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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 14/9/2018 και ώρα 11:00 π.μ στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
κ. Μήλιου Δημητρίου. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε 
υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΚΡΕΜΑΣΤΗ Τ/Κ 
0350046» στην Δ.Ε. Νιάτων Δ. Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. 

ΘΕΜΑ 2: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε 
υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΜΑΙΝΑΛΟ 
ΧΚ 1405517» στη θέση Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, του Δήμου Τρίπολης. 

ΘΕΜΑ 3: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
«NAFPLIA PALACE» της εταιρείας «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» του Δήμου Ναυπλιέων Νομού Αργολίδας, για 
δημοσιοποίηση, δημόσια διαβούλευση και γνωμοδότηση. 

ΘΕΜΑ 4: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά το έργο 
«Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 4* και 
δυναμικότητας 42 κλινών στην τοποθεσία «Περιβόλι Σίμου» Δ.Ε. Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. 
Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9) που 
διοργανώνεται από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, από 4 έως 7 Οκτωβρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο. 

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας του Φορέα Διαχείρισης, για την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση της οργανωτικής δομής του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 1η πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020. 

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων (πράξεων), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση & Προστασία του 
Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».  

ΘΕΜΑ 10: Ορισμός συντονιστή έργου (υπεύθυνου της πράξης), πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα 
Διαχείρισης στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020).  
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ΘΕΜΑ 11: Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα υποέργου 1: «Διαχειριστικές δράσεις για την 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση Απόφασης Προέδρου του ΔΣ σχετικά με την Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού 2019. 

ΘΕΜΑ 2: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1  
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν 
παρόντες τέσσερα (4) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
2. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)  
3. Μαντάς Παναγιώτης  
4. Μακρυσοπούλου Χριστίνα  

 

1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
3. Σιμάδη Παναγιώτα 
4. Σωτηρίου Γεώργιος 
5. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης  
2. Μπακούρης Γεώργιος  
3. Δασκαλάκου Ευαγγελία 

 
 

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

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

Λόγω έκτακτων ανειλημμένων υποχρεώσεων ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας κ. Δημήτριος Μήλιος, απουσίαζε από την Συνεδρίαση. Βάσει 
του αρθ. 6 της υπ’ αριθμ. 51922 (ΦΕΚ 1926/Β/27-12-2004) «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού», 
όπως ισχύει, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. 

Ως εκ τούτου, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, αφού διαπίστωσε απαρτία των 
μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που 
αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε., με 

κωδική ονομασία «ΚΡΕΜΑΣΤΗ Τ/Κ 0350046» στην Δ.Ε. Νιάτων Δ. Ευρώτα της Π.Ε. 
Λακωνίας. 

Αρ. Απόφασης 5.1/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για την γνωμοδότηση επί της Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στην λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής 
τηλεφωνίας της εταιρείας OTE Α.Ε. σε περιοχές «NATURA 2000, σύμφωνα με το Παράρτημα1, 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. 

 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. 

 

                                                           
1 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής 
τηλεφωνίας της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΚΡΕΜΑΣΤΗ Τ/Κ 0350046» στην Δ.Ε. Νιάτων Δ. Ευρώτα της Π.Ε. 
Λακωνίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 2: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που 
αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με 
κωδική ονομασία «ΜΑΙΝΑΛΟ ΧΚ 1405517» στη θέση Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, του 

Δήμου Τρίπολης. 

Αρ. Απόφασης 5.2/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ, που αφορά 
στην λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. σε 
περιοχή «NATURA 2000, σύμφωνα με το Παράρτημα2 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. 

 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 3: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά το υφιστάμενο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα «NAFPLIA PALACE» της εταιρείας «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» του Δήμου 

                                                           
2 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής 
τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΜΑΙΝΑΛΟ ΧΚ 1405517» στη θέση Χιονοδρομικό Κέντρο 
Μαινάλου, του Δήμου Τρίπολης και το υπ. αριθ. πρωτ.: 724/27-08-2018 Δελτίο Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
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Ναυπλιέων Νομού Αργολίδας, για δημοσιοποίηση, δημόσια διαβούλευση και 
γνωμοδότηση. 

Αρ. Απόφασης 5.3/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για γνωμοδότηση επί των αναφερόμενων 
ΜΠΕ και ΑΕΠΟ, που αφορούν στο υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα «NAFPLIA PALACE» της 
εταιρείας «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» του Δήμου Ναυπλιέων Νομού Αργολίδας, σύμφωνα με το 
Παράρτημα3 και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, 
με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των υδροφόρων και του περιβάλλοντος 
χερσαίου χώρου κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. 

 Εφόσον θίγονται δάση, δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε επέμβαση να τηρηθούν τα σχετικώς 
προβλεπόμενα στην Υ.Α. με αριθμό πρωτ. 15277/23.03.2012 (ΦΕΚ1077/τΒ’/09.04.2012) 
«Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης από τις 
διατάξεις έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011», σύμφωνα με τις 
υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και να τηρηθούν όλοι οι όροι 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί δασών. 

 Οι εγκαταστάσεις να προσαρμοστούν στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής. Να 
ενταχθούν τα πάσης φύσεως έργα - εγκαταστάσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Οι 
αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες.  

 Ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων 
σκουπιδιών και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Η τελική διάθεση των 
απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. 

 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας κατά την λειτουργία του έργου καθώς 
και αντικεραυνική προστασία, εγκεκριμένα από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές. 

 Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του συγκεκριμένου σκοπού. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση επικίνδυνων ουσιών (τοξικές ουσίες κλπ.). 

 

ΘΕΜΑ 4: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) 
που αφορά το έργο «Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων 

διαμερισμάτων κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 42 κλινών στην τοποθεσία «Περιβόλι 

                                                           
3 Η Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα «NAFPLIA PALACE» της εταιρείας 
«ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» του Δήμου Ναυπλιέων Νομού Αργολίδας και το υπ. αριθ. πρωτ.: 741/30-08-2018 Δελτίο 
Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Σίμου» Δ.Ε. Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Χρυσομάλλης Χρήστος δίνει το λόγο στον κ. 
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή του ΦΔ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Από την επιχείρηση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – 
ΣΗΜΕΙΟ Α.Ε.» έχει διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας το με οικ. αρ. πρωτ. 554/05-07-2018 έγγραφό της, 
για γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, σχετικά με τη λειτουργία ξενοδοχειακής 
μονάδας σε περιοχή «NATURA 2000». 

Κατόπιν εξέτασης του αιτήματος διαπιστώθηκε πως η ΕΟΑ κατατέθηκε στον ΦΔ από την 
ενδιαφερόμενη εταιρεία και όχι από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο κ. Χρυσομάλλης Χρήστος πρότεινε την εξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση και αφού 
κατατεθεί ο φάκελος της ΕΟΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω 

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 5.4/2018: την εξέταση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας 
(HELECOS-9) που διοργανώνεται από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, από 4 έως 7 

Οκτωβρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο 
Ηράκλειο. 

Αρ. Απόφασης 5.5/2018: έγκριση α) της συμμετοχής4 5 του Φορέα Διαχείρισης στο 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9) που διοργανώνεται από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, από 4 
έως 7 Οκτωβρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο 
και β) της κάλυψης των δαπανών συμμετοχής από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
ΥΠΕΝ, οι οποίες υπολογίζεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.450,00 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

 

                                                           
4 Η περίληψη της ανακοίνωσης με θέμα «Επιστημονική Αναγνώριση των Ορίων και Χαρτογράφηση του Υγροτοπικού 
Συμπλέγματος της Λιμνοθάλασσας Μουστού και της Ευρύτερης Περιοχής της» περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
5 Η περίληψη της ανακοίνωσης με θέμα « Φυτοκοινωνιολογική Έρευνα του Υγροτοπικού Συμπλέγματος της Λιμνοθάλασσας 
Μουστού και της Ευρύτερης Περιοχής της» περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας του Φορέα 
Διαχείρισης, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Αρ. Απόφασης 5.6/2018: έγκριση,  

1) του Εγχειρίδιου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας (ΕΔΙΑΔΙ) του Φορέα Διαχείρισης για 
συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020,  

2) της τοποθέτησης, ως υπεύθυνου σύνταξης – επίβλεψης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής 
Ικανότητας (ΕΔΙΑΔΙ-Δ) του κ. Αργύρη Μπόγλη, ΠΕ Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου, Συντονιστή του 
ΦΔ, με αναπληρώτρια αυτού την κυρία Αγγελική Δήμα ΠΕ Οικονομολόγο, υπεύθυνη γραφείου 
Οικονομικών Υπηρεσιών και  

3) της παροχής εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, κου. Δημήτριου 
Μήλιου ούτως ώστε να εγκρίνει οποιαδήποτε τροποποίηση στο ΕΔΙΑΔΙ, με απόφασή του, σύμφωνα 
με το Παράρτημα6. 

 

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση της οργανωτικής δομής του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Αρ. Απόφασης 5.7/2018: έγκριση της οργανωτικής δομής του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, των αρμοδιοτήτων τμημάτων και Διεύθυνσης και της 
κατανομής προσωπικού στις οργανωτικές μονάδες του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 1η 
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος 

CLLD/LEADER 2014-2020. 

Αρ. Απόφασης 5.8/2018: έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης 
στην 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα του προγράμματος 
CLLD/LEADER 2014-2020, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα7.  

 

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην 
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (πράξεων), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

                                                           
6 Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας (ΕΔΙΑΔΙ) του Φορέα Διαχείρισης για συγχρηματοδοτούμενα έργα από 
τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
7 Η αίτηση στήριξης του Φορέα Διαχείρισης με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του 
Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, 
περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα) 
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«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020), Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση & Προστασία του Περιβάλλοντος –

Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)». 

Αρ. Απόφασης 5.9/2018: έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης 
στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (πράξεων), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), Άξονας 
Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση & Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής 
Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.8.  

 

ΘΕΜΑ 10: Ορισμός συντονιστή έργου (υπεύθυνου της πράξης), πρότασης 
χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). 

Αρ. Απόφασης 5.10/2018: ορισμός του Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης κου. Μπόγλη Αργυρίου, 
ως Συντονιστή Έργου (Υπεύθυνος Πράξης) στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), με τις αρμοδιότητες που ορίζονται ανωτέρω, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα υποέργου 1: 
«Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της 

πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). 

Αρ. Απόφασης 5.11/2018: έγκριση του Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα υποέργου 1: 
«Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της πρότασης 
χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα9.  

 

                                                           
8 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, οι Πίνακες Ανάλυσης Κόστους και τα συνοδευτικά έντυπα αυτής, περιλαμβάνονται στην 
εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα) 
9 Το Σχέδιο Απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα υποέργου 1: «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση 
της βιοποικιλότητας», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

 

ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση Απόφασης Προέδρου του ΔΣ σχετικά με την Έγκριση σχεδίου 
Προϋπολογισμού 2019. 

Αρ. Απόφασης 5.12/2018: επικύρωση της Απόφασης Προέδρου του ΔΣ σχετικά με την έγκριση 
σχεδίου Προϋπολογισμού 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα10.  

 

ΘΕΜΑ 2: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1  

Αρ. Απόφασης 5.13/2018: έγκριση Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Υποέργου 1 
(Υλοποίηση με ιδία μέσα) «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, 
ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» της πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Χρυσομάλλης Χρήστος Τακτικά μέλη 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Μαντάς Παναγιώτης  
 

Μακρυσοπούλου Χριστίνα  

 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
 

Μπακούρης Γεώργιος 
 

Δασκαλάκου Ευαγγελία 

 

                                                           
10 Οι Πίνακες Προϋπολογισμού Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνονται 
στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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