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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

 

Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Τετάρτη 23 Απριλίου 2014, και ώρα 17:00 μμ., στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής 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. 
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ    

ΘΕΜΑ 1 Επικύρωση απόφασης Προέδρου για την Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 406/26.03.2014 
Διακήρυξης. 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ακύρωση αποφάσεων ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 2.1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθμ 26/2014 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση σχεδίου 
διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Παραγωγή υλικών 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης». 

ΘΕΜΑ 2.2 Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση του σχεδίου 
διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Σχεδιασμός, 
οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα». 

ΘΕΜΑ 3ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Σχεδίων Προκήρυξης Διαγωνισμών. 

ΘΕΜΑ 3.1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 15/2014 απόφασης ΔΣ και εκ νέου έγκριση σχεδίου 
διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο 
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων». 

ΘΕΜΑ 3.2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
προμήθειας «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης». 

ΘΕΜΑ 3.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος 
Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα». 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για μήνα Μάρτιο 2014. 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του ΦΔ μηνός Μαρτίου. 

ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εισήγηση για γνωμοδότηση σχετικά με τη λειτουργία δυο (2) ποιμνιοστασίων σε 
περιοχή NATURA 2000 κοντά στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 7 Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Φράγμα Κελεφίνας Νομού Λακωνίας». 

ΘΕΜΑ 8 Αίτημα επί της Τεχνικής Έκθεσης για Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων της Ιεράς 
Μονής Μαλεβής. 
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ΘΕΜΑ 9 Εξουσιοδότηση Προέδρου ΦΔ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του 
Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. 

 

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν 
παρόντες 6 τακτικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ) 
4. Σιμάδη Παναγιώτα 
5. Σωτηρίου Γεώργιος 
6. Μπούσμπουρας Δημήτριος 

1. Ατσάλας Ιωάννης 
2. Γαλάνης Βασίλειος  
3. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
4. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 
 

Αναπληρωματικοί  

 1. Ανεζύρης Νικόλαος 
2. Βουλουμάνος Παναγιώτης 
3. Γιακουμή Ελένη 
1. Δασκαλάκου Ευαγγελία  
4. Καχριμάνης Σταύρος 
5. Λαλουδάκης Δημήτριος 
6. Λεοντίδης Παναγιώτης  
7. Μητσάκης Σταύρος   
8. Σούρσος Παναγιώτης   
9. Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία 
10. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού: ο κ. Αναστόπουλος Δήμος και η κα Πανταζή Αικατερίνη.  

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. 
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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση απόφασης Προέδρου για την Ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 
406/26.03.2014 Διακήρυξης. 

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία, αναφέρει τα εξής:  

«Λόγω αναγκαιότητας για τη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των 
υπηρεσιών της υπ’ αρ. πρωτ. 406/26.03.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής 
Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών 
Μηνυμάτων», με στόχο την καλύτερη προαγωγή των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και την άρτια υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ως Πρόεδρος του ΔΣ προέβη 
στην ανάκληση της ανωτέρω διακήρυξης».  

Στο παρόν ΔΣ καλείστε να εγκρίνετε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/03-04-20141 απόφαση ανάκλησης της 
Προέδρου που αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 406/26.03.2014 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού 
επιλογής Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών 
Μηνυμάτων». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 44/2014: την έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/03-04-2014 απόφαση ανάκλησης της 
Προέδρου που αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 406/26.03.2014 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού 
επιλογής Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών 
Μηνυμάτων», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ακύρωση αποφάσεων ΔΣ 

 

Θέμα 2.1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθμ 26/2014 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση 
σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 

«Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης» 

Επί του 2.1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο στην κα. 
Πανταζή Αικατερίνη, Υπεύθυνη του έργου του θέματος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Βάσει της νέας κοστολόγησης των προμηθειών «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης», καλείστε να ακυρώσετε την υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφαση του 2ου ΔΣ (21/3/2014) 

                                                           
1 Η υπ’ αρ. πρωτ. 451/03.04.2014 Απόφαση Ανάκλησης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα). 
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του Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης». συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. Με βάση τη νέα κοστολόγηση των 
υπηρεσιών που ανέρχονται στις εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (73.600,00 ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, η ανάθεση της προμήθειας θα 
γίνει με διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού». 

Καλείστε να αποφασίσετε για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφασης ΔΣ2 σχετικά με την 
έγκριση του σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 
«Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης». 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 45/2014: την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 26/2014 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση 
του σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 
«Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

Θέμα 2.2 Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση του 
σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος 
Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα» 

Επί του 2.2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο στον κ. 
Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Βάσει της νέας κοστολόγησης των υπηρεσιών «Σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής & 
εγκατάστασης Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη 
Χλωρίδα του Πάρνωνα», καλείστε να ακυρώσετε την υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφαση του 2ου ΔΣ έτους 
2014 του Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση 
Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (79.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. Με βάση τη νέα κοστολόγηση των 
υπηρεσιών που ανέρχονται στις εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (73.500,00€) 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει 
με διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού». 

                                                           
2 Η υπ’ αρ. πρωτ. 26/2014 Απόφαση ΔΣ περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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Καλείστε να αποφασίσετε για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφασης ΔΣ3 σχετικά με την 
έγκριση του σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου 
Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα». 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 46/2014: την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 27/2014 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση 
του σχεδίου διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου 
Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Σχεδίων Προκήρυξης Διαγωνισμών 

 

Θέμα 3.1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 15/2014 απόφασης ΔΣ και εκ νέου 
έγκριση σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων». 

Επί του 3.1 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο στον κ. 
Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Λόγω αναγκαιότητας για τη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών των 
υπηρεσιών της υπ’ αρ. πρωτ. 406/26.03.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής 
Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών 
Μηνυμάτων», θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των προδιαγραφών και επανάληψη του διαγωνισμού. 

Καλείστε να αποφασίσετε για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15/2014 απόφασης ΔΣ σχετικά με την 
έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της για την παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» και την επανάληψή του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού.  

Σας επισυνάπτουμε το νέο σχέδιο διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: 
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα 
για την προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα 9: 

                                                           
3 Η υπ’ αρ. πρωτ. 27/2014 Απόφαση ΔΣ περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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«Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή των εξής υπηρεσιών:  

• Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος είκοσι δευτερολέπτων και μετάδοσή του σε εθνική και 
περιφερειακή εμβέλεια. 
• Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος είκοσι πέντε δευτερολέπτων και προβολή του σε εθνική 
και περιφερειακή εμβέλεια.  
• Παραγωγή τριών 15΄ ταινιών.  
• Παραγωγή μίας 25’ ταινίας . 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. είναι 
51.200,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580089 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ». 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου του Πρόχειρου Διαγωνισμού4, το οποίο θα 
δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 47/2014: την έγκριση του σχεδίου του Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου 
για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων το οποίο 
θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

Θέμα 3.2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της προμήθειας «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης». 

Επί του 3.2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο στον κ. 
Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση του Υποέργου 11 της 
Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» του Άξονα 9: «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει: 

                                                           
4 Το σχέδιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και 
Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων», περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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• Παραγωγή Οδηγού εναλλακτικού τουρισμού για την «Προστατευόμενη Περιοχή Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
• Παραγωγή Βιβλίου με τίτλο «Το Αλφαβητάρι του Πάρνωνα» 
• Παραγωγή Φυλλαδίου με τα μέτρα προστασίας «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
• Παραγωγή Οδηγού χλωρίδας «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» 
• Παραγωγή Χάρτη «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
• Παραγωγή Ενημερωτικού εγχειρίδιου με τίτλο «Προστατευόμενη Περιοχή Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού» 
• Παραγωγή Φυλλαδίου ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για τους κατοίκους της 
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
• Παραγωγή Υλικού προώθησης και προβολής. 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας είναι: 

• Για τη Φάση Α: 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι 
αργότερα από τις 30/09/2014. 
• Για τη Φάση Β: 6 μήνες από την λήξη της Α φάσης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 
τις 30/06/2015. 
• Για τη Φάση Γ: Μέχρι τις 30/10/2015. 

Σε κάθε περίπτωση όλες οι Προμήθειες θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 30/10/2015. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ευρώ 73.600,00 ευρώ (περιλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
ΣΑΕ:2010ΣΕ07580089 που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ». 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου του Πρόχειρου Διαγωνισμού5, το οποίο θα 
δημοσιευτεί για 15 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 48/2014: την έγκριση του σχεδίου σχέδιο διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση 
της προμήθειας με τίτλο: «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης», σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

 

                                                           
5 Το σχέδιο διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης», 
περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/


 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 8 

 

Θέμα 3.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης 

Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα». 

Επί του 3.3 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο στον κ. 
Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος 
Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα» για την υλοποίηση του Υποέργου 
14 της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» του Άξονα 9: «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ. 

Το υποέργο αφορά στη δημιουργία (σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση) έκθεσης 
ερμηνείας περιβάλλοντος με βασικό θέμα την ανάδειξη του χλωριδικού πλούτου της 
προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού. Η έκθεση και οι 
παράλληλες δράσεις ενημέρωσης για τη χλωριδική αξία της Προστατευόμενης Περιοχής θα ενισχύει 
τους στόχους της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. 

Αντικείμενα του υποέργου είναι: 

• Θεματική και χωροταξική οργάνωση έκθεσης. Περιλαμβάνει: τη θεματολογία της έκθεσης και 
την τεκμηρίωσή της, τη ροή της θεματολογίας σε σχέση και με τη ροή των επισκεπτών, τα μέσα που 
θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της θεματολογίας και το συσχετισμό τους, την περιγραφή 
των επιμέρους υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, τις κατόψεις με προτάσεις τοποθέτησης εκθεμάτων 
και εξοπλισμού και τις προτάσεις ενδεικτικών όψεων εκθεματικών επιφανειών.  

• Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κατασκευή και η εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας 
περιβάλλοντος και ειδικότερα των προθηκών, του εποπτικού υλικού και σχολιασμού των εκθεμάτων, 
των αναπαραστάσεων, των διοραμάτων και όλων των μουσειογραφικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φωτισμού.  

• Η παραγωγή και εγκατάσταση διαδραστικών εφαρμογών για το μόνιμο εκθεσιακό χώρο.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ευρώ 59.756,10 ευρώ, μη περιλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά 73.500,00 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580089 που 
συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ». 

http://www.fdparnonas.g/
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Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου του Πρόχειρου Διαγωνισμού6, η οποία θα 
δημοσιευτεί για 15 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 49/2014: την έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας 
Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα», σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τον μήνα Μάρτιο 

2014 

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο 
στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος 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 τις, την υπ’ αριθμ. 456/4.4.2014 έκθεση 
εκτελεσθέντος έργου για το μήνα Μάρτιο 2014, 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 το υπ’ αριθ. 459/2014 
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή 
διενεργείται μηνιαίως βασιζόμενοι στην απόφαση του Δ.Σ. της 5ης συνεδρίασης του 2008 (5/16-7-
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 του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του 
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 
Αναδόχου,.  

                                                           
6 Το σχέδιο διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση 
Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα», περιλαμβάνεται 
στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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• Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, 
για τον μήνα Μάρτιο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α.». 

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων7. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 50/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα και β) την έγκριση της δαπάνης για την 
πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2014, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του ΦΔ μηνός Μαρτίου. 

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο 
στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα 
εξής: 

«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 τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου 
και των σχετικών διαδικασιών έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης 
(Διοικητικό Συμβούλιο) (α.α. 108/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα) σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσωπικού, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από τους: 

1. Μαρία Αναγνωστοπούλου, πρόεδρος του Δ.Σ. 

2. Γεώργιο Σωτηρίου, μέλος Δ.Σ. 

3. Χρήστο Χρυσομάλλη, μέλος Δ.Σ.». 

 

Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα Μάρτιο 20148 με τη θετική 
εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή του. 

                                                           
7 Το υπ’ αριθ. 459/7-4-2014 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
8 Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα Μάρτιο 2014, με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του 
προσωπικού, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 51/2014: την έγκριση του το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα 
Μάρτιο 2014 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού, σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εισήγηση για γνωμοδότηση σχετικά με τη λειτουργία δυο (2) 
ποιμνιοστασίων σε περιοχή NATURA 2000 κοντά στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας. 

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο στον κ. 
Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος & Υποδομών, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας, έχει διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας το με Α.Π: 
12128/21-03-2014 έγγραφο της, για γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης σχετικά 
με τη λειτουργία δυο (2) ποιμνιοστασίων σε περιοχή Natura 2000, όπως προβλέπεται από: 

1. 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» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ 
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013) και ισχύει. 
2. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»  
3. 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»), 
Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου 

Η συνολική δυναμικότητα των 2 ποιμνιοστασίων είναι 223 θηλυκά αιγοπρόβατα & 8 αρσενικά και 
στο σύνολο τους 462 αιγοπρόβατα, (231 κάθε ποιμνιοστάσιο). Τα ποιμνιοστάσια βρίσκονται εκτός 
ορίων του οικισμού Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και εντός ιδιωτικής έκτασης 
4.515,41 τμ. Το έργο κατατάσσεται στην Β’ κατηγορία σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012. 
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Οι υπό μελέτη μονάδες περιλαμβάνουν στεγασμένο χώρο (στάβλους) 423,61 τμ., βοηθητικούς 
χώρους 45,63 τμ. και 4,41 τμ. και προαύλια 800 τμ. όπου γίνεται ποιμενική εκτροφή. Στη μονάδα δεν 
υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι ανάγκες σε φωτισμό καλύπτονται με φορητά μέσα 
(φανούς με μπαταρίες). Οι ανάγκες σε νερό αφορούν μόνο το πότισμα των ζώων και ανέρχονται σε 
15 λιτ/ημέρα για κάθε ζώο και συνολικά 6.930 λιτ/ημέρα = 2.530 κυβικά μέτρα το έτος, και 
καλύπτονται με μεταφορά νερού με βυτίο από το δίκτυο ύδρευσης. Δεν υπάρχει αμελκτήριο και ο 
καθαρισμός της κόπρου γίνεται με μηχανικά μέσα. Η κύρια χρήση γης στην περιοχή είναι η 
δασοκομία, και ακολουθούν η βόσκηση και η γεωργία, η οποία ασκείται κυρίως με παραδοσιακό 
τρόπο.  

Απόβλητα της κτηνοτροφικής μονάδας 

Τα απόβλητα είναι στερεά και παραμένουν στη στρωμνή αρκετό διάστημα ώστε να ζυμωθούν και να 
διατεθούν σε καλλιεργητές. Η κοπροστρώμνη παραμένει στο στάβλο για διάστημα αρκετών μηνών 
(4-6). Υγρά δεν υπάρχουν γιατί έχουν απορροφηθεί από το χρησιμοποιούμενο άχυρο ή έχουν 
εξατμιστεί. Τα αστικά απορρίμματα απομακρύνονται με τις υπηρεσίες του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 

Δεν υπάρχουν υφιστάμενα και ήδη εγκεκριμένα έργα η δραστηριότητες που μπορεί να έχουν 
αλληλεπιδράσεις ή αθροιστικές επιπτώσεις με την υπό αξιολόγηση δραστηριότητα. Η κοντινότερη 
οικία βρίσκεται 2.000 μέτρα βόρεια της μονάδας. Σε απόσταση 500 μέτρων δεν υπάρχουν πηγάδια ή 
γεωτρήσεις ύδρευσης. 

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού κατόπιν εξέτασης της Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τα: 

1. 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» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ 
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013) και ισχύει. 

2. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»  

3. Την υπ' αριθμ. 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436 Α/2013) Υπουργική Απόφαση «Προδιαγραφές της 
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 
του Ν.4014/2001 (ΦΕΚ Α’ 209)….» 

4. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), 

5. Το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ A 52/12-03-2012) Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις. 

6. Την ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες» 

7. Τις διατάξεις της ΥΑ αριθ. 85167/820/20-3-2000 «Έγκριση κώδικα ορθής γεωργικής 
πρακτικής» (ΦΕΚ 477 Β) 
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8. Την Υ1β/2000/1995 «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνό-κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 343 Β) 

9. Το υπ' αριθμ. 471/8-4-2014 Δελτίο Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού 

10. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», 

παραθέτει τα εξής: 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ΄ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010), τα ποιμνιοστάσια χωροθετούνται 
εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα 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.  

Με την υπ' αριθμ. 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436 Α/2013) Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι 
προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα εντός περιοχής Δικτύου Natura 2000. 
Τα ποιμνιοστάσια βρίσκονται εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, και 
συγκεκριμένα στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) “Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής 
Μαλεβής” (με κωδικό: GR 2520006). Κατόπιν εξέτασης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
διαπιστώθηκε πως πληροί τις οριζόμενες προδιαγραφές από την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. 

Μετά από επιτόπιο έλεγχο των ποιμνιοστασίων από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και 
σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 471/8-4-2014 Δελτίο Αυτοψίας, η ευρύτερη περιοχή θεωρείται σημαντική 
κυρίως λόγω της εμφάνισης δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea), μαύρης πεύκης (Pinus nigra) και 
Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica). Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, οι τύποι οικοτόπων 
9560 - Ενδημικά δάση με Juniperus spp. (όπου ανήκει και το είδος Juniperus drupacea), 9530 - (Υπο-) 
Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα και 951Β - Δάση ελληνικής ελάτης (Abies 
cephalonica) που συναντώνται στην περιοχή, αποτελούν, οι μεν 9560 και 9530, οικότοποι 
προτεραιότητας και ο δε 951Β, οικότοπο σημαντικό για την προστατευόμενη περιοχή.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού εισηγείται 
θετικά για την συνέχιση λειτουργίας των δύο (2) ποιμνιοστασίων διότι δεν αναμένονται αρνητικές 
επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 σε σχέση με τους στόχους 
διατήρησης που έχουν ως σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων 
οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται, με την προϋπόθεση τήρησης των ακόλουθων (γενικών) 
περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.)9: 

 Τα στερεά απόβλητα (κοπριά) θα παραμένουν στη στρωμνή αρκετό διάστημα ώστε να 
ζυμωθούν (90 – 180 ημέρες) και να διατεθούν σε καλλιεργητές. Στην περίπτωση που η κοπριά δεν 
διατίθεται σύντομα σε καλλιεργητές θα πρέπει να εναποτίθεται σε σωρό με τρόπο τέτοιο ώστε να 
αποκλείεται η διήθηση των νερών της βροχής από τον κοπροσωρό στο έδαφος, και γενικότερα να 
τηρούνται οι διατάξεις της (7) ανωτέρω σχετικής ΥΑ. 

                                                           
9 Το Τυποποιημένο Έντυπο Αξιολόγησης, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Η απομάκρυνση της στρωμνής και ο καθαρισμός του στάβλου δεν θα γίνεται με χρήση νερού 
αλλά  μόνο με μηχανικά μέσα. 
 Η διάθεση της στερεάς κόπρου στο έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια και ειδικότερα η χρήση 
αυτής σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως λίπασμα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της (8) 
ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ. 
 Απαγορεύεται η διάθεση στερεάς κόπρου, σε υδάτινους αποδέκτες (στα επιφανειακά ή και 
απευθείας στα υπόγεια νερά – οδηγία 91/676/ΕΟΚ). 
 Οι τροφές που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ζώων θα πρέπει να διατηρούνται 
κάτω από αποδεκτά υγιεινές συνθήκες. 
 Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του στάβλου για τον περιορισμό των δυσάρεστων 
οσμών που προέρχονται από τη μονάδα. 
 Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ανάπτυξης και την καταπολέμηση της 
μύγας. 
 Να τηρούνται αυστηρά  οι υγειονομικές διατάξεις. 
 Το δάπεδο του στάβλου να διαμορφωθεί με τρόπο που να αποκλείει την εισροή υγρών 
αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 
 Κατά τη λειτουργία των ποιμνιοστασίων να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για 
την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες 
περιοχές. 
 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της έκτασης (διάβρωση εδαφών, 
κίνδυνος πυρκαγιάς, ρύπανση νερών). 
 Η διαχείριση των νεκρών ζώων να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
κτηνιατρικής υπηρεσίας και με τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ. 
 Να μην πραγματοποιούνται δραστηριότητες σφαγής ζώων στους χώρους της μονάδος. Οι 
δραστηριότητες αυτές να πραγματοποιούνται μόνο σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις σφαγείων που 
πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσεως να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να 
διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων. 
 Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικών, σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, από την οποία 
είναι δυνατόν να προκληθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 
 Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο 
προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές 
 
Καλείστε να αποφασίσετε επί της εισήγησης της ανωτέρω γνωμοδότησης των έργων». 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 41/2014: θετικά για την συνέχιση λειτουργίας των ποιμνιοστασίων με τους 
ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.): 
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 Τα στερεά απόβλητα (κοπριά) θα παραμένουν στη στρωμνή αρκετό διάστημα ώστε να 
ζυμωθούν (90 – 180 ημέρες) και να διατεθούν σε καλλιεργητές. Στην περίπτωση που η κοπριά δεν 
διατίθεται σύντομα σε καλλιεργητές θα πρέπει να εναποτίθεται σε σωρό με τρόπο τέτοιο ώστε να 
αποκλείεται η διήθηση των νερών της βροχής από τον κοπροσωρό στο έδαφος, και γενικότερα να 
τηρούνται οι διατάξεις της (7) ανωτέρω σχετικής ΥΑ. 
 Η απομάκρυνση της στρωμνής και ο καθαρισμός του στάβλου δεν θα γίνεται με χρήση νερού 
αλλά  μόνο με μηχανικά μέσα. 
 Η διάθεση της στερεάς κόπρου στο έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια και ειδικότερα η χρήση 
αυτής σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως λίπασμα θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της (8) 
ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ. 
 Απαγορεύεται η διάθεση στερεάς κόπρου, σε υδάτινους αποδέκτες (στα επιφανειακά ή και 
απευθείας στα υπόγεια νερά – οδηγία 91/676/ΕΟΚ). 
 Οι τροφές που θα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ζώων θα πρέπει να διατηρούνται 
κάτω από αποδεκτά υγιεινές συνθήκες. 
 Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του στάβλου για τον περιορισμό των δυσάρεστων 
οσμών που προέρχονται από τη μονάδα. 
 Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ανάπτυξης και την καταπολέμηση της 
μύγας. 
 Να τηρούνται αυστηρά  οι υγειονομικές διατάξεις. 
 Το δάπεδο του στάβλου να διαμορφωθεί με τρόπο που να αποκλείει την εισροή υγρών 
αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 
 Κατά τη λειτουργία των ποιμνιοστασίων να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για 
την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες 
περιοχές. 
 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της έκτασης (διάβρωση εδαφών, 
κίνδυνος πυρκαγιάς, ρύπανση νερών). 
 Η διαχείριση των νεκρών ζώων να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
κτηνιατρικής υπηρεσίας και με τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ. 
 Να μην πραγματοποιούνται δραστηριότητες σφαγής ζώων στους χώρους της μονάδος. Οι 
δραστηριότητες αυτές να πραγματοποιούνται μόνο σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις σφαγείων που 
πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσεως να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να 
διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων. 
 Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικών, σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, από την οποία 
είναι δυνατόν να προκληθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 
 Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο 
προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές. 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 7: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Φράγμα Κελεφίνας Νομού 
Λακωνίας» 

Επί του εβδόμου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον 
λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει 
τα εξής: 

«Από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α., διαβιβάστηκε προς τον Φορέα 
μας το με Α.Π. 17863/688/4-4-2014 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φράγμα Κελεφίνας Νομού Λακωνίας», όπως προβλέπεται 
από: 

1. 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» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ 
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013) και ισχύει. 
2. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»  
3. 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»), 
Γενικά στοιχεία - Περιγραφή του έργου (στοιχεία από την Μ.Π.Ε.) 

Πρόκειται για χωμάτινο φράγμα, ύψους 51 μέτρων από την κοίτη, με αργιλικό πυρήνα, φίλτρα, 
στραγγιστήρια και σώματα στήριξης από κατάλληλα υλικά αναγκαίων εκσκαφών και από 
δανειοθαλάμους. Για την κατασκευή του φράγματος θα υπάρξει δυνατότητα για προμήθεια του 
συνόλου σχεδόν των απαιτούμενων υλικών (υλικών πυρήνα, φίλτρων – στραγγιστήριων και 
σωμάτων στήριξης) για την κατασκευή των έργων, από την περιοχή κατάληψης των έργων και του 
ταμιευτήρα καθώς από δανειοθαλάμους της ευρύτερης περιοχής. Οι εκσκαφές για την ασφαλή 
θεμελίωση του φράγματος και των τεχνικών έργων εκτιμήθηκαν σε 338.300 m3 και 19.800 m3 
υπόγειων εκσκαφών, ενώ ο συνολικός όγκος των υλικών κατασκευής του αναχώματος του 
φράγματος εκτιμήθηκε σε 552.700 m3. 

Το προτεινόμενο έργο στο σύνολό του (μαζί με τα προβλεπόμενα συνοδά έργα και την ωφελούμενη 
προς άρδευση περιοχή), σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στα όρια του Δήμου Οινούντος. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία 
ταμιευτήρα αποθήκευσης του υδατικού δυναμικού που απορρέει από τον ποταμό Κελεφίνας, το 
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οποίο θα χρησιμεύσει για την άρδευση εκτάσεων της κατάντη πεδιάδας, συνολικής έκτασης περίπου 
28.000 στρεμμάτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα επάρκειας νερού με αποτέλεσμα 
την ύπαρξη γεωτρήσεων με ανεξέλεγκτη υπερεκμετάλλευση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και 
την αναμενόμενη διείσδυση του θαλάσσιου ύδατος εντός αυτού, με αποτέλεσμα δε αυτού η 
άρδευση των υφιστάμενων καλλιεργειών με νερό υψηλής αλατότητας και με αντίστοιχη υποβάθμιση 
τόσο των καλλιεργειών όσο και των εδαφών. Οι ετήσιες ανάγκες σε νερό άρδευσης έχουν 
υπολογισθεί σε 12,376 εκατ. m3. Εκτός από την άρδευση της κατάντη πεδιάδας θα εξυπηρετηθεί και η 
υδροδότηση των Δ.Δ. Βουτιάνων, Θεολόγου, Βασσαρά και Σελλασίας. Η λεκάνη απορροής του 
ποταμού Οινούντα (Κελεφίνα) είναι συνολικής επιφάνειας 340 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 
αποτελεί υπολεκάνη του ποταμού Ευρώτα. Το υδατόρεμα Κελεφίνα αποτελείται από μικρότερα 
ρέματα όπως το Κακόρεμα, το ρέμα Σωφρώνης και το ρέμα Δόξινα. Από τη θέση του φράγματος και 
ανάντη, η λεκάνη απορροής έχει έκταση 165,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μέγιστο υψόμετρο τα 
1797 μέτρα.  

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζει μεγάλη οικολογική αξία, λόγω της άμεσης συνέχειάς της 
με την οροσειρά του Πάρνωνα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας για να 
ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ‘’ΝΑTURA’’ σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/43, με 
όνομα NATURA «Όρος Πάρνωνας και περιοχή Μονή Μαλεβή» (GR2520006). Μόνο το τμήμα της 
λεκάνης απορροής που εκτείνεται ανάντη της προτεινόμενης θέσης του φράγματος περιλαμβάνεται 
εντός των ορίων της περιοχής NATURA. 

Χλωρίδα ανάντη της θέσης του φράγματος. 

Ανάντη της θέσης του φράγματος και κατά μήκος του ποταμού φύεται παραποτάμια βλάστηση από 
υδροχαρή φυτά με κυρίαρχα είδη το πλατάνι, την ιτιά, τη λεύκη καθώς και πληθώρα άλλων δασικών 
ειδών όπως το φιλλύκι, η αριά η δρυς, η κουτσουπιά, το κυπαρίσσι, το σφενδάμι, ο σχίνος, το 
πουρνάρι, η κουμαριά κ.α. Εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού, υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι αγροί, 
μικροί ελαιώνες και καρυδεώνες. Με βάση το Δασικό Χάρτη του Νομού Λακωνίας, η εδαφοκάλυψη 
της ανάντη της θέσης του φράγματος λεκάνης απορροής καλύπτεται σε ποσοστό 74% από δάση, 
δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ενώ το υπόλοιπο 26% είναι βοσκότοποι και γεωργικές εκτάσεις. 
Το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό έρχεται να επιβεβαιώσει την οικολογική αξία αλλά και την έλλειψη 
σοβαρών ανθρωπογενών  δραστηριοτήτων που δεν έχουν αλλοιώσει το δασικό οικοσύστημα της 
περιοχής αν εξαιρεθούν οι επιδράσεις των δασικών πυρκαγιών παρελθόντων ετών. Παρά την 
οικολογική υποβάθμιση από τις πυρκαγιές, τις πυρκαγιές, το οικοσύστημα έχει επανέλθει σε 
ικανοποιητικό βαθμό και δεν έχουν επέλθει αλλαγές στην χρήση των δασικών εκτάσεων. Στην 
περιοχή κατασκευής του φράγματος το οικοσύστημα αποτελείται από παραρεμάτια βλάστηση κατά 
μήκος της κοίτης, ενώ σε υψηλότερες θέσεις και εκατέρωθεν του ποταμού αναπτύσσεται θαμνώδης 
βλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων, τμήμα των τεχνητών αναδασώσεων, καθώς και καλλιέργειες 
ελιάς και καρυδιάς.  

Εκτιμάται ότι η κατάκλυση της βλάστησης σε έκταση περίπου 615 στρεμμάτων και η κατασκευή του 
φράγματος με κατάληψη ακόμη 25 στρεμμάτων δεν θα προκαλέσει σημαντική υποβάθμιση του 
οικοσυστήματος της περιοχής. Αντιθέτως η δημιουργία της τεχνητής λίμνης θα δημιουργήσει ένα 
νέο οικοσύστημα και θα δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία νέων βιοτόπων για τη 
χλωρίδα και την πανίδα. 
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Παρατηρήσεις Φορέα Διαχείρισης 

Αφού ελέγχθηκε κατά το δυνατόν η 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/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» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ 
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013) και ισχύει. 

6. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», 

7. Τον Ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»,  

8. Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων», 

9. Την ΥΑ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2011) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες» 

10. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), 

Ο Φορέας Διαχείρισης παραθέτει τις εξής παρατηρήσεις: 

Χωροθέτηση Έργου 

Εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου 
Μουστού (ΦΔΟΠΥΜ) βρίσκεται τμήμα της λεκάνης απορροής του ρέματος Κελεφίνα, και 
συγκεκριμένα στα ανάντη της λεκάνης, το οποίο σαφώς και δεν θα επηρεαστεί από την λειτουργία 
του προτεινόμενου έργου. Το κυρίως έργο, καθώς και το σύνολο των συνοδών έργων τοποθετούνται 
εξ ολοκλήρου εκτός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΟΠΥΜ. 

Διαχείριση των υδάτων 
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Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η υλοποίηση του έργου (φράγματος) συνάδει με την τήρηση των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας – Πλαίσιο για την 
διαχείριση των Υδάτων (διατάξεις αριθ. 4, ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ - Π.Δ.51/2007 «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων»). 

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., εντός της λεκάνης απορροής, έκτασης περί τα 168,5 km2, εντοπίστηκαν 
ορισμένες θέσεις με ιδιαίτερα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά στις οποίες εκδηλώνονται οι 
κυριότερες πηγές, με αξιοσημείωτες παροχές που υδροδοτούν τους κυριότερους οικισμούς της 
περιοχής μελέτης (Καρυές, Βρέσθενα, Μεγάλη Βρύση, κ.α). Οι πηγές αυτές εμφανίζουν μόνιμη ροή με 
μέτριες παροχές και καλύπτουν τόσο υδρευτικές όσο και αρδευτικές ανάγκες των αντίστοιχων 
οικισμών. 

Σχετικά με το υπόγειο υδατικό δυναμικό, σύμφωνα με τη μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων του 
φράγματος Κελεφίνας, το δυτικό και κεντρικό τμήμα του Νομού Λακωνίας είναι πλουσιότερο σε 
υπόγεια ύδατα, σε αντίθεση με το νοτιοανατολικό που είναι πιο φτωχό. Στον Νομό Λακωνίας και 
εντός των ορίων του ΦΔΟΠΥΜ, μεταξύ άλλων, απαντάται: 

 Το Καρστικό Σύστημα Κεντρικού Πάρνωνα, το οποίο τροφοδοτεί πλευρικά τους υδροφόρους 
των κοκκωδών σχηματισμών του Μέσου και Κάτω ρου του Ευρώτα. Σε αυτό το σύστημα ανήκει και ο 
ποταμός της Κελεφίνας. 

Από την πρόδρομη γεωλογική μελέτη προκύπτει ότι η υπόγεια υδροφορία στην περιοχή της λεκάνης 
απορροής διαμορφώνεται από τις τεχνικό-γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες και διακρίνεται 
σε τρία Τμήματα (Β-ΒΔ Τμήμα, ΝΔ Τμήμα και Ν-ΝΑ Τμήμα), από τα οποία το Β-ΒΔ απαντάται στα όρια 
του ΦΔΟΠΥΜ, και ισχύει: 

 Βόρειο – Βορειοδυτικό τμήμα: Το υδρογεωλογικό καθεστώς εκφράζεται κατά κύριο λόγο 
μέσω της πηγής που εκβάλει βόρειο-βορειοδυτικά του οικισμού των Καρυών. Χαρακτηρίζεται από 
μόνιμη ροή και σημαντική παροχή, που αξιοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών της ευρύτερης περιοχής του οικισμού. Βορειοανατολικά της πηγής αναμένεται αξιόλογη 
επιφανειακή απορροή που τελικά κατεισδύει και εκφορτίζεται στην εν λόγω πηγή.  

Στην ζώνη κατάκλυσης θα κατακλύζονται δύο πηγές, οι πηγές «Δημαρά» και «Βασσαρά». Επειδή από 
τις πηγές αυτές υδροδοτούνται οι οικισμοί Σελασσία, Βουτιάνοι, Θεολόγος και Βασσαράς 
προβλέπονται έργα αποκατάστασης της υδροδότησης των προαναφερθέντων οικισμών.  

Με δεδομένα τις ανωτέρω παρατηρήσεις: 

Το κυρίως έργο, καθώς και το σύνολο των συνοδών έργων πρόκειται να εγκατασταθούν εξ 
ολοκλήρου εκτός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης 
δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για την εν λόγω περιοχή και δεν μπορεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις 
που θα προκληθούν από την κατασκευή του έργου. 

Επισημαίνουμε μόνο την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποκατάσταση της 
υδροδότησης, έτσι ώστε να μη σημειωθούν προβλήματα υδροδότησης των προαναφερθέντων 
οικισμών (Καρυές, Βρέσθενα, Μεγάλη Βρύση, κ.α). 

Ως εκ τούτου, ο Φορέας Διαχείρισης δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων του εν λόγω έργου. 
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Καλείστε να αποφασίσετε επί της εισήγησης της ανωτέρω γνωμοδότησης του έργου».  
 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 42/2014: Την μη συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην διαδικασία έκδοσης 
Περιβαλλοντικών Όρων του εν λόγω έργου γιατί το κυρίως έργο, καθώς και το σύνολο των συνοδών 
έργων τοποθετούνται εξ ολοκλήρου εκτός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (ΦΔΟΠΥΜ). Εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του 
ΦΔΟΠΥΜ βρίσκεται τμήμα της λεκάνης απορροής του ρέματος Κελεφίνα, και συγκεκριμένα στα 
ανάντη της λεκάνης, το οποίο σαφώς και δεν θα επηρεαστεί από την λειτουργία του προτεινόμενου 
έργου. 

ΘΕΜΑ 8: Αίτημα επί της Τεχνικής Έκθεσης για Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 
της Ιεράς Μονής Μαλεβής 

Επί του ογδόου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον 
λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει 
τα εξής: 

«Παρακαλώ όπως εγκρίνετε το αίτημα που συνοδεύει την Τεχνική Έκθεση10 όπου αφορά μια 
προκατασκευασμένη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας κατάλληλης δυναμικότητας για την 
επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων της Ιεράς Μονής Μαλεβής».  

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 43/2014: Συναινούν σχετικά με την Τεχνική ‘Έκθεση του έργου για την χρήση μιας 
προκατασκευασμένης μονάδας βιολογικής επεξεργασίας κατάλληλης δυναμικότητας για την 
επεξεργασία των παραγόμενων αποβλήτων από την Ιερά Μονή Μαλεβής.  

 

ΘΕΜΑ 9 Εξουσιοδότηση Προέδρου ΦΔ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. 

Επί του ένατου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο 
στην κα Πανταζή Αικατερίνη, υπεύθυνη υλοποίησης του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, η οποία 
αναφέρει τα εξής: 

                                                           
10 Η Τεχνική Έκθεση Αξιολόγησης και το υπ’ αριθμ. 554/22-4-2014 Αίτημα, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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«Στo πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 2 Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική Υπηρεσία, υπογράφηκε, δια της νομίμου εκπροσώπου του Φορέα Διαχείρισης, την κα 
Αναγνωστοπούλου Μαρία, Πρόεδρο του ΔΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2014 απόφαση ΔΣ η 
Σύμβαση Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» με κωδικό αριθμό 
σύμβασης (αριθμό Youthlink & Κωδικό Αίτησης) GR-21-63-2013-R3 & 2/R3/2013/10.  

Όπως δηλώνεται στον εγκεκριμένο από την Εθνική Υπηρεσία εκτιμώμενο προϋπολογισμό 
(παράρτημα Ι σύμβασης), η Εθνική Υπηρεσία συνεισφέρει με το ανώτατο ποσό των 18.872,00 ευρώ 
στο οποίο περιλαμβάνονται : 

- χρηματοδότηση ισοδύναμη με τα ποσοστά του συνολικού εγκεκριμένου ποσού για κάθε κατηγορία 
επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά κάθε κατηγορίας κόστους αναφέρονται λεπτομερώς στο 
Παράρτημα III. 

- χρηματοδότηση των κατ’ αποκοπή ποσών και των ποσών ανά μονάδα κόστους των επιλέξιμων 
δαπανών. Τα κατ ‘ αποκοπή και / ή τα ποσά ανά μονάδα κόστους αναφέρονται λεπτομερώς στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

Ο προσδιορισμός της τελικής επιχορήγησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου II.17, με 
την επιφύλαξη του άρθρου II.19 της Σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί στο 
Παράρτημα III.» 

Προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι νόμιμες διαδικασίες για την υλοποίηση του προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, καλείστε να εγκρίνετε την εξουσιοδότηση της Προέδρου του 
Δ.Σ. του Φ.Δ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες11 για την υλοποίηση του. Όλα τα 
προεγκριθέντα θα εγκριθούν οριστικά από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 

Αρ. Απόφασης 40/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ του Φ.Δ. να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι νόμιμες διαδικασίες και πληρωμές για την 
υλοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο από την Εθνική Υπηρεσία εκτιμώμενο προϋπολογισμό (παράρτημα Ι σύμβασης), στον 
οποίο περιλαμβάνονται : 

- η χρηματοδότηση ισοδύναμη με τα ποσοστά του συνολικού εγκεκριμένου ποσού για κάθε 
κατηγορία επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά κάθε κατηγορίας κόστους αναφέρονται λεπτομερώς 
στο Παράρτημα III. 

                                                           
11 Το Παράρτημα ΙΙΙ (Κανόνες χρηματοδότησης σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση) καθώς 
και ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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- η χρηματοδότηση των κατ’ αποκοπή ποσών και των ποσών ανά μονάδα κόστους των επιλέξιμων 
δαπανών. Τα κατ ‘ αποκοπή και / ή τα ποσά ανά μονάδα κόστους αναφέρονται λεπτομερώς στο 
Παράρτημα ΙΙΙ. 

Όλα τα προεγκριθέντα θα εγκριθούν οριστικά από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση.» 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Αναγνωστοπούλου Μαρία Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος 

 

Μαχαίρας Παναγιώτης  

 

Σιμάδη Παναγιώτα 

 

Μπούσμπουρας Δημήτριος 
 

Σωτηρίου Γεώργιος 
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