη
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εκμετάλλευση
λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264
στρεμμάτων»
Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τα συνοδά έργα υποδομής του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος
6,8MW στη θέση “Λουπουνάρια”, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»
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Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 2,4MW και των συνοδών σε
αυτό έργων στη θέση “Τσούμος”, της Τ.Κ. Πουλήθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας ιδιοκτησίας του κ. Γκαύρου Ηλία συνολικής ισχύος 99,63 KWp στη θέση “Σταφίδα”, του Τ.Κ.
Κουτρούφων, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» συνολικής ισχύος 99,36 KWp σε περιοχή εκτός ορίων της
Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» συνολικής ισχύος 99,36 KWp στην θέση «Ράχες» της Τ.Κ.
Μελιγούς, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
Θέμα 17ο: Διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου αρμοδιότητάς του, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011)
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
18.1: Εκ νέου ορισμός της Υπευθύνου Έργου για την Υπηρεσία Καθαριότητας
18.2: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’ Εξάμηνο 2012
18.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2012
18.4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εξουσιοδότηση προέδρου για προεγκρίσεις Πρωτοκόλλων Παραλαβής και Δελτίων
Έγκρισης Δαπάνης
18.5: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 51/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης «Τοποθέτηση του
βιολόγου Γεώργιου Τρυφωνόπουλου σε θέση α/α Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης»
18.6 Πράσινο Ταμείο: Επικύρωση της υποβληθείσας πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012»
18.7 Πράσινο Ταμείο: Έγκριση διαγωνισμών και των απαιτούμενων επιτροπών στα πλαίσια της πράξης
«Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012»

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν
παρόντες επτά:
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Παρόντες
Τακτικοί
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία
2. Γκαύρος Δημήτριος
3. Μπούσμπουρας Δημήτριος
4. Ρουμελιώτης Γεώργιος
5. Χρυσομάλλης Χρήστος
6. Μαχαίρας Παναγιώτης
7. Μένεγας Σωτήριος
Αναπληρωματικοί

Απόντες
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Καραχάλιος Ναπολέων
Σιμάδη Παναγιώτα
Τσουκάτος Στυλιανός
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

Αθανασόπουλος Δημήτριος
Ανεζύρης Νικόλαος
Ατσάλας Ιωάννης
Βουκίδης Βασίλειος
Γιακουμή Ελένη
Δολιανίτης Εμμανουήλ
Κουτσόγεωργας Παρασκευάς
Λαλουδάκης Δημήτριος
Σφήκας Γεώργιος
Μαντάς Παναγιώτης
Μητσάκης Σταύρος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού: η κα. Βαξεβανίδου Ρούλα, η κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική, ο κ. Μπόγλης
Αργύριος και ο κ. Αναστόπουλος Δήμος.
Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.

Θέμα 1ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου προσωπικού Μαΐου &
Ιουνίου 2012
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική, στέλεχος του Φορέα
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής:
“Λόγω απουσίας του α/α Διευθυντή, κου. Τρυφωνόπουλου Γεώργιου, σας παρουσιάζω την
εισήγησή του. Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και
διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο
πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, απαιτείται η παρακολούθηση και πιστοποίηση της
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Για το λόγο αυτό απαιτείται σε μηνιαία βάση η έγκριση
Εκτελεσθέντος Έργου του Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο απασχολείται στην
προαναφερθείσα ενταγμένη Πράξη. Σας επισυνάπτουμε την Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για
τους μήνες Μάιο & Ιούνιο του έτους 2012 και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή του (Βλ.
Παράρτημα)”.
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Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 62/2012: Την έγκριση των Εκθέσεων Εκτελεσθέντος έργου του Προσωπικού για
τους μήνες Μάιο & Ιούνιο 2012.

Θέμα 2ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης έτους 2011
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια έργου ΕΠΠΕΡΑΑ
του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής:
“Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1 «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας», ένα από τα παραδοτέα του Τμήματος Επόπτευσης /Παρακολούθησης και
εφαρμογών διαχείρισης (φύλαξη) είναι και η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης. Η έκθεση
περιλαμβάνει σε περίληψη τα συμβάντα που καταγράφηκαν κατά το έτος 2011 και τηρούνται σε
ημερήσιο αρχείο στα γραφεία του ΦΔ, όπως και όλες τις δράσεις του Τμήματος. Καλείστε να
εγκρίνετε την ετήσια έκθεση φύλαξης (Βλ. Παράρτημα)”.
Τα μέλη του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν ως εξής επί του θέματος:
Ο κ. Μπούσμπουρας Δημήτριος ανέφερε: Δε συμφωνεί με την απαγόρευση της αλιείας στην
περιοχή απολύτου προστασίας του Υγροτόπου Μουστού και ειδικά στην θέση θέας και από το
γεφυράκι και προς τις εκβολές του καναλιού. Θεωρεί ότι θα πρέπει να παροτρύνουμε τη
δραστηριότητα όσων ασχολούνται με την ήπια μορφή ψαρέματος, που συνήθως είναι ηλικιωμένοι
κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι θα λειτουργήσουν και ως φύλακες της περιοχής. Στη συνέχεια της
συζήτησης πρόσθεσε ότι καλό θα ήταν να υπάρξει ένας Κανονισμός του Φορέα Διαχείρισης που
να επιτρέπει το απλό ψάρεμα των κατοίκων της περιοχής. Τέλος, πρότεινε να εξεταστεί η
επικρατούσα κατάσταση και οι ενδεχόμενες συνέπειες της ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο του
έργου «Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας
Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας
ζώνης του» που υλοποιείται από το ΕΚΒΥ για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης.
Ο κ. Μένεγας Σωτήριος ανέφερε: Συμφωνεί με τον κ. Μπούσμπουρα Δημήτριο στο να επιτραπεί η
ήπια μορφή ψαρέματος στον Υγρότοπο του Μουστού, χρησιμοποιώντας κυρίως το καλάμι.
Ο κ. Χρυσομάλλης Χρήστος ανέφερε: Προτείνει να εξεταστεί η ερασιτεχνική αλιεία στον Υγρότοπο
του Μουστού και στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής, ώστε
να διεξάγεται κατά τρόπο που να συμβιβάζεται προς τους στόχους και τους κανόνες των μέτρων
διαχείρισης των περιοχών απολύτου προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα
– Υγροτόπου Μουστού.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
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Αρ. Απόφασης 63/2012: Την έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης έτους 2011.

Θέμα 3ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση 1ης Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ
και αξιολόγηση εφαρμογής των όρων προστασίας της προστατευόμενης
περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια έργου ΕΠΠΕΡΑΑ
του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής:
“Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1 «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας», ένα από τα παραδοτέα του προσωπικού αποτελεί και η ετήσια αναφορά
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και η
αξιολόγηση εφαρμογής των όρων προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής. Η έκθεση
περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων του ΦΔ για την χρονική περίοδο 2010-2011 από όλα τα
τμήματά του και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή της (Βλ. Παράρτημα)”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 64/2012: Την έγκριση της 1ης Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ και
της αξιολόγησης της εφαρμογής των όρων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.

Θέμα 4ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Εξαμηνιαίας Αναφοράς ΕΠΠΕΡΑΑ, ‘Α Εξάμηνο
2012
Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια έργου ΕΠΠΕΡΑΑ
του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής:
“Η διαχείριση του Προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ περιλαμβάνει κάθε εξάμηνο την υποβολή εξαμηνιαίας
αναφοράς της πορείας υλοποίησης του προγράμματος. Σας επισυνάπτουμε αναλυτική αναφορά
της πορείας του έργου για το ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012, και καλείστε να την εγκρίνετε ώστε να
προχωρήσει η υποβολή της στο Υπουργείο (Βλ. Παράρτημα)”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
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Αρ. Απόφασης 65/2012: Την έγκριση της αναφοράς για την πορεία του έργου «Προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ενταγμένου στον
Άξονα 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.

Θέμα 5ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και σχεδίου σύμβασης
της υπηρεσίας «Εμπειρογνώμονα»
Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική, στέλεχος του Φορέα
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής:
“Λόγω απουσίας του α/α Διευθυντή, κου. Τρυφωνόπουλου Γεώργιου, σας παρουσιάζω την
εισήγησή του. Στα πλαίσια υλοποίησης του τμήματος του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες
εμπειρογνώμονα» του έργου «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ενταγμένου στον Άξονα 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που
υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: για την
Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα (37 απόφαση του 2ου /6-3-2012 για
έγκριση σχεδίου πρόσκλησης). Μετά τη λήξη της προκήρυξης (7/5/2012), η Επιτροπή Ανάθεσης
παρέλαβε την εξής προσφορά:
Επωνυμία

Αρ. Πρωτ.

Ποσό Οικονομικής
Προσφοράς

ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ

362/7-5-2012

9.500,00€

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:
1. για την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης και την κατακύρωση του
διαγωνισμού στην εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ, σύμφωνα με την
εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης (Βλ. Παράρτημα).
2. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (Βλ. Παράρτημα)”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 66/2012: 1) Την έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης και την
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ,
σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης. 2) Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης της
παροχής υπηρεσίας «Εμπειρογνώμονα».
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Θέμα 6ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Εγκρίσεις ΠΟΠ προμηθειών και υπηρεσιών
6.1 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο
έτους 2010
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 6.1, η πρόεδρος
του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική,
στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Λόγω απουσίας του στελέχους, κας.
Αγγελικής Δήμα, σας παρουσιάζω την εισήγησή της. Σύμφωνα με την 30/2012 απόφαση της 2ης
συνεδρίασης (6-3-2012) του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτήθηκε η πρόεδρος του Δ.Σ. για
την έγκριση του παρακάτω πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, ώστε
να ολοκληρωθεί η πληρωμή του αναδόχου για τον έλεγχο του έτους 2010. Παρακάτω
παραθέτουμε τα στοιχεία του πρωτοκόλλου παραλαβής και του Δελτίου έγκρισης δαπάνης, με
σκοπό την επικύρωση της έγκρισης της προέδρου.
Σύμφωνα με την 34/2011 απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή
υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή, στην εταιρεία «RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί
Σύμβουλοι ΑΕ». Στις 15-11-2011 υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του
Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση
και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα για το έτος 2010 την
Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, τα οποία αποτελούν
παραδοτέα της Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς η πρώτη φάση της παρούσας σύμβασης
περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον Ανάδοχο, εξετάστηκε
και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το
υπ’ αριθ. 398/23-05-2012 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Μετά τα
ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου εταιρείας «RPS Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ» (Βλ. Παράρτημα).
2. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2010, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 2.829,00 € με Φ.Π.Α.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 67/2012: 1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου εταιρείας «RPS
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ». 2) Την έγκριση της δαπάνης για την
πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2010, η οποία ανέρχεται στο ποσό 2.829,00 € με Φ.Π.Α.
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6.2 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Προμήθεια σκάφους»
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 6.2, η πρόεδρος
του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική,
στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Λόγω απουσίας του α/α Διευθυντή,
κου. Τρυφωνόπουλου Γεώργιου, σας παρουσιάζω την εισήγησή του. Σύμφωνα με την 30/2012
απόφαση της 2ης συνεδρίασης (6-3-2012) του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτήθηκε η
πρόεδρος του Δ.Σ. για την έγκριση του παρακάτω πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή του αναδόχου για την προμήθεια
σκάφους. Παρακάτω παραθέτουμε τα στοιχεία του πρωτοκόλλου παραλαβής και του Δελτίου
έγκρισης δαπάνης, με σκοπό την επικύρωση της έγκρισης της προέδρου.
Σύμφωνα με την 8/2012 απόφαση της 1ης συνεδρίασης (7-2-2012) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η προμήθεια
Σκάφους, στον ανάδοχο Λουκιανό Γεώργιο, Σκάφη αναψυχής-Ναυτιλιακά. Στις 21-2-2012
υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκπόνηση της
παραπάνω προμήθειας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα
Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση
παραδοτέα της προμήθειας που ανέλαβε, συνεπώς οι εργασίες της παρούσας σύμβασης
περαιώθηκαν εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, τα παραδοτέα που παραδόθηκαν από τον Ανάδοχο,
εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα
Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 431/31-5-2012 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της Σύμβασης προμήθειας του Αναδόχου Λουκιανού Γεωργίου (Βλ.
Παράρτημα).
2. Την έγκριση της δαπάνης για την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία ανέρχεται στο ποσό
9.840,00€ με Φ.Π.Α.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 68/2012: 1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης προμήθειας του Αναδόχου Λουκιανού Γεωργίου. 2)
Την έγκριση της δαπάνης για την αποπληρωμή του Αναδόχου, η οποία ανέρχεται στο ποσό
9.840,00€ με Φ.Π.Α.
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6.3 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για την
παροχή υπηρεσιών έτους 2011
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 6.3, η πρόεδρος
του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική,
στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Λόγω απουσίας του στελέχους, κας.
Αγγελικής Δήμα, σας παρουσιάζω την εισήγησή της. Σύμφωνα με την 59/2012 απόφαση της 4ης
συνεδρίασης (15-5-2012) του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτήθηκε η πρόεδρος του Δ.Σ. για
την έγκριση του παρακάτω πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ώστε
να ολοκληρωθεί η πληρωμή του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για το έτος 2011.
Παρακάτω παραθέτουμε τα στοιχεία του πρωτοκόλλου παραλαβής και του Δελτίου έγκρισης
δαπάνης, με σκοπό την επικύρωση της έγκρισης της προέδρου.
Σύμφωνα με την 31/2011 απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή
Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης, στον κ. Καζάκο Κωνσταντίνο. Στις 15-11-2011 υπογράφηκε η
Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω
υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο
Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα για το έτος 2011 την Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου, η οποία
αποτελεί παραδοτέο της Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς η δεύτερη φάση της παρούσας
σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον Ανάδοχο,
εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα
Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 399/23-05-2012 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου Κωνσταντίνου
(Βλ. Παράρτημα).
2. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2011, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 4.100,00 € με Φ.Π.Α.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 69/2012: 1) Tην έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου
Κωνσταντίνου. 2) Tην έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2011, η
οποία ανέρχεται στο ποσό 4.100,00 € με Φ.Π.Α.
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6.4 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 « Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση
των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών
υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του»
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 6.4, η πρόεδρος
του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύρη, στέλεχος του Φορέα
Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την 36/2011 Απόφαση της 4ης συνεδρίασης
(19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή Υπηρεσιών «Επιστημονική αναγνώριση και
αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων
του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του» του Φορέα Διαχείρισης, στο
«Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ». Σύμφωνα
με τα συμφωνηθέντα στην υπογραφείσα Σύμβαση (18-11-2011), ο Ανάδοχος υπέβαλε
εμπρόθεσμα την Έκθεση Αναφοράς 1ου Σταδίου για την Χρονική Περίοδο Αναφοράς 18/11/2011
– 17/6/2012, η οποία αποτελεί παραδοτέο της Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς το 1ο Στάδιο της
σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον Ανάδοχο,
εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ.
507/27-6-2012 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Μετά τα ανωτέρω
διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου «Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ» (Βλ. Παράρτημα).
2. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του 1ου
Σταδίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό 22.800,00 € με Φ.Π.Α.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 70/2012: 1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου «Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ». 2) Την έγκριση της
δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου, η οποία ανέρχεται
στο ποσό 22.800,00 € με Φ.Π.Α.

6.5 Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας»
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 6.5, η πρόεδρος
του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική,
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στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την 33/2011 απόφαση
της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, στην
εταιρεία Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ. Στις 14-11-2011 υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του
Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με
την υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε
εμπρόθεσμα για τον μήνα Μάιο και Ιούνιο 2012 την Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου, η οποία
αποτελεί παραδοτέο της Σύμβασης που ανέλαβε. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον
Ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του
Φορέα Διαχείρισης με τα υπ’ αριθ. 474/15-6-2012 και 539/9-7-2012 πρωτόκολλα οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή διενεργείται μηνιαίως
βασιζόμενοι στην απόφαση του Δ.Σ. της 5ης συνεδρίασης του 2008 (5/17-7-2008) με θέμα «Σύναψη
ρύθμισης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των δαπανών του ΦΔ». Μετά τα ανωτέρω
διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
Την έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων
της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τους
μήνες Μάιο & Ιούνιο 2012 (Βλ. Παράρτημα).
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 71/2012: Την έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος
Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τους μήνες Μάιο & Ιούνιο 2012.

Θέμα 7ο ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ
Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη του θέματος αναφέρει τα εξής: «Κατά τη διάρκεια του χρονικού
διαστήματος από 7/5/2012 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν και αποζημιώθηκαν κάποιες
μετακινήσεις μελών του ΔΣ, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων του Φορέα
Διαχείρισης και του προγράμματος του ΕΠΠΕΡΑΑ. Καλείστε σήμερα να εγκρίνετε τα ημερολόγια
κίνησης αυτών των μετακινήσεων (Βλ. Παράρτημα)».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 72/2012: Εγκρίνουν τις μετακινήσεις των μελών του Δ.Σ.
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Θέμα 8ο LIFE+: Εκ νέου ορισμός των μελών της Ομάδας Έργου του
Προγράμματος
Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύρη, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48/19.10.2011 απόφαση του ΔΣ του Φορέα
Διαχείρισης, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ως ομάδα έργου για την παρακολούθηση και επίβλεψη
των Δράσεων D (ενημέρωση και επικοινωνία) του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση
των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» η
παρακάτω:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1

Μπόγλης Αργύριος
(Υπεύθυνος)

ΠΕ
Δασολόγος

2

Πανταζή
Αικατερίνη

ΤΕ Ξεναγός

3

Αρβανίτης
Διαμαντής

ΔΕ Ξεναγός

Τμήμα
*Τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας
*Τμήμα Παρακολούθησης, Επόπτευσης
& εφαρμογών διαχείρισης
*Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης
& Δημοσιότητας
*Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης &
Δημοσιότητας

Μετά την έγκριση άδειας εγκυμοσύνης της κας Πανταζή Αικατερίνης προτείνουμε να οριστεί
μέλος της ομάδας έργου, σε αντικατάσταση της προηγούμενης η κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική,
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης.
Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση αντικατάστασης της κας Πανταζή Αικατερίνης από την
κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική ως μέλος της ομάδας έργου για την παρακολούθηση και
επίβλεψη των Δράσεων D (ενημέρωση και επικοινωνία) του έργου η LIFE07 NAT/GR/000286
«Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης
προσέγγισης»".
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 73/2012: Εγκρίνουν την αντικατάσταση της κας. Πανταζή Αικατερίνης από την κα.
Δημητρακοπούλου Αγγελική ως μέλος της ομάδας έργου για την παρακολούθηση και επίβλεψη
των Δράσεων D (ενημέρωση και επικοινωνία) του έργου η LIFE07 NAT/GR/000286
«Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης
προσέγγισης».

Θέμα 9ο: Επιβράβευση δύο φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης για την εργασία
τους
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Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική, στέλεχος του Φορέα
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Λόγω απουσίας του α/α Διευθυντή, κου. Τρυφωνόπουλου
Γεώργιου, σας παρουσιάζω την εισήγησή του. Σύμφωνα με τα καθήκοντα του α/α Διευθυντή,
όπως αυτά αναλύονται στην εισήγηση της Προέδρου κας. Αναγνωστοπούλου Μαρίας στην 3η
Συνεδρίαση του ΔΣ (51/2012), είναι και: «Να συντάξει και να υποβάλλει προς το ΔΣ σύστημα
κινήτρων και ανταμοιβών των εργαζομένων για βέλτιστη απόδοση σε μετρήσιμους στόχους στο
πλαίσιο των καθηκόντων του καθενός». Δεδομένης της δυσκολίας της σύνταξης ενός τέτοιου
συστήματος – προς το παρών – για όλο το προσωπικό, τα καθήκοντα των φυλάκων του Φορέα
τους επιτρέπουν να κινηθούν με περισσότερους «βαθμούς ελευθερίας» και σε ορισμένες
περιπτώσεις να βοηθήσουν σημαντικότατα άλλα Τμήματα του Φορέα.
Ο κ. Δημητρακόπουλος Γιάννης, στα πλαίσια των καθηκόντων του και παραπέρα, έχει καταφέρει
να εφοδιάσει το αρχείο του Φορέα με πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σημαντικών και σπανίων
ειδών πανίδας της Προστατευόμενης Περιοχής – το WWF Ελλάδας ζήτησε το δικαίωμα της χρήσης
οπτικού υλικού του τσακαλιού με υποχρέωση αναφοράς του Φορέα και του κ. Δημητρακόπουλου,
κατέγραψε τουλάχιστον 3 είδη ερπετών που δεν είχαν αναφερθεί με χωριακά δεδομένα στην
περιοχή, και τέλος έχει εμπλουτίσει τη Συλλογή Αμφιβίων και Ερπετών του Φορέα με επαρκή
αριθμό δειγμάτων.
Ο κ. Λυτρίβης Γιώργος, έχει δείξει ομοίως ζήλο στον εμπλουτισμό της Συλλογής Αμφιβίων και
Ερπετών του Φορέα με επαρκή αριθμό δειγμάτων από τα νότια τμήματα της Προστατευόμενης
Περιοχής. Επιπλέον, σε συνεργασία με μέλη του Συλλόγου Ν. Κυνουρίας «Αγιελίδη» έχει
προγραμματίσει και εκτελέσει με το προσωπικό του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης
εργασίες καταγραφής σε πλήθος σπηλαίων, σπηλαιοκαταβοθρών και καταβοθρών της Ν.
Κυνουρίας, εξαιτίας και της εξειδικευμένης γνώσης του σε τεχνικές καταρρίχησης και
αναρρίχησης.
Για τους παραπάνω λόγους, καλείστε να επιβραβεύσετε με τρόπο που εσείς θα αποφασίσετε τους
προαναφερόμενους φύλακες του Φορέα Διαχείρισης για το ζήλο και την εργατικότητά τους,
θέτοντάς τους ως παράδειγμα και για το υπόλοιπο προσωπικό, στην προσπάθεια της εύρυθμης
και αποτελεσματικής λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 74/2012: Προσφέρουν τριήμερη τιμητική άδεια στους κ.κ Δημητρακόπουλο
Γιάννη & Λυτρίβη Γεώργιο, την οποία θα λάβουν σε διάστημα κατόπιν συνεννοήσεως με την
Υπεύθυνη του Τμήματος Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης, κα. Βαξεβανίδου
Ζαφείρω.

Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών
ειδικής χρήσης (πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ
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ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων, στη
θέση “Μπογραίϊκα” της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στη
Π.Ε. Αρκαδίας
Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &
Ιονίου, Γενική, Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Διεύθυνση Τεχνικού
Ελέγχου - Τμήμα Φυσικών Πόρων έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &
Υγροτόπου Μουστού το με α.π. 1646/43386/17-05-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της
παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών ειδικής χρήσης (πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας)
ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων,
όπως προβλέπεται από:
1. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
2. Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν.
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού»,
όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011)
και ισχύει.
Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου
Η προτεινόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη πραγματοποιείται στην
περιοχή Μπογραίϊκα της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας
Αρκαδίας και αφορά την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολιθικών πλακών.
Το κυρίως έργο χωροθετείται εξ ‘ολοκλήρου μέσα στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και συγκεκριμένα ο λατομικός χώρος ευρίσκεται (33,818
στρέμματα) εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000, (GR25200006) «’Όρος Πάρνων και
περιοχή Μαλεβής».
Στοιχεία θεσμικού πλαισίου
Η εκμεταλλεύτρια εταιρία ζητάει βάσει της Υ.Α. Δ10/Φ68/οικ.30842/07-12-1993, παράταση
μίσθωσης (έχει μισθώσει με το υπ’ αριθμό 1976/29-04-1993 συμβόλαιο), του δημόσιου λατομικού
χώρου (αδρανών υλικών). Για το εν λόγω λατομικό χώρο είχαν κατά το παρελθόν εγκριθεί με την
υπ’ αριθ. 121224/49/11-01-2011 κοινή απόφαση των υπουργών Υ.ΠΕ.ΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οι περιβαλλοντικοί όροι εκμετάλλευσης και αποκατάστασης. Η εταιρία διαθέτει ήδη
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εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης (με αριθμό Δ.10-Β/Φ.34/10128/1701/24-04-2008),
ενώ η έγκριση επέμβασης με αριθμό 1931 π.ε./20-01-1993 έχει λήξει από τις 20-01-2008.
Η ευρύτερη έκταση όπου συμπεριλαμβάνεται και ο συγκεκριμένος χώρος του λατομείου έχει
χαρακτηριστεί αναδασωτέα από το 2009 με αποτέλεσμα η εκμεταλλεύτρια εταιρία να μην μπορεί
να πάρει καινούργια άδεια έγκρισης επέμβασης. Ως εκ τούτου, το λατομείο δεν κατέστει δυνατόν
να λειτουργήσει και να τηρήσει τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, η ισχύς των οποίων
λήγει στις 11-01-2013 όπως ορίζονται με το υπ’ αρ. πρωτ. 121224/49 /12-01-2011.
Γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), το Λατομείο Αδρανών Υλικών
βρίσκεται στις περιοχή προστασίας: “Δ. Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας
της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των
περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης”, και εντός στις “Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων”.
Σύμφωνα με την παρ. Γ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010):
“Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων”, καθορίζονται γραμμικές περιοχές προστασίας κατά μήκος των
ρεμάτων Δαφνώνα, Βρασιάτη και Τάνου και εκατέρωθεν των όχθεων τους, πλάτους 50 μέτρων.
Για την έκταση που χωροθετείται εκτός των περιοχών Προστασίας Ρεμάτων αναφέρεται και ισχύει:
«Επιτρέπεται η μεταλλευτική και λατομική έρευνα για την ανεύρεση κοιτασμάτων και η λειτουργία
μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών είναι δυνατή μόνον εφόσον προβλέπονται από τον
Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής καθώς και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα
Διαχείρισης».
Με βάση τα ανωτέρω, ο ΦΔΟΠΥΜ εισηγείται θετικά για την παράταση μίσθωσης λατομείου
αδρανών υλικών ειδικής χρήσης (πρώτη ύλη ασβεστοποιΐας) ιδιοκτησίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ &ΣΙΑ», σε δημόσια δασική έκταση 33,818 στρεμμάτων με τους κατωτέρω όρους
και περιορισμούς, η παράβαση των οποίων μπορεί να έχει σαν συνέπεια για τον εκμεταλλευτή την
κατά περίπτωση επιβολή χρηματικής ποινής, την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του
λατομείου ή την ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης (άρθρα 8 και 15 του Ν.669/77 και παρ.5 του
άρθρου 15 του Ν.1428/84, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.2115/93):
 Μέτα την ημερομηνία λήξης των Περιβαλλοντικών (11/01/2013) να ακολουθηθεί η
διαδικασία έγκρισης νέων Περιβαλλοντικών Όρων.
 Να γίνει άρση της αναδάσωσης στη έκταση που καταλαμβάνει ο λατομικός χώρος και να
εκδοθεί άμεσα άδεια έγκρισης επέμβασης ώστε να εφαρμοστούν άμεσα και οι
εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι.
 Λόγω γειτνίασης με τον Ποταμό Τάνο, τα απορρίμματα της εκμετάλλευσης να
απορρίπτονται σε θέσεις τέτοιες που να μη εμποδίζεται η εκμετάλλευση του λατομείου και
να μην αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, σε κάθε περίπτωση δε
να μην εμποδίζεται η απορροή των υδάτων.
 Η απόφαση αυτή δεν δημιουργεί ή αναγνωρίζει δικαιώματα κυριότητας ή οποιαδήποτε
άλλα εμπραγμάτου φύσεως για το χώρο στον οποίο αυτή αναφέρεται. Επίσης δεν
απαλλάσσει τον εκμεταλλευτή από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια ή έγκριση
του Φορέα Διαχείρισης ή άλλης Δημόσιας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Αρχής, Οργανισμού
κ.λ.π., εάν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις”.
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Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 75/2012: Την αποδοχή της γνωμοδότησης στο σύνολό της και την αποστολή της
στις σχετικές υπηρεσίες.

Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264 στρεμμάτων»
Επί του εντέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &
Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού έχει
διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού το με α.π. 474/2004-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου της Εταιρείας “Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ
Ε.Ε.”, σε έκταση 30,264 στρεμμάτων»., όπως προβλέπεται από:
1. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
2. Την υπ’ αριθμ. 51922/2-12-2004 απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, άρθρο 3 αρμοδιότητες Δ.Σ. παρ. 16
όπου αναφέρει ότι ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί όποτε ζητείται η γνώμη του από
αρμόδιες δημόσιες αρχές,
3. Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν.
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού»
Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου
Η προτεινόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη αποτελεί προϋφιστάμενη
και επιτρεπτή επέμβαση στην περιοχή που έχει χωροθετηθεί στη θέση “Πετροβούνι” της
δημοτικής ενότητας Οινούντος, Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Αφορά
την εκμετάλλευση λατομικού χώρου εξόρυξης μαρμάρου, σε χώρο έκτασης 30,264 στρεμμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5, εδάφιο στ του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ/91/Α/2002), δεν
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απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα
μαρμάρων, σύμφωνα και με άρθρο 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ/178/Α). Στην μελέτη αυτή
εξετάζονται τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου
κοιτάσματος, αναλύονται οι επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος και προτείνονται μέθοδοι
για την επέμβαση που προσβλέπουν τόσο στην οικονομικότητα της εκμετάλλευσης, όσο και στην
μεγαλύτερη δυνατή μείωση των δυσμενών επιπτώσεων επί του φυσικού περιβάλλοντος.
Πρόκειται περί ημιορεινής περιοχής ευρισκόμενης σε μέσο υψόμετρο 1320 μ, περίπου με γενικό
προσανατολισμό Νότιο. Το ανάγλυφο του χώρου και της ευρύτερης περιοχής είναι ορεινό. Το
εύρος των υψών κυμαίνεται μεταξύ 1292 και 1344 μέτρα, δηλαδή η μέγιστη υψομετρική διαφορά
χαμηλότερου και υψηλότερου σημείου της έκτασης είναι 52 μέτρα.. Είναι δασική έκταση όπως και
ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή, δεν είναι εθνικός δρυμός και δεν υπάρχουν στην ευρύτερη
περιοχή θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, κ.λπ.). Τέλος η περιοχή ευρίσκεται εκτός της
μείζονος εκτάσεως των 11.500 στρεμμάτων στην περιοχή «Ζυγός» της Δ.Ε. Καρυών η οποία
κηρύχθηκε αναδασωτέα με την απόφαση υπ’ αριθ. 37/05.02.2001 του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Από απόψεως ιδιοκτησιακού καθεστώτος η μελετώμενη έκταση
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής κατά τα
30,264 στρέμματα και διαχειρίζεται σαν τέτοια από την Διεύθυνση Δασών του Νομού Λακωνίας.
Το κυρίως έργο χωροθετείται εξ ‘ολοκλήρου μέσα στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και συγκεκριμένα ο λατομικός χώρος ευρίσκεται εντός της
περιοχής του δικτύου Natura 2000, (GR25200006) «’Όρος Πάρνων και περιοχή Μαλεβής»
55.767,54 ha. Η προσέγγιση του χώρου γίνεται μέσω δασικής ασφαλτοστρώσεως οδού και σε
υψόμετρο περίπου 1140 μέτρα, εκκινεί αγροτοδασικός δρόμος ο οποίος διέρχεται πλησίον του
μελετούμενου λατομικού χώρου, και καταλήγει στον οικισμό Βαρβίτσας. Από τον αγροτοδασικό
αυτό δρόμο εκκινεί η οδός προσπέλασης προς το λατομικό χώρο.
Σκοπός του έργου είναι η εξόρυξη μαρμάρων με στόχο την κάλυψη των αναγκών κυρίως στην
Ελληνική αλλά και σε Διεθνείς Αγορές. Επίσης τα περισσότερα χωριά στην ευρύτερη περιοχή της
Πελοποννήσου έχουν οικοδομηθεί με μάρμαρα και πέτρα από το όρος Πάρνωνα και με την
συνέχιση παραγωγής μαρμάρων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υλικά που παράγονται χωρίς
να ξοδεύουν πολύ στις μετακινήσεις προκαλώντας επιπλέον περιβαλλοντική ρύπανση, διότι τα
οικοδομικά υλικά έχουν μεγάλο όγκο και βάρος.
Για την εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου σχηματισμού έχει επιλεγεί η μέθοδος των ορθών
διαδοχικών βαθμίδων και επιμήκων μετώπων εξόρυξης. Το ύψος των βαθμίδων εκμετάλλευσης
θα είναι 7 μέτρα και θα αποτελούν και τα μέτωπα εξόρυξης. Το πλάτος των βαθμίδων
εκμετάλλευσης θα είναι κατ’ ελάχιστον 12 μέτρα. Οι διαστάσεις των τερματικών βαθμίδων
εξόφλησης του κοιτάσματος θα είναι σύμφωνα και με τον Κ.Μ.Λ.Ε. 7 μέτρα μέγιστο ύψος και 6
μέτρα ελάχιστο πλάτος. Για την εξόρυξη των όγκων μαρμάρου θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της
συρματοκοπής και διάτρηση με διατρητικό φορείο (Drifter).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ενδιαφερομένου, η ετήσια παραγωγή του λατομείου βάση της
αναμενόμενης δυνατότητας του συνεργείου εξόρυξης που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο
επιχειρηματίας, αναμένεται να φτάσει τα 2.500 μ3 (ογκομάρμαρα και ξοφάρια). Η διάρκεια ζωής
του λατομείου υπολογίζεται να είναι 17-ετής.
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Κατά τον υπολογισμό των αποθεμάτων, τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα είναι της τάξεως των
214.410 m3 και τα αντίστοιχα απολήψιμα είναι 42.882 m3. Η διαφορά που προκύπτει και είναι
171.528 m3 ή περίπου 10.090 m3 ετησίως, είναι στείρα μέρος των οποίων πρέπει να αποτεθούν. Εξ’
αυτών (των στείρων), υπάρχει ένα ποσοστό υποπροϊόντων της τάξεως των 68.611 m3, τα οποία
αφού υποστούν επεξεργασία, μπορούν να πωληθούν στο εμπόριο σαν πέτρα για χτίσιμο,
μαρμαροψηφίδα και πέτρα για παραγωγή ασβέστη.
Προτείνονται μέτρα για την αποκατάσταση του χώρου επέμβασης: Α) Αποκατάσταση των
βαθμίδων εκμετάλλευσης με την σειρά που αυτές θα εξοφλούνται. Μετά τη εξόφληση –
εγκατάλειψη βαθμίδας εκμετάλλευσης θα αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης της. Κατ’ αρχήν
θα διασταυρώνονται τα στείρα και στη συνέχεια θα τοποθετείται χώμα και μετά θα ακολουθούν οι
φυτεύσεις. Β) Η τελευταία φάση θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση ενός τελευταίου μετώπου της
κατώτερης βαθμίδας εκμετάλλευσης καθώς και την διαμόρφωση, διάστρωση κλπ όλων των
υπολοίπων τυχόν υπαρχόντων στείρων (υποπροϊόντων), και την αποκατάστασή τους, όπως και
της κύριας πλατείας του λατομείου.
Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την αναφερόμενη μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη:
 Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α),
 Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α’), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
 Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
 Την υπ’ αριθμ. 51922/2-12-2004 απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, άρθρο 3 αρμοδιότητες Δ.Σ. παρ. 16
όπου αναφέρεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί όποτε ζητείται η γνώμη του από
αρμόδιες δημόσιες αρχές,
 Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν.
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού»,
 Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας»,
 Το άρθρο 45 παρ.5 και το άρθρο 57 του Ν.998/79 «Περί δασών και δασικών εκτάσεων της
χώρας»,
 Τον Ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»,
 Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ/60Α), άρθρο 18, όπου αναφέρονται οι ισχύουσες διατάξεις περί της
προστασίας της ενδημικής βιοποικιλότητας,
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Το Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος, και Αγρίας Πανίδος και
καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών».
 Το Ν. 2702/99 άρθρο 7 «Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου
και βιομηχανικών ορυκτών».
παραθέτει τα εξής:
Στοιχεία θεσμικού πλαισίου
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τους Ν. 1650/1986 & 3010/2002 και αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
λατομείου εξόρυξης μαρμάρου 30,264 στρεμμάτων στη θέση “Πετροβούνι ” της δημοτικής
ενότητας Οινούντος, Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Η εκμεταλλεύτρια
εταιρεία κατέχει τα μισθωτικά του δημόσιου λατομικού χώρου εξόρυξης μαρμάρων καθώς και τα
δικαιώματα εκμετάλλευσης. Για τον υπόψιν λατομικό χώρο είχαν κατά το παρελθόν εγκριθεί με
την υπ’ αριθ. 80412/94/14.10.1996 κοινή απόφαση των υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, οι
περιβαλλοντικοί όροι εκμετάλλευσης και αποκατάστασης. Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ.
Η.Π. 15393/2332/05.08.2002 (ΦΕΚ/1022/Β/2002), η συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάγεται στον
Πίνακα 5 - Ομάδα 5η Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες- Κατηγορία Πρώτη –
Υποκατηγορία 2η. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5, εδάφιο στ του Ν. 3010/2002
(ΦΕΚ/91/Α/2002), δεν απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση στις περιοχές που
εντοπίζονται κοιτάσματα μαρμάρων, σύμφωνα και με άρθρο 12 του Ν.2837/200 (ΦΕΚ/178/Α).
Γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), το Λατομείο Μαρμάρων στο
οποίο αναφέρεται η ΜΠΕ βρίσκεται: “Δ. Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας
της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των
περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης”, όπου αναφέρεται: «Επιτρέπεται η μεταλλευτική και
λατομική έρευνα για την ανεύρεση κοιτασμάτων και η λειτουργία μεταλλείων και λατομείων
βιομηχανικών ορυκτών είναι δυνατή μόνον εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης
και Λειτουργίας της περιοχής καθώς και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης».
Έπειτα από επιτόπια αυτοψία με το υπ’ αρίθμ. 492/19-06-2012, δελτίο αυτοψίας που
πραγματοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &
Υγροτόπου Μουστού παρουσία της κ. Κεφαλοπούλου Καλλιόπης Δασολόγος από το Δασαρχείο
Σπάρτης, παρουσία της κ. Σωτηρίας Λούρμα Γεωλόγου εκπροσώπου της εταιρείας καθώς και του
κ. Ηλιόπουλου στη θέση Πετροβούνι Τ.Κ. Βαρβίτσας Δ.Ε. Οινούντος του Δήμου Σπάρτης
διαπιστώθηκαν τα εξής:
Στο λατομικό χώρο δεν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εξόρυξης ξεκινώντας από
την ανώτερη βαθμίδα προς την κατώτερη με ταυτόχρονη αποκατάσταση της κάθε βαθμίδας που
εξαντλείται με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάσπαρτοι ογκόλιθοι μαρμάρου καθώς και στείρα τόσο
στο λατομικό χώρο όσο και στα πρανή του δρόμου προσπέλασης (εκτός του λατομικού χώρου).
Πρόσφατα έγιναν φυτεύσεις από την εταιρεία 800 συνολικά φυτών σπάρτου και μαύρης πεύκης
στα πρανή του δρόμου προσπέλασης όσο και στην ανώτερη βαθμίδα. Οι φυτεύσεις αυτές έγιναν
σποραδικά χωρίς ωστόσο να ακολουθηθεί ο προβλεπόμενος φυτευτικός σύνδεσμος από την
περιβαλλοντική μελέτη των θαμνωδών φυτών 1.5 Χ 1.5 και της πεύκης 3.5 Χ 3.5 ενώ δεν
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απομακρύνθηκαν τόσο τα στείρα όσο και οι ογκόλιθοι μαρμάρου και παραμένουν τόσο στο
πρανές του δρόμου όσο και στην ανώτερη βαθμίδα.
Σύμφωνα με την Α.Π 80412/94 Κοινή Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τέθηκαν οι
κάτωθι αναφερόμενοι όροι οι οποίοι δεν τηρήθηκαν από την εταιρεία Αθ. Ηλιόπουλος – Ιωαν.
Ηλιοπούλου και Σία Ε.Ε έως και σήμερα:
 Μέχρι τις 31-12-97 έπρεπε να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιμετρικά του
λατομικού χώρου με φυτευτικό σύνδεσμο 2Χ2 και σε βάθος δύο σειρών.
 Να οριοθετηθεί ο λατομικός χώρος με τεχνητά μόνιμα ορόσημα μέχρι τις 31-12-96
(πράγμα το οποίο έγινε πρόσφατα).
 Να γίνει περιμετρική περίφραξη του λατομικού χώρου για την προστασία των φυτών που
θα φυτεύονται από τη βόσκηση μέχρι τις 31-12-97.
 Η εναπόθεση των στείρων θα έπρεπε να γίνεται μόνο μέσα στο λατομικό χώρο και να
υπάρχει μέριμνα ώστε να αποφευχθούν πιθανές κατολισθήσεις.
 Τα φυτικά είδη έπρεπε να συντηρούνται και να αποκαθίστανται με ποσοστό επιτυχίας των
φυτεύσεων τουλάχιστον 80% και με ευθύνη της εταιρίας.
 Να γίνετε διαφύλαξη του εδαφικού υλικού για να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση.
 Η πορεία της εκμετάλλευσης έπρεπε να γίνεται από πάνω προς τα κάτω με ελάχιστο
πλάτος κάθε εξοφλημένης βαθμίδας να είναι 8 μέτρα και μέγιστο ύψος 8 μέτρα και μετά
την εξόφληση της κάθε βαθμίδας να γίνεται η αποκατάσταση της που θα ολοκληρώνεται
μέσα σε ένα χρόνο.
 Στα πρανή έπρεπε να γίνουν φυτεύσεις θάμνων καθώς και στα πρανή του δρόμου
προσπέλασης.
 Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο θα έπρεπε να γίνει
πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί.
 Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ίσχυαν μέχρι τις 31-12-2003.
Ύστερα από ανωτέρω αναφερόμενα λόγω του ότι δεν ακολουθήθηκαν οι όροι και οι δεσμεύσεις
της Α.Π. 80412/94 Κοινή Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εντός των οριζομένων
προθεσμιών ο ΦΔΟΠΥΜ εισηγείται αρνητικά επί της ΜΠΕ του εν λόγω έργου, από τον φορέα
εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου (Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.)».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 76/2012: Την αναβολή του θέματος για επόμενο ΔΣ, μετά από προφορικό αίτημα
εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου (Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.) που παρευρέθηκαν στη συζήτηση του θέματος, προκειμένου να δευτερολογήσουν επί
της ανωτέρω εισήγησης, προσκομίζοντας στοιχεία σχετικά με ενέργειες αποκατάστασης που
έχουν ήδη πραγματοποιήσει, καθώς και προγραμματισμένα μέτρα που θα στοχεύουν στην
προβλεπόμενη αποκατάσταση του χώρου, με τη δέσμευση για την υλοποίησή τους με κάποιο
επειγούσης φύσεως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
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Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τα συνοδά έργα υποδομής του έργου
«ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 6,8MW στη θέση “Λουπουνάρια”, Δήμου Ευρώτα,
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»
Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Το Αιολικό Πάρκο χωροθετείται 2 Km περίπου ανατολικά του οικισμού
Καρίτσα (ΠΕ Λακωνίας) και 2.5 Km νοτιοδυτικά του οικισμού Μαρί (ΠΕ Αρκαδίας). Συνολικά το
έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 6,8MW
δηλαδή 8 Α/Γ ισχύος 850 ΚW έκαστη, τύπου V52 μας Δανέζικης εταιρίας VESTAS WIND SYSTEMS
A/S, μας βάσεις / πλατείες ανέγερσης των Α/Γ, το γήπεδο του οικίσκου ελέγχου, την κατασκευή
υπόγειας γραμμής Μέσης Τάσης για τη σύνδεση των Α/Γ με το κέντρο ελέγχου του Αιολικού
Πάρκου, την κατασκευή μας υπόγειας γραμμής μέσης τάσης και μας εναέριας γραμμής Μέσης
Τάσης μήκους 8,9 Km και 1,9 Km αντίστοιχα για τη μεταφορά μας παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας στον υπό κατασκευή Υποσταθμό ανύψωσης Μέσης/Υψηλής Τάσης στη θέση
«Κουνουπιά» που βρίσκεται βόρεια του πάρκου, τη διάνοιξη μας εσωτερικής οδοποιίας, την
διάνοιξη ραμπών ελιγμών κατά μήκος του κύριου οδικού άξονα και τη βελτίωση όπου απαιτείται
μας υφιστάμενης οδοποιίας πρόσβασης.
Η περιοχή ενδιαφέροντος δεν ανήκει στον εθνικό κατάλογο NATURA 2000, δηλαδή δεν βρίσκεται
υπό θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας, σε ότι αφορά στο φυσικό περιβάλλον ή την
πολιτιστική κληρονομιά. Μας λόγω μας ύπαρξης σημαντικών βιοτόπων στάσης και
αναπαραγωγής, η ευρύτερη περιοχή έχει χαρακτηριστεί από την μη κυβερνητική οργάνωση
«Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία» ως Σημαντική για τα πουλιά Περιοχή μας Ελλάδας (IBA) με τον
κωδικό GR123 «Όρη Ανατολικής Λακωνίας».
Το βόρειο κομμάτι μας περιοχής ενδιαφέροντος εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου εμπίπτει
εντός χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού και
πιο συγκεκριμένα ένα μικρό τμήμα των συνοδών έργων (διάνοιξη μας οδοποιίας, σημειακές
διαμορφώσεις διαπλατύνσεις, υπόγεια καλωδιακή γραμμή μέσης τάσης). Το γενικό σύνολο των
έργων που θα πραγματοποιηθούν για τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου δεν εμπίπτουν εντός
μας θεσμοθετημένης περιοχής του Φορέα Διαχείρισης.
Παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με το έργο:
Η Υπηρεσία μας αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
3010/2002,
2. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ/60Α), άρθρο 18, όπου αναφέρονται οι ισχύουσες διατάξεις περί της
προστασίας της ενδημικής βιοποικιλότητας,
3. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α’), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
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4. Την υπ. αριθ. πρωτ. 434/03-04-2012 Θετική Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου από το
Δασαρχείο Κυνουρίας.
5. Την υπ. αριθ. πρωτ. 1256/11/29-02-2012 Θετική Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου από
το Δασαρχείο Μολάων.
6. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
7. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν.
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού»,
όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011)
και ισχύει.
8. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των
άγριων πτηνών.
9. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας»,
10. Τον Ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»,
11. Την απόφαση 168040/7-9-2010 «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η
αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας»,
12. Την απόφαση «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων»,
13. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων».
14. Την υπ’ αριθ. αποφ. 367/17-10-2011 για θετική γνωμοδότηση της Συνεδρίασης της 17-102011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,
παραθέτει τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. αποφ. 367/17-10-2011 για θετική γνωμοδότηση της Συνεδρίασης της
17-10-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, ζητείται από τον Φορέα υλοποίησης
του έργου:
«Να γνωμοδοτήσει ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού για τα έργα
που θα γίνουν εντός της περιοχής οικοανάπτυξης της περιοχής του όρους Πάρνωνα Υγροτόπου
Μουστού».
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), τα συνοδά έργα (διάνοιξη νέας
οδοποιίας, σημειακές διαμορφώσεις διαπλατύνσεις, υπόγεια καλωδιακή γραμμή μέσης τάσης)
βρίσκονται εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, και συγκεκριμένα
βρίσκονται στις «Εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των
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Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης προστασίας Μουστού και των περιοχών με
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης», και χωροθετούνται εκτός περιοχών Natura 2000.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), και την τροποποίησή της
δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011, άρθρο 3 και για τις εν λόγω
εκτάσεις αναφέρεται ότι :
“Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβανομένων των συνοδών
έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποιίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α’ 129)”.
Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 496/21-06-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού,
πρόκειται για έκταση που καταλαμβάνεται κυρίως από αραιή σκληροφυλλική βλάστηση. Τα
συνοδά έργα που χωροθετούνται εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού αφορούν δυο διανοίξεις δρόμων 0,8 Km και 1,0 Km
αντίστοιχα για την ομαλή πρόσβαση στον χώρο των Α/Γ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού
εισηγείται θετικά για την υλοποίηση των συνοδών έργων με τους εξής όρους:
 Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής των έργων, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της
περιοχής σχετικά με αυτά (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του
χρονοδιαγράμματος των εργασιών.
 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας.
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα.
 Να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής. Οι αποθέσεις
υλικών σε σωρούς πρέπει να γίνονται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Οι σωροί δεν θα
πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 4m. Απαγορεύεται η επί μακρό χρονικό διάστημα
απόθεση χωματουργικών ή αδρανών υλικών σε οποιοδήποτε χώρο των εργασιών. Οι
εργασίες εκσκαφών – κατασκευών θα πρέπει να συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
περιορίζεται κατά το δυνατόν η δημιουργία σκόνης. Στις προσωρινές αποθέσεις υλικών να
λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα.
 Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την κατασκευή του έργου να διατεθούν
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής
επιβάλλεται να χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που
πληρούν τα εξής:
α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους
συγκέντρωσης ή αρχαιολογικούς χώρους,
β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με
τις εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοι κ.λ.π.),
γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των
εναποθέσεων δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ
τούτου μικρής αντοχής σε διάβρωση.
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Η κατασκευή των έργων να γίνει εκτός εποχής φωλιάσματος και αναπαραγωγής των
πτηνών και οπωσδήποτε όχι σε μεταναστευτικές περιόδους αποδημητικών πτηνών, με
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Η
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή
παρατεταμένης όχλησης στην πανίδα. Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου
αυτό να μην παραμένει ημιτελές αλλά να λαμβάνει την τελική του μορφή.
Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές
εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη
κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με
αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού
χώρου, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. Θα γίνεται φύτευση όλων των
επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση. Οι εργασίες φύτευσης θα αρχίζουν σε κάθε τμήμα
του έργου στο οποίο έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Φυτική γη που υπάρχει
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης
σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου
σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν, ύστερα από
υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Το πλάτος της ζώνης κατάληψης των οδών να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η
οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. Η
υλοτομία και η εκρίζωση δένδρων να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής
Υπηρεσίας καθώς και την έγκρισή της μετά από ανάλογο αίτημα του ενδιαφερόμενου. Η
διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, όπου και εάν αυτή θιγεί, να γίνουν όλες οι
απαιτούμενες φυτοτεχνικές διευθετήσεις και να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες
(δασοτεχνικά έργα), ύστερα από σύνταξη και έγκρισή τους από την αρμόδια Δασική
Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την κείμενη δασική νομοθεσία. Να
χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν, να γίνουν οι
φυτεύσεις με ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής είδη, προσαρμοσμένα στις
σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής. Η φυτοτεχνική αποκατάσταση να γίνει με τρόπο
ώστε να μην προσελκύεται η ορνιθοπανίδα για φωλεοποίηση, τροφοληψία κλπ.
Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.
Προτείνεται ο συχνός καθαρισμός της περιοχής από κουφάρια ζώων και απομάκρυνση
σωρών βράχων για την αποφυγή προσέλκυσης ειδών ορνιθοπανίδας όπως π.χ. τα
αρπακτικά.
Συνοδά – συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ –
Μελέτη Οδοποιίας του έργου του θέματος υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση
(εφ όσων απαιτείται) μελλοντικά από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν. 3851/2010 και το Ν. 4014/2011.
Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του
έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
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Να τηρούνται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν, από την αρμόδια
υπηρεσία Εκδόσεως της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων”.
Τα μέλη του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν ως εξής επί του θέματος:
Οι κ.κ. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Γκαύρος Δημήτριος, Μπούσμπουρας Δημήτριος, Ρουμελιώτης
Γεώργιος και Χρυσομάλλης Χρήστος ανέφεραν ότι:
1. Η περιοχή που έχει επιλεγεί για το έργο βρίσκεται μέσα σε Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (GR
123 Όρη Νοτιοανατολικής Λακωνίας βλ. http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=123),
τμήμα της οποίας έχει θεσμοθετηθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας με την επωνυμία «Όρη
Ανατολικής Λακωνίας» (GR2540007) και ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης με την επωνυμία «Όρη
Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή
Μονεμβασιάς» (GR2540001), σύμφωνα με τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. Στην περιοχή
απαντούν σημανιτκά είδη ορνιθοπανίδας, μεταξύ των οποίων μεγάλα αρπακτικά όπως ο
Σπιζαετός (επιδημητικό) και ο Φιδαετός (αναπαραγόμενο). Ο σπιζαετός είναι ένα είδος
καταχωρημένο στο Παράρτημα Ι (είδη υψηλής πρσστασίας) της Οδηγίας του Συμβουλίου
79/409/EEC, σχετικά με τη διαφύλαξη την άγριων πτηνών. Η BirdLife International έχει κατατάξει
τον σπιζαετό στα απειλούμενα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είδη. Είναι είδος σπάνιο, με ακανόνιστη
κατανομή στη Μεσόγειο. Ο πληθυσμός του στη Ευρώπη, που υπολογίζεται σε λιγότερο από 1000
ζευγάρια, έχει υποστεί δραστική μείωση. Στην Ελλάδα έχει καταταχθεί στα «Τρωτά» στο Ελληνικό
Κόκκινο Βιβλίο, λόγω των μικρών του πληθυσμών και των απειλών που αντιμετωπίζει. Επίσης, το
ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη Φύση LIFE, έχει συμπεριλάβει τον σπιζαετό στα κατά
προτεραιότητα
χρηματοδοτούμενα
είδη
στο
πλαίσιο
έργων
LIFE.
(βλ.http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/birds
_en.pdf σελ. 13).
2. Η περιοχή είναι σημαντικός διάδρομος για τα μεταναστευτικά στρουθιόμορφα και τα
αναπαραγόμενα και μεταναστευτικά αρπακτικά.
3. Σύμφωνα με το πνεύμα των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, η οποία έχει αντικαταστήσει
την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, αυτό που ενδιαφέρει είναι η διασφάλιση των προστατευτέων
αντικειμένων άσχετα αν η επέμβαση ή το έργο που προκαλεί τις επιπτώσεις βρίσκεται μέσα στα
όρια μιας προστατευόμενης ζώνης ή όχι.
4. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ΑΣΠΗΕ, και μεμονωμένα αλλά ακόμη περισσότερο όταν
καλύπτουν συνεχόμενες κορυφές η κορυφογραμμές, πέρα από τις άλλες περιβαλλοντικές τους
επιπτώσεις (π.χ. κατακερματισμός μέσω διάνοιξης δρόμων και αύξηση προσβασιμότητας σε
φυσικούς βιοτόπους, καταστροφή / υποβάθμιση οικοτόπων, εδαφών και πετρωμάτων λόγω
σκαπτικών εργασιών και κίνησης βαρέων οχημάτων, οπτική όχληση – υποβάθμιση φυσικού
τοπίου), α. καταλαμβάνουν τόπους φωλιάσματος μεγάλων και απειλούμενων αρπακτικών πουλιών
που ούτως ή άλλως βρίσκονται πάντοτε σε πολύ μικρούς πληθυσμούς, β. προκαλούν άμεση
θνησιμότητά τους λόγω πρόσκρουσής τους σε όλα τα υπέργεια τμήματα των ΑΣΠΗΕ, και γ.
προκαλούν την εκδίωξή τους από την περιοχή (barrier effect) στην προσπάθεια των πουλιών να
τους αποφύγουν.
5. Για την ευρύτερη περιοχή (βλ. χάρτη ΡΑΕ, http://www.rae.gr/geo/) έχουν εκδοθεί πολυάριθμες
άδειες για εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, των οποίων η διασπορά, στο σενάριο της πλήρους υλοποίησής
τους, καλύπτουν σχεδόν την περιοχή. Στην περίπτωση αυτή ή στην περίπτωση κατά την οποία και
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μέρος από αυτές τις άδειες καταλήξουν σε εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, οι σωρρευτικές συνέπειες για τη
θνησιμότητα, τον εκτοπισμό και την παρεμπόδιση της μετανάστευσης σημαντικών αρπακτικών
πτηνών θα είναι μεγάλες.
Ο κ. Μένεγας ανέφερε ότι είναι θετικός ως προς το δρόμο αλλά αρνητικός ως προς το έργο, ενώ ο
κ. Μαχαίρας ότι είναι θετικός ως προς την εισήγηση που παρουσιάστηκε ανωτέρω.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω ψηφίζουν:
Ο κ. Μένεγας Σωτήριος ψηφίζει ΠΑΡΩΝ.
Ο κ. Μαχαίρας Παναγιώτης ψηφίζει θετικά στην υλοποίηση των συνοδών έργων υποδομής του
έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 6,8MW στη θέση “Λουπουνάρια”, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας».
Οι κ.κ. Αναγνωστοπούλου Μαρία, Γκαύρος Δημήτριος, Μπούσμπουρας Δημήτριος, Ρουμελιώτης
Γεώργιος και Χρυσομάλλης Χρήστος ψηφίζουν αρνητικά στην υλοποίηση των συνοδών έργων
υποδομής του έργου και συνολικά για το έργο «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 6,8MW στη θέση
“Λουπουνάρια”, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας».
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν κατά πλειοψηφία,
Αρ. Απόφασης 77/2012: Γνωμοδοτούν αρνητικά για την υλοποίηση των συνοδών έργων
υποδομής και συνολικά για το έργο «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 6,8MW στη θέση “Λουπουνάρια”,
Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας».

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος
2,4MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση “Τσούμος”, της Τ.Κ.
Πουλήθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου έχει διαβιβαστεί στην
υπηρεσία μας το με α.π. 3109/31-05-2012 έγγραφό του, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 2,4MW στη θέση “Τσούμος”, Ν.
Αρκαδίας», όπως προβλέπεται από:
1. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν.
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού»,
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όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και
ισχύει.
2. Την Κ.Υ.Α Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003), «Διαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
(Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
2 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και
άλλες διατάξεις” (Α' 91)».
3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων».
Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου 3 ανεμογεννητριών συνολικής
ισχύος 2,4 MW και τα συνοδά έργα υποδομής στη θέση “Τσούμος”, που βρίσκεται στο Ν. Αρκαδίας
1,3 km ανατολικά από τον οικισμό Πούλιθρα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ-98/Δ/77 ο οικισμός Πούλιθρα
έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός, ωστόσο λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου και λόγω της
υψομετρικής διαφοράς (740 μέτρα το πάρκο και 100 μέτρα το μέσο υψόμετρο του οικισμού), σε
συνδυασμό με το μικρό μέγεθος του πάρκου δεν θα είναι ιδιαίτερη ενόχληση στους κατοίκους η
θέα των Α/Γ.
Οι προτεινόμενες ανεμογεννήτριες θα είναι ισχύος 800 kW η κάθε μια, θα διαθέτουν πτερωτή 3
πτερυγίων σταθερού βήματος, διαμέτρου 48 m, ενώ ο άξονας τους βρίσκεται σε ύψος 50 m. Για
την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απαιτείται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω
από την θέση εγκατάστασης κάθε ανεμογεννήτριας. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται γύρω από την
θέση της κάθε ανεμογεννήτριας η κατασκευή ενός πλήρως ισοπεδωμένου πλατώματος
διαστάσεων 30x 40m. Το θεμέλιο της Α/Γ θα βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πλατώματος. Θα
κατασκευαστεί επίσης νέος υποσταθμός ΜΤ/ΥΤ, ηλεκτρική γραμμή που θα αποτελείται από
υπόγεια καλώδια συνολικού μήκους 424 m υπό τάσης 20.000 Volt για τη μεταφορά της ενέργειας
από το Αιολικό Πάρκο στον υποσταθμό (Α/Π–Υ/Σ). Τέλος θα διανοιχθεί εσωτερική οδοποιία για
την μετάβαση στις ανεμογεννήτριες. H συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
αναμένεται να είναι 5,6 GWh περίπου. Η επιλογή της θέσης έγινε μετά από σχολαστική εξέταση
της περιοχής ώστε να ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.
Το έργο περιλαμβάνει:
 Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου 3 ανεμογεννητριών τύπου E-48 800KW της
ENERCON οριζόντιου άξονα, τριπτέρυγες.
 Κατασκευή Κέντρου ελέγχου.
 Κατασκευή Γραμμής Μέσης Τάσης 20kV.
 Κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης σε απόσταση 424 m βόρειο βορειοανατολικά
του χώρου εγκατάστασης.
 Εγκατάσταση συστήματος κεντρικού εποπτικού ελέγχου και τηλεπίβλεψης αποτελούμενο
από ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλων διατάξεων και γραμμών επικοινωνίας.
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Οδοποιία: Διάνοιξη εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας συνολικού μήκους 658 m και
πλάτους 6 m μεταξύ των ανεμογεννητριών καθώς και βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης
προς τον χώρο.
Οδοποιία: Διάνοιξη του υπάρχοντος δρόμου έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα
προσπέλασης φορτηγών αυτοκινήτων και γερανών που απαιτούνται κατά την μεταφορά
και ανέγερση του εξοπλισμού όπου αυτό απαιτηθεί.
Οδοποιία: Διάνοιξη των απαραίτητων «πλατειών» ανέγερσης έκαστης των
ανεμογεννητριών και η επίστρωσή τους με κατάλληλο υλικό (3Α).
Δημιουργία 424 m υπόγειας γραμμής Μέσης Τάσης για την διασύνδεση του αιολικού
πάρκου με τον υποσταθμό.

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση του αιολικού
δυναμικού της περιοχής και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Έχοντας
υπόψη την ειδική εκπομπή ρύπων των πετρελαϊκών μονάδων της Δ.Ε.Η. στο διασυνδεδεμένο
σύστημα παραγωγής, η αποφυγή των ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία του αιολικού
πάρκου θα είναι σημαντική.
Το έργο έχει λάβει:
• Τον “χαρακτηρισμό της έκτασης” από το Δασαρχείο Κυνουρίας και την θετική
γνωμοδότηση του Δασαρχείου όσον αφορά την έκταση για την μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που αφορά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου.
• Την υπαρ. 221/2006 Άδεια Παραγωγής από την ΡΑΕ και
• Την υπαρ. 9413/10.08.2010 διατύπωση όρων σύνδεσης αιολικού σταθμού από το ΔΕΣΜΗΕ
Α.Ε.
• Την υπαρ.Φ05-ε/8048/15.12.2011 γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με το έργο:
Η Υπηρεσία μας αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
3010/2002,
2. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ/60Α), άρθρο 18, όπου αναφέρονται οι ισχύουσες διατάξεις περί της
προστασίας της ενδημικής βιοποικιλότητας,
3. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α’), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
4. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης
υπάγεται και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις
περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους
από τις αρμόδιες αρχές» του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
5. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010) : «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων
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Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν.
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού»,
όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011)
και ισχύει.
6. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των
άγριων πτηνών.
7. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας»,
8. Τον Ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»,
9. Την απόφαση 168040/7-9-2010 «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η
αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας»,
10. Την απόφαση «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων»,
11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων».
παραθέτει τα εξής:
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), το έργο βρίσκεται εντός των
ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, και συγκεκριμένα βρίσκεται στις «Εκτάσεις
εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της
Φύσης, της ζώνης προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης»,
και χωροθετείται εκτός περιοχών Natura 2000».
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), και την τροποποίησή της
δυνάμει της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011, άρθρο 3 και για τις εν λόγω
εκτάσεις αναφέρεται ότι :
Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβανομένων των
συνοδών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποιίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής Ενέργειας και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν.
3468/2006 (Α’ 129).
Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 497/21-06-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού,
πρόκειται για δασική έκταση που καταλαμβάνεται κυρίως από μακκία βλάστηση όπως πουρνάρια
(Quercus coccifera).
Επίσης:
• Η υπό μελέτη περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) βάσει της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
• Η υπό μελέτη περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Psci) βάσει
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
• Στην περιοχή μελέτης δεν υφίσταται κανένας Εθνικός Δρυμός.
• Στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου στη θέση “Τσούμος” δεν
υφίσταται κανένα Αισθητικό Δάσος και κανένα Μνημείο της Φύσης.
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•

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν περιοχές που να έχουν ανακηρυχθεί ως Καταφύγια
Άγριας Ζωής.
• Η υπό μελέτη περιοχή συγκαταλέγεται στον κατάλογο CORINE 2000, με κωδικό
AG0060092, και οι κύριες χρήσεις γης που απαντώνται είναι “Σκληροφυλλική βλάστηση”.
Η εν λόγω περιοχή είναι Σημαντική Περιοχή Πουλιών – ΣΠΠ (Important Bird Areas – IBA’s) με
κωδικό GR123 Όρη Ανατολικής Λακωνίας. Η περιοχή είναι σημαντική για αναπαραγόμενα και
μεταναστευτικά αρπακτικά και στρουθιόμορφα πουλιά. Είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές
της Ελλάδας για τον Hieraaetus fasciatus – Σπιζαετός και αποτελεί ζωτικής σημασίας περιοχή ως
τμήμα του μεταναστευτικού διαδρόμου της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου - Κυθήρων Αντικυθήρων - βορειοδυτικής Κρήτης, όπου περνά μεγάλος αριθμός αρπακτικών πουλιών.
Σύμφωνα με την έκθεση – μελέτη, αποτέλεσμα της δράσης «Εκπόνηση προγράμματος
παρακολούθησης της πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Οικολογικού Πάρκου
Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του υποέργου 3 «Εκπόνηση
προγράμματος παρακολούθησης» του Έργου «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής
Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ», που χρηματοδοτήθηκε από το 3ο
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" που
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) και από
εθνικούς πόρους, και για την εν λόγω περιοχή έχουν καταγραφεί ο Σπιζαετός.
Με δεδομένες τις «κρυπτικές» συνήθειες του είδους, οι επικράτειες του είδους στην ευρύτερη
περιοχή της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα εκτιμώνται σε 21 έως 4. Ο
πληθυσμός του σπιζαετού στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 100-140 ζευγάρια (Bourdakis &
Xirouchakis 2008).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού
εισηγείται θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με τους εξής όρους:
 Να υποβάλλει τις αντίστοιχες μελέτες που αφορούν διάνοιξη δασικού οδικού δικτύου προς
έγκριση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της
περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του
χρονοδιαγράμματος των εργασιών.
 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της
περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των υδροφόρων και του
περιβάλλοντος χερσαίου χώρου τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το
στάδιο της λειτουργίας του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την
προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής &
λειτουργίας του έργου.
 Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, κατά την διάρκεια των εργασιών, οι εργασίες θα
διακοπούν αμέσως και θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, για να
διενεργηθεί ανασκαφική έρευνα, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου,
σύμφωνα με τα άρθρα 8,9,10,37 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
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Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας.
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους
εργαζόμενους (όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής
σήμανση των ζωνών έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) τόσο κατά τη φάση
κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει
σε περίφραξη της έκτασης επέμβασης των Α/Γ, εκτός εάν προκύψουν έκτακτες
καταστάσεις που το επιβάλλουν και αφού πρώτα υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.
Εφόσον θίγονται δάση, δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε επέμβαση να τηρηθούν τα σχετικώς
προβλεπόμενα στην Υ.Α. με αριθμό πρωτ. 15277/23.03.2012 (ΦΕΚ1077/τΒ’/09.04.2012)
«Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ….της προβλεπόμενης από τις
διατάξεις έγκριση επέμβασης…. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011», σύμφωνα με
τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και να τηρηθούν όλοι οι
όροι που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί δασών.
Οι εγκαταστάσεις να προσαρμοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής. Να
ενταχθούν τα πάσης φύσεως έργα - εγκαταστάσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Οι
αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες. Η κοπή δένδρων θάμνων να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου, σε
συνεργασία με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία.
Οι προτεινόμενες θέσεις επέμβασης να είναι θέσεις ιδιοκτησιακά μη αμφισβητήσιμες.
Ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων
σκουπιδιών και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Η τελική διάθεση των
απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία
του έργου καθώς και αντικεραυνική προστασία, εγκεκριμένα από την οικεία Πυροσβεστική
Υπηρεσία, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες
δασικές περιοχές.
Να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής. Οι αποθέσεις
υλικών σε σωρούς πρέπει να γίνονται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Οι σωροί δεν θα
πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 4m. Απαγορεύεται η επί μακρό χρονικό διάστημα
απόθεση χωματουργικών ή αδρανών υλικών σε οποιοδήποτε χώρο των εργασιών. Οι
εργασίες εκσκαφών – κατασκευών θα πρέπει να συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
περιορίζεται κατά το δυνατόν η δημιουργία σκόνης. Στις προσωρινές αποθέσεις υλικών να
λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα.
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την κατασκευή του έργου να διατεθούν
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής
επιβάλλεται να χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που
πληρούν τα εξής:
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α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους
συγκέντρωσης ή αρχαιολογικούς χώρους,
β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με
τις εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοι κ.λ.π.),
γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των
εναποθέσεων δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ
τούτου μικρής αντοχής σε διάβρωση.
Η κατασκευή των έργων να γίνει εκτός εποχής φωλιάσματος και αναπαραγωγής των
πτηνών και οπωσδήποτε όχι σε μεταναστευτικές περιόδους αποδημητικών πτηνών, με
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα
(Ειδικότερα του Σπιζαετού). Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν
πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης στην πανίδα. Σε περίπτωση τμηματικής
κατασκευής του έργου αυτό να μην παραμένει ημιτελές αλλά να λαμβάνει την τελική του
μορφή.
Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές
εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη
κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με
αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού
χώρου, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. Θα γίνεται φύτευση όλων των
επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση. Οι εργασίες φύτευσης θα αρχίζουν σε κάθε τμήμα
του έργου στο οποίο έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Φυτική γη που υπάρχει
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης
σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου
σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν, ύστερα από
υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Το πλάτος της ζώνης κατάληψης των οδών να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η
οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. Η
υλοτομία και η εκρίζωση δένδρων να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής
Υπηρεσίας καθώς και την έγκρισή της μετά από ανάλογο αίτημα του ενδιαφερόμενου. Η
διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, όπου και εάν αυτή θιγεί, να γίνουν όλες οι
απαιτούμενες φυτοτεχνικές διευθετήσεις και να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες
(δασοτεχνικά έργα), ύστερα από σύνταξη και έγκρισή τους από την αρμόδια Δασική
Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την κείμενη δασική νομοθεσία. Να
χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν, να γίνουν οι
φυτεύσεις με ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής είδη, προσαρμοσμένα στις
σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής. Η φυτοτεχνική αποκατάσταση να γίνει με τρόπο
ώστε να μην προσελκύεται η ορνιθοπανίδα για φωλεοποίηση, τροφοληψία κλπ.
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (ψηλές περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την
προστασία των εργαζομένων και των περιοίκων, από τους κινδύνους που τυχόν θα
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δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου και γενικά σημεία που
έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Ειδικότερα, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει προσβασιμότητα στα σημεία όπου υπάρχει υψηλή τάση
ηλεκτρικού ρεύματος (μετασχηματιστές κλπ.), όπως ανθεκτική περίφραξη κατάλληλου
ύψους κλπ.
Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση επικίνδυνων ουσιών (τοξικές ουσίες κλπ.).
Προτείνεται ο συχνός καθαρισμός της περιοχής από κουφάρια ζώων και απομάκρυνση
σωρών βράχων για την αποφυγή προσέλκυσης ειδών ορνιθοπανίδας όπως π.χ. τα
αρπακτικά.
Συνοδά – συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ –
Μελέτη Οδοποιίας του έργου του θέματος υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση
(εφ όσων απαιτείται) μελλοντικά από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Υπηρεσία καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν. 3851/2010 και το Ν. 4014/2011.
Η κτιριακή εγκατάσταση (κτίριο ελέγχου) να είναι μορφολογικά δεμένη με το φυσικό και
δομημένο περιβάλλον. Οι εξωτερικές όψεις, το ύψος του κτιρίου και οι διαμορφώσεις των
ελεύθερων χώρων να ακολουθούν τα πρότυπα και την κλίμακα της τοπικής αρχιτεκτονικής
και οργάνωσης”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 78/2012: Γνωμοδοτούν αρνητικά επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής
ισχύος 2,4MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση “Τσούμος”, της Τ.Κ. Πουλήθρων της Δ.Ε.
Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»για τους εξής
λόγους:
1. Ο εν λόγω ΑΣΠΗΕ θα είναι ορατός από πολλά σημεία και από πολλά χιλιόμετρα μακριά,
προκαλώντας έτσι οπτική όχληση και υποβάθμιση της φυσικότητας και του κάλλους του τοπίου,
στοιχείου πολύ σημαντικού για την επισκεψιμότητα της περιοχής.
2. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία, οι ΑΣΠΗΕ, μεμονωμένα αλλά ακόμη
περισσότερο όταν καλύπτουν συνεχόμενες κορυφές η κορυφογραμμές, πέρα από τις άλλες,
επίσης σημαντικές, περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις (π.χ. κατακερματισμός τοπίου και βιοτόπων
μέσω διάνοιξης δρόμων και αύξηση προσβασιμότητας, καταστροφή / υποβάθμιση οικοτόπων,
εδαφών και πετρωμάτων λόγω σκαπτικών εργασιών και κίνησης βαρέων οχημάτων, οπτική
όχληση – υποβάθμιση φυσικού τοπίου), α. καταλαμβάνουν τόπους φωλιάσματος μεγάλων και
απειλούμενων αρπακτικών πουλιών που ούτως ή άλλως βρίσκονται πάντοτε σε πολύ μικρούς
πληθυσμούς, β. προκαλούν άμεση θνησιμότητά τους λόγω πρόσκρουσής τους σε όλα τα υπέργεια
τμήματα των ΑΣΠΗΕ, και γ. προκαλούν την εκδίωξή τους από την περιοχή (barrier effect) στην
προσπάθεια των πουλιών να τους αποφύγουν.
3. Στην περιοχή που έχει επιλεγεί για το έργο απαντούν σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, μεταξύ
των οποίων μεγάλα αρπακτικά όπως ο Σπιζαετός (επιδημητικό) και ο Φιδαετός (αναπαραγόμενο),
σύμφωνα με την έκθεση – παραδοτέο της δράσης «Εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης
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της πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγροτόπου
Μουστού» που εκπονήθηκε στα πλαίσια του υποέργου 3 «Εκπόνηση προγράμματος
παρακολούθησης» του Έργου «Έργα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα
- Υγροτόπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ», που χρηματοδοτήθηκε από το 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" που συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο της
εν λόγω δράσης, ενεργή επικράτεια σπιζαετού έχει εντοπιστεί στην περιοχή του έργου. Ο
σπιζαετός είναι ένα είδος καταχωρημένο στο Παράρτημα Ι (είδη υψηλής προστασίας) της Οδηγίας
του Συμβουλίου 79/409/EEC, σχετικά με τη διαφύλαξη την άγριων πτηνών. Η BirdLife International
έχει κατατάξει τον σπιζαετό στα απειλούμενα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είδη. Είναι είδος σπάνιο, με
ακανόνιστη κατανομή στη Μεσόγειο. Ο πληθυσμός του στη Ευρώπη, που υπολογίζεται σε
λιγότερο από 1000 ζευγάρια, έχει υποστεί δραστική μείωση. Στην Ελλάδα, με εκτιμώμενο
πληθυσμό 100 – 140 ζευγάρια συνολικά, έχει καταταχθεί στα «Τρωτά» στο Ελληνικό Κόκκινο
Βιβλίο, λόγω των μικρών του πληθυσμών και των απειλών που αντιμετωπίζει. Επίσης, το
ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη Φύση LIFE, έχει συμπεριλάβει τον σπιζαετό στα κατά
προτεραιότητα
χρηματοδοτούμενα
είδη
στο
πλαίσιο
έργων
LIFE.
(βλ.
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/birds_en
.pdf σελ. 13).
4. Η περιοχή είναι σημαντικός διάδρομος για τα μεταναστευτικά πτηνά.
5. Για την ευρύτερη περιοχή (βλ. χάρτη ΡΑΕ, http://www.rae.gr/geo/) έχουν εκδοθεί πολυάριθμες
άδειες για εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, των οποίων η διασπορά, στο σενάριο της πλήρους υλοποίησής
τους, καλύπτουν σχεδόν την περιοχή. Στην περίπτωση αυτή ή στην περίπτωση κατά την οποία και
μέρος από αυτές τις άδειες καταλήξουν σε εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, οι σωρευτικές συνέπειες για τη
θνησιμότητα, τον εκτοπισμό και την παρεμπόδιση της μετανάστευσης σημαντικών αρπακτικών
πτηνών θα είναι μεγάλες.

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας του κ. Γκαύρου Ηλία
συνολικής ισχύος 99,63 KWp στη θέση “Σταφίδα”, του Τ.Κ. Κουτρούφων, του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &
Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &
Υγροτόπου Μουστού το με α.π. 888/17-05-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ίδρυσης «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,63 KWp στη θέση “Σταφίδα” Τ.Κ. Κουτρούφων της Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας, όπως προβλέπεται από:
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1. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και ισχύει.
2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03) «Διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ & 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)».
3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν.
4. Κ.Υ.Α. 104247 (ΦΕΚ 663Β/26.05.06) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. έργων ΑΠΕ σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002.
5. Εγκύκλιος 107100/29.08.06 της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.
6. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Αριθμ. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022 Β/05.08.02) «περί
κατάταξης δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», όπως αυτή
συμπληρώθηκε από Υ.Α Α.Οικ.145799 (ΦΕΚ 1002 Β.18.07.05) και όπως αντικαταστάθηκε με
τον Ν.3851/2010, άρθρο 8.
Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου
Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού βρίσκεται στον νομό Αρκαδίας, στον Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας και στη θέση “Σταφίδα”, 120 μέτρα από τα όρια του οικισμού των Κουτρούφων. Η
πρόσβαση στο έργο εξυπηρετείται από αγροτική οδό, πλάτους περί τα 3m, η οποία διέρχεται κατά
μήκος του δυτικού ορίου του οικοπέδου. Το οικόπεδο είναι αγροτικού χαρακτήρα και η
καλλιέργεια είναι από ελαιόδεντρα. Οι υφιστάμενες χρήσεις στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του
γηπέδου του έργου είναι γεωργική (με δεσπόζουσα αυτή της ελιάς).
Σύμφωνα με τις συντεταγμένες του οικοπέδου ο Φ/Β σταθμός εμπίπτει εντός των ορίων της
ευρύτερης περιοχής προστασίας που καθορίζει το παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999/2010.
Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 με τον κωδικό GR 2520003
Λιμνοθάλασσα Μουστού. Ο Φ/Β σταθμός θα έχει συνολική ισχύ 99,63 KWp και θα αποτελείται από
486 Φ/Β στοιχεία ενδεικτικού τύπου Schuco PV-Module der PS 05 Serie ονομαστικής ισχύος 205
Wp, τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου με 3 αντιστροφείς (inverters). Το Φ/Β σύστημα θα
εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 11.598,19 m2.
Συνδεσμολογία-σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ
Η διασύνδεση του Φ/Β σταθμού θα γίνει μέσω νέας γραμμής Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της ΔΕΗ. Η γραμμή αυτή θα διοχετεύσει τη παραγόμενη ενέργεια στο υφιστάμενο
τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Στην έξοδο του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί κατάλληλος
μετρητής για την ορθή τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί και
αντικεραυνική προστασία, με περιμετρική – θεμελιακή και ενδιάμεση γείωση στις Φ/Β σειρές, από
γαλβανισμένη ταινία και αγωγό.
Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο
Οι Φ/Β γεννήτριες, θα εγκατασταθούν σε χώρο διαμορφωμένου οικοπέδου και θα εγκατασταθούν
επάνω σε μεταλλικές βάσεις. Οι μεταλλικές βάσεις είναι αλουμινίου πιστοποιημένες ή από χάλυβα
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γαλβανισμένο εν θερμώ. Οι μεταλλικές βάσεις θα στερεωθούν – βιδωθούν επάνω σε σενάζια
οπλισμένου σκυροδέματος. Το οπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι βάση στατικής μελέτης. Στις βάσεις
θα εγκατασταθούν οι Φ/Β γεννήτριες, ανά δύο καθ’ ύψος και παράλληλα. Οι ομάδες των Φ/Β
γεννητριών, θα εγκατασταθούν σε σειρές και οι σειρές θα έχουν απόσταση μεταξύ τους ίση με το
διπλάσιο του μέγιστου ύψους των μεταλλικών βάσεων για την αποφυγή σκιάσεων μεταξύ τους. Το
μέγιστο ύψος των Φ/Β γεννητριών από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων και των σεναζίων του
σκυροδέματος, είναι μέχρι 2,30m. Κατά την εγκατάσταση Φ/Β γεννητριών, θα δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην αισθητική, του όλου περιβάλλοντος χώρου.
Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και η πώληση
αυτής προς το Δημόσιο. Στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υπάρχουσας ηλιακής
ακτινοβολίας της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας
από υψηλό ηλιακό δυναμικό και η μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε
ηλεκτρική. Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το πλέον φιλικό για το
περιβάλλον τρόπο. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε 129.000 KWh.
Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται σε χώρο οικοπέδου στη θέση “Σταφίδα” Τ.Δ.. Κουτρούφων του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στον Νομό Αρκαδίας. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης ορίζεται
ως άμεση περιοχή που περικλείεται σε ακτίνα 1 Km γύρω από τη θέση του έργου και ως ευρύτερη
περιοχή του έργου η περιοχή σε ακτίνα περί τα 10 Km γύρω από το έργο.
Στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά εκτεταμένοι
ελαιώνες και χέρσα αγροτεμάχια. Τα είδη πανίδας που απαντώνται στην περιοχή είναι τυπικά είδη
αγροοικοσυστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται α) θηλαστικά: σαρκοφάγα (αλεπούδες,
κουνάβια, ασβοί, τσακάλια, λαγοί, νυφίτσες), εντομοφάγα (σκαντζόχοιροι) τρωκτικά, β) ερπετά:
φίδια, σαύρες και χελώνες, γ) αμφίβια: φρύνοι, δ) πτηνά: κυρίως στρουθιόμορφα (κορυδαλλοί,
συλβιίδες, παπαδίτσες τσίχλες, κελάδες, σουσουράδες, κορακοειδή, σπουργίτες, σπίζες, κ.ά.) και
αρπακτικά (αετοί, γεράκια και γλαύκες), και δ) μεγάλη ποικιλία ασπονδύλων (κυρίως αρθρόποδα)
που στηρίζουν τις προηγούμενες τάξεις σπονδυλωτών στα τροφικά δίκτυα των περιοχών αυτών.
Η θέση του οικοπέδου όπως αυτό απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο τοπογραφικό χάρτη της
ΜΠΕ και προσδιορίζεται από τις αναγραφόμενες συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, σε σχέση με τα όρια
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (ΦΔ
ΟΠΥΜ), χωροθετείται εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα
στις «Εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας
της Φύσης, της ζώνης προστασίας Μουστού και εντός των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο
πόλης» και εντός περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου "NATURA 2000" και
συγκεκριμένα στην «Περιοχή Παράλιου Άστρους και λίμνη Μουστός (κωδικός: GR 2520003)».
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 686/Β/17-8-79 αριθ. 171586/3032 «Περί ιδρύσεως μόνιμου καταφυγίου
θηραμάτων στην περιοχή Λίμνης Μουστού, περιοχής Μελιγούς και Κορακοβουνίου Ν. Αρκαδίας»,
η περιοχή χαρακτηρίστηκε και διέπεται από τις διατάξεις των Καταφυγίων Άγριας Ζωής.
Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., άρθρο 3 και για τις εν λόγω εκτάσεις αναφέρεται ότι :
Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβανομένων των
συνοδών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποιίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
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διατάξεις. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής Ενέργειας και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν.
3468/2006 (Α’ 129).
Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 492/19-06-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, η
έκταση καλύπτεται κυρίως από ελαιόδεντρα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού
εισηγείται θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με τους ακόλουθους (γενικούς)
περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):
 Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των
προβλεπομένων στη μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση
των περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της
εργολαβίας.
 Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα,
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού.
 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στη ροή των επιφανειακών
υδάτων.
 Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφών (μετά τον απαραίτητο διαχωρισμό και απαλλαγμένα από
απορρίμματα ή λοιπά ξένα σώματα) θα επαναχρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση
τυχόν γεωμορφολογικών αλλοιώσεων ή της βλάστησης όπου χρειαστεί.
 Σε καμία περίπτωση να μη γίνει χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση των φυτών
στο γήπεδο της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
 Να δημιουργηθούν διάκενα στην περίφραξη (διαμέτρου τουλάχιστον 20 εκατοστών) ώστε
να υποβοηθείται η ενδιάμεση κυκλοφορία ειδών της πανίδας.
 Δεν θα κατασκευασθούν βάσεις από σκυρόδεμα. Η στήριξη των φωτοβολταïκών πλαισίων
να γίνει με κοχλίες πάκτωσης των στοιχείων στήριξης στο έδαφος.
 Να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας που θα προταθούν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
 Πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή αναλυτικός
κατάλογος αποβλήτων, τα οποία θα προσδιορίζονται με κωδικό ΕΚΑ, καθώς και περιγραφή
της προτεινόμενης διαχείρισή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/11
 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Σ) τεθεί εκτός
λειτουργίας, ο κύριος του έργου υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει
τους χώρους (όπως, απομάκρυνση φωτοβολταïκών πλαισίων, ηλεκτρολομηχανολογικού
εξοπλισμού, ηλεκτρικών γραμμών) της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, με την επαναφορά
κατά το δυνατό στην αρχική κατάστασή τους. Όλος ο παραγωγικός και υποστηρικτικός
εξοπλισμός θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εναλλακτικής
διαχείρισης, η διαχείρισή του δε, θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7Α) που αναφέρονται στα καταφύγια άγριας
ζωής. Απαγορεύεται η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυτική βλάστηση εντός της
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έκτασης του καταφυγίου άγριας ζωής και οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών χωρίς την
έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 79/2012: Την αποδοχή της γνωμοδότησης στο σύνολό της και την αποστολή της
στις σχετικές υπηρεσίες.

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ
Α.Ε.» συνολικής ισχύος 99,36 KWp σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου
Πέτρου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
Επί του δέκατου πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &
Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &
Υγροτόπου Μουστού το με α.π. 1081/12-06-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ίδρυσης «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,36 KWp σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, όπως προβλέπεται από:
1. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και ισχύει.
2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03) «Διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ & 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)».
3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν.
4. Κ.Υ.Α. 104247 (ΦΕΚ 663Β/26.05.06) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. έργων ΑΠΕ σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002.
5. Εγκύκλιος 107100/29.08.06 της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.
6. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Αριθμ. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022 Β/05.08.02) «περί
κατάταξης δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», όπως αυτή
συμπληρώθηκε από Υ.Α Α.Οικ.145799 (ΦΕΚ 1002 Β.18.07.05) και όπως αντικαταστάθηκε με
τον Ν.3851/2010, άρθρο 8.
Άστρος Αρκαδίας, 22001 | Τηλ: 27550 22021 | Fax: 27550 22025 | info@fdparnonas.gr |www.fdparnonas.gr

38

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

7. Του άρθρου 8 Ν.3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου
Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού βρίσκεται στον νομό Αρκαδίας, στον Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας και σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου. Η πρόσβαση στο έργο
εξυπηρετείται από αγροτική οδό και κατά τη φάση της εγκατάστασης οποία θα διαρκέσει έξι
μήνες κατά το μέγιστο, δε θα απαιτηθούν επιπρόσθετα έργα (π.χ. διάνοιξη οδών, εκριζώσεις
δέντρων, ισοπέδωση εδαφών κ.λπ.) τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα του φυσικού
περιβάλλοντος. Πρόκειται για χορτολιβαδική έκταση που καλύπτεται κυρίως από χορτολιβαδική
βλάστηση με εμφάνιση μερικών μεμονομένων δασικών ειδών, όπως Juniperuw drupacea –
Δρυπώδης Άρκευθος (Δενδρόκεδρος) και Pyrus amygdaliformis – Γκορτσιά.
Σύμφωνα με τις συντεταγμένες του οικοπέδου ο Φ/Β σταθμός εμπίπτει εντός των ορίων της
ευρύτερης περιοχής προστασίας που καθορίζει το παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999/2010.
Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 με τον κωδικό GR 2520006 «Όρος
Πάρνωνας & περιοχή Μαλεβής». Ο Φ/Β σταθμός θα έχει συνολική ισχύ 99,36 KWp και θα
αποτελείται από 432 Φ/Β στοιχεία ενδεικτικού τύπου Solarwatt AG, M230-60 GET-AK ονομαστικής
ισχύος 230 Wp, τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου με 3 αντιστροφείς (inverters). Το Φ/Β
σύστημα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 20.066,68 m2.
Συνδεσμολογία-σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ
Η διασύνδεση του Φ/Β σταθμού θα γίνει μέσω νέας γραμμής Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της ΔΕΗ. Η γραμμή αυτή θα διοχετεύσει τη παραγόμενη ενέργεια στο υφιστάμενο
τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Στην έξοδο του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί κατάλληλος
μετρητής για την ορθή τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί και
αντικεραυνική προστασία, με περιμετρική – θεμελιακή και ενδιάμεση γείωση στις Φ/Β σειρές, από
γαλβανισμένη ταινία και αγωγό.
Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο
Η εγκατάσταση θα γίνει επί του εδάφους. Στο γήπεδο εγκατάστασης δε θα τοποθετηθούν άλλες
κατασκευές πέραν του οικίσκου ελέγχου και του μετρητή της ΔΕΗ στα όρια του οικοπέδου. Δεν θα
κατασκευασθούν άλλα κτίρια, ενώ η ίδια η λειτουργία της εγκατάστασης, δεν πρόκειται να
δημιουργήσει ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και να επιφέρει αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον
της περιοχής. Η εγκατάσταση θα γίνει εκτός ζωνών/περιοχών ιστορικού & πολιτιστικού
ενδιαφέροντος. Δεν πρόκειται τόσο η εγκατάσταση όσο και η λειτουργία της μονάδος να
επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο το ιστορικό ή/ και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.
Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και η πώληση
αυτής προς το Δημόσιο. Στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υπάρχουσας ηλιακής
ακτινοβολίας της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας
από υψηλό ηλιακό δυναμικό και η μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε
ηλεκτρική. Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με το πλέον φιλικό για το
περιβάλλον τρόπο.
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Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας στον Νομό Αρκαδίας.
Η θέση του οικοπέδου όπως αυτό απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο τοπογραφικό χάρτη της
ΜΠΕ και προσδιορίζεται από τις αναγραφόμενες συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, σε σχέση με τα όρια
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (ΦΔ
ΟΠΥΜ), χωροθετείται εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα
μικρό τμήμα στα νότια του γηπέδου χωροθετείται εντός των «Περιοχών Προστασίας της Φύσης –
3VΙ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα», καθώς και σε περιοχή του Δικτύου
NATURA 2000 (Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής - κωδικός: GR 2520006),
ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του γηπέδου χωροθετείται «Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας
Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης»
Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., άρθρο 3 και για τις εν λόγω εκτάσεις αναφέρεται ότι :
Για το μικρό τμήμα που ανήκει στις «Περιοχές Προστασίας της Φύσης» ισχύει:
 «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται για λόγους υγιεινής ασφάλειας, αποθήκευσης νερού και
εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση μικρών εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) αποκλειστικά σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006
(Α’129) και μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης».
Ενώ για το υπόλοιπο μεγάλο τμήμα που χωροθετείται «Στις εκτάσεις εκτός των περιοχών
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας
Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης» ισχύει:
 Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) περιλαμβανομένων των
συνοδών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποιίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής Ενέργειας και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν.
3468/2006 (Α’ 129).
Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο Α του άρθρου 3 της παραπάνω Κ.Υ.Α.:
 «Ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε δύο διαφορετικές περιοχές προστασίας θεωρούνται ενιαίες ως
προς την αρτιότητα και τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση. Σε κάθε τμήμα τους όμως
επιτρέπεται η χρήση και η δόμηση που επιτρέπεται στην αντίστοιχη περιοχή προστασίας στην
οποία εμπίπτει αυτό.»
Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 518/02-07-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, η
έκταση καλύπτεται κυρίως από Χορτολιβαδική βλάστηση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού
εισηγείται θετικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου με τους ακόλουθους (γενικούς)
περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):
 Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των
προβλεπομένων στη μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση
των περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της
εργολαβίας.
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Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα,
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού.
Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή στη ροή των επιφανειακών
υδάτων.
Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφών (μετά τον απαραίτητο διαχωρισμό και απαλλαγμένα από
απορρίμματα ή λοιπά ξένα σώματα) θα επαναχρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση
τυχόν γεωμορφολογικών αλλοιώσεων ή της βλάστησης όπου χρειαστεί.
Σε καμία περίπτωση να μη γίνει χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση των φυτών
στο γήπεδο της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
Να δημιουργηθούν διάκενα στην περίφραξη (διαμέτρου τουλάχιστον 20 εκατοστών) ώστε
να υποβοηθείται η ενδιάμεση κυκλοφορία ειδών της πανίδας.
Δεν θα κατασκευασθούν βάσεις από σκυρόδεμα. Η στήριξη των φωτοβολταïκών πλαισίων
να γίνει με κοχλίες πάκτωσης των στοιχείων στήριξης στο έδαφος.
Να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα πυροπροστασίας που θα προταθούν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
Πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή αναλυτικός
κατάλογος αποβλήτων, τα οποία θα προσδιορίζονται με κωδικό ΕΚΑ, καθώς και περιγραφή
της προτεινόμενης διαχείρισή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4014/11
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο φωτοβολταϊκός σταθμός (Φ/Σ) τεθεί εκτός
λειτουργίας, ο κύριος του έργου υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει
τους χώρους (όπως, απομάκρυνση φωτοβολταïκών πλαισίων, ηλεκτρολομηχανολογικού
εξοπλισμού, ηλεκτρικών γραμμών) της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, με την επαναφορά
κατά το δυνατό στην αρχική κατάστασή τους. Όλος ο παραγωγικός και υποστηρικτικός
εξοπλισμός θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εναλλακτικής
διαχείρισης, η διαχείρισή του δε, θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 80/2012: Εγκρίνουν την αναβολή του θέματος για επόμενο ΔΣ, το οποίο θα
συζητηθεί ξανά αφού προσκομιστούν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία από τον φορέα
εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ίδρυσης «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,36 KWp σε περιοχή εκτός ορίων της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας».

Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΜΩΝ
Α.Ε.» συνολικής ισχύος 99,36 KWp στην θέση «Ράχες» της Τ.Κ. Μελιγούς, του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας»
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Επί του δέκατου έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &
Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &
Υγροτόπου Μουστού το με α.π. 1080/12-06-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ίδρυσης «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,36 KWp στη θέση «Ράχες» της Τ.Κ. Μελιγούς, της Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας όπως προβλέπεται από:
1. Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010), όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει της
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 26524, ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16.6.2011) και ισχύει.
2. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/14.03.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.03.03) «Διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ & 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 91)».
3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν.
4. Κ.Υ.Α. 104247 (ΦΕΚ 663Β/26.05.06) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. έργων ΑΠΕ σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002.
5. Εγκύκλιος 107100/29.08.06 της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.
6. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Αριθμ. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022 Β/05.08.02) «περί
κατάταξης δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», όπως αυτή
συμπληρώθηκε από Υ.Α Α.Οικ.145799 (ΦΕΚ 1002 Β.18.07.05) και όπως αντικαταστάθηκε με
τον Ν.3851/2010, άρθρο 8.
7. Του άρθρου 8 Ν.3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου
Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Π.Ε. Αρκαδίας και απέχει από την πόλη του Άστρους περίπου 8,5
χιλιόμετρα. Το εν λόγω αγροτεμάχιο στο οποίο προτείνεται να γίνει η εγκατάσταση της
δραστηριότητας είναι εκτός σχεδίου. Η θέση που θα διαμορφωθεί το Φ/Β πάρκο βρίσκεται σε μη
καλλιεργήσιμη έκταση. Τα τεχνικά έργα που θα εκτελεσθούν (εκσκαφές, διάστρωση χαλικιών
κ.λπ.) θα προκαλέσουν επιπτώσεις προσωρινού χαρακτήρα. Το αγροτεμάχιο αποτελεί
καλλιεργήσιμη έκταση με δυνατότητα πρόσβασης από αγροτικό δρόμο και κατά τη φάση της
εγκατάστασης η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες κατά το μέγιστο, δε θα απαιτηθούν επιπρόσθετα
έργα (π.χ. διάνοιξη οδών, ισοπέδωση εδαφών κ.λπ.).
Σύμφωνα με τις συντεταγμένες του οικοπέδου ο Φ/Β σταθμός εμπίπτει εντός των ορίων χωρικής
αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα εντός των «Περιοχών Προστασίας της Φύσης –3
IV. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα» που καθορίζει το παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. υπ’
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αριθμ. 33999/2010. Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 με τον κωδικό GR
2520006 «Όρος Πάρνωνας & περιοχή Μαλεβής». Ο Φ/Β σταθμός θα έχει συνολική ισχύ 99,36 KWp
και θα αποτελείται από 432 Φ/Β στοιχεία ενδεικτικού τύπου Solarwatt AG, M230-60 GET-AK
ονομαστικής ισχύος 230 Wp, τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου με 3 αντιστροφείς
(inverters). Το Φ/Β σύστημα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 14.032,81 m2.
Συνδεσμολογία-σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ
Η διασύνδεση του Φ/Β σταθμού θα γίνει μέσω νέας γραμμής Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της ΔΕΗ. Η γραμμή αυτή θα διοχετεύσει τη παραγόμενη ενέργεια στο υφιστάμενο
τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Στην έξοδο του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί κατάλληλος
μετρητής για την ορθή τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί και
αντικεραυνική προστασία, με περιμετρική – θεμελιακή και ενδιάμεση γείωση στις Φ/Β σειρές, από
γαλβανισμένη ταινία και αγωγό.
Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο
Η εγκατάσταση θα γίνει επί του εδάφους. Στο γήπεδο εγκατάστασης δε θα τοποθετηθούν άλλες
κατασκευές πέραν του οικίσκου ελέγχου και του μετρητή της ΔΕΗ στα όρια του οικοπέδου. Δεν θα
κατασκευασθούν άλλα κτίρια, ενώ η ίδια η λειτουργία της εγκατάστασης, δεν πρόκειται να
δημιουργήσει ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και να επιφέρει αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον
της περιοχής. Η εγκατάσταση θα γίνει εκτός ζωνών/περιοχών ιστορικού & πολιτιστικού
ενδιαφέροντος. Δεν πρόκειται τόσο η εγκατάσταση όσο και η λειτουργία της μονάδος να
επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο το ιστορικό ή/ και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.
Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και η πώληση
αυτής προς το Δημόσιο (ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ). Στόχος του έργου είναι η εκμετάλλευση της υπάρχουσας
ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται σε σχέση με τις άλλες περιοχές της
Ελλάδας από υψηλό ηλιακό δυναμικό και η μετατροπή της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας
σε ηλεκτρική.
Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στη θέση «Ράχες» της Τ.Κ. Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
στον Νομό Αρκαδίας.
Τα είδη πανίδας που απαντώνται στην περιοχή είναι τυπικά είδη αυτού του τύπου Δασικών
Οικοσυστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται α) θηλαστικά: σαρκοφάγα (αλεπούδες, κουνάβια,
ασβοί, τσακάλια, λαγοί, νυφίτσες), εντομοφάγα (σκαντζόχοιροι) τρωκτικά, β) ερπετά: φίδια,
σαύρες και χελώνες, γ) αμφίβια: φρύνοι, δ) πτηνά: κυρίως στρουθιόμορφα (κορυδαλλοί, συλβιίδες,
παπαδίτσες τσίχλες, κελάδες, σουσουράδες, κορακοειδή, σπουργίτες, σπίζες, κ.ά.) και αρπακτικά
(αετοί, γεράκια και γλαύκες), και δ) μεγάλη ποικιλία ασπονδύλων (κυρίως αρθρόποδα) που
στηρίζουν τις προηγούμενες τάξεις σπονδυλωτών στα τροφικά δίκτυα των περιοχών αυτών.
Γνωμοδότηση Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Η θέση του οικοπέδου όπως αυτό απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο τοπογραφικό χάρτη της
ΜΠΕ και προσδιορίζεται από τις αναγραφόμενες συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87, σε σχέση με τα όρια
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (ΦΔ
ΟΠΥΜ), χωροθετείται εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ ΟΠΥΜ, και συγκεκριμένα
εντός των «Περιοχών Προστασίας της Φύσης –3 IV. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών
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Πάρνωνα», καθώς και σε περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 (Κορυφές όρους Πάρνωνα και
περιοχή Μονής Μαλεβής - κωδικός: GR 2520006). Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Γ της Κ.Υ.Α. υπ’
αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010):
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται προσθήκες για λόγους υγιεινής ασφάλειας, αποθήκευσης νερού και
εξοικονόμησης ενέργειας με την εγκατάσταση μικρών εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) αποκλειστικά σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α’129) και μόνο μετά τη
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης».
Σύμφωνα με την ΜΠΕ δεν τεκμηριώνονται πως θα εγκατασταθεί ΦΒ Σταθμός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους υγιεινής ασφάλειας, αποθήκευσης νερού και εξοικονόμησης
ενέργειας.
Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 517/02-07-2012, δελτίο αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από το
επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, η
έκταση καλύπτεται κυρίως από είδη όπως Quercus coccifera – Πουρνάρι, Crataegus sp. Κράταιγος
και μεμονωμένα άτομα του είδους Juniperus drupacea –Δρυπώδης Άρκευθος (Δενδρόκεδρος).
Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ο τύπος οικοτόπου 9560 - Ενδημικά δάση με Juniperus spp.
(όπου ανήκει και το είδος Juniperus drupacea), που συναντάται στην περιοχή, αποτελεί οικότοπο
σημαντικό για την προστατευόμενη περιοχή. Ενδεχόμενη εγκατάσταση ΦΒ Σταθμού στην εν λόγω
περιοχή θα επιφέρει και απώλεια του ανωτέρω είδους. Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα &
Υγροτόπου Μουστού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει θετικά για την
εγκατάσταση ΦΒ Σταθμού σε χώρο με εμφάνιση των προστατευόμενων ειδών.
Με βάση τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού εισηγείται
αρνητικά για την υλοποίηση του εν λόγω έργου”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 81/2012: Την αποδοχή της γνωμοδότησης στο σύνολό της και την αποστολή της
στις σχετικές υπηρεσίες.

Θέμα 17ο: Διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου
αρμοδιότητάς του, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011)
Επί του δέκατου έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύρη, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 5/26-9-2007 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διενέργειας
του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής, του διαγωνισμού για την
ανάθεση της υπηρεσίας «Παραγωγή Κινηματογραφικού Υλικού (DVD)», το οποίο εντάσσεται στο
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πλαίσιο του Έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα
(GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης».
Σύμφωνα με το άρ. 38 του Π.Δ. 118/2007 η διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρος, ανοιχτός,
κλειστός) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) έως και την
οριστική παραλαβή γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους
με απόφαση του ΔΣ.
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) ο Φορέας Διαχείρισης θα
πρέπει να προβεί σε διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου αρμοδιότητάς
του.
Συγκεκριμένα, η κλήρωση αφορά:


στην επιλογή μελών Δ.Σ. και στελεχών του Φορέα Διαχείρισης ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Τριμελής Επιτροπής Παραλαβής της Δράσης «Παραγωγή
Κινηματογραφικού Υλικού (DVD)», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου LIFE07
NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω
μιας δομημένης προσέγγισης».

Έχει συνταχθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα –
Υγροτόπου Μουστού (http://www.fdparnonas.gr) η ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4024/2011.
Κατόπιν των ανωτέρω και της λήξης της θητείας των εν λόγω επιτροπών, καλείστε να προβείτε σε
κλήρωση και επικύρωση των αποτελεσμάτων”.
Επί του θέματος η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Αναγνωστοπούλου συντόνισε την διενέργεια της
κλήρωσης, τα αποτελέσματα της οποίας είναι τα εξής:


Επιτροπή Παραλαβής
Τακτικά μέλη: Μπόγλης Αργύριος, Δημητρακοπούλου Αγγελική, Αρβανίτης Διαμαντής
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασιάδη Αγνή, Δήμα Αγγελική, Αναστόπουλος Δήμος
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 82/2012: Την έγκριση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

18.1: Εκ νέου ορισμός της Υπευθύνου Έργου για την Υπηρεσία Καθαριότητας

Άστρος Αρκαδίας, 22001 | Τηλ: 27550 22021 | Fax: 27550 22025 | info@fdparnonas.gr |www.fdparnonas.gr

45

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Επί του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 18.1, η
πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου
Αγγελική, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Στο έργο ανάθεσης
υπηρεσιών καθαριότητας που εκτελείται με εξωτερικό ανάδοχο, Υπεύθυνη Έργου έχει οριστεί με
την υπ’ αριθ. 22/2011 Απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου
Μουστού, η κα. Πανταζή Αικατερίνη – ΤΕ Ξεναγός. Λόγω της απουσίας της με άδεια εγκυμοσύνης,
θα πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος εργαζόμενος τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ως Υπεύθυνη
Έργου, για την ομαλή λειτουργία της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητα του
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013. Κατόπιν
τούτου, προτείνουμε να οριστεί ως Υπεύθυνη Έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η κα.
Δημητρακοπούλου Αγγελική – ΠΕ Περιβαλλοντολόγος».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 83/2012: Τον ορισμό της κας. Δημητρακοπούλου Αγγελικής – ΠΕ
Περιβαλλοντολόγου ως Υπεύθυνη Έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στο πλαίσιο της Πράξης
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»
ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.

18.2: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’
Εξάμηνο 2012
Επί του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 18.2, η
πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου
Αγγελική, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Λόγω απουσίας του
στελέχους, κας. Αγγελικής Δήμα, σας παρουσιάζω την εισήγησή της. Σύμφωνα με την 32/2011
απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή υπηρεσιών Νομικής
Υποστήριξης, στην κα. Αλεξία Βαρότσου. Στις 4-11-2011 υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του
Φορέα Διαχείρισης και της Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την
υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα
για το Α΄εξάμηνο του 2012 την Έκθεση εκτελεσθέντος έργου, η οποία αποτελεί παραδοτέο της
Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς η συγκεκριμένη φάση της σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα.
Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από την Ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 544/2012
πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται
ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
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1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου κας Αλεξίας Βαρότσου (Βλ.
Παράρτημα)..
2. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α εξάμηνο του 2012, η
οποία ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 € με Φ.Π.Α.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 84/2012: 1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου κας Αλεξίας
Βαρότσου. 2)Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α εξάμηνο του
2012, η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 € με Φ.Π.Α.

18.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Σεπτέμβριος –
Οκτώβριος 2012
Επί του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 18.3, η
πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου
Αγγελική, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Λόγω απουσίας του
στελέχους, κας. Αγγελικής Δήμα, σας παρουσιάζω την εισήγησή της. Σχετικά με την εκταμίευση
του Φορέα Διαχείρισης από το ΕΠΠΕΡΑΑ της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», καλείστε να εγκρίνετε το αίτημα
χρηματοδότησης για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012, το οποίο και επισυνάπτεται
συνοπτικά παρακάτω”.
Τίτλος δαπάνης
Υπηρεσίες καθαριότητας

Εκταμίευση
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1.348,90 €

Ανάλυση φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων της
λιμνοθάλασσας Μουστού

600,00 €

Kit φαρμακείου

150,00 €

Υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης

500,00 €

Αναλώσιμα - Γραφική ύλη - Εκτυπώσεις

500,00 €

Καύσιμα

4.000,00 €

Ταξίδια

500,00 €

Υλικά καθαριότητας

200,00 €

Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία κ.λπ.)

2.000,00 €
500,00 €

Άστρος Αρκαδίας, 22001 | Τηλ: 27550 22021 | Fax: 27550 22025 | info@fdparnonas.gr |www.fdparnonas.gr

47

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Ταχυδρομικά έξοδα

150,00 €

Εξοπλισμός βυτίου πυρόσβεσης και οχημάτων (μάνικες,
κ.λπ.)
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και Κέντρων
Ενημέρωσης
Διάφορα έξοδα

500,00 €
2.000,00 €
500,00 €

Μισθοδοσίες προσωπικού

48.248,05 €

Ασφαλιστικές εισφορές (11/2012)

9.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

70.696,95 €

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 85/2012: Την έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης
από το ΕΠΠΕΡΑΑ της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012.

18.4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εξουσιοδότηση προέδρου για προεγκρίσεις Πρωτοκόλλων
Παραλαβής και Δελτίων Έγκρισης Δαπάνης
Επί του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 18.4, η
πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου
Αγγελική, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Λόγω απουσίας του
στελέχους, κας. Αγγελικής Δήμα, σας παρουσιάζω την εισήγησή της. Για την έγκαιρη απορρόφηση
των κονδυλιών που διαχειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης, προτείνουμε την εξουσιοδότηση της
προέδρου ώστε να επικυρωθούν τα Πρωτόκολλα Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής
και Δελτίων Έγκρισης Δαπάνης των παρακάτω υπηρεσιών, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν.
Σε επόμενο Δ.Σ. προτείνουμε την επικύρωση, από το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, των
σχετικών εγκριτικών αποφάσεων της προέδρου”.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Κωδ.
Υποέργο
1

Τίτλος σύμβασης
Υπηρεσίες λογιστή (αφορά το Α΄ Εξάμηνο του 2012)

Υπόλοιπο προς πληρωμή
2.050,00 €

2.050,00 €

Σύνολο

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 86/2012: 1) Tην εξουσιοδότηση της προέδρου ώστε να επικυρωθεί το
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και το Δελτίο Έγκρισης Δαπάνης της
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Υπηρεσίας Λογιστή (αφορά το Α’ Εξάμηνο του 2012). 2) Tην επικύρωση της σχετικής εγκριτικής
απόφασης της προέδρου, από το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, σε επόμενη συνεδρίαση.

18.5: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 51/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης «Τοποθέτηση του βιολόγου Γεώργιου Τρυφωνόπουλου σε θέση
α/α Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης»
Επί του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 18.5, η
πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής: « Στην 3η/2012 συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, με ομόφωνη απόφαση πάρθηκε η ακόλουθη απόφαση: 1) την
τοποθέτηση του βιολόγου Γεώργιου Τρυφωνόπουλου σε θέση α/α Διευθυντή του Φορέα
Διαχείρισης και 2) την χορήγηση επιδόματος θέσης 15% με τα παρακάτω καθήκοντα:
1. Να ασκεί, σε συνεργασία με τη συντονίστρια έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, μέριμνα για την
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να ασκεί συνεχή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία λειτουργίας του
Φορέα.
3. Να συντάξει και να προτείνει προς το ΔΣ, κατόπιν συνεργασίας με τη συντονίστρια έργου
ΕΠΠΕΡΑΑ, τους επικεφαλής των Τμημάτων και την πρόεδρο ΔΣ, χρονικά οριοθετημένους
στόχους της λειτουργίας του ΦΔ, αρχικά για τα επόμενα 1-2 έτη και κατόπιν ως το τέλος
της προγραμματικής περιόδου, με τον παράλληλο προσδιορισμό ποιοτικών και ποσοτικών
δεικτών για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της
λειτουργίας του φορέα συνολικά, του κάθε Τμήματος και του κάθε εργαζόμενου 1 (βλ.
ορισμό). Συμμόρφωση με τον άρθρο 3 του Ν. 3230/2004, για τη Διοίκηση βάσει στόχων.
4. Να συντάξει και να προτείνει προς το ΔΣ σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού του ΦΔ, η
οποία μπορεί να γίνεται σε ετήσια ή εξάμηνη βάση.
5. Να συντάξει και να υποβάλλει προς το ΔΣ σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών των
εργαζομένων για βέλτιστη απόδοση σε μετρήσιμους στόχους στο πλαίσιο των καθηκόντων
του καθενός.
6. Να μεριμνά για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του
Φορέα καθώς και για την διαμόρφωση καλών εργασιακών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό
μπορεί να προτείνει, ή να εγκρίνει αιτήματα του προσωπικού, για συμμετοχή σε
προγράμματα κατάρτισης.
7. Να είναι υπεύθυνος για την καθημερινή εφαρμογή των κανόνων διοίκησης του
προσωπικού, όπως ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας, με σκοπό τη δίκαιη μεταχείριση
όλων των εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να χάνεται η ευελιξία στη λειτουργία του ΦΔ και η

1

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3230/04, αποσαφηνίζονται οι έννοιες αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και ορίζονται ως εξής:
Αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα της Δημόσιας Διοίκησης να εκπληρώνει τους προγραμματισθέντες στόχους και
Αποδοτικότητα είναι η ικανότητα να επιτυγχάνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους στόχους αυτούς με το μικρότερο δυνατό κόστος.
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ευκαιρία να αναδείξει ο ΦΔ την αξία που θα έχει η διατήρησή του σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο.
8. Να προγραμματίζει και να μεριμνά για την εφαρμογή ενεργειών και μέτρων που
προβάλλουν και βελτιώνουν την εικόνα του Φορέα και προωθούν την ανάπτυξη των
εργασιών του.
9. Να ασκεί παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της δράσης των επιμέρους διοικητικών
ενοτήτων του Φορέα για την πραγματοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν.
10. Να ορίζει υπεύθυνους έργου ή ομάδες εργασίας και τους επικεφαλής αυτών, σε περίπτωση
που η φύση των έργων επιβάλλει την διατμηματική τους αντιμετώπιση.
11. Να έχει τον τελικό έλεγχο και ευθύνη υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει ο Φορέας
μέσα στα προγραμματισθέντα χρονικά όρια και πραγματοποίησης μέσα στα
προγραμματισθέντα οικονομικά μεγέθη.
12. Να παρακολουθεί, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
και τη συντονίστρια έργου ΕΠΠΕΡΑΑ την οικονομική διαχείριση του ΦΔ και να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των εσόδων του.
13. Να αναζητά, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης,
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ή χορηγιών για τον ΦΔ.
14. Να μεριμνά για την άμεση συνάφεια της λειτουργίας του ΦΔ με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και
διεθνείς περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως αυτές διαρκώς προάγονται και εξελίσσονται και
να προτείνει τις τυχόν τροποποιήσεις και προσαρμογές στη λειτουργία του ΦΔ που η
διατήρηση αυτής της συνάφειας συνεπάγεται.
15. Να μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης των συνεργαζόμενων και
συναρμόδιων υπηρεσιών, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της
προστατευόμενης περιοχής στο βαθμό που οφείλει και δύναται και με τρόπους που
προωθούν τη διϋπηρεσιακή επικοινωνία, αλληλοενημέρωση και συνεργασία.
16. Να εκπροσωπεί τον ΦΔ σε υψηλό επίπεδο, εναλλακτικά με τη συντονίστρια του έργου, την
πρόεδρο ή άλλο μέλος του ΔΣ κατά περίπτωση, σε συναντήσεις, ημερίδες, συσκέψεις κ.λπ.
τις οποίες συγκαλεί ο ίδιος ο ΦΔ ή στις οποίες καλείται να συμμετάσχει.
17. Να συνεργάζεται με τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με τις λειτουργίες
του Φορέα.
18. Να αναζητά και να συντάσσει προτάσεις στο πλαίσιο εθνικών και υπερεθνικών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων με σκοπό την προβολή της περιοχής ευθύνης μας, την
καλύτερη διαχείρισή της, την προώθηση της ήπιας οικοτουριστικής ανάπτυξης και τη
διασφάλιση επιπρόσθετων οικονομικών πόρων για τον φορέα.
19. Να δρομολογεί εθνικές και διεθνείς συνεργασίες, όπως ανταλλαγές επισκέψεων
προσωπικού, αδερφοποιήσεις με άλλες ομοειδείς περιοχές, συνδιοργανώσεις συνεδρίων ή
άλλων εκδηλώσεων, συμμετοχή του ΦΔ σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, οργανώσεις κ.α.
20. Να αναλάβει την επιστημονική επίβλεψη:


Των υποέργων της παρακολούθησης της βιοποικιλότητας.
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Των γνωμοδοτήσεων επί ΜΠΕ, ΠΠΕ ή άλλων ερωτημάτων ιδιωτών ή επιχειρήσεων
σε σχέση με δυνητικές ή υφιστάμενες αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή
αρμοδιότητας του ΦΔ.



Των τμημάτων των λοιπών υποέργων π.χ. εκδόσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης,
κ.λπ. όσον αφορά την επιστημονική ακρίβεια των περιεχομένων τους, όπου αυτό
είναι αναγκαίο.

21. Να αναλάβει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση στο Δ.Σ. του
προγραμματισμού και εκπόνησης του φακέλου τεκμηρίωσης του σχεδίου Προεδρικού
Διατάγματος χαρακτηρισμού της Προστατευόμενης Περιοχής Ο.Π.-Υ.Μ. καθώς και της
συμπλήρωσης – επικαιροποίησης της μελέτης που έχει παραληφθεί στο πλαίσιο του Γ΄
Κ.Π.Σ. για το σχέδιο Διαχείρισης της εν λόγω περιοχής.
22. Να διερευνήσει την αναγκαιότητα αλλά και τη δυνατότητα ορισμού επιστημονικής
επιτροπής που θα υποστηρίζει περιστασιακά τον φορέα διαχείρισης, όπως προβλέπει ο Ν.
2742/1999 και όπως συμβαίνει σε άλλους φορείς διαχείρισης.
23. Να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις σε συνεννόηση με την Πρόεδρο του
Δ.Σ. και τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς, για την τήρηση της εφαρμογής των
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τον χαρακτηρισμό και προστασία της
προστατευόμενης περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔ Ο.Π.-Υ.Μ.
Εν συνεχεία, ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει να κάνει αλλαγή του χαρακτηρισμού της θέσης που
τοποθετήθηκε ο βιολόγος Γεώργιος Τρυφωνόπουλος από α/α Διευθυντή σε θέση Αναπληρωτή
Διευθυντή διότι ο χαρακτηρισμός α/α Διευθυντή φανερώνει την ύπαρξη ενός Διευθυντή που
λείπει, θέση που στην περίπτωση του Φορέα Διαχείρισης δεν υπάρχει. Κατόπιν τούτου, προτείνω
την τοποθέτηση του Γ. Τρυφωνόπουλου ως Αναπληρωτή Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης και τη
χορήγηση επιδόματος θέσης 30% αντί του 15% που είχε συμφωνηθεί, με αναδρομική ισχύς, από
την ημέρα της τοποθέτησής του στη θέση αυτή. Η αύξηση του επιδόματος προτείνεται καθώς το
15% που λαμβάνει είναι ανάλογο του επιδόματος που λαμβάνουν και άλλα στελέχη του Φορέα,
και λόγω της υψηλής θέσης ευθύνης προτείνεται να του δοθεί επίδομα θέσης 30%.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 87/2012: 1)Την τοποθέτηση του Γ. Τρυφωνόπουλου ως Αναπληρωτή Διευθυντή
του Φορέα Διαχείρισης. 2) Τη χορήγηση επιδόματος θέσης 30% (αντί του 15%) με αναδρομική
ισχύ, από την ημέρα της τοποθέτησής του στη θέση αυτή.

18.6 Πράσινο Ταμείο: Επικύρωση της υποβληθείσας πρότασης στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012»
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Επί του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 18.6, η
πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, στέλεχος
του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: “Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού, σε υλοποίηση της υπ’ αριθ.61/2012 απόφασης του ΔΣ υπέβαλε πρόταση,
σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012»,
προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί, με στόχο την κάλυψη δαπανών για διοικητικές
υποχρεώσεις, αμοιβές συνεργατών, έργα/ προμήθειες και συντήρηση υλικών & εγκαταστάσεων οι
οποίες δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Καλείστε να εγκρίνετε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών», όπως υποβλήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα –
Υγροτόπου Μουστού στο Πράσινο Ταμείο (Βλ. Παράρτημα)”.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 88/2012: Την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», όπως υποβλήθηκε από τον Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού στο Πράσινο Ταμείο (Βλ. Παράρτημα)”.

18.7 Πράσινο Ταμείο: Έγκριση διαγωνισμών και των απαιτούμενων επιτροπών
στα πλαίσια της πράξης «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών 2012»
Επί του δέκατου όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα επί του θέματος 18.7, η
πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Δημητρακοπούλου
Αγγελική, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Σε συνέχεια της
υλοποίησης της πράξης «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του
Πράσινου Ταμείου, σας επισυνάπτουμε τα σχέδια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
οκτώ διαγωνισμούς που αφορούν προμήθειες και υπηρεσίες, όπως έχουν περιγραφεί και εγκριθεί
στο τεχνικό δελτίο της Πράξης, και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή τους (βλ.
Παράρτημα).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρ. 38 του Π.Δ. 118/2007 η διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρος,
ανοιχτός, κλειστός) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) έως
και την οριστική παραλαβή γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός
έτους με απόφαση του ΔΣ.
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) ο Φορέας Διαχείρισης θα
πρέπει να προβεί σε διαδικασία κλήρωσης για την επιλογή μελών Δ.Σ. και στελεχών του Φορέα
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Διαχείρισης ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τους διαγωνισμούς των έργων που
εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράξης «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
2012» του Πράσινου Ταμείου. Ειδικότερα, στην επιλογή μελών Δ.Σ. και στελεχών του Φορέα
Διαχείρισης ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Τριμελής Επιτροπής Αξιολόγησης, της
Τριμελής Επιτροπής Προσφυγών και της Τριμελής Επιτροπής Παραλαβής των έργων που
εντάσσονται στην Πράξη «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του
Πράσινου Ταμείου.
Έχει συνταχθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα –
Υγροτόπου Μουστού (http://www.fdparnonas.gr) η ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4024/2011.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε να προβείτε σε κλήρωση και επικύρωση των αποτελεσμάτων.”
Επί του θέματος η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Αναγνωστοπούλου συντόνισε την διενέργεια της
κλήρωσης, τα αποτελέσματα της οποίας είναι τα εξής:


Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών για τα έργα του Πράσινου
Ταμείου
Τακτικά μέλη: Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μπόγλης Αργύριος, Δημητρακοπούλου
Αγγελική.
Αναπληρωματικά μέλη: Χρυσομάλλης Χρήστος, Λυτρίβης Γεώργιος, Μένεγας Σωτήριος.



Επιτροπή Προσφυγών
Τακτικά μέλη: Αναστασιάδη Αγνή, Αρβανίτης Διαμαντής, Αναγνωστοπούλου Μαρία.
Αναπληρωματικά μέλη:
Πλακοκέφαλος Ηλίας.



Μπούσμπουρας

Δημήτριος,

Τρυφωνόπουλος

Γιώργος,

Επιτροπή Παραλαβής
Τακτικά μέλη: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Αναστόπουλος Δήμος, Δημητρακόπουλος
Γιάννης.
Αναπληρωματικά μέλη: Βαξεβανίδου Ρούλα, Μπούσμπουρας Δημήτρης, Γκαύρος
Δημήτριος.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 89/2012: 1) Την έγκριση των διαγωνισμών, όπως παρουσιάζονται στην εισήγηση
του θέματος (βλ. Παράρτημα), 2) την έγκριση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Τακτικά μέλη
Γκαύρος Δημήτριος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μπούσμπουρας Δημήτριος
Μένεγας Σωτήριος
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Χρυσομάλλης Χρήστος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
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