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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 22/11/2018 και ώρα 12:30 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 σύμφωνη γνώμη επί των αιτημάτων τού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για βεβαίωση μη 
αντίρρησης εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε περιοχή «Natura 2000». 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε υφιστάμενο σταθμό 
βάσης σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας της εταιρείας OTE Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΤΑ 
0040180» πλησίον του οικισμού Παλαιοχώρι της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 

ΘΕΜΑ 3: 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 4: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων 
και κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών Άστρους και Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους, και κατασκευή 
τοιχίων αντιστήριξης εντός ορίων οικισμού του Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους, του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας». 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Έγκριση διάθεσης λυμάτων στις λιμνοδεξαμενές 
εξάτμισης του ελαιουργείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πουλήθρων» στη θέση “Πεντεδένδρι”, Τ.Κ. 
Αμυγδαλιά Αρκαδίας, Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το Χιονοδρομικό 
Κέντρο Μαινάλου, στη θέση «Οστρακίνα» του Δήμου Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης. 

ΘΕΜΑ 7: Άρση του περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων της 1450/550/1982 απόφασης του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β’ 93), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 129/2534/20.2.2010 (Β’ 108), για τα 
οχήματα του Φορέα Διαχείρισης σε εφαρμογή του αρθρ.10, παρ. 4 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α'). 

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση διάθεσης ποσού για προμήθεια υλικών προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης με 
την διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016. 

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση διάθεσης ποσού για ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης με την διαδικασία απευθείας 
ανάθεσης του Ν. 4412/2016. 

ΘΕΜΑ 10: Παρουσίαση αποτελεσμάτων ελέγχου της χρήσης 2017 από τον Ορκωτό Λογιστή. 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση σχεδίου συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για την «Προστασία και Διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας». 

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης για εναρμόνιση με το νέο Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. β του Ν. 
4519/2018. 
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν 
παρόντες πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος: 

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. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
2. Σιμάδη Παναγιώτα 
3. Σωτηρίου Γεώργιος 
4. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης  1. Αναγνωστοπούλου Μαρία 
2. Ανεζύρης Νικόλαος 
3. Γιακουμή Ελένη 
4. Καχριμάνης Σταύρος 
5. Λυσίκατος Χαράλαμπος 
6. Μπακούρης Γεώργιος  
7. Δασκαλάκου Ευαγγελία 
8. Μητσάκης Σταύρος 
9. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα  
10. 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 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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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση για σύμφωνη γνώμη επί των αιτημάτων τού Δήμου Νότιας Κυνουρίας 
για βεβαίωση μη αντίρρησης εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ) σε περιοχή «Natura 2000». 

Αρ. Απόφασης 6.1/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για την γνωμοδότηση επί της επιλογής του 
οικοπέδου1, ώστε μελλοντικά να αξιοποιηθεί για τη εγκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, διότι δεν αναμένονται σημαντικές αλλοιώσεις 
στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000», σύμφωνα με το Παράρτημα2,  

 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε 
υφιστάμενο σταθμό βάσης σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας της εταιρείας OTE Α.Ε., με 

κωδική ονομασία «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΤΑ 0040180» πλησίον του οικισμού Παλαιοχώρι της Τ.Κ. 
Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 

Αρ. Απόφασης 6.2/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ, που αφορά 
υφιστάμενο σταθμό βάσης σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας της εταιρείας OTE Α.Ε., με κωδική 
ονομασία «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΤΑ 0040180» πλησίον του οικισμού Παλαιοχώρι της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας, σύμφωνα με το Παράρτημα3 με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) 
περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

 Να αποκλειστεί η δυνατότητα 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. 

                                                           
1 Το υπ. αριθ. πρωτ.: 1062/2018 Δελτίο Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
2 Η εισήγηση για σύμφωνη γνώμη επί αιτημάτων τού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για βεβαίωση μη αντίρρησης 
εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε περιοχή «Natura 2000», περιλαμβάνεται στην εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
3 Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά σε υφιστάμενο σταθμό βάσης σταθερής 
ασύρματης τηλεφωνίας της εταιρείας OTE Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΤΑ 0040180» πλησίον του οικισμού 
Παλαιοχώρι της Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και  το υπ. αριθ. πρωτ.: 830/26-09-2018 Δελτίο 
Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 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: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο 
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. 

Αρ. Απόφασης 6.3/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για γνωμοδότηση επί της αναφερόμενης 
ΕΟΑ, που αφορά στο 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, διότι δεν 
αναμένονται σημαντικές αλλοιώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000, 
σύμφωνα με το Παράρτημα4. 

 

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 
δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών Άστρους και Αγίου 

Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους, και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης εντός ορίων οικισμού του 
Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». 

Αρ. Απόφασης 6.4/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για γνωμοδότηση επί της επί της 
αναφερόμενης Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων και 

                                                           
4Η 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, περιλαμβάνεται 
στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών Άστρους και Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους και 
κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης εντός ορίων οικισμού του Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους, του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», σύμφωνα με το Παράρτημα5, με τους παρακάτω όρους: 

 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. 

 Να τηρηθούν αυστηρά οι όροι και δεσμεύσεις που εκδόθηκαν από το Δασαρχείο Κυνουρίας. 

 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Έγκριση διάθεσης λυμάτων 
στις λιμνοδεξαμενές εξάτμισης του ελαιουργείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Πουλήθρων» στη θέση “Πεντεδένδρι”, Τ.Κ. Αμυγδαλιά Αρκαδίας, Δήμου Νότιας 

Κυνουρίας. 

Αρ. Απόφασης 6.5/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για γνωμοδότηση επί της επί της 
αναφερόμενης Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Έγκριση διάθεσης λυμάτων στις 
λιμνοδεξαμενές εξάτμισης του ελαιουργείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πουλήθρων» στη θέση 

                                                           
5 Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων 
χώρων εντός των οικισμών Άστρους και Αγίου Ιωάννη  της Δ.Κ. Άστρους, και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης εντός ορίων 
οικισμού του Αγίου Ιωάννη της Δ.Κ. Άστρους, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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“Πεντεδένδρι”, Τ.Κ. Αμυγδαλιά Αρκαδίας, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, σύμφωνα με το Παράρτημα6, με 
τους παρακάτω όρους: 

 Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μη 
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981, του 
Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α’/02).  

 Ο υπεύθυνος της ανωτέρω επιχείρησης να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση 
των δεξαμενών εξάτμισης των υγρών αποβλήτων και να συμμορφώνεται πλήρως με τις 
υποδείξεις των αρμοδίων. Απαιτείται επιδιόρθωση –αντικατάσταση της περίφραξης και 
στερεή τοποθέτηση της στεγανοποιητικής μεμβράνης.  Απαγορεύεται η χρήση των 
δεξαμενών προτού την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.  

 Ο υπεύθυνος της ανωτέρω επιχείρησης είναι υποχρεωμένος για τον καθαρισμό των 
δεξαμενών εξάτμισης μετά από κάθε ελαιοκομική περίοδο και να επιβλέπει για τυχόν 
υπερχείλιση των υγρών αποβλήτων.  

 Η επεξεργασία και η διάθεση των υγρών αποβλήτων της επιχείρησης στις δεξαμενές 
εξάτμισης δεν απαλλάσσει αυτήν από την ευθύνη αποτροπής δημιουργίας κινδύνων για τη 
Δημόσια Υγεία, από μολύνσεις, ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμιών, οχλήσεων ή αντιαισθητικών 
καταστάσεων, την αλλοίωση των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των υδάτων 
ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση αυτών. 

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

 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, στη θέση «Οστρακίνα» του Δήμου Τρίπολης, της Π.Ε. 

Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ορειβατικού 
Συλλόγου Τρίπολης. 

Αρ. Απόφασης 6.6/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για γνωμοδότηση επί της επί της 
αναφερόμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Μαινάλου, στη θέση «Οστρακίνα» του Δήμου Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα7, με την προϋπόθεση τήρησης των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

                                                           
6 Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Έγκριση διάθεσης λυμάτων στις λιμνοδεξαμενές εξάτμισης του 
ελαιουργείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πουλήθρων» στη θέση “Πεντεδένδρι”, Τ.Κ. Αμυγδαλιά Αρκαδίας, Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας και το υπ. αριθ. πρωτ.: 1045/31-10-2018 Δελτίο Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα) 
7 Η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, 
στη θέση «Οστρακίνα» του Δήμου Τρίπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας 
του Ορειβατικού Συλλόγου Τρίπολης και το υπ. αριθ. πρωτ.: 1116/15-11-2018 Δελτίο Αυτοψίας του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι τεχνικές 
προδιαγραφές που προτείνονται στην ΜΠΕ & την ΕΟΑ. 

 Να μην γίνει κοπή δένδρων και να περιοριστεί η απώλεια/καταστροφή βλάστησης στο ελάχιστο, μέσω 
σωστής προστασίας και υιοθέτησης καλών πρακτικών εργασίας 

 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. 
 Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με την μελέτη που υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες για 

την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της. 
 Οι επεμβάσεις που θα γίνουν για την τοποθέτηση των αγωγών να περιοριστούν στις απόλυτες 

αναγκαίες. 
 Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφών (μετά τον απαραίτητο διαχωρισμό και απαλλαγμένα από απορρίμματα 

ή λοιπά ξένα σώματα) θα επαναχρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση τυχόν γεωμορφολογικών 
αλλοιώσεων ή της βλάστησης όπου χρειαστεί. 

 Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα, υδάτινους 
αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή 
παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού. 

 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. 

 Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των προβλεπομένων στη 
μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση των περιοχών επέμβασης 
(βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της εργολαβίας. 

 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.  

 Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις να είναι προστατευμένες σε ανεξέλεγκτη είσοδο τόσο των 
ανθρώπων όσο και της ορνιθοπανίδας και πανίδας της περιοχής.  

 Να ληφθούν κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα από την λειτουργία της μονάδας.  
 Ο νυκτερινός φωτισμός να είναι ήπιος. Δεν θα χρησιμοποιείται δυνατός φωτισμός κατά την 

διάρκεια της νύκτας (προβολείς).  
 Να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση στις κατασκευές λείων επιφανειών που αντανακλούν το ηλιακό 

φως.  
 Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την τήρηση εφαρμογής 

των όρων της παρούσας, έτσι ώστε η αναφερόμενη δραστηριότητα να μην έχει σαν αποτέλεσμα 
την μη αναστρέψιμη επίπτωση ή απώλεια ή την υποβάθμιση σημαντικού οικοτόπου για τα είδη 
της ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή.  

 Να απαιτείται αναθεώρηση της ΑΕΠΟ σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή αλλαγής του 
αντικειμένου που επιφέρουν πρόσθετες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 

ΘΕΜΑ 7: Άρση του περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων της 1450/550/1982 απόφασης 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β’ 93), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
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129/2534/20.2.2010 (Β’ 108), για τα οχήματα του Φορέα Διαχείρισης σε εφαρμογή του 
αρθρ.10, παρ. 4 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α'). 

Αρ. Απόφασης 6.7/2018: έγκριση της αποστολής σχετικού εγγράφου προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφορικά με άρση του περιορισμού καυσίμων για τα οχήματα του 
Φορέα Διαχείρισης και σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, ώστε να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ, 
σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση διάθεσης ποσού για προμήθεια υλικών προώθησης και ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016. 

Αρ. Απόφασης 6.8/2018: έγκριση της διάθεσης του ποσού 4.468,34 € 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.  

 

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση διάθεσης ποσού για ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης με την 
διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Ν. 4412/2016». 

Αρ. Απόφασης 6.9/2018: έγκριση την διάθεση του ποσού 1.000,00€ με ΦΠΑ από τον τακτικό 
προϋπολογισμό για ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης με την διαδικασία απευθείας 
ανάθεσης του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 10: Παρουσίαση αποτελεσμάτων ελέγχου της χρήσης 2017 από τον Ορκωτό 
Λογιστή. 

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο στον κ. 
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή του ΦΔ, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Αναφορικά με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ελέγχου της χρήσης 2017 από τον Ορκωτό Λογιστή, 

σήμερα σας παρουσιάζονται: 

 η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης για την χρήση που έληξε  την 31 Δεκεμβρίου 2017, και  

 η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2017. 
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Σύμφωνα με το Παράρτημα8, οι Οικονομικές Καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της 
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 
όπως ισχύει. 

 

Το θέμα αφορά σε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. και ως εκ τούτου δεν λαμβάνει αριθμό απόφασης.  

 

                                                           
8 Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), η Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για την χρήση που 
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση σχεδίου συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για την «Προστασία και 

Διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας». 

Αρ. Απόφασης 6.10/2018:  

α) έγκριση του αναφερόμενου Σχεδίου Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Συκιωνίων και του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας,  

β) σύναψη του εν λόγω Συμφώνου Συνεργασίας9 και  

γ) εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ κ. Μήλιο Δημήτριο για την υπογραφή του Συμφώνου, ως 
νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης για εναρμόνιση με το νέο Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. β του Ν. 4519/2018.  

Αρ. Απόφασης 6.11/2018: έγκριση της αίτησης έκτακτης επιχορήγησης του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
σκοπό την κάλυψη δαπάνης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε., ύψους 
δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, 
σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

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  

 

                                                           
9 Το Σχέδιο Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Συκιωνίων και του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  

http://www.fdparnonas.g/
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