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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 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 κου. 
Μήλιου Δημητρίου. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ    

ΘΕΜΑ 1: ΕΠΠΕΡΑΑ - Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. 

ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση σχεδίου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Διαμόρφωση 
μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας». 

ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Προμήθειας ατομικού εξοπλισμού 
προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης και του Σχεδίου Σύμβασης. 

ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ – Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρακτικών παραλαβής και έγκρισης 
δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης. 

ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του παραδοτέου της Α’ Φάσης των Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών 
Μηνυμάτων», το οποίο εντάσσεται στο Υποέργο 1. 

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014. 

ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης για 
τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο 2014. 

ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ – Μεταφορά στάθμευσης αγροτικού αυτοκινήτου ΦΔ Αγίου Πέτρου για την 
περίοδο από 1.12.2014 έως 30.04.2015 στο Άστρος.  

ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ – Ορισμός υπεύθυνου εξοπλισμού και υλικών του ΦΔ και αναπληρωτής αυτού. 

ΘΕΜΑ 10: Συζήτηση για τη συμμετοχή του ΦΔ στην υποβολή πρότασης με θέμα «Συγκρότηση 
ανταγωνιστικής φυσιογνωμίας περιοχών με έμφαση στο φυσικό τοπίο και την περιβαλλοντική 
ποιότητα» σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

ΘΕΜΑ 11: Απονομή επαίνου στα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 

Θέμα 12: Συζήτηση για την πρόσληψη προσωπικού (ενός Φύλακα-επόπτη) του Φορέα Διαχείρισης 
μέσω ΑΣΕΠ για την περιοχή του Λεωνιδίου. 

ΘΕΜΑ 13: Αποδοχή δωρεάς μετατροπής βενζινοκίνητου κινητήρα του οχήματος ΤΡΖ 3424 σε 
υγραέριο. 
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ΘΕΜΑ 14: : Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης «σχετικά με τη 
λειτουργία ποιμνιοστασίου σε περιοχή Natura 2000-GR 2520006 Κορυφές όρους Πάρνωνα και 
περιοχή Μονής Μαλεβής» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στη θέση: “Παλιάμπελα” της Τ.Κ. Αγίου 
Πέτρου. 

ΘΕΜΑ 15: Έγκριση αναπροσαρμογής σχεδίου ΠΥ 2015. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση απολογισμού και πληρωμών προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής 
Υπηρεσίας για το έτος 2014. 

Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Β’ Φάσης του Υποέργου 5 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
ασπονδύλων». 

ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του παραδοτέου της ενδιάμεσης Γ’ Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 
τύπων οικοτόπων». 

Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα τροποποίησης ερευνητικής ομάδας υποέργου 2: «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας». 

ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του παραδοτέου της Τελικής Β’ Φάσης του Υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
χλωρίδας». 

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρακτικών παραλαβής και έγκρισης 
δαπάνης του έργου «Υπηρεσίες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων». 

ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ – Τροποποίηση άρθρου 28, της Σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 11 
με τίτλο «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». 
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Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 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 κου. 
Μήλιου Δημητρίου. 

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

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ) 
4. Σωτηρίου Γεώργιος  
5. Σιμάδη Παναγιώτα 
6. Τσουκάτος Στυλιανός  

 

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

Αναπληρωματικοί  

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

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, ο κ. Αναστόπουλος 
Δήμος, η κα. Δήμα Αγγελική και 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: ΕΠΠΕΡΑΑ - Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. 

Αρ. Απόφασης 149/2014: Εγκρίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Υποέργου 
1 (Υλοποίηση με ιδία μέσα), σύμφωνα με την εισήγηση, για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και 
παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου και των σχετικών διαδικασιών ορίζεται από το 
αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης (Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα Διαχείρισης. Η Επιτροπή ορίζεται ως 
εξής: 

• Τακτικά Μέλη:  
o Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος),  
o Χρήστος Χρυσομάλλης,  
o Σωτηρίου Γεώργιος. 

• Αναπληρωματικά Μέλη:  
o Δημήτριος Μπούσμπουρας (Πρόεδρος),  
o Σιμάδη Παναγιώτα,  
o Γεώργιος Φωτεινογιαννόπουλος.  

• Γραμματέας: 
o Παναγιώτης Μαχαίρας (Τακτικό),  
o Τσουκάτος Στυλιανός (Αναπληρωματικό). 

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια. Η Πράξη «Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», στην οποία εντάσσεται και το Υποέργο 1 (έργο Αυτεπιστασίας) 1 
«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», έχει περίοδο υλοποίησης μέχρι 
την 31.12.2015.  

Δεδομένων των ανωτέρω αποφασίζεται να επεκταθεί η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής μέχρι 
31.12.2015.  

 

ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση σχεδίου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 
«Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας». 

Αρ. Απόφασης 150/2014: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας για τη «Διαμόρφωση 
μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας» και του σχεδίου πρόσκλησης, καθώς και τη Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες των 
Επιτροπών (Έντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας), σύμφωνα με το Παράρτημα. 
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ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Προμήθειας ατομικού 
εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης και του Σχεδίου Σύμβασης. 

Αρ. Απόφασης 151/2014: Έγκριση: α) του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση 
της προμήθειας ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης, β) της 
κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρία «ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΣΠΟΡ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» και γ) του Σχεδίου 
Σύμβασης της εν λόγω προμήθειας», σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ – Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρακτικών παραλαβής και 
έγκρισης δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού προστασίας εθελοντών δασοπυρόσβεσης.  

Αρ. Απόφασης 152/2014: Εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κου Δημήτριου Μήλιου, 
ούτως ώστε να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Παραλαβής, τη δαπάνη της προμήθειας καθώς 
και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη απόφαση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της προμήθειας 
του ατομικού εξοπλισμού προστασίας εθελοντών, σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της Α’ Φάσης των Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή ταινιών και 

Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων», το οποίο εντάσσεται στο Υποέργο 1. 

Αρ. Απόφασης 153/2014: α) Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1812/13.11.2014 πρωτοκόλλου τμηματικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων 
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή 
του Αναδόχου «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.», για την Α΄ Φάση των Παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών του 
έργου «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
14.981,40€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες 

Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014. 

Αρ. Απόφασης 154/2014: α) Έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου, και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό 1.294,90 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα. 
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ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης για τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο 2014. 

Αρ. Απόφασης 155/2014: Έγκριση του Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσωπικού για τους μήνες Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2014 με τη θετική εισήγηση για το 
εκτελεσθέν έργο του προσωπικού, σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ – Μεταφορά στάθμευσης αγροτικού αυτοκινήτου ΦΔ Αγίου Πέτρου για 
την περίοδο από 1.12.2014 έως 30.04.2015 στο Άστρος. 

Αρ. Απόφασης 156/2014: Να πραγματοποιηθεί η μεταφορά στάθμευσης του οχήματος του Αγίου 
Πέτρου από την έδρα του Κέντρου Ενημέρωσης του Αγίου Πέτρου στην έδρα του Φορέα στο Άστρος 
κατά το χρονικό διάστημα από 01.12.2014 έως και 30.04.2015, σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ – Ορισμός υπεύθυνου εξοπλισμού και υλικών του ΦΔ και αναπληρωτής 
αυτού. 

Αρ. Απόφασης 157/2014: Ορισμός ως υπευθύνων εξοπλισμού και υλικών του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού των: α) Αναστόπουλο Δήμο και β) Αρβανίτη Διαμαντή, ως 
αναπληρωτή του α), σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 10: Συζήτηση για τη συμμετοχή του ΦΔ στην υποβολή πρότασης με θέμα 
«Συγκρότηση ανταγωνιστικής φυσιογνωμίας περιοχών με έμφαση στο φυσικό τοπίο και 

την περιβαλλοντική ποιότητα» σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Αρ. Απόφασης 158/2014: Εγκρίνεται η ενδεχόμενη συνεργασία με το Ε.Μ. Πολυτεχνείο 
προκειμένου να συναχθεί και να υποβληθεί κοινή πρόταση αναφορικά με τη συγκρότηση 
ανταγωνιστικής φυσιογνωμίας περιοχών με έμφαση στο φυσικό τοπίο και την περιβαλλοντική 
ποιότητα, σύμφωνα με την εισήγηση. Επίσης αποφασίζουν να προσκληθεί σε συνάντηση εργασίας, ο 
Δρ. Κ. Μωραΐτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου, προκειμένου να παρουσιάσει αυτοπροσώπως την πρόταση στο προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης ούτως ώστε να περιγραφεί αναλυτικά ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης όρους 
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, σε αυτή.  
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ΘΕΜΑ 11: Απονομή επαίνου στα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 

Αρ. Απόφασης 159/2014: Απονομή επαίνου στα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & 
υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με την Εισήγηση.  

 

Θέμα 12: Συζήτηση για την πρόσληψη προσωπικού (ενός Φύλακα-επόπτη) του Φορέα 
Διαχείρισης μέσω ΑΣΕΠ για την περιοχή του Λεωνιδίου. 

Αρ. Απόφασης 160/2014: Ένταξη στην επόμενη προγραμματική περίοδο της πρόσληψης 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης μέσω ΑΣΕΠ, και συγκεκριμένα ενός Φύλακα-επόπτη για την 
περιοχή του Λεωνιδίου καθώς και εποχικών Φυλάκων κατά την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με την 
Εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 13: Αποδοχή δωρεάς μετατροπής βενζινοκίνητου κινητήρα του οχήματος ΤΡΖ 3424 
και σε υγραέριο. 

Αρ. Απόφασης 161/2014: Αποδοχή της δωρεάς προς τον Φορέα Διαχείρισης, της διασκευής σε 
υγραεριοκίνηση του με αριθ. κυκλ. ΤΡΖ 3424 αυτοκινήτου τύπου Jeep, μάρκας SUZUKI VITARA, από 
την εταιρεία HELLAS GAS Κατασκευή Δικτύων Αερίων Καυσίμων, Παρ. ΕΟ Τρίπολης – Καλαμάτας, 
Θέση Γορδόνια, Τρίπολη, ΑΦΜ 999129902, ΔΟΥ Τρίπολης, σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

ΘΕΜΑ 14: : Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης «σχετικά 
με τη λειτουργία ποιμνιοστασίου σε περιοχή Natura 2000-GR 2520006 Κορυφές όρους 

Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής» του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στη θέση: 
“Παλιάμπελα” της Τ.Κ. Αγίου Πέτρου. 

Αρ. Απόφασης 148/2014: Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού εισηγείται 
θετικά για την συνέχιση λειτουργίας του ποιμνιοστασίου, διότι δεν αναμένονται σημαντικές 
αλλοιώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου Natura 2000. Η διατήρηση της υγιούς 
κατάστασης των τύπων οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται, προϋποθέτει την τήρηση των 
ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):  

1. Τα στερεά απόβλητα (κοπριά) να 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. 
2. Η απομάκρυνση της στρωμνής και ο καθαρισμός του στάβλου δεν θα γίνεται με χρήση νερού, 
αλλά μόνο με μηχανικά μέσα. 
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3. Η διάθεση της στερεάς κόπρου στο έδαφος, επιφανειακά ή υπεδάφια, και ειδικότερα η χρήση 
αυτής σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως λίπασμα, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της (8) 
ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ. 
4. Απαγορεύεται η διάθεση στερεάς κόπρου, σε υδάτινους αποδέκτες (στα επιφανειακά ή και 
απευθείας στα υπόγεια νερά – οδηγία 91/676/ΕΟΚ). 
5. Οι τροφές, που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ζώων, θα πρέπει να διατηρούνται 
κάτω από αποδεκτά υγιεινές συνθήκες. 
6. Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του στάβλου για τον περιορισμό των δυσάρεστων 
οσμών που προέρχονται από τη μονάδα. 
7. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή ανάπτυξης και την καταπολέμηση της 
μύγας. 
8. Να τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικές διατάξεις. 
9. Το δάπεδο του στάβλου να διαμορφωθεί με τρόπο που να αποκλείει την εισροή υγρών 
αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 
10. Κατά τη λειτουργία του ποιμνιοστασίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για 
την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες 
περιοχές. 
11. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της έκτασης (διάβρωση εδαφών, 
κίνδυνος πυρκαγιάς, ρύπανση νερών). 
12. 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. 
13. 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. 
14. Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσεως να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να 
διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων. 
15. Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικών, σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, από την οποία 
είναι δυνατόν να προκληθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 
16. Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο 
προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές». σύμφωνα με την εισήγηση. 
17.  Οποιαδήποτε μετατροπή ή αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 
υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, να πραγματοποιηθούν με σεβασμό στο φυσικό τοπίο. 
 

 

ΘΕΜΑ 15: Έγκριση αναπροσαρμογής σχεδίου ΠΥ 2015. 

Αρ. Απόφασης 162/2014: Έγκριση του Πίνακα με το αναπροσαρμοσμένο σχέδιο Προϋπολογισμού 
για το έτος 2015, σύμφωνα με το Παράρτημα. 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση απολογισμού και πληρωμών προγράμματος της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας για το έτος 2014.  

Αρ. Απόφασης 163/2014: Έγκριση όλων των απαραίτητων ενεργειών και πληρωμών, στις οποίες 
έχει προβεί έως τώρα ο Φορέας Διαχείρισης για την υλοποίησή του προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά 
σε Δράση, Δράση 2 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, καθώς και την υποβολή του τελικού 
απολογισμού του Προγράμματος, σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της Τελικής Β’ Φάσης του Υποέργου 5 «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών ασπονδύλων». 

Αρ. Απόφασης 164/2014:α) Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 5 και 
β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Β’ φάσης του Αναδόχου, NCC Ε.Π.Ε., η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της ενδιάμεσης Γ’ Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων». 

Αρ. Απόφασης 165/2014: α) Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 3, και 
β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της ενδιάμεσης Γ’ φάσης του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε., 
η οποία ανέρχεται στο ποσό 9.165,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα τροποποίησης ερευνητικής ομάδας υποέργου 2: «Καταγραφή 
και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» 

Αρ. Απόφασης 166/2014: Έγκριση της τροποποίησης της ερευνητικής ομάδας του Υποέργου 2 
«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» με την προσθήκη του κ. Κουγιουμουτζή, 
καθώς το βιογραφικό και η ενασχόληση του συγκεκριμένου ατόμου σε εξειδικευμένες εργασίες 
καλύπτουν τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή του στην ομάδα έργου του Αναδόχου, σύμφωνα με την 
εισήγηση.  
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ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της Τελικής Β’ Φάσης του Υποέργου 2 «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας». 

Αρ. Απόφασης 167/2014: α) Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 2, και 
β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή όλης της Β φάσης του Αναδόχου, NERCO-ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., η οποία ανέρχεται στο ποσό 20.135,25 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρακτικών παραλαβής και 
έγκρισης δαπάνης του έργου «Υπηρεσίες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων» 

Αρ. Απόφασης 168/2014: Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Δ., σύμφωνα με την 
εισήγηση, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των Πρακτικών της 
Επιτροπής Παραλαβής, την έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
των παραδοτέων και την έγκριση της σχετικής δαπάνης για την τμηματική πληρωμή του Αναδόχου 
«ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ ΟΕ» για την ολοκλήρωση της Φάσης Α΄ του έργου «Υπηρεσίες Διοργάνωσης 
Ενημερωτικών Ημερίδων». Όλα τα προεγκριθέντα θα εγκριθούν οριστικά από το Δ.Σ. σε επόμενη 
συνεδρίαση.  

 

ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ – Τροποποίηση άρθρου 28, της Σύμβασης για την υλοποίηση του 
Υποέργου 11 με τίτλο «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». 

Αρ. Απόφασης 169/2014: Έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση, της τροποποίησης άρθρου 28, παρ. 
2, της Σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 11 με τίτλο «Παραγωγή εντύπων και υλικών 
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» δεδομένου ότι α) δεν επιφέρει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στο 
συμβατικό τίμημα, ούτε στο φυσικό αντικείμενο του έργου στο σύνολό του και β) η προτεινόμενη 
αλλαγή θα συμφωνηθεί και ενυπογράφως από την Ανάδοχο εταιρεία, ως ακολούθως:  

… «Κατόπιν ολοκλήρωσης της Α' Φάσης (με την παράδοση - παραλαβή α) του Φυλλαδίου με τα 
μέτρα προστασίας «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», με την 
παράδοση – παραλαβή β) του Χάρτη «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού», με την παράδοση - παραλαβή γ) του Φυλλαδίου ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης για τους 
κατοίκους της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και με την 
παράδοση - παραλαβή δ) του Υλικού προώθησης και προβολής) θα καταβληθεί το ποσό των 
14.612,4 ευρώ (Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

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 11 

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της Β' Φάσης (με την παράδοση – παραλαβή α) του Βιβλίου με τίτλο «Το 
Αλφαβητάρι του Πάρνωνα» και με την παράδοση - παραλαβή β) του Ενημερωτικού εγχειρίδιου με 
τίτλο «Προστατευόμενη Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού») θα καταβληθεί το ποσό 
των 6.645,60 ευρώ (Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της Γ' Φάσης (με την παράδοση - παραλαβή α) του Οδηγού εναλλακτικού 
τουρισμού για την «Προστατευόμενη Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και με την 
παράδοση  - παραλαβή β) του Οδηγού χλωρίδας «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού») θα καταβληθεί το ποσό των 36.321,82 ευρώ (Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου». 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος 

 

Σιμάδη Παναγιώτα  

 

Μαχαίρας Παναγιώτης  

 

Τσουκάτος Στυλιανός 

 

Σωτηρίου Γεώργιος 
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