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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 28/6/2018 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά σε
εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας συσκευασίας νωπών τροφίμων (συσκευασία και τυποποίηση ειδών
διατροφής και αποθήκευση εμπορευμάτων με ψύξη) στη θέση «Μέσα Μπάστα» στην Τ.Κ. Στεφανιάς Δ.Ε.
Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΘΕΜΑ 2: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά σε
Τουριστικό κατάλυμα τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας 23 κλινών με την επωνυμία
«Ηλιόπετρο Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» στη θέση «Πορί» στον Άγιο Ιωάννη Επιδαύρου Λιμηράς του
Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017.
ΘΕΜΑ 4: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην διοργάνωση του Θερινού Σχολείου στο πλαίσιο του
προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and the Biosphere MAB) της UNESCO.
ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε εκδηλώσεις θερινής περιόδου 2017.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 1η πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.
ΘΕΜΑ 7: Ορισμός Διαχειριστή χρηστών του Φορέα Διαχείρισης στο ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης).
ΘΕΜΑ 8: Ορισμός συντονιστή έργου (υπευθύνου πράξης) πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης
στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER
2014-2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση επικαιροποιημένου πίνακα καταγραφής συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014.
ΘΕΜΑ 2: Διαγραφή υποχρέωσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 3: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε
υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTEΑ.Ε., με κωδική ονομασία «ΑΣΤΡΟΣ
ΣΑΡ 1405217» στη θέση Ορεινή Μελιγού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΘΕΜΑ 4: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά την τροποποίηση της υπ' αριθ.
2286/2010/14.02.11 Απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας αναφορικά με την έγκριση Π.Ο. της δραστηριότητας:
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«Σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων, με τμήμα κοπής & τυποποίησης κρέατος και μονάδα
επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής», ιδιοκτησίας: «Σπύρος Οικονομόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Καμάρι»
της Τ.Κ. Καστανέας, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας.
ΘΕΜΑ 5: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) Ξυλουργικού
εργαστηρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας με επωνυμία ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΜΠΕΛΟΥ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 6: Ανάθεση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣ για Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού 2019.
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου περιόδου 2018-2023.
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης
του Φορέα Διαχείρισης στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του
προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν
παρόντες πέντε (5) 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
5. Μακρυσοπούλου Χριστίνα

1.
2.
3.
4.

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 και η κυρία 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: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.)
που αφορά σε εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας συσκευασίας νωπών τροφίμων
(συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής και αποθήκευση εμπορευμάτων με ψύξη)
στη θέση «Μέσα Μπάστα» στην Τ.Κ. Στεφανιάς Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Π.Ε.
Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αρ. Απόφασης 4.1/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης που αφορά σε εγκατάσταση και λειτουργία
μονάδας συσκευασίας νωπών τροφίμων (συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής και
αποθήκευση εμπορευμάτων με ψύξη) στη θέση «Μέσα Μπάστα» στην Τ.Κ. Στεφανιάς Δ.Ε. Σκάλας
Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, 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 Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά σε εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας
συσκευασίας νωπών τροφίμων (συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής και αποθήκευση εμπορευμάτων με ψύξη)
στη θέση «Μέσα Μπάστα» στην Τ.Κ. Στεφανιάς Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας
Πελοποννήσου, 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.



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

ΘΕΜΑ 2: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.)
που αφορά σε Τουριστικό κατάλυμα τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας
23 κλινών με την επωνυμία «Ηλιόπετρο Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» στη θέση «Πορί»
στον Άγιο Ιωάννη Επιδαύρου Λιμηράς του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αρ. Απόφασης 4.2/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για την λειτουργία Τουριστικού
καταλύματος τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας 23 κλινών με την επωνυμία
«Ηλιόπετρο Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» στη θέση «Πορί» στον Άγιο Ιωάννη Επιδαύρου Λιμηράς
του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, διότι δεν αναμένονται
σημαντικές αλλοιώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000» και συμφωνεί
με τους πρόσθετους όρους που έχουν τεθεί με την εκδοθείσα 41562/709/15.03.2018 (ΑΔΑ:7ΑΕΝ7Λ1ΦΟΣ) Απόφαση Ε.Ο.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Σημειώνεται,
ότι θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α.
με αριθμ. 59845 (ΦΕΚ 3438/Β/24.12.2012) του Παραρτήματος Β, όπως ισχύει, καθώς αποτελούν τις
ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση.

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).
2
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ΘΕΜΑ 3: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017.
Αρ. Απόφασης 4.3/2018: έγκριση του Ισολογισμού – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
πολύ μικρών οντοτήτων και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το Παράρτημα 3.

ΘΕΜΑ 4: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην διοργάνωση του Θερινού Σχολείου στο
πλαίσιο του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and the Biosphere MAB) της
UNESCO.
Αρ. Απόφασης 4.4 /2018: έγκριση συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στην διοργάνωση του
Θερινού Σχολείου στο πλαίσιο του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and the Bioshere
MAB) της UNESCO, με την συμμετοχή του Συντονιστή του ΦΔ κ. Μπόγλη Αργυρίου και της
Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων του ΦΔ κας Πανταζή Κατερίνας, για όλη την διάρκεια του θερινού
σχολείου (Δευτέρα 09/07/2018 έως Κυριακή 15/07/2018, με μετακίνηση εκτός έδρας) με χρήση του
οχήματος του ΦΔ με αρ. κυκλοφορίας ΙΝΧ 7518, σύμφωνα με το Παράρτημα 4.

ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε εκδηλώσεις θερινής περιόδου 2017.
Αρ. Απόφασης 4.5/2018: έγκριση α) της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στις εκδηλώσεις
Φεστιβάλ Μελιτζάzz στο Λεωνίδιο, στο Κρόνιο Πέρασμα στα χωριά του Πάρνωνα και στη Γιορτή του
Δάσους στην Καστάνιτσα, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2018
και β) των συνολικών δαπανών για την συμμετοχή του ΦΔ στις εκδηλώσεις, οι οποίες υπολογίζεται να
ανέλθουν στο ποσό των 100,00 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 1η
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος
CLLD/LEADER 2014-2020.
Αρ. Απόφασης 4.6/2018: έγκριση της σύνταξης πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης
στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος
CLLD/LEADER 2014-2020, και την έγκρισή της στην επόμενη Συνεδρίαση.

3

Η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά σε Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) - Αιολικό
Πάρκο – (Α/Π) συνολικής ισχύος 15,30MW, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).

4

Η Ανακοίνωση FIRST ANNOUNCEMENT - Summer University “Integrated Approaches for Sustainable Development
Management, Tourism and Local Products in Biosphere Reserves (BRs)”, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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ΘΕΜΑ 7: Ορισμός Διαχειριστή χρηστών του Φορέα Διαχείρισης στο ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020
(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης).
Αρ. Απόφασης 4.7/2018: ορισμός του Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης με τα κατωτέρω στοιχεία:
Όνομα: Αργύριος
Επώνυμο: Μπόγλης
Πατρώνυμο: Τρύφων
ΑΦΜ: 133110767
Τηλέφωνο: 2755022021 (εσ. 4) / 6946089707
E-mail: ampoglis@fdparnonas.gr,
ως Διαχειριστή Χρηστών του Φορέα Διαχείρισης στο ΠΣ ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020, με τις εξής
αρμοδιότητες, σύμφωνα με την εισήγηση:
• Να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα διοργανώνονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής «Διαχείρισης Χρηστών» που θα αποκτήσει
πρόσβαση
• Να δημιουργεί νέους χρήστες για τον Φορέα που ανήκει με βάση τις αρμοδιότητες που
έχουν ανατεθεί σε κάθε υπάλληλο (ανάθεση ρόλων βάση επιχειρηματικής
αρμοδιότητας). Από κάθε νέο χρήστη πριν την απόδοση πρόσβασης στο ΠΣ ΟΠΣΑΑ θα
πρέπει να ζητά από τον υπάλληλο να υπογράψει τη «Δήλωση Συμμόρφωσης» που θα
του κοινοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να διατηρεί αρχείο αυτών των δηλώσεων
ώστε να τις διαθέτει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε μελλοντικό έλεγχο.
• Να αλλάζει τα δικαιώματα σε χρήστες κάθε φορά που καταργούνται ή προστίθενται νέες
αρμοδιότητες που απαιτούν νέα δικαιώματα (ρόλους)
• Να αρχικοποιεί τα συνθηματικά των χρηστών σε περιπτώσεις απώλειας τους
• Να αφαιρεί τα δικαιώματα πρόσβασης από ένα χρήστη ή να τον απενεργοποιεί όταν
παύσει η συνεργασία του με τον Φορέα ή όταν μετακινηθεί σε νέα θέση και δεν
απαιτείται πλέον η πρόσβαση στο ΠΣ ΟΠΣΑΑ.
• Να συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε μελλοντικό έλεγχο για την ορθή εκτέλεση της
διαδικασίας απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης στο ΠΣ ΟΠΣΑΑ

ΘΕΜΑ 8: Ορισμός συντονιστή έργου (υπευθύνου πράξης) πρότασης χρηματοδότησης του
Φορέα Διαχείρισης στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου
Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.
Αρ. Απόφασης 4.8/2018: ορισμός του Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης κ. Μπόγλη Αργύριου, ως
Συντονιστή Έργου (Υπεύθυνος Πράξης) στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης από το
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος.
Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, με τις κατωτέρω αρμοδιότητες, οι οποίες προστίθενται στα καθήκοντα, της
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από 07.04.2011 Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης του κ. Μπόγλη,
σύμφωνα με την εισήγηση:
• Η γενική παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος της δράσης των στελεχών του Φορέα
και των τυχόν επιστημονικών ή λοιπών επιτροπών του για την πραγματοποίηση των
έργων που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου
(Τ.Δ.Ε.) του Φορέα.
• Ο τελικός έλεγχος της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων του Τ.Δ.Ε.
του Φορέα μέσα στα προγραμματισθέντα χρονικά όρια και μέσα στα προϋπολογισθέντα
οικονομικά μεγέθη.
• Η σύνταξη εισηγήσεων στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Φορέα και
η ενημέρωση των μελών του για την πορεία υλοποίησης του Έργου
• Η εκπροσώπηση του Φορέα σε επιστημονικές – ενημερωτικές ημερίδες ή συναντήσεις
εργασίας που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Τ.Δ.Ε. του
Φορέα.
• Η παρακολούθηση των εκταμιεύσεων του Φορέα και ο έλεγχος των αντίστοιχων
παραστατικών που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
συνεργασία με την υπεύθυνη του γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Ο έλεγχος των Δελτίων Παρακολούθησης του Έργου.
• Η συνεργασία με τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με τις λειτουργίες
του Φορέα και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Τ.Δ.Ε.
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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 επικαιροποιημένου πίνακα καταγραφής συνόλων εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014.
Αρ. Απόφασης 4.9/2018: έγκριση του επικαιροποιημένου πίνακα καταγραφής των συνόλων των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης (όπως την 31.05.2018), ο οποίος θα
αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης, βάσει της σχετικής
Νομοθεσίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 5.

ΘΕΜΑ 2: Διαγραφή υποχρέωσης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας.
Αρ. Απόφασης 4.10/2018: έγκριση της διαγραφής της υποχρέωσης από τα λογιστικά βιβλία του
Φορέα Διαχείρισης ίσης με το ποσό των 322,20€ (τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι λεπτών)
προς τα αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 3: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που
αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTEΑ.Ε., με
κωδική ονομασία «ΑΣΤΡΟΣ ΣΑΡ 1405217» στη θέση Ορεινή Μελιγού, του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.
Αρ. Απόφασης 4.11/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
(ΕΟΑ) που αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTEΑ.Ε., με
κωδική ονομασία «ΑΣΤΡΟΣ ΣΑΡ 1405217» στη θέση Ορεινή Μελιγού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,
σύμφωνα με το Παράρτημα 6.

ΘΕΜΑ 4: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά την τροποποίηση της υπ'
αριθ. 2286/2010/14.02.11 Απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας αναφορικά με την έγκριση
Π.Ο. της δραστηριότητας: «Σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων, με τμήμα κοπής
& τυποποίησης κρέατος και μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής», ιδιοκτησίας:
Ο Επικαιροποιημένος Πίνακας καταγραφής των συνόλων των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα
Διαχείρισης (όπως την 31.05.2018), περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).

5

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής
τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΑΣΤΡΟΣ ΣΑΡ 1405217» στη θέση Ορεινή Μελιγού, του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
6
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«Σπύρος Οικονομόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Καμάρι» της Τ.Κ. Καστανέας, Δ.Ε.
Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας.
Αρ. Απόφασης 4.12/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της ΜΠΕ που αφορά την τροποποίηση
της υπ' αριθ. 2286/2010/14.02.11 Απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας αναφορικά με την έγκριση Π.Ο.
της δραστηριότητας: «Σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων, με τμήμα κοπής & τυποποίησης
κρέατος και μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής», ιδιοκτησίας: «Σπύρος Οικονομόπουλος &
ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Καμάρι» της Τ.Κ. Καστανέας, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Νομού
Κορινθίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 7.

ΘΕΜΑ 5: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)
Ξυλουργικού εργαστηρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας με επωνυμία ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΑΜΠΕΛΟΥ Ο.Ε.
Αρ. Απόφασης 4.13/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της επί της Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης (ΕΟΑ) Ξυλουργικού εργαστηρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας με επωνυμία ΑΦΟΙ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΜΠΕΛΟΥ Ο.Ε., στη θέση «Μπέη Καλύβι», της Τ.Κ. Βλαχέρνας της Δ.Ε. Λεβιδίου του
Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 8.

ΘΕΜΑ 6: Ανάθεση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣ για Έγκριση σχεδίου
Προϋπολογισμού 2019.
Αρ. Απόφασης 4.14/2018: έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μήλιο
Δημήτριο ώστε να εγκρίνει το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2019 του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, που θα συνταχθεί από την Υπεύθυνη του Γραφείου
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦΔ, κα Δήμα Αγγελική, σύμφωνα με την εισήγηση.

Η Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά στην τροποποίηση της υπ' αριθ. 2286/2010/14.02.11 Απόφασης του Νομάρχη
Κορινθίας αναφορικά με την έγκριση Π.Ο. της δραστηριότητας: «Σφαγείο χοιρινών – βοδινών – αιγοπροβάτων, με τμήμα
κοπής & τυποποίησης κρέατος και μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής», ιδιοκτησίας: «Σπύρος Οικονομόπουλος
& ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «Καμάρι» της Τ.Κ. Καστανέας, Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας, περιλαμβάνεται
στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

7

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) Ξυλουργικού εργαστηρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας με
επωνυμία ΑΦΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΜΠΕΛΟΥ Ο.Ε. στη θέση «Μπέη Καλύβι», της Τ.Κ. Βλαχέρνας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου
Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
8
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ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου περιόδου 2018-2023.
Αρ. Απόφασης 4.15/2018: έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΦΔ περιόδου 2018-2023 9,
σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης
χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.
Αρ. Απόφασης 4.16/2018: έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών στο πλαίσιο υποβολής
πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 1η πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, σύμφωνα με το
Παράρτημα 10.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Μήλιος Δημήτριος

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μαντάς Παναγιώτης
Μακρυσοπούλου Χριστίνα
Αναπληρωματικά μέλη
Βουλουμάνος Παναγιώτης
Μπακούρης Γεώργιος

Το τεύχος του Στρατηγικού Σχεδίου του ΦΔ περιόδου 2018-2023, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
9

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
10
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