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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τρίτη 9/4/2019 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία του έργου
Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της εταιρείας COSMOTEΑ.Ε., με κωδική ονομασία «AGRIANOIREP
- 1405600» στη θέση Αγριάνοι, του Δήμου Σπάρτης εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520006 Όρος Πάρνωνα
και περιοχή Μαλεβής.
ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία
υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Μαλτέζου Αριστείδη του Ιωάννη στην περιοχή Μπασακάκι
του Τ.Δ. Καλλιθέας της Δ.Ε. Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας και εντός περιοχής Natura 2000 –
GR2520006 Όρος Πάρνωνα και περιοχή Μαλεβής.
ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Βελτίωση
αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα» και εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura
2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003.
ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία
Συσκευαστηρίου Εσπεριδοειδών ιδιοκτησίας κ. Κωστάκου Ηλιά στη θέση «Κοπρισιές» εκτός ορίων οικισμού
της Τ.Κ. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα
GR2540003.
ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία του έργου
Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδική ονομασία «1405598
ΜΟΛΑΟΙ-Χ» εντός περιοχής Natura 2000 – GR2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας.
ΘΕΜΑ 6: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σε πιλοτική
δράση για την ανάπτυξη – δοκιμή ενός ψηφιακού συστήματος ερμηνείας στην περιοχή της Στυμφαλίας.
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 των δράσεων του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017.
ΘΕΜΑ 2: Πρακτική άσκηση στον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
αποφοίτου με την ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» από το Ι.Ε.Κ. Τρίπολης.
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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.
2.
3.
4.
5.

Μακρυσοπούλου Χριστίνα
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Σωτηρίου Γεώργιος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αναγνωστοπούλου Μαρία
Ανεζύρης Νικόλαος
Γιακουμή Ελένη
Δασκαλάκου Ευαγγελία
Καχριμάνης Σταύρος
Λυσίκατος Χαράλαμπος
Μητσάκης Σταύρος
Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικοί
1. Βουλουμάνος Παναγιώτης
2. Μπακούρης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου & Μονεμβασίας ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος, 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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Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε ΡΗ Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη
λειτουργία του έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της εταιρείας
COSMOTEΑ.Ε., με κωδική ονομασία «AGRIANOIREP - 1405600» στη θέση Αγριάνοι, του
Δήμου Σπάρτης εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520006 Όρος Πάρνωνα και περιοχή
Μαλεβής.
Αρ. Απόφασης 2.1/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου Σταθμός
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της εταιρείας COSMOTEΑ.Ε., με κωδική ονομασία «AGRIANOIREP
- 1405600» στη θέση Αγριάνοι, του Δήμου Σπάρτης εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520006 Όρος
Πάρνωνα και περιοχή Μαλεβής, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, με την τήρηση των ακόλουθων
(γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


Τον αποκλεισμό της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεών 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, εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα
παρακάτω.



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



Ο κάτοχος της κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της
κατασκευής του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην
οποία να αναγράφονται η επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της
Κατασκευής Κεραίας, και ο κωδικός αριθμός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια του
κατόχου.



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

1

Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία του έργου Σταθμός Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) της εταιρείας COSMOTEΑ.Ε., με κωδική ονομασία «AGRIANOIREP - 1405600» στη θέση
Αγριάνοι, του Δήμου Σπάρτης εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520006 Όρος Πάρνωνα και περιοχή Μαλεβής,
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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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.



Να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσω της τήρησης των
κανονισμών που προβλέπονται από τις ελέγχουσες Αρχές.



Ο κάτοχος της κεραίας 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.



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 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη
λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Μαλτέζου Αριστείδη του
Ιωάννη στην περιοχή Μπασακάκι του Τ.Δ. Καλλιθέας της Δ.Ε. Γερονθρών του Δήμου
Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας και εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520006 Όρος Πάρνωνα και
περιοχή Μαλεβής.
Αρ. Απόφασης 2.2/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου που αφορά
στη λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας διότι δεν αναμένονται σημαντικές αλλοιώσεις
στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000», σύμφωνα με το Παράρτημα 2 και με την
τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


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

Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία υφιστάμενης
κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας Μαλτέζου Αριστείδη του Ιωάννη στην περιοχή Μπασακάκι του Τ.Δ. Καλλιθέας της
Δ.Ε. Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας και εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520006 Όρος Πάρνωνα και
περιοχή Μαλεβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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Η απομάκρυνση της στρωμνής και ο καθαρισμός του στάβλου δεν θα γίνεται με χρήση νερού,
αλλά μόνο με μηχανικά μέσα.



Η διάθεση της στερεάς κόπρου στο έδαφος, επιφανειακά ή υπεδάφια, και ειδικότερα η χρήση
αυτής σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως λίπασμα, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις
της (8) ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ.



Απαγορεύεται η διάθεση στερεάς κόπρου, σε υδάτινους αποδέκτες (στα επιφανειακά ή και
απευθείας στα υπόγεια νερά – οδηγία 91/676/ΕΟΚ).



Οι τροφές, που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ζώων, θα πρέπει να διατηρούνται
κάτω από αποδεκτά υγιεινές συνθήκες.



Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του στάβλου για τον περιορισμό των δυσάρεστων
οσμών που προέρχονται από τη μονάδα.



Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή ανάπτυξης και την καταπολέμηση της
μύγας.



Να τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικές διατάξεις.



Το δάπεδο του στάβλου να διαμορφωθεί με τρόπο που να αποκλείει την εισροή υγρών
αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.



Κατά τη λειτουργία του ποιμνιοστασίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για
την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε
παρακείμενες περιοχές.



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της έκτασης (διάβρωση εδαφών,
κίνδυνος πυρκαγιάς, ρύπανση νερών).



Η διαχείριση των νεκρών ζώων να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας
κτηνιατρικής υπηρεσίας και με τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ.



Να μην πραγματοποιούνται δραστηριότητες σφαγής ζώων στους χώρους της μονάδος. Οι
δραστηριότητες αυτές να πραγματοποιούνται μόνο σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
σφαγείων που πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.



Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσεως να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να
διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων.



Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικών, σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, από την οποία
είναι δυνατόν να προκληθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.



Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο
προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές.
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ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο
έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα» και εντός της
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003.
Αρ. Απόφασης 2.3/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση
αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα», σύμφωνα με την εισήγηση και το
Παράρτημα 3, δεδομένου ότι η αγροτική οδός 2 του έργου περιβάλλεται από καλλιεργήσιμη γη και
τοποθετείται πλησίον της κοίτης του ποταμού Ευρώτα ο οποίος βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας
και χρίζει ανάγκη ορθής διαχείρισης ούτως ώστε να διασφαλιστεί, όσο είναι δυνατό, η διατήρηση
σημαντικών Τύπων Οικοτόπων. Η αέναη διατήρηση της υγιούς κατάστασης των Τύπων Οικοτόπων
και των ειδών που απαντώνται, προϋποθέτει 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 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 κατασκευής και λειτουργίας του έργου
γίνει από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε
περιπτώσεις ελέγχων.

Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
στη Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα» και εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003,
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

3
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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.

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη
λειτουργία Συσκευαστηρίου Εσπεριδοειδών ιδιοκτησίας κ. Κωστάκου Ηλία στη θέση
«Κοπρισιές» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και εντός της
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003.
Αρ. Απόφασης 2.4/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου που αφορά
στη λειτουργία Συσκευαστηρίου Εσπεριδοειδών διότι δεν αναμένονται σημαντικές αλλοιώσεις στην
ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000», σύμφωνα με την εισήγηση και το
Παράρτημα 4 δεδομένου ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου περιβάλλονται από καλλιεργήσιμη
γη και τοποθετούνται πλησίον της κοίτης του ποταμού Ευρώτα ο οποίος βρίσκεται υπό καθεστώς
προστασίας και χρίζει ανάγκη ορθής διαχείρισης ούτως ώστε να διασφαλιστεί, όσο είναι δυνατό, η
διατήρηση σημαντικών Τύπων Οικοτόπων. Η αέναη διατήρηση της υγιούς κατάστασης των Τύπων
Οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται, προϋποθέτει την τήρηση των ακόλουθων (γενικών)
περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):

Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία Συσκευαστηρίου
Εσπεριδοειδών ιδιοκτησίας κ. Κωστάκου Ηλία στη θέση «Κοπρισιές» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Σκάλας του Δήμου
Ευρώτα και εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003, περιλαμβάνεται στην
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

4
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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 κατασκευής και λειτουργίας του έργου
γίνει από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε
περιπτώσεις ελέγχων.

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη
λειτουργία του έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE
Α.Ε., με κωδική ονομασία «1405598 ΜΟΛΑΟΙ-Χ» εντός περιοχής Natura 2000 – GR2540007
Όρη Ανατολικής Λακωνίας.
Αρ. Απόφασης 2.5/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου Σταθμός
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. διότι δεν αναμένονται σημαντικές
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αλλοιώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000», σύμφωνα με το
Παράρτημα 5 με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


Τον αποκλεισμό της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιοδιατάξεών 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.



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 6: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου &
Μονεμβασίας σε πιλοτική δράση για την ανάπτυξη – δοκιμή ενός ψηφιακού συστήματος
ερμηνείας στην περιοχή της Στυμφαλίας.
Αρ. Απόφασης 2.6/2019: έγκριση α) της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στην πιλοτική
εφαρμογή και εγκατάσταση του ψηφιακού Συστήματος Ερμηνείας περιβάλλοντος στο Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και στο μονοπάτι ερμηνείας της λίμνης Στυμφαλίας, β) του
επισυναπτόμενου Σχεδίου Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας ΟΙΚΟΜ Μελετητική
Περιβάλλοντος ΕΠΕ και του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, γ)

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία του έργου Σταθμός Βάσης
Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδική ονομασία «1405598 ΜΟΛΑΟΙ-Χ» εντός περιοχής
Natura 2000 – GR2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του πρακτικού (Παράρτημα).

5
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της σύναψης του εν λόγω Συμφώνου Συνεργασίας και δ) της εξουσιοδότησης του Προέδρου του Δ.Σ.
κ. Μήλιο Δημήτριο, για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, ως νόμιμος εκπρόσωπος του
Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 6.
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 των δράσεων
του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.
Αρ. Απόφασης 2.7/2019: έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018,
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 7.

Το Σχέδιο Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ και του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

6

Η Ετήσια Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου &
Μονεμβασίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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Θ Ε Μ Α Τ Α Ε ΚΤ ΟΣ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2018.
ρ. Απόφασης 2.8/2019: έγκριση του Ισολογισμού – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
πολύ μικρών οντοτήτων και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το Παράρτημα 8.

ΘΕΜΑ 2: Πρακτική άσκηση στον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου &
Μονεμβασίας αποφοίτου με την ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» από το Ι.Ε.Κ.
Τρίπολης.
Επί του δεύτερου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή του ΦΔ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υποστήριξης προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών – σπουδαστών, ο
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ως φορέας απασχόλησης)
πρόκειται να διαθέσει για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους και
νέες από ακαδημαϊκά ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας, ανάλογα με την ειδίκευσή
τους.
Σχετικά με το θέμα ο Φορέας Διαχείρισης δέχτηκε αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον κ.
Αγριόγιαννη Παναγιώτη του Αναστασίου, της ειδικότητας επαγγελματικής κατάρτισης «Τεχνικός
Δασικής Προστασίας» του Ι.Ε.Κ. Τρίπολης, προκειμένου ο απόφοιτος να πραγματοποιήσει 960 ώρες
της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησής του για το διάστημα από 15 Απριλίου 2019 έως 07 Οκτωβρίου
2019. Επισημάνεται ότι το έργο της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 Πρακτική
Άσκηση ή Μαθητεία, της υπ΄ αριθμ. 5954/23-6-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1807 Β’) «Κανονισμός Λειτουργίας
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
Ο Φορέας Διαχείρισης πρόκειται να διαθέσει τις εγκαταστάσεις του, τον εξοπλισμό του και κάθε
είδους διευκόλυνση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου, σε αντικείμενο
εργασιών απολύτως συναφές με το αντικείμενο κατάρτισης, για το σύνολο των ωρών πρακτικής
άσκησης. Η πρακτική άσκηση του ασκούμενου θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας που
αναφέρονται στο Τμήμα Επόπτευσης / Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης
σχετικά με την ειδικότητά του:

Ο Πίνακας με τον Ισολογισμό – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και την Κατάσταση
Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

8
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Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

1.
Θα αποτελεί στέλεχος του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης. Οι
αρμοδιότητες του τμήματος αναφέρονται αναλυτικά στον «Κανονισμό λειτουργίας υπηρεσιών και
του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» [Υ.Α. υπ’ αριθμ.
21393 Υ.Α. (ΦΕΚ747/Β/21-6-2006)], όπως ισχύει. Συνοπτικά παρουσιάζονται οι κύριες αρμοδιότητες
του τμήματος:
•
•
•
•

Λειτουργίες παρακολούθησης/επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής
Συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού του φορέα
Υποστήριξη προγραμμάτων και εργασιών διαχείρισης
Τεχνικές υπηρεσίες

2.
Υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και
Εφαρμογών Διαχείρισης και των υπηρετούντων υπαλλήλων του τμήματος, ο ασκούμενος δύναται να
ασχοληθεί με:
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Εποπτεία/φύλαξη της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.
Υλοποίηση του προγράμματος επόπτευσης/φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής.
Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πρωτοκόλλων της φύλαξης σε ημερήσια βάση.
Ειδοποίηση με τον πιο πρόσφορο τρόπο του Φορέα και των αρμόδιων υπηρεσιών σε
περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων του νομικού καθεστώτος της Προστατευόμενης
Περιοχής, φροντίζοντας παράλληλα για την καταγραφή των στοιχείων που στοιχειοθετούν
την παράβαση (φωτογραφικό υλικό κ.λπ.).
Υποστήριξη, εξυπηρέτηση και έλεγχος της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της
προστατευόμενης περιοχής και ενημέρωσή τους για τα υφιστάμενα μέτρα προστασίας της
περιοχής και για τον Κανονισμό λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής. Κατά την
άσκηση των καθηκόντων του ο καταρτιζόμενος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του
Συντάγματος, του κώδικα της Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί
σύμφωνα με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του Φορέα Διαχείρισης, πάντοτε όμως με
ζήλο, προθυμία, ευπρέπεια, σύνεση και σεβασμό στην προσωπικότητα των επισκεπτών με
γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της επιείκειας.
Υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης στο Άστρος,
Άγιο Πέτρο, Λεωνίδιο και Καστάνιτσα Αρκαδίας.
Επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που
ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.
Συνεργασία με άλλους φορείς, όπως πυροσβεστική υπηρεσία, δασική υπηρεσία, ΟΤΑ,
κυνηγετικούς συλλόγους ή ομάδες εθελοντών κ.λπ., με σκοπό την προστασία, και κατόπιν
εντολής του Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης.
Συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων.

3.
Συνεργασία με το λοιπό προσωπικό και τους αναδόχους των έργων για την υλοποίηση των
δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ 2014-2020).
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Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

4.
Η μετακίνηση εντός της προστατευόμενης περιοχής ευθύνης θα γίνεται με όχημα του Φορέα
Διαχείρισης, το οποίο οδηγεί εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, καλείστε
να εγκρίνετε α) την εκτέλεση Πρακτικής Άσκησης του κ. Αγριόγιαννη Παναγιώτη του Αναστασίου, β)
την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης κ. Μήλιου Δημητρίου προκειμένου να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες από το νόμο ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος
κατάρτισης και γ) τον ορισμό του κ. Αναστόπουλου Δήμου, Υπεύθυνο Τμήματος
Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης, ως Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης (ο
ΦΔΠΜΜΜ) για τον έλεγχο και επίβλεψη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του εν λόγω
εκπαιδευόμενου», σύμφωνα με την εισήγηση.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 2.9/2019:
α) την έγκριση της εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης του κ. Αγριόγιαννη Παναγιώτη του Αναστασίου,
β) την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης κ. Μήλιου Δημητρίου προκειμένου να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες από το νόμο ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος
κατάρτιση και
γ) τον ορισμό του κ. Αναστόπουλου Δήμου, Υπεύθυνο Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και
Εφαρμογών Διαχείρισης, ως Επόπτη του Φορέα Απασχόλησης (ο ΦΔΠΜΜΜ) για τον έλεγχο και
επίβλεψη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του εν λόγω εκπαιδευόμενου, σύμφωνα με την
εισήγηση.

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
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