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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 31/01/2019 και ώρα 13:00 μμ στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
κ. Μήλιου Δημητρίου. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  (Ε.Ο.Α.) που αφορά σε «Εγκατάσταση και 
λειτουργία βιοτεχνικής μονάδας συσκευασίας & τυποποίησης εσπεριδοειδών προϊόντων με την επωνυμία 
«ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ – ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Ε.Ε.) στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΣ 
ΛΟΓΓΟΣ» εκτός ορίων οικισμού «Λεήμονας» Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στην κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης Αεραθλητικών μέσων» στη θέση Αγραπιδόλουτσα 
της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας που βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 –  GR 
2540002.  

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στην «Διάνοιξη Δασικού 
Δρόμου» στη θέση Αγραπιδόλουτσα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας που βρίσκεται 
εντός περιοχής Natura 2000 –  GR 2540002. 

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 

ΘΕΜΑ 5: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 6: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης 
χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2019.  

ΘΕΜΑ 7: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στην δικάσιμο της υπ. αριθ. πρωτ: 13/20-12-2018 
Αγωγής κατά του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, στις 17-05-2019 στο 
Ειρηνοδικείο Άστρους. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση Εφαρμογής των όρων προστασίας των 
Προστατευόμενων Περιοχών αρμοδιότητας, έτους 2018. 

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης έτους 2018. 

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Προστασίας & Διαχείρισης έτους 2019. 

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης έτους 2019. 

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Φύλαξης περιόδου 2019-2021. 
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ΘΕΜΑ 6: Κατανομή προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 
για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, 
σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», βάσει της με αριθμό 11/2018 Δημόσιας 
Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. 

ΘΕΜΑ 7: Διερεύνηση/ Πρόταση λύσης της από 14.9.2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας και του Φορέα Διαχείρισης για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου. 
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν 
παρόντες τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)  
4. Ρουμελιώτης Γεώργιος 

 

1. Μαντάς Παναγιώτης  
2. Μακρυσοπούλου Χριστίνα  
3. Σιμάδη Παναγιώτα 
4. Σωτηρίου Γεώργιος  
5. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης 
2. Δασκαλάκου Ευαγγελία 

 

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

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας ο κ. Μπόγλης Αργύριος, η κα. Κανελίδου Άννα, η κα. Αναστασιάδη Αγνή 
και η κα. Πανταζή Κατερίνα.  

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 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  (Ε.Ο.Α.) που αφορά σε 
«Εγκατάσταση και λειτουργία βιοτεχνικής μονάδας συσκευασίας & τυποποίησης 

εσπεριδοειδών προϊόντων με την επωνυμία «ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ – ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τον 
διακριτικό τίτλο «ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Ε.Ε.) στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΣ ΛΟΓΓΟΣ» εκτός ορίων 

οικισμού «Λεήμονας» Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Αρ. Απόφασης 1.1/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου 
εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικής μονάδας συσκευασίας & τυποποίησης εσπεριδοειδών 
προϊόντων σε περιοχές «NATURA 2000, 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, 
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 στην ευρύτερη περιοχή του 
Ευρώτα. 

 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. 

                                                           
1 Η γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ Εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικής μονάδας συσκευασίας & τυποποίησης 
εσπεριδοειδών προϊόντων με την επωνυμία «ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ – ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 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 Ευρώτα. 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου  ή μη υλικού. 

 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.  

 Η επιχείρηση να μην τοποθετήσει ταμπέλες σήμανσης και διαφημιστικές ταμπέλες εντός των 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR 2540003 «ΕΖΔ-πΤΚΣ – Εκβολές Ευρώτα, 
Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου» & GR 2540006 «ΖΕΠ – 
Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα). 

 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου «Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης Αεραθλητικών 

μέσων» στη θέση Αγραπιδόλουτσα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοιών του Δήμου 
Μονεμβασίας που βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 –  GR 2540002. 

Αρ. Απόφασης 1.2/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου, διότι δεν 
αναμένονται σημαντικές αλλοιώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000», 
σύμφωνα με το Παράρτημα2 με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

 Να αποφευχθεί πάσης φύσεως υποβάθμιση της χλωρίδας όπου βρίσκεται η ευρύτερη 
περιοχή του έργου. 

 Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, αχρήστων 
υλικών εργαλείων κ.λ.π. 

 Να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας/ 
πυροπροστασίας. 

 Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν επιθυμεί ή δεν 
δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία του σταθμού βάσης, είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τον χώρο και να απομακρύνει την κεραία εντός εξαμήνου, εκτός αν υπάρχει 
ειδικός διακανονισμός με τον ιδιοκτήτη του χώρου για την ταχύτερη αποκατάσταση του. 

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

                                                           
2 Η γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ κατασκευής και λειτουργίας του έργου «Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης Αεραθλητικών 
μέσων», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/


 
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 6 

 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου  ή μη υλικού. 

 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. 

 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. 

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

 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στην 
«Διάνοιξη Δασικού Δρόμου» στη θέση Αγραπιδόλουτσα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοιών του 

Δήμου Μονεμβασίας που βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000 –  GR 2540002. 

Αρ. Απόφασης 1.3/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με 
το Παράρτημα3 με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

 Να αποφευχθεί πάσης φύσεως υποβάθμιση της χλωρίδας όπου βρίσκεται η ευρύτερη 
περιοχή του έργου. 

 Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, αχρήστων 
υλικών εργαλείων κ.λ.π. 

 Να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας/ 
πυροπροστασίας. 

                                                           
3 Η γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ Διάνοιξης Δασικού Δρόμου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν επιθυμεί ή δεν 
δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία του σταθμού βάσης, είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τον χώρο και να απομακρύνει την κεραία εντός εξαμήνου, εκτός αν υπάρχει 
ειδικός διακανονισμός με τον ιδιοκτήτη του χώρου για την ταχύτερη αποκατάσταση του. 

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

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου  ή μη υλικού. 

 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. 

 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. 

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

 

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 

Αρ. Απόφασης 1.4/2019: έγκριση του καταμερισμού του προϋπολογισμού σε επιμέρους δαπάνες, 
όπως περιγράφονται στην έκθεση προϋπολογισμού4 και την έγκριση των σχετικών δαπανών που 
περιγράφονται στην εισήγηση και στην επισυναπτόμενη έκθεση. Τα ποσά των επιμέρους δαπανών 
δύναται να αυξηθούν (χρήση δαπανών κατηγορίας “Διάφορα έξοδα”), βάσει των αναγκών που θα 
προκύψουν και με σχετική απόφαση του διατάκτη του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας. Αντίστοιχα, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που δεν έχουν 

                                                           
4 Η έκθεση ανάλυσης προϋπολογισμού έτους 2019, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
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προβλεφθεί στα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών “Διάφορα 
έξοδα”. 

 

ΘΕΜΑ 5: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ. 

Αρ. Απόφασης 1.5/2019: έγκριση της παροχής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μήλιο 
Δημήτριο, ανάθεσης, σύναψης και υπογραφής συμβάσεων και έγκριση πληρωμών μέχρι ύψους 
ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, και έξοδα 
κάλυψης πάγιων και έκτακτων λειτουργικών δαπανών, μόνο στο πλαίσιο χρηματοδότησης του 
Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2019 και για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

ΘΕΜΑ 6: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2019. 

Αρ. Απόφασης 1.6/2019: έγκριση της συγκρότησης των Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής 
υλοποίησης χρηματοδότησης του ΦΔ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το 2019, των 
προτεινόμενων στην εισήγηση Επιτροπών, ως ακολούθως: 

Επιτροπή Ανάθεσης: 

• Τακτικά Μέλη:  
o Αναστόπουλος Δήμος (Πρόεδρος Επιτροπής),  
o Αρβανίτης Αδαμάντιος,  
o Δημάκου Φωτεινή. 

• Αναπληρωματικά Μέλη:  
o Δημητρακόπουλος Ιωάννης,  
o Κωλέττης Γεώργιος,  
o Λυτρίβης Γεώργιος.  

Επιτροπή Παραλαβής: 
• Τακτικά Μέλη:  

o Μπόγλης Αργύριος (Πρόεδρος Επιτροπής),  
o Κανελίδου Άννα,  
o Πανταζή Κατερίνα. 

• Αναπληρωματικά Μέλη:  
o Αναστασιάδη Αγνή,  
o Μήλιος Δημήτριος,  
o Μαχαίρας Παναγιώτης.  

Η ανωτέρω Επιτροπή Παραλαβής θα ασκεί τα καθήκοντα και της παρακολούθησης και της 
παραλαβής τόσο για τις συμβάσεις προμηθειών όσο και για τις συμβάσεις υπηρεσιών. Η θητεία των 
ανωτέρω Επιτροπών είναι ετήσια. 
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ΘΕΜΑ 7: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στην δικάσιμο της υπ. αριθ. 
πρωτ: 13/20-12-2018 Αγωγής κατά του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου 

& Μονεμβασίας, στις 17-05-2019 στο Ειρηνοδικείο Άστρους. 

Αρ. Απόφασης 1.7/2019: α) ανάθεση της εκπροσώπησης του Φορέα Διαχείρισης στην δικηγόρο κα. 
Βαρότσου Ι. Αλεξία, ΑΦΜ 133217640, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άστρους, κατά τη δικάσιμο της 17ης 
Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., για την αντίκρουση της υπ. αριθ. πρωτ: 13/20-12-2018, αγωγής 
έντεκα (11) εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης κατά του Φορέα Διαχείρισης με θέμα την καταβολή 
των δωροεπιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ετών 2013 έως 2018, και κάθε μετ΄ 
αναβολής αυτής δικάσιμο, καθώς και να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που θα απαιτηθούν μέχρι την 
περαίωση της υπόθεσης αυτής και να παραστεί κατά την εκδίκασή τους και β) εξουσιοδότηση του 
Προέδρου του ΔΣ, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης για την έγκριση περαιτέρω 
νόμιμων ενεργειών για την εκδίκαση της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση. 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση 

Εφαρμογής των όρων προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών αρμοδιότητας, έτους 
2018. 

Αρ. Απόφασης 1.8/2019: έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς5  υλοποίησης δράσεων του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση 
Εφαρμογής των όρων προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών αρμοδιότητας, έτους 2018, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης έτους 2018. 

Αρ. Απόφασης 1.9/2019: έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης έτους 20186, σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Προστασίας & Διαχείρισης έτους 2019. 

Αρ. Απόφασης 1.10/2019: έγκριση του Σχεδίου Δράσης Προστασίας και Διαχείρισης7 έτους 2019, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης έτους 2019. 

Αρ. Απόφασης 1.11/2019: έγκριση του Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης8 έτους 
2019, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

                                                           
5 Η Ετήσια Έκθεση Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση Εφαρμογής των όρων προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών 
αρμοδιότητας, έτους 2018, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
6 Η Έκθεση Πεπραγμένων Φύλαξης έτους 2018, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
7 Το Σχέδιο Δράσης Προστασίας και Διαχείρισης έτους 2019, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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ΘΕΜΑ 5: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης Φύλαξης περιόδου 2019-2021. 

Αρ. Απόφασης 1.12/2019: έγκριση του Σχεδίου Φύλαξης9  περιόδου 2019-2021, σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 6: Κατανομή προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο «Ειδικού 
προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών 

και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους 
δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και οι 

οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», βάσει της με αριθμό 11/2018 Δημόσιας 
Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. 

Αρ. Απόφασης 1.13/2019: α) έγκριση της τοποθέτησης στο στελεχιακό δυναμικό του Φορέα 
Διαχείρισης της κυρίας Ειρήνης Κουμπούνη του Χρήστου, απόφοιτης του Τμήματος Γεωγραφίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως ΠΕ Περιβάλλοντος για την περίοδο 
01.02.2019-31.01.2020 και β) την εξουσιοδότηση του Πρόεδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μήλιου να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων για τη 
συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης, σύμφωνα με την εισήγηση 
και το Παράρτημα10.11.  

 

ΘΕΜΑ 7: Διερεύνηση/ Πρόταση λύσης της από 14.09.2017 Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Φορέα Διαχείρισης για τη μεταφορά των 

εγκαταστάσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου. 

Αρ. Απόφασης 1.14/2019: α) λύση της Προγραμματικής Σύμβασης12 λόγω αδυναμίας εκτέλεσής 
της13, χωρίς υπαιτιότητα κανενός από τα μέρη της, β) ορισμό χωριστού προϋπολογισμού για την 
εκπόνηση της μελέτης και τον καθορισμό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, οπότε και μετά 
να υπογραφεί νέα ΠΣ με τον προϋπολογισμό που θα προκύψει από τη μελέτη, γ) ενδεχόμενη ένταξη 
                                                                                                                                                                                                         
8 Το Σχέδιο Δράσης Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης έτους 2019, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
9 Το Σχέδιο Φύλαξης περιόδου 2019-2021, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
10 Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
11 Οι Οδηγίες Διοικητικής Διαδικασίας Πρόσληψης και απασχόλησης τοποθετούμενων, περιλαμβάνονται στην εισήγηση 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
12 Η Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ), περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
13 Η υπ’ αρ. 7.9/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/


 
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 12 

 

του έργου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», σύμφωνα με την Εισήγηση.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος  
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Ρουμελιώτης Γεώργιος  
 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
 

Δασκαλάκου Ευαγγελία 
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