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

 

Σήμερα, Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 13:00 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 ΕΟΑ που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της 
εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΑΛΕΑ 140-5231» Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής 
γεώτρησης» στη θέση “Ποταμιά” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Διαμαντάκου Σπυρίδων. 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής 
γεώτρησης» στη θέση «ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Λουκάκου Ιωάννη.  

ΘΕΜΑ 4: 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 5: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για ανόρυξη 
αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “Τσουχλέϊκα” εκτός οικισμού Τ.Κ. Έλους του Δήμου Ευρώτα, 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Σταθάκη Απόστολου». 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία τριών 
ποιμνιοστασίων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας Λάτση Ανδρέα του Ηλία, Λάτση Ηλία 
του Ανδρέα & Λάτση Γεώργιο του Ηλία εντός περιοχής Natura 2000 – GR2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας. 

ΘΕΜΑ 7: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: 
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον Αγίου Παντελεήμονα» εκτός ορίων οικισμού 
Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και  εντός  των προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου 
GR2540003 και Υγροτόποι Εκβολών Ευρώτα GR 2540006. 

ΘΕΜΑ 8: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: 
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον Βασιλοπόταμου» εκτός ορίων οικισμού 
Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και  εντός  της προστατευόμενης 
περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου 
GR2540003 και Υγροτόποι Εκβολών Ευρώτα GR 2540006. 
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ΘΕΜΑ 9: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

ΘΕΜΑ 10: Γνωμοδότηση για Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για διενέργεια 
ερευνητικών εργασιών σε δημόσια έκταση 49.489,81 τ.μ. για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση 
«Πετροβούνι» Τ.Κ. Βαρβίτσας, Δ.Ε. Οινούντος, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας.  

ΘΕΜΑ 11: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ & ΕΟΑ που αφορά το έργο: «Δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ναυπλιέων», με 
φορέα του έργου τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, στους Δήμους Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας. 

ΘΕΜΑ 12: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία 
Υφιστάμενου ξενοδοχείου 4* δυναμικότητας 48 κλινών με την επωνυμία «ALKINOI RESORT AND SPA» στη θέση 
«ΠΟΥΝΤΑ» εκτός Γ.Π.Σ. Αγίας Κυριακής εντός Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της 
Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΘΕΜΑ 13: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “Βάλτος ή 
Βρέβες” της κοινότητας Αστερίου, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστίνας Φιφλή του Ιωάννη». 

ΘΕΜΑ 14: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στο  έργο: «Δυνατότητα εγκατάστασης της 
δραστηριότητας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)» του Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας, 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με Φορέα Υλοποίησης το ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου εντός προστατευόμενης περιοχής 
Natura 2000 GR 2540002 «Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος».  

ΘΕΜΑ 15: Γνωμοδότηση 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. 

ΘΕΜΑ 16: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου 
λόγω λήξης της θητείας τους. 

ΘΕΜΑ 17: Πρακτική άσκηση στον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 
αποφοίτου με την ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» από το Ι.Ε.Κ. Τρίπολης. 

ΘΕΜΑ 18: Ενημέρωση του ΔΣ αναφορικά με την έκδοση της με αρ. 737/2020 απόφασης του Πρωτοδικείου 
Ναυπλίου και καταβολή των επιδικασθέντων ποσών. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης και κατασκευή 
αγωγού μεταφοράς νερού στη θέση “Παλιοπόταμος”, της Τ.Κ. Λεήμονα, Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας». 

ΘΕΜΑ 2: Επικύρωση υπ’ αριθμ. 1190/05.10.2019 απόφασης του Προέδρου ΔΣ περί ορισμού πιστοποιημένου 
χρήστη στις υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και εκπροσώπηση του Φορέα Διαχείρισης ως εκδότη. 

ΘΕΜΑ 3: CLLD/LEADER 2014-2020 – Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) 
για δεύτερη τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παραγωγή και σχεδιασμός περιοδεύουσας 
έκθεσης», στα πλαίσια του Υποέργου (3). 

ΘΕΜΑ 4: Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν στην με Αρ. Απόφαση 1.19/2020 του Δ.Σ. του 
Φορέα Διαχείρισης.   
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ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά στη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 2,199 MW της 
εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση "ΑΝΟΙΜΑ" εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Έλους 
της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 Εκβολές 
Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και Θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR 2540003 & Υγρότοποι Εκβολών 
Ευρώτα GR 2540006. 

ΘΕΜΑ 6: Επικύρωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ VAMVAKOU REVIVAL». 

ΘΕΜΑ 7: CLLD/LEADER 2014-2020 – Παροχή εξουσιοδότησης του Προέδρου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, για την εκτέλεση των συμβάσεων. 
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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 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.  
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 
(ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΑΛΕΑ 140-5231» Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. 

Αρκαδίας. 

Αρ. Απόφασης 6.1/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της αναφερόμενης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης1 για υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., 
με κωδικό θέσης «ΑΛΕΑ 140-5231» Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας και την τήρηση των ακόλουθων 
περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):  

 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. 

 Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, αχρήστων 
υλικών εργαλείων κ.λ.π. 

 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 
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. 
 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 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 2: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας 
αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση “Ποταμιά” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα της Δ.Ε. Σκάλας 

                                                           
1 Η Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE 
Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΑΛΕΑ 140-5231» Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Διαμαντάκου 
Σπυρίδων. 

Αρ. Απόφασης 6.2/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης2, επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του 
έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση “Ποταμιά” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα 
της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας 
Διαμαντάκου Σπυρίδωνος για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και 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 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. 

 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. 

                                                           
2 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση 
“Ποταμιά” εκτός ορίων οικισμού Λεήμονα της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε 
ακίνητο ιδιοκτησίας Διαμαντάκου Σπυρίδωνος, 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 «ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου της Δ.Ε. Έλους του Δήμου 

Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Λουκάκου Ιωάννη.  

Αρ. Απόφασης 6.3/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του 
έργου3 «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση «ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου της Δ.Ε. 
Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Λουκάκου 
Ιωάννη, 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 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. 

 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 

                                                           
3 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Γεωλογικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης» στη θέση 
«ΒΡΕΒΕΣ” της κοινότητας Αστερίου της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας Λουκάκου Ιωάννη, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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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 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 6.4/2020: έγκριση της αποστολής αιτήματος υποβολής διευκρινήσεων 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, δεδομένου ότι δεν έχουν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία για το οδικό 
δίκτυο, καθώς και την αναβολή του θέματος για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση, κατόπιν 
προσκόμισης των απαραίτητων διευκρινιστικών στοιχείων.  

 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου 
για ανόρυξη αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “Τσουχλέϊκα” εκτός οικισμού Τ.Κ. Έλους του 

Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Σταθάκη 
Απόστολου».  

Αρ. Απόφασης 6.5/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου4 
«Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για ανόρυξη αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “Τσουχλέϊκα” 
εκτός οικισμού Τ.Κ. Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας Σταθάκη Απόστολου», 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 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. 

                                                           
4 Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου για ανόρυξη αρδευτικής 
υδρογεώτρησης στη θέση “Τσουχλέϊκα” εκτός οικισμού Τ.Κ. Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, 
σε ακίνητο ιδιοκτησίας Σταθάκη Απόστολου», 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 6: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη 
λειτουργία τριών ποιμνιοστασίων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας 
Λάτση Ανδρέα του Ηλία, Λάτση Ηλία του Ανδρέα & Λάτση Γεώργιο του Ηλία εντός περιοχής 

Natura 2000 – GR2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας.  

Αρ. Απόφασης 6.6/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης5 επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία τριών ποιμνιοστασίων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων 
ιδιοκτησίας Λάτση Ανδρέα του Ηλία, Λάτση Ηλία του Ανδρέα & Λάτση Γεώργιο του Ηλία εντός 
περιοχής Natura 2000 – GR2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα, με τις ακόλουθες πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις: 

                                                           
5 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία τριών ποιμνιοστασίων 
συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας Λάτση Ανδρέα του Ηλία, Λάτση Ηλία του Ανδρέα & Λάτση 
Γεώργιο του Ηλία εντός περιοχής Natura 2000 – GR2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Τα στερεά απόβλητα (κοπριά) να παραμένουν στη στρωμνή αρκετό διάστημα, ώστε να 
ζυμωθούν (90 – 180 ημέρες) και να διατεθούν σε καλλιεργητές ή για ιδία χρήση. Στην 
περίπτωση που η κοπριά δεν διατίθεται σύντομα, θα πρέπει να εναποτίθεται σε σωρό με 
τρόπο τέτοιο, ώστε να αποκλείεται η διήθηση των νερών της βροχής από τον κοπροσωρό στο 
έδαφος, και γενικότερα να τηρούνται οι διατάξεις της (13) ανωτέρω σχετικής ΥΑ. 

 Η απομάκρυνση της στρωμνής και ο καθαρισμός του στάβλου δεν θα γίνεται με χρήση νερού, 
αλλά μόνο με μηχανικά μέσα. 

 Η διάθεση της στερεάς κόπρου στο έδαφος, επιφανειακά ή υπεδάφια, και ειδικότερα η χρήση 
αυτής σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως λίπασμα, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της (14) ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ. 

 Απαγορεύεται η διάθεση στερεάς κόπρου, σε υδάτινους αποδέκτες (στα επιφανειακά ή και 
απευθείας στα υπόγεια νερά – οδηγία 91/676/ΕΟΚ). 

 Οι τροφές, που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ζώων, θα πρέπει να διατηρούνται κάτω 
από αποδεκτά υγιεινές συνθήκες. 

 Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός του στάβλου για τον περιορισμό των δυσάρεστων 
οσμών που προέρχονται από τη μονάδα. 

 Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή ανάπτυξης και την καταπολέμηση της 
μύγας. 

 Να τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικές διατάξεις. 

 Το δάπεδο του στάβλου να διαμορφωθεί με τρόπο που να αποκλείει την εισροή υγρών 
αποβλήτων στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

 Κατά τη λειτουργία του ποιμνιοστασίου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για 
την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 
παρακείμενες περιοχές. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της έκτασης (διάβρωση εδαφών, 
κίνδυνος πυρκαγιάς, ρύπανση νερών). 

 Η διαχείριση των νεκρών ζώων να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
κτηνιατρικής υπηρεσίας και με τους Κανονισμούς 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΚ. 

 Να μην πραγματοποιούνται δραστηριότητες σφαγής ζώων στους χώρους της μονάδος. Οι 
δραστηριότητες αυτές να πραγματοποιούνται μόνο σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
σφαγείων που πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσεως να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να 
διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων. 

 Απαγορεύεται η καύση κάθε είδους υλικών, σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, από την οποία 
είναι δυνατόν να προκληθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 
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 Σε περίπτωση που ανευρεθεί στο χώρο της δραστηριότητας κάποιο νεκρό ή τραυματισμένο 
προστατευόμενο είδος, να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές. 

 

ΘΕΜΑ 7: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: 
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον Αγίου Παντελεήμονα» εκτός 

ορίων οικισμού Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και  
εντός  των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και 

θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR2540003 και Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα GR 
2540006.  

Αρ. Απόφασης 6.7/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο6: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον Αγίου 
Παντελεήμονα» εκτός ορίων οικισμού Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή 
Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR2540003 και Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα GR 
2540006, 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. 

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή του Ευρώτα. 

 Να αποφευχθεί η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους (εκσκαφές, εκβραχισμοί, 
επιχωματώσεις αποψιλώσεις, αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους με ασφαλτοστρώσεις 
τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.) εκτός εάν αυτό γίνεται στα πλαίσια νόμιμων 
δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και προβλέπονται από τις σχετικές μελέτες έργων. 

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

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

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

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

                                                           
6 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Αποκατάσταση ζημιών 
αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον Αγίου Παντελεήμονα» εκτός ορίων οικισμού Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. 
Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, 
Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR2540003 και Υγροτόποι Εκβολών Ευρώτα GR 2540006, 
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. 

 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. 

 

ΘΕΜΑ 8: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: 
«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον Βασιλοπόταμου» εκτός ορίων 

οικισμού Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και εντός 
της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και 
θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR2540003 και Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα GR 

2540006.  

Αρ. Απόφασης 6.8/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο7: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον 
Βασιλοπόταμου» εκτός ορίων οικισμού Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας 

                                                           
7 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης  (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Αποκατάσταση ζημιών 
αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Σκάλας πλησίον Βασιλοπόταμου» εκτός ορίων οικισμού Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. 
Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και εντός  της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή 
Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR2540003 και Υγροτόποι Εκβολών Ευρώτα GR 2540006, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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Πελοποννήσου και εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή 
Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR2540003 και Υγροτόποι Εκβολών Ευρώτα GR 
2540006, 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. 

 Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή του 
Ευρώτα. 

 Να αποφευχθεί η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους (εκσκαφές, εκβραχισμοί, 
επιχωματώσεις αποψιλώσεις, αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους με ασφαλτοστρώσεις 
τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.) εκτός εάν αυτό γίνεται στα πλαίσια νόμιμων 
δημόσιων ή ιδιωτικών έργων και προβλέπονται από τις σχετικές μελέτες έργων. 

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

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

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

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

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

 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. 
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 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. 

 

ΘΕΜΑ 9: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, 

Περιφέρειας Πελοποννήσου».  

Αρ. Απόφασης 6.9/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης8, επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι 
παραλήψεις, οι αστοχίες και τα μη ορθά δεδομένα της ΣΜΠΕ, με την προϋπόθεση τήρησης τόσο των 
επισημάνσεων όσο και των κατωτέρω [βάσει και της αρχικής γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης 
επί της Σ.Μ.Π.Ε., υπ΄ αριθμ. 3.1/2017 απόφαση ΔΣ και 592/06-07-2017 έγγραφο γνωμοδότησης (ΑΔΑ: 
6ΕΒΣ46Ψ8ΒΞ-Ν7Τ)]:  

 Διευκρινίζεται ότι εφ’ όσον εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας της Προστατευόμενης 
Περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ή των Προστατευόμενων Περιοχών Natura 
2000, οι διατάξεις τους όπως εκάστοτε ισχύουν υπερισχύουν των διατάξεων του Γ.Π.Σ οι 
οποίες παύουν να ισχύουν για τις περιοχές αυτές. Υπενθυμίζεται πως για την Προστατευόμενη 
Περιοχή Όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, έχει ήδη υποβληθεί από τον ΦΔ στο 
αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχέδιο του Προεδρικού 
Διατάγματος με χαρακτηρισμό της Προστατευόμενης Περιοχής ως Περιφερειακό Πάρκο. 
Μέχρι την έκδοση αυτού ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 33999/06-09-2010 (ΦΕΚ353/ΑΑΠ/06-
09-2010) και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-06-2011 και 
ΦΕΚ126/ΑΑΠ/15-04-2013). 

 Η χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την ανάγκη 
προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. 

 Για τις περιοχές που ανήκουν ή εφάπτονται σε προστατευόμενες περιοχές κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ακεραιότητα και τη συνεκτικότητα των 
Ζωνών καθώς και τους οικοτόπους διατήρησής της. 

 Κατά το σχεδιασμό μελλοντικών υδραυλικών έργων σε ποταμούς και ρέματα πρέπει να 
λαμβάνεται υπ’ όψιν ο ενιαίος χαρακτήρας των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής τους 
οντότητας και η αξιοποίησή τους ως φυσικά στοιχεία μέσα στο οικιστικό περιβάλλον. 

                                                           
8 Η Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(Γ.Π.Σ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», 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 15 

 

 Κατά το στάδιο σχεδιασμού και χωροθέτησης των έργων του Γ.Π.Σ. πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής (χείμαρρους Τάνο & Βρασιάτη) για την 
αποφυγή επιπτώσεων ή μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου. 

 Να δίνεται προτεραιότητα στην εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων σε οργανωμένους 
χώρους ή θεσμοθετημένες περιοχές στην κατεύθυνση της ελάχιστης δυνατής αλλοίωσης του 
αστικού και αγροτικού τοπίου. 

 Να δίνεται προτεραιότητα για τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου σε 
περίπτωση διαθέσιμης δημόσιας γης. 

 Να ενθαρρύνονται προτάσεις για χωροθέτηση – υλοποίηση δράσεων που έχουν ως στόχο την 
αξιοποίηση των υποβαθμισμένων περιοχών και την προστασία των παραγωγικών γαιών και 
των ποικιλόμορφων φυσικών ανάγλυφων. 

 Πιέσεις από το προτεινόμενο Σχέδιο προβλέπονται να προκύψουν από τα νέα κατασκευαστικά 
έργα που θα γίνουν κατά την επέκταση των υποδομών και των οικονομικών δραστηριοτήτων 
κάθε τύπου. Ιδιαίτερα έντονες αναμένονται να είναι οι πιέσεις στα σημεία όπου θα 
συγκεντρώνουν λειτουργίες ή επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.  

 Προκειμένου οι πιέσεις αυτές να είναι πιο ήπιες, καθώς ανασταλτικά μέτρα θα οδηγήσουν 
στην αναστολή της ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ακόλουθα: 

• Αυστηρά περιοριστικά μέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές 
κατασκευής και λειτουργίας των νέων έργων, 

• Τήρηση των σχετικών νομικών διατάξεων και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 
Όρων, 

• Αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και αναπλάσεις, 
• Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
• Εντατικοί έλεγχοι στις μεταποιητικές μονάδες σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 

(όλων των κατηγοριών) και την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων γενικότερα, 
• Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων στους πολιτιστικούς, 

αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους και 
• Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων στους πόλους αναψυχής και 

αθλητισμού και στις ευαίσθητες φυσικές περιοχές όπου ήδη έχουν επισκεψιμότητα ή 
αναμένεται να αυξηθεί. 

 Η συνολική συμβολή του προτεινόμενου Γ.Π.Σ., όπως αναλύεται στην εξεταζόμενη Σ.Μ.Π.Ε., 
αναμένεται θετική στο σύνολο σχεδόν των περιβαλλοντικών τομέων. Οι όποιες τάσεις 
επιδείνωσης προκύπτουν μόνο σε σχέση με καταλήψεις εδαφών ή πιθανές απαλλοτριώσεις, 
εξαιτίας των προτεινόμενων αναδιαρθρώσεων στις χρήσεις γης. Τέτοιες επιπτώσεις είναι 
τοπικού χαρακτήρα και δε σχετίζονται με το στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Με στόχο 
την πρόληψη των αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν πολλαπλής κατεύθυνσης ή διάχυτες 
επιπτώσεις, αλλά και αποσκοπώντας στην πληρέστερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο προτεινόμενο Γ.Π.Σ. οι εξής κατευθύνσεις: 

• Ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες στο μέγιστο 
χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
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• Κατά την υλοποίηση των δράσεων – προτάσεων του προτεινόμενου Γ.Π.Σ. πρέπει να 
δίνεται έμφαση στα έργα που θα επιφέρουν θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον και 
αυτά να προκρίνονται έναντι άλλων που φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. 

• Συχνοί έλεγχοι των αρμόδιων Υπηρεσιών για την εφαρμογή του προτεινόμενου Γ.Π.Σ.. 
• Θα πρέπει να επιβάλλεται άμεση απομάκρυνση χρήσεων μη συμβατών με τις 

προβλέψεις του Γ.Π.Σ.. 
 

ΘΕΜΑ 10: Γνωμοδότηση για Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για 
διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια έκταση 49.489,81 τ.μ. για τη διαπίστωση 
κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση «Πετροβούνι» Τ.Κ. Βαρβίτσας, Δ.Ε. Οινούντος, Δήμου 

Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας.  

Αρ. Απόφασης 6.10/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης9 για ερευνητικές εργασίες για τη 
διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση «Πετροβούνι» Τ.Κ. Βαρβίτσας, Δ.Ε. Οινούντος, Δήμου 
Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα, δεδομένης της τήρησης των 
ακόλουθων όρων:  

 Οι ερευνητικές εργασίες να περιοριστούν σε όχι παραπάνω των δύο (2) θέσεων απολήψεων, 
βάσει της Τεχνικής Έκθεσης. 

 Στις εργασίες έρευνας του ασβεστολιθικού κοιτάσματος, να εφαρμοστεί η μέθοδος της 
εκσκαφής μητρικού όγκου πετρώματος συνολικής ποσότητας όχι πάνω από 248 m3 περίπου, 
ήτοι 124 m3 ανά θέση περίπου, με όγκο ½*[5(βάθος)*10 (μήκος) *5 (ύψος)]=124 m3, έτσι ώστε 
σύμφωνα με το εκτιμώμενο συντελεστή αποληψιμότητας του κοιτάσματος (γύρω 10%), να 
παρθούν συνολικά 12,4 m3 ωφέλιμου όγκου περίπου που χρειάζονται για ασφαλή 
συμπεράσματα του ποιοτικού προσδιορισμού του κοιτάσματος, βάσει της Τεχνικής Έκθεσης. 

 Η εξόρυξη να γίνει με τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων, όπως για παράδειγμα 
ερπυστριοφόρου φορτωτή και εκσκαφέα και χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών και δεν 
πρόκειται να γίνει καμία άλλη εργασία επέμβασης στον υπόψη χώρο, βάσει της Τεχνικής 
Έκθεσης. 

 Να μην πραγματοποιηθεί καμία εργασία χωρίς την λήψη των απαραίτητων αδειών από όλες 
τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

ΘΕΜΑ 11: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ & ΕΟΑ που αφορά το έργο: «Δίκτυο ύδρευσης Δήμου 
Ναυπλιέων», με φορέα του έργου τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, στους Δήμους Άργους - Μυκηνών και 

Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.  

                                                           
9 Η Γνωμοδότηση για Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για διενέργεια ερευνητικών εργασιών 
σε δημόσια έκταση 49.489,81 τ.μ. για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση «Πετροβούνι» Τ.Κ. Βαρβίτσας, Δ.Ε. 
Οινούντος, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
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Αρ. Απόφασης 6.11/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της επί της ΜΠΕ & ΕΟΑ που αφορά το 
έργο10: «Δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ναυπλιέων», με φορέα του έργου τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, στους 
Δήμους Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με την 
προϋπόθεση τήρησης των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.), σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα:  

 Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι 
τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην ΜΠΕ & την ΕΟΑ. 

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

 Να εξασφαλιστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας 
της περιοχής. 

 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. 

 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. 

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

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

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

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

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

                                                           
10 Η Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ & ΕΟΑ που αφορά το έργο: «Δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ναυπλιέων», με φορέα του έργου τη 
Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου, στους Δήμους Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας κατά την λειτουργία του έργου καθώς 
και αντικεραυνική προστασία, εγκεκριμένα από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές. 

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

 

ΘΕΜΑ 12: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη 
λειτουργία Υφιστάμενου ξενοδοχείου 4* δυναμικότητας 48 κλινών με την επωνυμία «ALKINOI 
RESORT AND SPA» στη θέση «ΠΟΥΝΤΑ» εκτός Γ.Π.Σ. Αγίας Κυριακής εντός Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της ΔΕ 

Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Αρ. Απόφασης 6.12/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης11 επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία Υφιστάμενου ξενοδοχείου 4* δυναμικότητας 48 κλινών με την 
επωνυμία «ALKINOI RESORT AND SPA» στη θέση «ΠΟΥΝΤΑ» εκτός Γ.Π.Σ. Αγίας Κυριακής εντός 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 13: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Αρδευτικής υδρογεώτρησης στη 
θέση “Βάλτος ή Βρέβες” της κοινότητας Αστερίου, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου 

Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστίνας Φιφλή του 
Ιωάννη».  

Αρ. Απόφασης 6.13/2020: την έγκριση της θετικής εισήγησης12 επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου 
«Αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “Βάλτος ή Βρέβες” της κοινότητας Αστερίου, της Δημοτικής 
ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο ιδιοκτησίας 
Χριστίνας Φιφλή του Ιωάννη», σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα, με την προϋπόθεση της 
άδειας εκτέλεσης του έργου από την Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Χωρικής & 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου 
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. 

                                                           
11 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία Υφιστάμενου ξενοδοχείου 
4* δυναμικότητας 48 κλινών με την επωνυμία «ALKINOI RESORT AND SPA» στη θέση «ΠΟΥΝΤΑ» εκτός Γ.Π.Σ. Αγίας 
Κυριακής εντός Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
12 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Αρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “Βάλτος ή Βρέβες” της 
κοινότητας Αστερίου, της Δημοτικής ενότητας Έλους του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας Χριστίνας Φιφλή του Ιωάννη», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
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 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. 

 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 14: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στο  έργο: «Δυνατότητα 
εγκατάστασης της δραστηριότητας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)» του 

Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου με Φορέα Υλοποίησης το 
ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540002 «Περιοχή 

Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος».  

Αρ. Απόφασης 6.14/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης13 που αφορά στο 
έργο: «Δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(Σ.Μ.Α.)» του Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου με Φορέα 
Υλοποίησης το ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540002 

                                                           
13 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στο έργο: «Δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητας 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)» του Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με Φορέα Υλοποίησης το ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 
2540002 «Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα).   
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«Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος», σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα, 
απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):  

 Όλη η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με την μελέτη που υποβλήθηκε στις διάφορες υπηρεσίες 
για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της. 

 Στην αναφορά μέσα στην Τεχνική Έκθεση ότι : «Περιμετρικά του ΣΜΑ προβλέπεται φύτευση 
θάμνων και δέντρων που θα ενσωματώνονται στο τοπίο της περιοχής για αποφυγή τυχόν 
οπτικής όχλησης ενώ έκλυση οσμών δεν αναμένεται λόγω της άμεσης μεταφόρτωσης των 
απορριμμάτων και της μη έκθεσή τους», απαιτείται η υποβολή της φυτοτεχνικής μελέτης στον 
Φορέα Διαχείρισης και στην αρμόδια δασική υπηρεσία για την έγκριση των επεμβάσεων και 
για την επιλογή των ειδών χλωρίδας που πρόκειται να φυτευτούν στη περιοχή.  

 Να αποφευχθεί η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους (εκσκαφές, εκβραχισμοί, 
επιχωματώσεις αποψιλώσεις, αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους με ασφαλτοστρώσεις 
τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.) εκτός των ορίων σύμφωνα με τις Συντεταγμένες 
Κορυφών του Προτεινόμενου Χώρου ΣΜΑ Ελαφονήσου (ΕΓΣΑ ’87) που κατατέθηκαν με την 
Τεχνική Έκθεση. 

 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 στον χώρο να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτροπή 
παράσυρσης των κατάλοιπων σε κοίτες χειμάρρων, ρεμάτων ή ποταμών. 

 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. 

 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. 

 Να τηρούνται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν, από την αρμόδια υπηρεσία 
Εκδόσεως της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων. 
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ΘΕΜΑ 15: Γνωμοδότηση 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.  

Αρ. Απόφασης 6.15/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου14: 
«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 Παράρτημα, και με τους εξής όρους:  

 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. 

                                                           
14 Η Γνωμοδότηση 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, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν 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 16: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των 
Ομάδων έργου λόγω λήξης της θητείας τους.  

Αρ. Απόφασης 6.16/2020: εκ νέου Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων για το 
έργο Παροχής Υπηρεσιών15: Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού και 
ενημερωτικών πινακίδων, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 17: Πρακτική άσκηση στον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας αποφοίτου με την ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» από το Ι.Ε.Κ. 

Τρίπολης.  

Αρ. Απόφασης 6.17/2020: επικύρωση της εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης του κ. Γκαύρου Αθανάσιου 
του Δημητρίου, και την έγκριση α) της εξουσιοδότησης του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης κ. 
Μήλιου Δημητρίου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες από το νόμο ενέργειες για την 
υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης και β) του ορισμού του κ. Αναστόπουλου Δήμου, ως 
Υπεύθυνο του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης, ως Επόπτη του Φορέα 
Απασχόλησης (ο ΦΔΠΜΜΜ) για τον έλεγχο και επίβλεψη υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του εν 
λόγω εκπαιδευόμενου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 18: Ενημέρωση του ΔΣ αναφορικά με την έκδοση της με αρ. 737/2020 απόφασης του 
Πρωτοδικείου Ναυπλίου και καταβολή των επιδικασθέντων ποσών.  

Αρ. Απόφασης 6.18/2020: να διενεργηθεί άμεσα από τον Φορέα Διαχείρισης κάθε απαιτούμενη 
διαδικασία, προκειμένου να εισπραχθούν από τη χρηματοδοτούσα τη μισθοδοσία του ΦΔ Αρχή και 
συγκεκριμένα από το ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο, τα επιδικασθέντα στους εργαζομένους του Φορέα 
Διαχείρισης ποσά και να καταβληθούν αυτά, σύμφωνα με τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα16.  

                                                           
15 Το Έντυπο με τον ορισμό των Επιτροπών, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).   
16 Η υπ’ αριθ. 30/2019 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Άστρους (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών), και η 
υπ’ αριθ. 737/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου (Ειδική Διαδικασία) επί της έφεσης του Φορέα 
Διαχείρισης και του Πράσινου Ταμείου, 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 24 

 

 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης 
και κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στη θέση “Παλιοπόταμος”, της Τ.Κ. Λεήμονα, Δ.Ε. 

Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας». 

Αρ. Απόφασης 6.19/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου17 
«Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης και κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στη θέση 
“Παλιοπόταμος”, της Τ.Κ. Λεήμονα, Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας», σύμφωνα με το Παράρτημα, και 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 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. 

                                                           
17 Η Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης και κατασκευή αγωγού 
μεταφοράς νερού στη θέση “Παλιοπόταμος”, της Τ.Κ. Λεήμονα, Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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 Να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσω της τήρησης των 
κανονισμών που προβλέπονται από τις ελέγχουσες Αρχές. 

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

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

 

ΘΕΜΑ 2: Επικύρωση υπ’ αριθμ. 1190/05.10.2019 απόφασης του Προέδρου ΔΣ περί ορισμού 
πιστοποιημένου χρήστη στις υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και εκπροσώπηση 

του Φορέα Διαχείρισης ως εκδότη. 

Αρ. Απόφασης 6.20/2020: έγκριση της υπ’ αριθμ. 1190-2020 Απόφασης του Προέδρου του ΔΣ περί 
ορισμού πιστοποιημένου χρήστη στις υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος και εκπροσώπηση 
του Φορέα Διαχείρισης ως εκδότη, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα18.   

 

ΘΕΜΑ 3: CLLD/LEADER 2014-2020 – Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ) για δεύτερη τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παραγωγή και 

σχεδιασμός περιοδεύουσας έκθεσης», στα πλαίσια του Υποέργου (3). 

Αρ. Απόφασης 6.21/2020: επικύρωση του Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
(ΕΠΠ) για δεύτερη τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παραγωγή και σχεδιασμός 
περιοδεύουσας έκθεσης», στα πλαίσια του Υποέργου (3) του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα19 20. 

 

ΘΕΜΑ 4: Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν στην με Αρ. Απόφαση 1.19/2020 
του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. 

                                                           
18 Η Γνωμοδότηση επί του έργου «Αποκατάσταση Παλαιού Τελωνείου Ναυπλίου και Επανάχρησή του ως Χώρου Εκθέσεων 
και Πολλαπλών Πολιτιστικών Λειτουργιών», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
19 Το από 26-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και το σχέδιο δεύτερης 
τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παραγωγή και σχεδιασμός περιοδεύουσας έκθεσης» (Α/Α 15.2020), 
περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  

20 Η με αρ. πρωτ. 1487/26-11-2020 επιστολή/αίτηση της εταιρείας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ περί παράτασης της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
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Αρ. Απόφασης 6.22/2020: συμπερίληψη στις δαπάνες μισθοδοσίας του Φορέα Διαχείρισης, του 
Προϋπολογισμού του έτους 2021, του ποσού του μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης ως οφειλές 
παρελθόντων ετών, σε εφαρμογή της υπ. Αρ. Απόφασης 1.19/2020 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα21. Η καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης θα έχει 
αναδρομική ισχύ από 01.01.2020 (ως Αναδρομικά Αποδοχών έτους 2020, τα οποία θα υπολογιστούν 
και θα λογιστικοποιηθούν στο έτος 2020.  

 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά στη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
ισχύος 2,199 MW της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση 

"ΑΝΟΙΜΑ" εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας 
εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και 

Θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR 2540003 & Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα GR 2540006. 

Αρ. Απόφασης 6.23/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της ΕΟΑ που αφορά στη λειτουργία 
Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 2,199 MW της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση "ΑΝΟΙΜΑ" εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα Π.Ε. 
Λακωνίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και 
Θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR 2540003 & Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα GR 
2540006,σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα22, με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) 
περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 
• Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με την μελέτη που υποβλήθηκε στις διάφορες 

υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της. 
• 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 

                                                           
21 Το το υπ. Αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/54279/1368/22-06-2020 απαντητικό έγγραφό του ΥΠΕΝ, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
22 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
ισχύος 2,199 MW της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση "ΑΝΟΙΜΑ" εκτός ορίων οικισμού 
Τ.Κ. Έλους της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 Εκβολές 
Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και Θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου GR 2540003 & Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα GR 
2540006, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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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: Επικύρωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ VAMVAKOU REVIVAL». 

Αρ. Απόφασης 6.24/2020: επικύρωση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας, μεταξύ του Φορέα 
Διαχείρισης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 
VAMVAKOU REVIVAL», σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα23.  

 

ΘΕΜΑ 7: CLLD/LEADER 2014-2020 – Παροχή εξουσιοδότησης του Προέδρου ΔΣ του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, για την εκτέλεση των 

συμβάσεων. 

Αρ. Απόφασης 6.25/2020: παροχή εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κ Μήλιου 
Δημήτριου ώστε να εγκρίνει τα Πρακτικά της εκάστοτε Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
καθώς και να εκδώσει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την ολοκλήρωση και την υλοποίηση των 
Συμβάσεων στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-
Μαλέα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049 και ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1. 
 

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 

                                                           
23 Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ VAMVAKOU REVIVAL», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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