
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 1 
 

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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 13/09/2019 και ώρα 12:30 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. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη 
θέση «Καταβόθρα – Αριάνα» έκτασης 2.853m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και GR2540007. 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη 
θέση «Αριάνα» του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς 
GR2540001 και GR2540007. 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη 
θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 2.898m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και GR2540007. 

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη 
θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 3.449m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και GR2540007. 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη 
θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 2.658m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών 
Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και GR2540007. 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία του έργου 
Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., εντός περιοχών Natura 2000, με κωδικούς 
GR2540001 και GR2540007. 

ΘΕΜΑ 7: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στην κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης Αεραθλητικών μέσων» στη θέση Αγραπιδόλουτσα 
της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοΐων του Δήμου Μονεμβασίας, εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR 2540002. 

ΘΕΜΑ 8: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) και της Τεχνικής Έκθεσης που 
αφορά τη «Βιομηχανική δραστηριότητα ελαιοτριβείου και τυποποίησης ελαιολάδου», του Πέτρου Κορμπάκη 
& ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Ξερομάντρα» της Δ.Κ. Σκάλας, Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό 2540003. 

ΘΕΜΑ 9: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου. 
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ΘΕΜΑ 10: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια φορητού υδρολογικού εξοπλισμού». 

ΘΕΜΑ 11: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) δεξαμενών πυρόσβεσης ανοικτού 
τύπου για την αντιπυρική προστασία του όρους Πάρνωνα». 

ΘΕΜΑ 12: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου 
(Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους». 

ΘΕΜΑ 13: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Δράσεις βελτίωσης καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών 
ιχθυοπανίδας Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον)». 

ΘΕΜΑ 14: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την 
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα». 

ΘΕΜΑ 15: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης 
τσακαλιών».  

ΘΕΜΑ 16: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια ιματισμού εργασίας του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας».  

ΘΕΜΑ 17: Εισήγηση για βεβαίωση μη αντίρρησης κτιριακής επέκτασης και εκσυγχρονισμού του 
μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας – τυποποίησης – εμπορίας ελαίων & ελαιόλαδου 
LIVELIA ΑΒΕΕ» στη θέση «Λαπάρια», Δ.Κ. Άστρους.  

ΘΕΜΑ 18: Έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ακατάλληλου προς χρήση εξοπλισμού του Φορέα 
Διαχείρισης».  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Ορισμός εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/ Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Βόρειας Κυνουρίας. 

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης ποσού για προμήθεια υλικών προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης με 
την διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016.  

ΘΕΜΑ 3: Αποδοχή Απόφασης ένταξης της πράξης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» 
για προτάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. 

ΘΕΜΑ 4: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Δ΄ Τριμήνου 2019. 
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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. Μαντάς Παναγιώτης 

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

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης  
2. 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  
9. Δασκαλάκου Ευαγγελία 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος 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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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με 
ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία 

Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα – Αριάνα» έκτασης 2.853m2 
του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς 

GR2540001 και GR2540007. 

Αρ. Απόφασης 5.1/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα – Αριάνα» έκτασης 2.853m2 του 
Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.)1, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα και 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. 

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου 
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τυχόν έργα. 

 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 και παραμένουν ακόμα 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 στο έδαφος. 

 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. 

                                                           
1 Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα – Αριάνα» 
έκτασης 2.853m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. 
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε 
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα. 

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

 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με 
ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία 

Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Αριάνα» του Δήμου Μονεμβασίας εντός 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και GR2540007. 

Αρ. Απόφασης 5.2/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Αριάνα» του Δήμου Μονεμβασίας εντός 
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και GR2540007, με 
συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.)2, σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα και 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.  

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου 
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τυχόν έργα. 

 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 και παραμένουν ακόμα 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 στο έδαφος. 

 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 

                                                           
2 Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Αριάνα» του Δήμου 
Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και GR2540007, περιλαμβάνεται 
στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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γίνει από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε 
περιπτώσεις ελέγχων. 

 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. 
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε 
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα. 

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

 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με 
ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 2.898m2 

του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς 
GR2540001 και GR2540007.  

Αρ. Απόφασης 5.3/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 2.898m2 του 
Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.)3, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα και 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. 

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου 
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τυχόν έργα. 

 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 και παραμένουν ακόμα 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 στο έδαφος. 

                                                           
3 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» 
έκτασης 2.898m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 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. 

 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. 
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε 
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα. 

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

 

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με 
ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 3.449m2 

του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με κωδικούς 
GR2540001 και GR2540007. 

Αρ. Απόφασης 5.4/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 3.449m2 του 
Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.)4, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα και 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. 

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου 
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τυχόν έργα. 

 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 και παραμένουν ακόμα από την 
κατασκευή του έργου, να απομακρυνθούν πλήρως και να διαχειριστούν σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ανά είδος αποβλήτου. 

                                                           
4 Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» 
έκτασης 3.449m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, 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 8 

 

 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 στο έδαφος. 

 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. 

 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. 
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε 
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα. 

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

 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με 
ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 2.658m2 

του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με κωδικούς 
GR2540001 και GR2540007. 

Αρ. Απόφασης 5.5/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» έκτασης 2.658m2 του 
Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.)5, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα και 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.  

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου 
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τυχόν έργα. 

 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. 

                                                           
5 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Καταβόθρα-Αριάνα» 
έκτασης 2.658m2 του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και 
GR2540007, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Τυχόν προσωρινές εγκαταστάσεις, απορρίμματα, εργαλεία, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, που προέκυψαν και παραμένουν ακόμα 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 στο έδαφος. 

 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. 

 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. 
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε 
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα. 

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

 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη 
λειτουργία του έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., 

εντός περιοχών Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και GR2540007.  

Αρ. Απόφασης 5.6/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου Σταθμός 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., εντός περιοχών Natura 2000, με κωδικούς 
GR2540001 και GR2540007, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.) 6, σύμφωνα 
με την εισήγηση και το Παράρτημα και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών 
όρων (Π.Ο.): 

 Τον αποκλεισμό της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιο-
διατάξεών της όπως και τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και όποιους επιπλέον 
περιορισμούς επιβάλει η ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας). 

 Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι 
τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην ΕΟΑ. 

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

                                                           
6 Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία του έργου Σταθμός Βάσης 
Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., εντός περιοχών Natura 2000, με κωδικούς GR2540001 και GR2540007, 
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 10 

 

 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. 

 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 κάτοχος της κεραίας οφείλει να διαχειρίζεται τα τυχόν απόβλητα ειδών ηλεκτρικού -
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία για την 
εναλλακτική διαχείρισή τους.  

 Ο κάτοχος της κεραίας οφείλει να διαχειρίζεται τα τυχόν απόβλητα λιπαντικών ελαίων από τη 
συντήρηση του Σ.Β. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.∆. 82/2004.  

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

 

ΘΕΜΑ 7: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου «Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης Αεραθλητικών 

μέσων» στη θέση Αγραπιδόλουτσα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοΐων του Δήμου 
Μονεμβασίας, εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR 2540002.  

Αρ. Απόφασης 5.7/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 
του έργου «Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης Αεραθλητικών μέσων» στη θέση Αγραπιδόλουτσα της 
Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοΐων του Δήμου Μονεμβασίας, εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR 
2540002, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.)7, σύμφωνα με την εισήγηση 
και το Παράρτημα και 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. 

                                                           
7 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του έργου 
«Πεδίο Απογείωσης – Προσγείωσης Αεραθλητικών μέσων» στη θέση Αγραπιδόλουτσα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Βοΐων του 
Δήμου Μονεμβασίας, εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR 2540002, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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 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 8: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) και της Τεχνικής 
Έκθεσης που αφορά τη «Βιομηχανική δραστηριότητα ελαιοτριβείου και τυποποίησης 

ελαιολάδου», του Πέτρου Κορμπάκη & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Ξερομάντρα» της Δ.Κ. Σκάλας, 
Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός περιοχής Natura 

2000 με κωδικό 2540003.  

Αρ. Απόφασης 5.8/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης που αφορά στη «Βιομηχανική 
δραστηριότητα ελαιοτριβείου και τυποποίησης ελαιολάδου», του Πέτρου Κορμπάκη & ΣΙΑ Ο.Ε. στη 
θέση «Ξερομάντρα» της Δ.Κ. Σκάλας, Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό 2540003, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς 
όρους (Π.Ο.)8, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα και με την τήρηση των ακόλουθων 
(γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

                                                           
8 Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) και της Τεχνικής Έκθεσης που αφορά τη «Βιομηχανική 
δραστηριότητα ελαιοτριβείου και τυποποίησης ελαιολάδου», του Πέτρου Κορμπάκη & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Ξερομάντρα» 
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 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.  

 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 επέκτασης και εκσυγχρονισμού 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 9: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των 
Ομάδων έργου. 

                                                                                                                                                                                                         
της Δ.Κ. Σκάλας, Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός περιοχής Natura 2000 με κωδικό 
2540003, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Αρ. Απόφασης 5.9/2019: έγκριση της Συγκρότησης και ορισμού των Αρμοδιοτήτων των Ομάδων 
έργου και Επιτροπών, των ανωτέρω Έργων, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα9. 

 

ΘΕΜΑ 10: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια φορητού υδρολογικού 

εξοπλισμού».  

Αρ. Απόφασης 5.10/2019: έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης10 προς δημοσίευση, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια φορητού υδρολογικού εξοπλισμού», σύμφωνα με την εισήγηση 
και το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 11: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) 

δεξαμενών πυρόσβεσης ανοικτού τύπου για την αντιπυρική προστασία του όρους 
Πάρνωνα».  

Αρ. Απόφασης 5.11/2019: έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης11 προς δημοσίευση, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) δεξαμενών πυρόσβεσης ανοικτού 
τύπου για την αντιπυρική προστασία του όρους Πάρνωνα», σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα.   

 

ΘΕΜΑ 12: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής 

των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας 
του είδους».  

Αρ. Απόφασης 5.12/2019: έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης προς δημοσίευση12, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο: «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου 

                                                           
9 Τα συνημμένα έντυπα με τον ορισμό των Επιτροπών, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
10 Το Σχέδιο Διακήρυξης «Προμήθεια φορητού υδρολογικού εξοπλισμού», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
11 Το Σχέδιο Διακήρυξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) δεξαμενών πυρόσβεσης ανοικτού τύπου για την 
αντιπυρική προστασία του όρους Πάρνωνα», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
12 Το Σχέδιο Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου 
(Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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(Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους», σύμφωνα με την εισήγηση και 
το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 13: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Δράσεις βελτίωσης καθεστώτος 

διατήρησης των προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας Squalius keadicus (Κινδυνεύον) 
και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον)».  

Αρ. Απόφασης 5.13/2019: έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης προς δημοσίευση13, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο: «Δράσεις βελτίωσης καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών 
ιχθυοπανίδας Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον)», 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 14: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου 
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 

περιβαλλοντικά ζητήματα».  

Αρ. Απόφασης 5.14/2019: έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης προς δημοσίευση14, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα», σύμφωνα με 
την εισήγηση και το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 15: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια 
εξοπλισμού παρακολούθησης τσακαλιών».  

Αρ. Απόφασης 5.15/2019: έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών15 της προμήθειας και του 
Σχεδίου Σύμβασης16 της Απευθείας Αναθέσεως του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης 
τσακαλιών» σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.  

 

                                                           
13 Το Σχέδιο Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών «Δράσεις βελτίωσης καθεστώτος διατήρησης των προστατευόμενων ειδών 
ιχθυοπανίδας Squalius keadicus (Κινδυνεύον) και Pelasgus laconicus (Κρισίμως Κινδυνεύον)» και η Τεκμηρίωση περί μη 
κατάτμησης, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
14 Το Σχέδιο Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα» και η 
Τεκμηρίωση περί μη κατάτμησης, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
15 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης τσακαλιών», περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
16 Το Σχέδιο Σύμβασης Απευθείας Αναθέσεως (<20.000,00€)/Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια εξοπλισμού 
παρακολούθησης τσακαλιών», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 16: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια ιματισμού 
εργασίας του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 

Μονεμβασίας». 

Αρ. Απόφασης 5.16/2019: έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών της προμήθειας17 και του 
Σχεδίου Σύμβασης18 της Απευθείας Αναθέσεως του έργου «Προμήθεια ιματισμού εργασίας του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας» σύμφωνα με 
την εισήγηση και το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 17: Εισήγηση για βεβαίωση μη αντίρρησης κτιριακής επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας – 

τυποποίησης – εμπορίας ελαίων & ελαιόλαδου LIVELIA ΑΒΕΕ» στη θέση «Λαπάρια», Δ.Κ. 
Άστρους. 

Αρ. Απόφασης 5.17/2019: παροχή σύμφωνης γνώμης στον ενδιαφερόμενο για την κτιριακής 
επέκτασης και τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, της υφιστάμενης μεταποιητικής 
μονάδας (ελαιοτριβείο- επεξεργασία βρώσιμων ελιών - τυποποίηση βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου) 
με την επωνυμία «LIVELIA Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα19 20.  

 

ΘΕΜΑ 18: Έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ακατάλληλου προς χρήση εξοπλισμού του 
Φορέα Διαχείρισης». 

Αρ. Απόφασης 5.18/2019: έγκριση της καταστροφής-ανακύκλωσης των υλικών του Φορέα 
Διαχείρισης όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα, (είδη και ποσότητες εξοπλισμού), σύμφωνα με την 
εισήγηση.  

 

                                                           
17 Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά για την «Προμήθεια ιματισμού εργασίας του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
18 Το Σχέδιο Σύμβασης Απευθείας Αναθέσεως (<20.000,00€)/Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια ιματισμού εργασίας του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας», περιλαμβάνεται στην εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
19 Το υπ’ αριθμ. 2352/10.12.2018 (α.π. οικ. 1290/13.12.2018) έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
20 Το υπ’ αριθμ. 1311/19.12.2018 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Ορισμός εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης για τη σύσταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/ Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Βόρειας 

Κυνουρίας. 

Αρ. Απόφασης 5.19/2019: επικύρωση του υπ’ αριθμ. 941/2019 εγγράφου21 του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, με το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπος του, για τη 
σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/ Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
Βόρειας Κυνουρίας22, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΦΔ ΠΜΜΜ κ. Χρυσομάλλη Χρήστο, με αναπληρωτή 
αυτού, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μήλιο Δημήτριο του Αθανασίου. σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης ποσού για προμήθεια υλικών προώθησης και ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016 

Αρ. Απόφασης 5.20/2019: έγκριση της διάθεσης ποσού μέχρι 1.000,00 € με ΦΠΑ από τον τακτικό 
προϋπολογισμό (Κατηγορία εξόδου: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ) για προμήθεια υλικών προώθησης και 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την εισήγηση και το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 3: Αποδοχή Απόφασης ένταξης της πράξης στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020» για προτάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER 

2014-2020.  

Αρ. Απόφασης 5.21/2019: αποδοχή της ένταξης της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΜΑΛΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣΣΑ 2014-2020 0011021049, 
συνολικού προϋπολογισμού Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης ύψους 208.167,60 € και την 
εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για την υπογραφή της Σύμβασης 
μεταξύ της ΟΤΔ και του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα23.  

 

                                                           
21Το υπ. αριθμ. 941/6.9.2019 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
22 Το υπ. αριθ. 9025/4.9.2019 έγγραφο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με θέμα «Ορισμός Εκπροσώπου», περιλαμβάνεται 
στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
23 Η υπ’ Α.Π. 3002/11-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ90Ν7Λ1-0ΦΧ) απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ένταξης της Πράξης, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 4: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Δ΄ 
Τριμήνου 2019. 

Αρ. Απόφασης 5.22/2019: έγκριση υποβολή αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Δ΄ Τριμήνου 2019 
ποσού 58.765,74 € μέσω του συστήματος ΟΠΣ, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα24.  

 

 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος  
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Μαντάς Παναγιώτης  
 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
 

Μπακούρης Γεώργιος  
 

 

 

                                                           
24 Ο πίνακας αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Δ΄ Τριμήνου 2019, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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