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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Τετάρτη 01/07/2020 και ώρα 13:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Μήλιου 
Δημητρίου. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

  
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για 
κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “ΒΑΛΤΟΣ ή ΒΟΥΤΣΕΛΙΝΑ” της κοινότητας 
Βλαχιώτη, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε 
ακίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χιώτη του Κωνσταντίνου». 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για 
αντικατάσταση αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “ΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ” της κοινότητας Γλυκόβρυσης, 
της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας Ιωάννη Κώνστα  του Παναγιώτη». 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για 
κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου, της 
Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας Δημητρίου Φιφλή του Παναγιώτη». 

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) σχετικά με την υπαγωγή σε 
ΠΠΔ Αιολικού Σταθμού 2 ανεμογεννητριών στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης 
αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση την απόφαση ΡΑΕ 314/2018. 

ΘΕΜΑ 5: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων του Προέδρου ΔΣ του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, βάσει σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων του.  

ΘΕΜΑ 6: CLLD/LEADER 2014-2020 – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων του Προέδρου ΔΣ του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, βάσει σχετικών εξουσιοδοτήσεων του. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
ΘΕΜΑ 1: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Γ΄ Τριμήνου 2020. 
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν παρόντες 
τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

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

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

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  
9. Δασκαλάκου Ευαγγελία 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν 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.  

 

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 3 

 

 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου 
για κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “ΒΑΛΤΟΣ ή ΒΟΥΤΣΕΛΙΝΑ” της 

κοινότητας Βλαχιώτη, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χιώτη του Κωνσταντίνου». 

Αρ. Απόφασης 3.1/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου1 
«Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση 
“ΒΑΛΤΟΣ ή ΒΟΥΤΣΕΛΙΝΑ” της κοινότητας Βλαχιώτη» και τα με αριθ. οικ. πρωτ.: 548/01-06-2020 
συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τον μελετητή σχετικά με το έργο, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης του 
έργου από την Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Χωρικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.  

 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου 
για αντικατάσταση αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “ΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ” της κοινότητας 

Γλυκόβρυσης, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Κώνστα  του Παναγιώτη». 

Αρ. Απόφασης 3.2/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου2 
«Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για αντικατάσταση αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση 
“ΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ” της κοινότητας Γλυκόβρυσης, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Κώνστα  του Παναγιώτη, 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα, 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. 

 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου 
για κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου, 

                                                           
1Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για κατασκευή νέας αρδευτικής 
υδρογεώτρησης στη θέση “ΒΑΛΤΟΣ ή ΒΟΥΤΣΕΛΙΝΑ” της κοινότητας Βλαχιώτη, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου 
Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χιώτη του Κωνσταντίνου», 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
2 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για αντικατάσταση αρδευτικής 
υδρογεώτρησης στη θέση “ΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ” της κοινότητας Γλυκόβρυσης, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Κώνστα  του Παναγιώτη», περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε 
ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου Φιφλή του Παναγιώτη».  

Αρ. Απόφασης 3.3/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου3 
«Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση 
“ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου Φιφλή του Παναγιώτη», σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα και 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. 

 

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) σχετικά με την υπαγωγή 
σε ΠΠΔ Αιολικού Σταθμού 2 ανεμογεννητριών στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης 

αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση την απόφαση ΡΑΕ 314/2018.  

Αρ. Απόφασης 3.4/2020: ΘΕΤΙΚΑ ως προς την υλοποίηση του εν λόγω έργου4 σύμφωνα με την Ε.Ο.Α., 
συνασπίζοντας τις θετικές Γνωμοδοτήσεις του Δασαρχείου Κυνουρίας και της Διεύθυνσης Δασών 
Αρκαδίας, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι πρόσθετες δεσμεύσεις που 
έχει επιβάλει η Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας στην Γνωμοδότησή της, οι περιβαλλοντικοί όροι που 
προτείνονται στην Ε.Ο.Α. (Κεφ. 8, σελ 53), καθώς και οι παρακάτω επιπρόσθετοι όροι:  

• 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 υποβάλλονται από τον Φορέα του έργου προς τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές 
(Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία), συνήθως σε ετήσια βάση, μετακατασκευαστικές εκθέσεις 
παρακολούθησης (monitoring reports) των επιπτώσεων των έργων αυτών στο περιβάλλον της 
περιοχής εγκατάστασης, με έμφαση στις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Οι εν λόγω εκθέσεις 
να δημοσιοποιούνται και να αξιολογούνται προκειμένου να εξεταστεί εάν απαιτείται η λήψη 
πρόσθετων μέτρων. 

• 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 

                                                           
3 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για κατασκευή νέας αρδευτικής 
υδρογεώτρησης στη θέση “ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου Φιφλή του Παναγιώτη, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
4 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) σχετικά με την υπαγωγή σε ΠΠΔ Αιολικού Σταθμού 2 
ανεμογεννητριών στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση την απόφαση ΡΑΕ 
314/2018, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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νεκρό πουλί ή χειρόπτερο που θα βρεθεί πρέπει να καταγράφονται, και ει δυνατόν να 
κοινοποιούνται στον Φ.Δ. Π.Μ.Μ.Μ., τα ακόλουθα δεδομένα: 

o Η ημερομηνία και ώρα που βρέθηκε. 

o Η έκταση και ο τύπος του τραύματος που δέχθηκε (εάν μπορεί να αναγνωριστεί). 

o Η ονομασία του είδους, το φύλο και η ηλικία (ή η καλύτερη δυνατόν εκτίμηση για το 
είδος). 

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

o 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,  

σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 5: 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 3.5/2020: επικύρωση των Αποφάσεων και ενεργειών του Προέδρου Δ.Σ.5, κ. Μήλιου 
Δημητρίου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 6: CLLD/LEADER 2014-2020 – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων του Προέδρου ΔΣ του 
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, βάσει σχετικών 

εξουσιοδοτήσεων του. 

Αρ. Απόφασης 3.6/2020: επικύρωση των Αποφάσεων και ενεργειών του Προέδρου Δ.Σ, κ. Μήλιου 
Δημητρίου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα6.   

                                                           
5 Οι εγκριτικές αποφάσεις του Προέδρου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, 
περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Γ΄ Τριμήνου 
2020. 

Αρ. Απόφασης 2.7/2020: έγκριση υποβολή αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Γ΄ Τριμήνου 2020 
ποσού 28.448,19 € μέσω του συστήματος ΟΠΣ, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα7.  

 
 

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   

 

                                                                                                                                                                                                         
6 Η εγκριτική απόφαση του Προέδρου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
7 Ο πίνακας αιτήματος Κατανομής – Εκταμίευσης Δ΄ Τριμήνου 2019, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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