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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 29/12/2017 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Μήλιου Δημητρίου. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης «σχετικά με τη λειτουργία Πράσινου 
Σημείου Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε περιοχή «NATURA 2000»-GR 2520005 Μονή Έλωνας και Χαράδρα 
Λεωνιδίου - Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη» του Δ.Ε. Λεωνιδίου στη θέση: “Μύλοι”. 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. 
Δολιανών, Ξηροπηγάδου, Βερβένων και Παρ. Άστρους». 

ΘΕΜΑ 3: Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου 
Μουστού.  

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2018. 

 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης & όδευση 
αγωγού μεταφοράς νερού». 

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Εισηγητικών Οργάνων έτους 2018. 
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν 
παρόντες πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)  
4. Μαντάς Παναγιώτης  
5. Μακρυσοπούλου Χριστίνα  

 

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
2. Σιμάδη Παναγιώτα 
3. Σωτηρίου Γεώργιος 
4. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης 
2. Δασκαλάκου Ευαγγελία 
3. Μπακούρης Γεώργιος 

 

1. Αναγνωστοπούλου Μαρία 
2. Ανεζύρης Νικόλαος 
3. Γιακουμή Ελένη 
4. Καχριμάνης Σταύρος 
5. Λυσίκατος Χαράλαμπος 
6. Μητσάκης Σταύρος 
7. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα  
8. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού η κα. Πανταζή Κατερίνα.  

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού κ. Δημήτριος Μήλιος, 
αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης «σχετικά με τη 
λειτουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε περιοχή «NATURA 2000»-GR 
2520005 Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου- Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη» του 

Δ.Ε. Λεωνιδίου στη θέση: “Μύλοι”. 

Αρ. Απόφασης 4.1/2017: έγκριση της θετικής εισήγησης για την εξεταζόμενης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε περιοχή 
«NATURA 2000»-GR 2520005 Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια 
Λίμνη» του Δ.Ε. Λεωνιδίου στη θέση: “Μύλοι” σύμφωνα με το Παράρτημα1, με την τήρηση των 
ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

 Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με την μελέτη που υποβλήθηκε στις διάφορες 
υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της. 

 Οι τυχόν κτιριακές επεμβάσεις που θα γίνουν να περιοριστούν στις απόλυτες αναγκαίες και να 
μην επεκταθούν έξω από τα όρια των κτιριακών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη 
μελέτη. 

 Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά από μικροεπισκευές σε ρέματα 
(Δαφνώνας), υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε 
απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού. 

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες του ρέματος Δαφνώνα. 

 Να αποφευχθεί η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους (εκσκαφές, εκβραχισμοί, 
επιχωματώσεις αποψιλώσεις, αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους με ασφαλτοστρώσεις 
τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.) εκτός εάν αυτό γίνεται στα πλαίσια νόμιμων 
δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και προβλέπονται από τις σχετικές μελέτες έργων.    

 Τυχόν προσωρινές εγκαταστάσεις, απορρίμματα, εργαλεία, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, που προέκυψαν από την κατασκευή του έργου, να 
απομακρυνθούν πλήρως και να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανά 
είδος αποβλήτου. 

 Για τυχόν ρύπανση από πετρελαϊκά κατάλοιπα και λιπαντικά από τα μηχανικά μέσα που θα 
εισέρχονται και θα εξέρχονται στον χώρο να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την 
αποτροπή παράσυρσης των κατάλοιπων στην κοίτη του Δαφνώνα. 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου  ή μη υλικού. 
                                                           
1 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης «σχετικά με τη λειτουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας σε περιοχή «NATURA 2000»-GR 2520005 Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια 
Λίμνη» του Δ.Ε. Λεωνιδίου στη θέση: “Μύλοι”, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσω της τήρησης των 
κανονισμών που προβλέπονται από τις ελέγχουσες Αρχές. 

 Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 
που θα εγκριθούν έστω και αν μέρος των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
γίνει από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε 
περιπτώσεις ελέγχων.  

 Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα σχετικά με την αδειοδότηση του παρόντος έργου. 

 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 
Δρόμων Τ.Κ. Δολιανών, Ξηροπηγάδου, Βερβένων  και Παρ. Άστρους». 

Αρ. Απόφασης 4.2/2017: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση εργασιών 
τσιμεντόστρωσης σε δέκα (10) τμήματα από το σύνολο των υπό τσιμεντόστρωση αγροτικών οδών, 
που χωροθετούνται στις Τ.Κ. Άνω και Κάτω Δολιανών, σύμφωνα με το Παράρτημα2, με φορέα 
υλοποίησης τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και με τους εξής όρους: 

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις.  

 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. 

 Οι εργασίες τυχόν 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. 

 Το πλάτος της ζώνης κατάληψης των οδών να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η 
οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή.  

 Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την εκτέλεση του έργου για την 
αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. 

 Να τηρούνται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν, από την αρμόδια υπηρεσία 
Εκδόσεως της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων.  

 Να τηρηθούν αυστηρά οι όροι και δεσμεύσεις που εκδόθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αρκαδίας & το Δασαρχείο Κυνουρίας. 

                                                           
2 Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. Δολιανών, Ξηροπηγάδου, 
Βερβένων και Παρ. Άστρους», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 3: Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα 
και υγροτόπου Μουστού. 

Αρ. Απόφασης 4.3/2017: έγκριση της παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων του Φορέα 
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. 
κ. Μήλιου Δημήτριου για την υπογραφή της παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μέχρι και την 28.02.2018, σε εφαρμογή της παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 
4109/2013 (Α΄16), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 
(Α΄241)3, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2018 

Αρ. Απόφασης 4.4/2017: την έγκριση των Πινάκων με το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 20184, 
σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

 
 
 

                                                           
3 Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 200/22.12.2017, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
4 Οι Πίνακες με το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2017, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ». 

Αρ. Απόφασης 4.5/2017: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη 
αρδευτικής γεώτρησης & όδευση αγωγού μεταφοράς νερού» στη θέση «Δρυμώνας ή Σιδεριάνικο», 
Τ.Κ. Μελιγούς με τους ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.), σύμφωνα με το 
Παράρτημα5: 

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις.  

 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. 

 Οι εργασίες τυχόν 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. 

 Το πλάτος της ζώνης κατάληψης των οδών να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η 
οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή.  

 Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την εκτέλεση του έργου για την 
αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς. 

 Να τηρούνται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν, από την αρμόδια υπηρεσία 
Εκδόσεως της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων.  

 Να τηρηθούν αυστηρά οι όροι και δεσμεύσεις που εκδόθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Αρκαδίας & το Δασαρχείο Κυνουρίας. 

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός Εισηγητικών Οργάνων έτους 2018. 

Αρ. Απόφασης 4.6/2017: έγκριση της συγκρότησης των προτεινόμενων στην εισήγηση Επιτροπών, 
για το έτος 2018, ως ακολούθως: 

                                                           
5 Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού: Μήλιος Δημήτριος, Μαντάς Παναγιώτης, Χρυσομάλλης 
Χρήστος. 
Αναπληρωματικά μέλη: Δασκαλάκου Ευαγγελία, Τσουκάτος Στυλιανός, Βουλουμάνος Παναγιώτης. 
Γραμματέας: Μαχαίρας Παναγιώτης 
 

Επιτροπή Πινάκων Αναδόχων: Μαχαίρας Παναγιώτης, Τσουκάτος Στυλιανός, Δήμα Αγγελική. 
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστόπουλος Δήμος, Κανελίδου Άννα, Πανταζή Κατερίνα. 
Γραμματέας: Δημάκου Φωτεινή  
 

Επιτροπή Ανάθεσης: Μήλιος Δημήτριος, Χρυσομάλλης Χρήστος, Κανελίδου Άννα. 
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστόπουλος Δήμος, Μπόγλης Αργύριος, Δασκαλάκου Ευαγγελία 
Γραμματέας: Δημητρακόπουλος Ιωάννης  
 

Επιτροπή Προσφυγών: Μπόγλης Αργύριος, Δασκαλάκου Ευαγγελία, Μαχαίρας Παναγιώτης. 
Αναπληρωματικά μέλη: Αρβανίτης Αδαμάντιος, Αναστασιάδη Αγνή, Πανταζή Αικατερίνη. 
Γραμματέας: Κανελίδου Άννα 
 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Μήλιος Δημήτριος, Μπόγλης Αργύριος, 
Αναστόπουλος Δήμος. 
Αναπληρωματικά μέλη: Κανελίδου Άννα, Πανταζή Αικατερίνη, Δασκαλάκου Ευαγγελία. 
Γραμματέας: Αναστασιάδη Αγνή 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος  
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Μαντάς Παναγιώτης  
 

Μακρυσοπούλου Χριστίνα  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
 

Δασκαλάκου Ευαγγελία 
 

Μπακούρης Γεώργιος 
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