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

 

Σήμερα, Πέμπτη 28/01/2021 και ώρα 13:30 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μήλιου Δημητρίου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 33, παρ. 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020). 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 22 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της 
εταιρείας «ROUGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη θέση «Κορομηλιά», των Δ.Ε. Λεωνιδίου, του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής 
Περιβαλλοντικής Όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, με κωδική ονομασία «ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
0350282» σε περιοχή εντός του δικτύου NATURA 2000 της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης ΕΖΔ –πΤΚΣ – GR 2540001 
Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς, 
Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι". 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής 
γεώτρησης» στη θέση “Γύρες” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Χυτούδη Ευάγγελου. 

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής 
γεώτρησης» στη θέση «ΜΑΝΤΡΑ” της κοινότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Μπαλαμπάνου Κωνσταντίνας. 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 399,74 KWp, 
φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», 
για γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της και της υλοποίησης ή μη του έργου. 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 499,675 KWp, 
φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», 
για γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της και της υλοποίησης ή μη του έργου. 

ΘΕΜΑ 7: Γνωμοδότηση επί Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στην λειτουργία του έργου 
"Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδική ονομασία "ΚΡΕΜΑΣΤΗ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 1016034" στη θέση "ΚΡΕΜΑΣΤΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" εντός περιοχών Natura 2000 GR2540001 - 
ΕΖΔ "Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κοράκια, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή 
Μονεμβάσιας- Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι" 
& GR2540007 – ΖΕΠ "Όρη Ανατολικής Λακωνίας". 
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ΘΕΜΑ 8: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής 
γεώτρησης» στη θέση “Πάλιουρας” της κοινότητας Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Φαρλέκα Νικολάου & Φαρλέκα Παναγιώτη. 

ΘΕΜΑ 9: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά το έργο: «Κατασκευή 
αγροτικής αποθήκης με ψυκτικό θάλαμο» σε γήπεδο που βρίσκεται στην τοποθεσία “Σκυλοχώρι” εκτός του 
οικισμού Σκυλοχωρίου της Τ.Κ. Κορακοβουνίου της Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. 
Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΘΕΜΑ 10: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. 
Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 11: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ 2», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. 
Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 12: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία 
“Στεγνοκαθαριστήριο - πλυντήριο- σιδερωτήριο” ιδιοκτησίας της Ελένης Σιώρα στην περιοχή «ΠΕΛΙΑ» εκτός 
σχεδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας και εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520005 ΕΖΔ -  Μονή 
Ελώνης και Χαράδρας Λεωνιδίου. 

ΘΕΜΑ 13: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», Τ.Κ. Βερβένων του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 14: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2», Τ.Κ. Βερβένων του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας 12 

ΘΕΜΑ 15: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 3», Τ.Κ. Βερβένων του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 16: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 

ΘΕΜΑ 17: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 18: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης 
χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2021. 

ΘΕΜΑ 19: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση Εφαρμογής των όρων προστασίας των 
Προστατευόμενων Περιοχών αρμοδιότητας, έτους 2020. 

ΘΕΜΑ 20: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ), έτους 2021. 

ΘΕΜΑ 21: CLLD/LEADER 2014-2020  – Εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου 
λόγω λήξης της θητείας τους. 

ΘΕΜΑ 22: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων του Προέδρου ΔΣ του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, βάσει σχετικών εξουσιοδοτήσεων του. 
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ΘΕΜΑ 23: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, για το 1ο και 2ο εξάμηνο του έτους 2021. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών και εξασφάλιση 
εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κάμπου Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 2: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. 

ΘΕΜΑ 3: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου 
λόγω λήξης της θητείας τους. 
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 10 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν παρόντες 
τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ) 
3. Μαντάς Παναγιώτης  
4. Μακρυσοπούλου Χριστίνα  

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος  
2. Σιμάδη Παναγιώτα 
3. Σωτηρίου Γεώργιος  
4. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 
5. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης  
2. Μπακούρης Γεώργιος 

 

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

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος και η κα. Πανταζή 
Κατερίνα.  

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας κ. Δημήτριος 
Μήλιος, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 22 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης 

και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ROUGERO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη 
θέση «Κορομηλιά», των Δ.Ε. Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας. 

Αρ. Απόφασης 1.1/2021: σε συνέχεια της εξέτασης όλων των προσκομιζόμενων στοιχείων, δεν 
μπορεί να γνωμοδοτήσει για το εν λόγω έργο, και να θέσει περιβαλλοντικούς όρους εάν δεν 
προσκομιστεί έγγραφη διαβεβαίωση από το αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά 
με τη υλοποίηση του έργου βελτίωσης του χωματόδρομου, από τη Μονή Εορτακουστής έως τη θέση 
«Χουρίο», σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα1. 

 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής 
Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, με κωδική 

ονομασία «ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 0350282» σε περιοχή εντός του δικτύου NATURA 2000 της 
Ειδικής Ζώνης Διατήρησης ΕΖΔ –πΤΚΣ – GR 2540001 Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, 

Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς, Σπήλαιο 
Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι". 

Αρ. Απόφασης 1.2/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης, επί του έργου «Εγκατάσταση Κατασκευής 
Κεραίας Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, με 
κωδική ονομασία «ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 0350282» σε περιοχή εντός του δικτύου NATURA 2000 της 
Ειδικής Ζώνης Διατήρησης ΕΖΔ –πΤΚΣ – GR 2540001 Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, 
Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς, Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και 
Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι", σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα2.  

 

                                                           
1 Η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ισχύος 22 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ROUGERO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη θέση «Κορομηλιά», των Δ.Ε. Λεωνιδίου, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. 
Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
2 Η γνωμοδότηση του έργου «Εγκατάσταση Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης 
(Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.) της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, με κωδική ονομασία «ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 0350282» σε περιοχή εντός του δικτύου 
NATURA 2000 της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης ΕΖΔ –πΤΚΣ – GR 2540001 Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, 
Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς, Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και 
θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι", περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
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ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας 
αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση “Γύρες” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα της Δ.Ε. Σκάλας του 

Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Χυτούδη 
Ευάγγελου.  

Αρ. Απόφασης 1.3/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του 
έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση “Γύρες” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα της 
Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Χυτούδη 
Ευάγγελου, με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας εκτέλεσης του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων 
Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Χωρικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα3 

 και με τους ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):  

 Η ανόρυξη της γεώτρησης θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που υποβλήθηκε στις 
διάφορες υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της. 

 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 Τεχνική Γεωλογική Έκθεση και να προβλεφτεί η αποκατάσταση των 
περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας των εργασιών. 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου ή μη υλικού. 

 Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του αγωγού για εφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. Οι 
τυχόν αναγκαίες θέσεις πλήρωσης των πυροσβεστικών οχημάτων θα καθορισθούν σε 
συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

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

                                                           
3 Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση 
“Γύρες” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε 
ακίνητο ιδιοκτησίας Χυτούδη Ευάγγελου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
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 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 4: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας 
αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση «ΜΑΝΤΡΑ” της κοινότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Μπαλαμπάνου Κωνσταντίνας.  

Αρ. Απόφασης 1.4/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Γεωλογικής Έκθεσης του έργου 
«Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση «ΜΑΝΤΡΑ” της κοινότητας Έλους του Δήμου 
Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Μπαλαμπάνου Κωνσταντίνας, με 
την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας εκτέλεσης του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων 
Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Χωρικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα4 
και με τους ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):  

 Η ανόρυξη της γεώτρησης θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που υποβλήθηκε στις 
διάφορες υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της. 

 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 Τεχνική Γεωλογική Έκθεση και να προβλεφτεί η αποκατάσταση των 
περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας των εργασιών. 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου ή μη υλικού. 

                                                           
4 Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση 
«ΜΑΝΤΡΑ” της κοινότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας 
Μπαλαμπάνου Κωνσταντίνας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
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 Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του αγωγού για εφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. Οι 
τυχόν αναγκαίες θέσεις πλήρωσης των πυροσβεστικών οχημάτων θα καθορισθούν σε 
συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 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 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 
399,74 KWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», για γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της και της 
υλοποίησης ή μη του έργου.  

Αρ. Απόφασης 1.5/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί του περιεχομένου της Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 399,74 KWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της 
εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα5 και με την προϋπόθεση τήρησης 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. 

 Τυχόν προσωρινές εγκαταστάσεις, απορρίμματα, εργαλεία, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, που προέκυψαν και παραμένουν ακόμα από την 
κατασκευή του έργου, να απομακρυνθούν πλήρως και να διαχειριστούν σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ανά είδος αποβλήτου. 

 Για τυχόν ρύπανση από πετρελαϊκά κατάλοιπα και λιπαντικά από τα μηχανικά μέσα που θα 
εισέρχονται και θα εξέρχονται στον χώρο να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή 
παράσυρσης των κατάλοιπων στο έδαφος. 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου ή μη υλικού. 

 Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που 
θα εγκριθούν έστω και αν μέρος των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου γίνει 

                                                           
5 Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 399,74 KWp, φερόμενης ιδιοκτησίας 
της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», για γνωμοδότηση επί του 
περιεχομένου της και της υλοποίησης ή μη του έργου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα).  

http://www.fdparnonas.g/


 
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 9 

 

από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε 
περιπτώσεις ελέγχων. 

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

 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 
499,675 KWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», για γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της και της 
υλοποίησης ή μη του έργου.  

Αρ. Απόφασης 1.6/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί του περιεχομένου της Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 499,675 KWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της 
εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα6 και με την προϋπόθεση τήρησης 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. 

 Τυχόν προσωρινές εγκαταστάσεις, απορρίμματα, εργαλεία, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, που προέκυψαν και παραμένουν ακόμα από την 
κατασκευή του έργου, να απομακρυνθούν πλήρως και να διαχειριστούν σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ανά είδος αποβλήτου. 

 Για τυχόν ρύπανση από πετρελαϊκά κατάλοιπα και λιπαντικά από τα μηχανικά μέσα που θα 
εισέρχονται και θα εξέρχονται στον χώρο να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή 
παράσυρσης των κατάλοιπων στο έδαφος. 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου ή μη υλικού. 

 Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που 
θα εγκριθούν έστω και αν μέρος των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου γίνει 
από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε 
περιπτώσεις ελέγχων. 

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

 

                                                           
6 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) Φ.Σ.Π.Η.Ε. ισχύος 499,675 KWp, φερόμενης 
ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΪΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ», για γνωμοδότηση επί του 
περιεχομένου της και της υλοποίησης ή μη του έργου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 7: Γνωμοδότηση επί Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στην 
λειτουργία του έργου "Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 

Α.Ε. με κωδική ονομασία "ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 1016034" στη θέση "ΚΡΕΜΑΣΤΗ – 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" εντός περιοχών Natura 2000 GR2540001 - ΕΖΔ "Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, 

Γαϊδουροβούνι, Κοράκια, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβάσιας- Σπήλαιο 
Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι" & 

GR2540007 – ΖΕΠ "Όρη Ανατολικής Λακωνίας".  

Αρ. Απόφασης 1.7/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(ΕΟΑ) που αφορά στην λειτουργία του έργου "Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της 
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδική ονομασία "ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 1016034" στη θέση 
"ΚΡΕΜΑΣΤΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" εντός περιοχών Natura 2000 GR2540001 - ΕΖΔ "Όρη Γιδοβούνι, 
Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κοράκια, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβάσιας- 
Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι" & 
GR2540007 – ΖΕΠ "Όρη Ανατολικής Λακωνίας", με την προϋπόθεση τήρησης των ακόλουθων 
(γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.)7: 

 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. 

 Η εταιρεία 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. 

 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. 

 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 

                                                           
7 Η Γνωμοδότηση επί Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στην λειτουργία του έργου "Σταθμός Βάσης 
Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδική ονομασία "ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - 1016034" στη 
θέση "ΚΡΕΜΑΣΤΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" εντός περιοχών Natura 2000 GR2540001 - ΕΖΔ "Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, 
Γαϊδουροβούνι, Κοράκια, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβάσιας- Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. 
Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι" & GR2540007 – ΖΕΠ "Όρη Ανατολικής Λακωνίας", 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 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 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.  

 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 8: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας 
αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση “Πάλιουρας” της κοινότητας Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του 

Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Φαρλέκα 
Νικολάου & Φαρλέκα Παναγιώτη.  

Αρ. Απόφασης 1.8/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του 
έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση “Πάλιουρας” της κοινότητας Σκάλας της Δ.Ε. 
Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Φαρλέκα 
Νικολάου & Φαρλέκα Παναγιώτη, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης του 
έργου από την Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Χωρικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου και την τήρηση 
των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) 8:  

 Η ανόρυξη της γεώτρησης θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που υποβλήθηκε στις 
διάφορες υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της. 

 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. 

                                                           
8 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση 
“Πάλιουρας” της κοινότητας Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας Φαρλέκα Νικολάου & Φαρλέκα Παναγιώτη, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα).  
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 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 Τεχνική Γεωλογική Έκθεση και να προβλεφτεί η αποκατάσταση των 
περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας των εργασιών. 

 Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου ή μη υλικού. 

 Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του αγωγού για εφοδιασμό οχημάτων πυρόσβεσης. Οι 
τυχόν αναγκαίες θέσεις πλήρωσης των πυροσβεστικών οχημάτων θα καθορισθούν σε 
συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 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 9: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά το έργο: 
«Κατασκευή αγροτικής αποθήκης με ψυκτικό θάλαμο» σε γήπεδο που βρίσκεται στην 

τοποθεσία “Σκυλοχώρι” εκτός του οικισμού Σκυλοχωρίου της Τ.Κ. Κορακοβουνίου της Δ.Ε. 
Βόρειας Κυνουρίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Αρ. Απόφασης 1.9/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης, επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(ΕΟΑ) που αφορά το έργο: «Κατασκευή αγροτικής αποθήκης με ψυκτικό θάλαμο» σε γήπεδο που 
βρίσκεται στην τοποθεσία “Σκυλοχώρι” εκτός του οικισμού Σκυλοχωρίου της Τ.Κ. Κορακοβουνίου της 
Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα9 θετικά χωρίς πρόσθετους όρους, με την προϋπόθεση 
τήρησης των αναγραφόμενων στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 

                                                           
9 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά το έργο: «Κατασκευή αγροτικής αποθήκης με 
ψυκτικό θάλαμο» σε γήπεδο που βρίσκεται στην τοποθεσία “Σκυλοχώρι” εκτός του οικισμού Σκυλοχωρίου της Τ.Κ. 
Κορακοβουνίου της Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 10: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση 

«ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. 
Αρκαδίας.  

Αρ. Απόφασης 1.10/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: 
«Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
60ΚW, στη θέση «ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της 
Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα10, δεδομένης της τήρησης των 
ακόλουθων όρων:  

 Καμία ενέργεια δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τις θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, όπως οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και η Πολεοδομία, όπως ορίζεται σύμφωνα με 
την “ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/2020 - ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020” «Καθορισμός της 
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018(Α΄ 
101) και ισχύει». 

 Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της 
περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να 
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος 
των εργασιών. 

 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 τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας 
του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας 
και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής & λειτουργίας του έργου.  

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

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόμενους 
(όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήμανση των ζωνών 
έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε περίφραξη της έκτασης επέμβασης 

                                                           
10 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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της Α/Γ, εκτός εάν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις που το επιβάλλουν και αφού πρώτα 
υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. 

 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. Η κοπή δένδρων - θάμνων 
να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου, σε συνεργασία με την 
αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 

 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. 

 Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την κατασκευή του έργου να διατεθούν σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής επιβάλλεται να 
χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που πληρούν τα εξής: 

α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους συγκέντρωσης 
ή αρχαιολογικούς χώρους, 
β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με τις 
εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοικ.λ.π.), 
γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των εναποθέσεων 
δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ τούτου μικρής 
αντοχής σε διάβρωση. 

 Η κατασκευή των έργων να γίνει εκτός εποχής φωλιάσματος και αναπαραγωγής των πτηνών 
και οπωσδήποτε όχι σε μεταναστευτικές περιόδους αποδημητικών πτηνών, με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Η διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης 
στην πανίδα. Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου αυτό να μην παραμένει 
ημιτελές αλλά να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

 Να γίνεται διερεύνηση για τυχόν νεκρά ζώα από πρόσκρουση με τις ανεμογεννήτριες που 
δύναται να πραγματοποιείται από το τεχνικό προσωπικό του αιολικού σταθμού. Για κάθε 
νεκρό πουλί ή χειρόπτερο που τυχόν βρεθεί πρέπει να καταγράφονται, και ει δυνατόν να 
κοινοποιούνται στον Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ., τα ακόλουθα δεδομένα: 

1. Η ημερομηνία και ώρα που βρέθηκε. 
2. Η έκταση και ο τύπος του τραύματος που δέχθηκε (εάν μπορεί να αναγνωριστεί). 
3. Η ονομασία του είδους, το φύλο και η ηλικία (ή η καλύτερη δυνατόν εκτίμηση για το 

είδος). 
4. Η απόσταση και η κατεύθυνση από τον πλησιέστερο στρόβιλο, καθώς και οι 

συντεταγμένες όπου βρέθηκε το ζώο (προκειμένου να χρησιμεύσουν σαν έλεγχος 
επαλήθευσης). 

5. Να λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του νεκρού ζώου στη θέση ανεύρεσής του 
 Προκειμένου να μην προσελκύονται αρπακτικά πουλιά στο χώρο των Α/Γ, ιδιαίτερη έμφαση 

θα πρέπει να δίνεται στην απομάκρυνση τυχόν νεκρών ζώων (π.χ. αιγοπροβάτων ή άλλων 
ζώων) από το χώρο του αιολικού σταθμού. Με τον τρόπο, αυτό ελαχιστοποιούνται οι 
πιθανότητες πρόσκρουσης αρπακτικών πουλιών σε Α/Γ στην προσπάθειά τους να τραφούν. 
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 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη 
κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με 
αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 11: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση 

«ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ 2», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. 
Αρκαδίας.  

Αρ. Απόφασης 1.11/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: 
«Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
60ΚW, στη θέση «ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ 2», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της 
Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα11 και με την προϋπόθεση τήρησης των 
ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):  

 Καμία ενέργεια δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τις θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, όπως οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και η Πολεοδομία, όπως ορίζεται σύμφωνα με 
την “ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/2020 - ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020” «Καθορισμός της 
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018(Α΄ 
101) και ισχύει». 

 Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της 
περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να 
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος 
των εργασιών. 

 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 τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας 
του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας 
και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής & λειτουργίας του έργου.  

                                                           
11 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ 2», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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 Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. 
Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε 
παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόμενους 
(όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήμανση των ζωνών 
έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε περίφραξη της έκτασης επέμβασης 
της Α/Γ, εκτός εάν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις που το επιβάλλουν και αφού πρώτα 
υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. 

 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. Η κοπή δένδρων - θάμνων 
να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου, σε συνεργασία με την 
αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 

 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. 

 Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την κατασκευή του έργου να διατεθούν σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής επιβάλλεται να 
χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που πληρούν τα εξής: 

α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους συγκέντρωσης 
ή αρχαιολογικούς χώρους, 

β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με τις 
εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοικ.λ.π.), 

γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των εναποθέσεων 
δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ τούτου μικρής 
αντοχής σε διάβρωση. 

 Η κατασκευή των έργων να γίνει εκτός εποχής φωλιάσματος και αναπαραγωγής των πτηνών 
και οπωσδήποτε όχι σε μεταναστευτικές περιόδους αποδημητικών πτηνών, με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Η διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης 
στην πανίδα. Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου αυτό να μην παραμένει 
ημιτελές αλλά να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

 Να γίνεται διερεύνηση για τυχόν νεκρά ζώα από πρόσκρουση με τις ανεμογεννήτριες που 
δύναται να πραγματοποιείται από το τεχνικό προσωπικό του αιολικού σταθμού. Για κάθε 
νεκρό πουλί ή χειρόπτερο που τυχόν βρεθεί πρέπει να καταγράφονται, και ει δυνατόν να 
κοινοποιούνται στον Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ., τα ακόλουθα δεδομένα: 

1. Η ημερομηνία και ώρα που βρέθηκε. 
2. Η έκταση και ο τύπος του τραύματος που δέχθηκε (εάν μπορεί να αναγνωριστεί). 
3. Η ονομασία του είδους, το φύλο και η ηλικία (ή η καλύτερη δυνατόν εκτίμηση για το 

είδος). 
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4. Η απόσταση και η κατεύθυνση από τον πλησιέστερο στρόβιλο, καθώς και οι 
συντεταγμένες όπου βρέθηκε το ζώο (προκειμένου να χρησιμεύσουν σαν έλεγχος 
επαλήθευσης). 

5. Να λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του νεκρού ζώου στη θέση ανεύρεσής του. 
 

 Προκειμένου να μην προσελκύονται αρπακτικά πουλιά στο χώρο των Α/Γ, ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δίνεται στην απομάκρυνση τυχόν νεκρών ζώων (π.χ. αιγοπροβάτων ή άλλων 
ζώων) από το χώρο του αιολικού σταθμού. Με τον τρόπο, αυτό ελαχιστοποιούνται οι 
πιθανότητες πρόσκρουσης αρπακτικών πουλιών σε Α/Γ στην προσπάθειά τους να τραφούν. 

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη 
κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με 
αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 12: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη 
λειτουργία “Στεγνοκαθαριστήριο - πλυντήριο- σιδερωτήριο” ιδιοκτησίας της Ελένης Σιώρα 

στην περιοχή «ΠΕΛΙΑ» εκτός σχεδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας και εντός 
περιοχής Natura 2000 – GR2520005 ΕΖΔ -  Μονή Ελώνης και Χαράδρας Λεωνιδίου.  

Αρ. Απόφασης 1.12/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της της Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία “Στεγνοκαθαριστήριο - πλυντήριο- σιδερωτήριο” 
ιδιοκτησίας της Ελένης Σιώρα στην περιοχή «ΠΕΛΙΑ» εκτός σχεδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. 
Αρκαδίας και εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520005 ΕΖΔ -  Μονή Ελώνης και Χαράδρας Λεωνιδίου, 
χωρίς πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, με την προϋπόθεση να τηρηθούν τα αναγραφόμενα στην 
Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα12. 

 

ΘΕΜΑ 13: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση 

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας.  

Αρ. Απόφασης 1.13/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: 
«Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. 
                                                           
12 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία “Στεγνοκαθαριστήριο - 
πλυντήριο- σιδερωτήριο” ιδιοκτησίας της Ελένης Σιώρα στην περιοχή «ΠΕΛΙΑ» εκτός σχεδίου του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας και εντός περιοχής Natura 2000 – GR2520005 ΕΖΔ -  Μονή Ελώνης και Χαράδρας Λεωνιδίου, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Αρκαδίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα13 και με τους ακόλουθους (γενικούς) 
περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.): 

 Καμία ενέργεια δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τις θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, όπως οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και η Πολεοδομία, όπως ορίζεται σύμφωνα με 
την “ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/2020 - ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020” «Καθορισμός της 
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018(Α΄ 
101) και ισχύει». 

 Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της 
περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να 
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος 
των εργασιών. 

 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 τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας 
του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας 
και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής & λειτουργίας του έργου.  

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

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόμενους 
(όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήμανση των ζωνών 
έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε περίφραξη της έκτασης επέμβασης 
της Α/Γ, εκτός εάν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις που το επιβάλλουν και αφού πρώτα 
υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. 

 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. Η κοπή δένδρων - θάμνων 
να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου, σε συνεργασία με την 
αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 

 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. 

                                                           
13 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
της Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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 Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την κατασκευή του έργου να διατεθούν σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής επιβάλλεται να 
χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που πληρούν τα εξής: 

α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους συγκέντρωσης 
ή αρχαιολογικούς χώρους, 
β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με τις 
εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοικ.λ.π.), 
γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των εναποθέσεων 
δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ τούτου μικρής 
αντοχής σε διάβρωση. 

 Η κατασκευή των έργων να γίνει εκτός εποχής φωλιάσματος και αναπαραγωγής των πτηνών 
και οπωσδήποτε όχι σε μεταναστευτικές περιόδους αποδημητικών πτηνών, με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Η διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης 
στην πανίδα. Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου αυτό να μην παραμένει 
ημιτελές αλλά να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

 Να γίνεται διερεύνηση για τυχόν νεκρά ζώα από πρόσκρουση με τις ανεμογεννήτριες που 
δύναται να πραγματοποιείται από το τεχνικό προσωπικό του αιολικού σταθμού. Για κάθε 
νεκρό πουλί ή χειρόπτερο που τυχόν βρεθεί πρέπει να καταγράφονται, και ει δυνατόν να 
κοινοποιούνται στον Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ., τα ακόλουθα δεδομένα: 

1. Η ημερομηνία και ώρα που βρέθηκε. 
2. Η έκταση και ο τύπος του τραύματος που δέχθηκε (εάν μπορεί να αναγνωριστεί). 
3. Η ονομασία του είδους, το φύλο και η ηλικία (ή η καλύτερη δυνατόν εκτίμηση για το 

είδος). 
4. Η απόσταση και η κατεύθυνση από τον πλησιέστερο στρόβιλο, καθώς και οι 

συντεταγμένες όπου βρέθηκε το ζώο (προκειμένου να χρησιμεύσουν σαν έλεγχος 
επαλήθευσης). 

5. Να λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του νεκρού ζώου στη θέση ανεύρεσής του. 
 

 Προκειμένου να μην προσελκύονται αρπακτικά πουλιά στο χώρο των Α/Γ, ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δίνεται στην απομάκρυνση τυχόν νεκρών ζώων (π.χ. αιγοπροβάτων ή άλλων 
ζώων) από το χώρο του αιολικού σταθμού. Με τον τρόπο, αυτό ελαχιστοποιούνται οι 
πιθανότητες πρόσκρουσης αρπακτικών πουλιών σε Α/Γ στην προσπάθειά τους να τραφούν. 

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη 
κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με 
αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. 

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

 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση επικίνδυνων ουσιών (τοξικές ουσίες κλπ.). 
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ΘΕΜΑ 14: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση 

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας.  

Αρ. Απόφασης 1.14/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: 
«Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. 
Αρκαδίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα14, και απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων 
(γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):  

 Καμία ενέργεια δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τις θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, όπως οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και η Πολεοδομία, όπως ορίζεται σύμφωνα με 
την “ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/2020 - ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020” «Καθορισμός της 
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018(Α΄ 
101) και ισχύει». 

 Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της 
περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να 
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος 
των εργασιών. 

 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 τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας 
του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας 
και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής & λειτουργίας του έργου.  

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

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόμενους 
(όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήμανση των ζωνών 
έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε περίφραξη της έκτασης επέμβασης 
της Α/Γ, εκτός εάν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις που το επιβάλλουν και αφού πρώτα 
υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. 

                                                           
14 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).   
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 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. Η κοπή δένδρων - θάμνων 
να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου, σε συνεργασία με την 
αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 

 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. 

 Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την κατασκευή του έργου να διατεθούν σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής επιβάλλεται να 
χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που πληρούν τα εξής: 

α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους συγκέντρωσης 
ή αρχαιολογικούς χώρους, 
β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με τις 
εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοικ.λ.π.), 
γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των εναποθέσεων 
δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ τούτου μικρής 
αντοχής σε διάβρωση. 

 Η κατασκευή των έργων να γίνει εκτός εποχής φωλιάσματος και αναπαραγωγής των πτηνών 
και οπωσδήποτε όχι σε μεταναστευτικές περιόδους αποδημητικών πτηνών, με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Η διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης 
στην πανίδα. Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου αυτό να μην παραμένει 
ημιτελές αλλά να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

 Να γίνεται διερεύνηση για τυχόν νεκρά ζώα από πρόσκρουση με τις ανεμογεννήτριες που 
δύναται να πραγματοποιείται από το τεχνικό προσωπικό του αιολικού σταθμού. Για κάθε 
νεκρό πουλί ή χειρόπτερο που τυχόν βρεθεί πρέπει να καταγράφονται, και ει δυνατόν να 
κοινοποιούνται στον Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ., τα ακόλουθα δεδομένα: 

1. Η ημερομηνία και ώρα που βρέθηκε. 
2. Η έκταση και ο τύπος του τραύματος που δέχθηκε (εάν μπορεί να αναγνωριστεί). 
3. Η ονομασία του είδους, το φύλο και η ηλικία (ή η καλύτερη δυνατόν εκτίμηση για το 

είδος). 
4. Η απόσταση και η κατεύθυνση από τον πλησιέστερο στρόβιλο, καθώς και οι 

συντεταγμένες όπου βρέθηκε το ζώο (προκειμένου να χρησιμεύσουν σαν έλεγχος 
επαλήθευσης). 

5. Να λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του νεκρού ζώου στη θέση ανεύρεσής του. 
 

 Προκειμένου να μην προσελκύονται αρπακτικά πουλιά στο χώρο των Α/Γ, ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δίνεται στην απομάκρυνση τυχόν νεκρών ζώων (π.χ. αιγοπροβάτων ή άλλων 
ζώων) από το χώρο του αιολικού σταθμού. Με τον τρόπο, αυτό ελαχιστοποιούνται οι 
πιθανότητες πρόσκρουσης αρπακτικών πουλιών σε Α/Γ στην προσπάθειά τους να τραφούν. 

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη 
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κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με 
αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 15: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση 

«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 3», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας.  

Αρ. Απόφασης 1.15/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: 
«Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 
60ΚW, στη θέση «ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ 3», Άνω Δολιανών, Τ.Κ. Δολιανών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της 
Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα15, και με τους εξής όρους:  

 Καμία ενέργεια δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τις θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, όπως οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και η Πολεοδομία, όπως ορίζεται σύμφωνα με 
την “ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/2020 - ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020” «Καθορισμός της 
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018(Α΄ 
101) και ισχύει». 

 Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της 
περιοχής σχετικά με αυτό (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να 
καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος 
των εργασιών. 

 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 τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας 
του έργου. Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας 
και πανίδας της περιοχής κατά το στάδιο κατασκευής & λειτουργίας του έργου.  

 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. 

                                                           
15 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 60ΚW, στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 3», Τ.Κ. Βερβένων του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
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 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους περίοικους και τους εργαζόμενους 
(όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, επαρκής σήμανση των ζωνών 
έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε περίφραξη της έκτασης επέμβασης 
της Α/Γ, εκτός εάν προκύψουν έκτακτες καταστάσεις που το επιβάλλουν και αφού πρώτα 
υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. 

 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. Η κοπή δένδρων - θάμνων 
να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό κατά την κατασκευή του έργου, σε συνεργασία με την 
αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 

 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. 

 Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την κατασκευή του έργου να διατεθούν σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής επιβάλλεται να 
χρησιμοποιήσει ως αποθεσιοθαλάμους υλικών εκσκαφής χώρους που πληρούν τα εξής: 

α) να μην είναι άμεσα ορατοί από οδούς, πολεοδομούμενες περιοχές, χώρους συγκέντρωσης 
ή αρχαιολογικούς χώρους, 
β) να είναι εκτάσεις χαμηλής αξίας ή καλύτερα χώροι που δύνανται να αναβαθμιστούν με τις 
εναποθέσεις (π.χ. λατομεία, χώρος απορριμμάτων, παλαιοί δανειοθάλαμοικ.λ.π.), 
γ) να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω διάβρωσης και παράσυρσης των εναποθέσεων 
δεδομένου ότι τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι αναμοχλευμένα και ως εκ τούτου μικρής 
αντοχής σε διάβρωση. 

 Η κατασκευή των έργων να γίνει εκτός εποχής φωλιάσματος και αναπαραγωγής των πτηνών 
και οπωσδήποτε όχι σε μεταναστευτικές περιόδους αποδημητικών πτηνών, με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Η διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για αποφυγή παρατεταμένης όχλησης 
στην πανίδα. Σε περίπτωση τμηματικής κατασκευής του έργου αυτό να μην παραμένει 
ημιτελές αλλά να λαμβάνει την τελική του μορφή. 

 Να γίνεται διερεύνηση για τυχόν νεκρά ζώα από πρόσκρουση με τις ανεμογεννήτριες που 
δύναται να πραγματοποιείται από το τεχνικό προσωπικό του αιολικού σταθμού. Για κάθε 
νεκρό πουλί ή χειρόπτερο που τυχόν βρεθεί πρέπει να καταγράφονται, και ει δυνατόν να 
κοινοποιούνται στον Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ., τα ακόλουθα δεδομένα: 

1. Η ημερομηνία και ώρα που βρέθηκε. 
2. Η έκταση και ο τύπος του τραύματος που δέχθηκε (εάν μπορεί να αναγνωριστεί). 
3. Η ονομασία του είδους, το φύλο και η ηλικία (ή η καλύτερη δυνατόν εκτίμηση για το 

είδος). 
4. Η απόσταση και η κατεύθυνση από τον πλησιέστερο στρόβιλο, καθώς και οι 

συντεταγμένες όπου βρέθηκε το ζώο (προκειμένου να χρησιμεύσουν σαν έλεγχος 
επαλήθευσης). 

5. Να λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του νεκρού ζώου στη θέση ανεύρεσής του. 
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 Προκειμένου να μην προσελκύονται αρπακτικά πουλιά στο χώρο των Α/Γ, ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δίνεται στην απομάκρυνση τυχόν νεκρών ζώων (π.χ. αιγοπροβάτων ή άλλων 
ζώων) από το χώρο του αιολικού σταθμού. Με τον τρόπο, αυτό ελαχιστοποιούνται οι 
πιθανότητες πρόσκρουσης αρπακτικών πουλιών σε Α/Γ στην προσπάθειά τους να τραφούν. 

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην πρότερη 
κατάσταση, όπου αυτή είναι δυνατή με φυτεύσεις που θα γίνουν ως επί το πλείστον με 
αυτόχθονα είδη και ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, 
προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 16: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.  

Αρ. Απόφασης 1.16/2021: έγκριση α) του καταμερισμού του προϋπολογισμού σε επιμέρους δαπάνες, 
όπως περιγράφονται στην έκθεση προϋπολογισμού16 και β) των σχετικών λειτουργικών δαπανών 
όπως αυτές περιγράφονται στην εισήγηση και στην επισυναπτόμενη έκθεση, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα.  

ΘΕΜΑ 17: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ.  

Αρ. Απόφασης 1.17/2021: έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μήλιο 
Δημήτριο, ανάθεσης, σύναψης και υπογραφής συμβάσεων και έγκριση πληρωμών μέχρι ύψους 
ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, και έξοδα 
κάλυψης πάγιων και έκτακτων λειτουργικών δαπανών, μόνο στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Φορέα 
Διαχείρισης για το έτος 2021 από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εισήγηση.  

ΘΕΜΑ 18: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2021.  

Αρ. Απόφασης 1.18/2021: έγκριση της συγκρότησης των Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής 
υλοποίησης χρηματοδότησης του ΦΔ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το έτος 2021, σύμφωνα 
με την εισήγηση.  

 

                                                           
16 Η έκθεση ανάλυσης προϋπολογισμού έτους 2021 και το ΦΕΚ 5951/Β΄/31-12-2020, βάσει των οποίων εγκρίνεται ο 
Προϋπολογισμός του ΦΔ ΠΜΜΜ έτους 2021, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  

http://www.fdparnonas.g/


 
Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 25 

 

ΘΕΜΑ 19: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση Εφαρμογής των 

όρων προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών αρμοδιότητας, έτους 2020.  

Αρ. Απόφασης 1.19/2021: έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση Εφαρμογής 
των όρων προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών αρμοδιότητας, έτους 2020, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα17.  

 

ΘΕΜΑ 20: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ), έτους 2021.  

Αρ. Απόφασης 1.20/2021: έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα18.  

 

ΘΕΜΑ 21: CLLD/LEADER 2014-2020  – Εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των 
Ομάδων έργου λόγω λήξης της θητείας τους.  

Αρ. Απόφασης 1.21/2021: έγκριση της εκ νέου Συγκρότησης Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των 
Ομάδων έργου, των έργων που περιγράφονται στην εισήγηση, σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα19.  

 

ΘΕΜΑ 22: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων του Προέδρου ΔΣ 
του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, βάσει σχετικών 

εξουσιοδοτήσεων του.  

Αρ. Απόφασης 1.22/2021: επικύρωση των Αποφάσεων και ενεργειών του Προέδρου Δ.Σ. όπως αυτές 
περιγράφονται στην εισήγηση, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα20. 

                                                           
17 Η Ετήσια Έκθεση Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση Εφαρμογής των όρων προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών 
αρμοδιότητας, έτους 2020, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
18 Η Ετήσια Έκθεση Αναφοράς υλοποίησης δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ) και Αξιολόγηση Εφαρμογής των όρων προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών 
αρμοδιότητας, έτους 2020, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
19 Τα Έντυπα Συγκρότησης και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου και των Επιτροπών στο πλαίσιο του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
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ΘΕΜΑ 23: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των 

υπαλλήλων Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, για το 1ο και 
2ο εξάμηνο του έτους 2021.  

Αρ. Απόφασης 1.23/2021: έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου και Μονεμβασίας, έτους 2021, και την αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο για 
δημοσίευσή στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

                                                                                                                                                                                                         
20 Οι εγκριτικές αποφάσεις του Προέδρου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών και 
εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις κάμπου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. 
Αρκαδίας. 

Αρ. Απόφασης 1.24/2021: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της ΕΟΑ του έργου: «Βελτίωση 
υφιστάμενων αγροτικών οδών και εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κάμπου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» του Δήμου Νότιας 
Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα21, με τους ακόλουθους 
(γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):  
 Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες με την μελέτη που υποβλήθηκε στις διάφορες υπηρεσίες 

για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης τους. 
 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 στην περιοχή που θα γίνουν επεμβάσεις να ληφθεί κάθε 
απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης των κατάλοιπων. 

 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. 

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις. 

 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 

                                                           
21 Η Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών και εξασφάλιση εύκολης και 
ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κάμπου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
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λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα. 
 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 2: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. 

Αρ. Απόφασης 1.25/2021: έγκριση της συγκρότησης 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), με διάρκεια θητείας ενός (1) έτους, σύμφωνα με 
την εισήγηση. 

ΘΕΜΑ 3: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των 
Ομάδων έργου λόγω λήξης της θητείας τους. 

Αρ. Απόφασης 1.26/2021: εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου, 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα22,. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Μαντάς Παναγιώτης  
 

Μακρυσοπούλου Χριστίνα   
 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
 

Μπακούρης Γεώργιος  

 

                                                           
22 Το Έντυπο με τον ορισμό των Επιτροπών, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
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