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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 06/02/2020 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 Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 149.85 Kw στη 
θέση «Τσάρα» ιδιοκτησίας της εταιρείας ALTEN A.E. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας 
του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007 “ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ”. 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη 
θέση «Ράχη - Πλατώρι» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού 
Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - 
GR2540007 “ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”. 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη 
θέση «Ράχη - Πλατώρι» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ Ι & Μ & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών 
της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007 
“ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”. 

ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της 
εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΚΑΝΔΗΛΑ-Χ 1405253» Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της 
εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΠΛΑΚΑ-Χ 1405700» Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας. 

ΘΕΜΑ 6: Γνωμοδότηση στο πλαίσιο υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού 2 ανεμογεννητριών στη θέση 
«Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση την απόφαση ΡΑΕ 314/2018. 

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

ΘΕΜΑ 8: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ. 

ΘΕΜΑ 9: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης 
χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2020. 

ΘΕΜΑ 10: Επικύρωση υπ’ αριθμ. 1550/17.12.2019 απόφασης του Προέδρου ΔΣ περί Σχεδίου Αποτροπής 
Καπνίσματος σε κτήρια αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας. 
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ΘΕΜΑ 11: 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 2019. 

ΘΕΜΑ 12: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ), έτους 2020. 

ΘΕΜΑ 13: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Προμήθειας «Ιματισμού 
εργασίας του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας», βάσει της 
από τις 06-12-2019 σύμβασης προμήθειας του Φορέα Διαχείρισης (Α/Α 07.2019), και σχετικής δαπάνης. 

ΘΕΜΑ 14: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων του Προέδρου ΔΣ του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, βάσει σχετικών εξουσιοδοτήσεων του. 

ΘΕΜΑ 15: Αλλαγή εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης/ Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Βόρειας Κυνουρίας. 

ΘΕΜΑ 16: Επικύρωση απόφασης Προέδρου ΔΣ περί Εξουσιοδότησης υπαλλήλου του ΦΔ ως Υπεύθυνο 
καταχώρισης στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ) για τις πληρωμές των Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής Προμήθειας 
«Εξοπλισμού παρακολούθησης τσακαλιών», βάσει της από τις 04-12-2019 σύμβασης προμήθειας του Φορέα 
Διαχείρισης (Α/Α 06.2019), και σχετικής δαπάνης. 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη λειτουργία του έργου 
Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., με κωδική ονομασία «140 5279 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ -
X» εντός περιοχών Natura 2000 GR 2540007 Όρη Ανατολικής Λακωνίας και GR 2540001 “Όρη Γιδοβούνι, 
Χιονοβούνι, Γαιδοροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασίας…… έως Ακρωτήριο 
Καμήλι». 

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση της οργανωτικής δομής του Φορέα Διαχείρισης. 

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων του 
ΦΔΠΜΜΜ, έτους 2020. 

ΘΕΜΑ 5: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Εκτίμηση περιβαλλοντικών συνθηκών για 
την υποστήριξη Διαχειριστικών Δράσεων: Προκαταρκτική εκτίμηση της περιοχής για επεμβάσεις διαχείρισης 
αμμοθινικών οικοσυστημάτων» του Υποέργου Νο 1, και έγκριση Επαναπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού. 
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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. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ) 
4. Μαντάς Παναγιώτης 

1. Μακρυσοπούλου Χριστίνα  
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, η κα. Κανελίδου Άννα 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 Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό 

Σταθμό ισχύος 149,85 Kw στη θέση «Τσάρα» ιδιοκτησίας της εταιρείας ALTEN A.E. εκτός ορίων 
οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης 

περιοχής Natura 2000 - GR2540007 “ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”. 

Αρ. Απόφασης 1.1/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(ΕΟΑ) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, που αφορούν στον εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 149,85 Kw στη θέση «Τσάρα» ιδιοκτησίας της εταιρείας ALTEN A.E. 
εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας εντός 
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα1 
και 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 
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. 

 

                                                           
1Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 149,85 Kw στη θέση «Τσάρα» ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ALTEN A.E. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας εντός 
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα).  
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ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό 

Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Ράχη - Πλατώρι» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου 

Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007 “ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ”. 

Αρ. Απόφασης 1.2/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Ράχη - Πλατώρι» ιδιοκτησίας της εταιρείας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του 
Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα2 και 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 
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. 

 

                                                           
2 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Ράχη - Πλατώρι» 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας 
του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007, 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 6 

 

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό 

Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Ράχη - Πλατώρι» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ Ι & Μ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας 
εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007 “ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”.  

Αρ. Απόφασης 1.3/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία 
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Ράχη - Πλατώρι» ιδιοκτησίας της εταιρείας 
ΣΑΜΑΡΑΣ Ι & Μ & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου 
Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007, σύμφωνα με την εισήγηση 
και το Παράρτημα3 και 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 
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 4: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 
(ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΚΑΝΔΗΛΑ-Χ 1405253» Δήμου Τρίπολης, 

Π.Ε. Αρκαδίας. 

                                                           
3 Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Ράχη - Πλατώρι» 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ Ι & Μ & ΣΙΑ Ε.Ε. εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βελιών της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου 
Μονεμβασίας εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 - GR2540007, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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Αρ. Απόφασης 1.4/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE 
Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΚΑΝΔΗΛΑ-Χ 1405253» Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα4, και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων 
(Π.Ο.): 

 Τον αποκλεισμό της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιο-
διατάξεών της όπως και τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και όποιους επιπλέον 
περιορισμούς επιβάλει η ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας). 

 Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι 
τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, 
εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω. 

 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. 

 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 
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.  

                                                           
4 Η γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του εν λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 
COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΚΑΝΔΗΛΑ-Χ 1405253» Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
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 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 5: Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 
(ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΠΛΑΚΑ-Χ 1405700» Δήμου Νότιας 

Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας. 

Αρ. Απόφασης 1.5/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΚΤ) της εταιρείας COSMOTE 
Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΠΛΑΚΑ-Χ 1405700» Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα5 και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων 
(Π.Ο.): 

 Τον αποκλεισμό της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιο-
διατάξεών της όπως και τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και όποιους επιπλέον 
περιορισμούς επιβάλει η ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας). 

 Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι 
τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, 
εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω. 

 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. 

 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 

                                                           
5 Η γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του εν λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 
COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΠΛΑΚΑ-Χ 1405700» Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, 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 6: Γνωμοδότηση στο πλαίσιο υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού 2 ανεμογεννητριών 
στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση την απόφαση 

ΡΑΕ 314/2018.  

Αρ. Απόφασης 1.6/2020: αρνητική γνωμοδότηση στο πλαίσιο υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού 2 
ανεμογεννητριών στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση 
την απόφαση ΡΑΕ 314/2018, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα6.  

 

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.  

Αρ. Απόφασης 1.7/2020: έγκριση α) του καταμερισμού του προϋπολογισμού σε επιμέρους δαπάνες, 
όπως περιγράφονται στην έκθεση προϋπολογισμού7 και β) των σχετικών δαπανών όπως 
περιγράφονται στην εισήγηση και στην επισυναπτόμενη έκθεση, σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα.  

                                                           
6 Η Γνωμοδότηση στο πλαίσιο υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 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). 
7 Η έκθεση ανάλυσης προϋπολογισμού έτους 2020 και το ΦΕΚ 30/B/17.01.2020, βάσει του οποίου εγκρίνεται ο 
Προϋπολογισμός του ΦΔ ΠΜΜΜ έτους 2020, περιλαμβάνονται 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 10 

 

 

ΘΕΜΑ 8: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ.  

Αρ. Απόφασης 1.8/2020: έγκριση της 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 2020, από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 9: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2020. 

Αρ. Απόφασης 1.9/2020: έγκριση της συγκρότησης των Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής 
υλοποίησης χρηματοδότησης του ΦΔ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το έτος 2020, σύμφωνα 
με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 10: Επικύρωση υπ’ αριθμ. 1550/17.12.2019 απόφασης του Προέδρου ΔΣ περί Σχεδίου 
Αποτροπής Καπνίσματος σε κτήρια αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 

Μαινάλου & Μονεμβασίας.  

Αρ. Απόφασης 1.10/2020: επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1550/17.12.2019 απόφασης του Προέδρου ΔΣ 
περί Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος σε κτήρια αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα8.  

 

ΘΕΜΑ 11: 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 2019.  

Αρ. Απόφασης 1.11/2020: έγκριση της Έκθεσης Αναφοράς έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση και 
το Παράρτημα9.  

 
                                                           
8 Η υπ’ αρ. πρωτ. 1550/17.12.2019 Απόφαση Προέδρου ΔΣ περί εγκρίσεως του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και το υπ’ 
αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΖΦ465ΦΥΟ-Ξ8Β) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, περιλαμβάνονται στην 
εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
9 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 2019, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα).  
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ΘΕΜΑ 12: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 
Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ), έτους 2020.  

Αρ. Απόφασης 1.12/2020: έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα. 10 

 

ΘΕΜΑ 13: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
Προμήθειας «Ιματισμού εργασίας του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, 

Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας», βάσει της από τις 06-12-2019 σύμβασης προμήθειας 
του Φορέα Διαχείρισης (Α/Α 07.2019), και σχετικής δαπάνης.  

Αρ. Απόφασης 1.13/2020: έγκριση α) του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης της προμήθειας της σύμβασης και β) την 
έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, «ΝΤΑΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΔΥΣΗΣ Εμπόριο ιματισμού – Υποδημάτων», η οποία ανέρχεται στο ποσό 6.988,00 € με Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα11. 

 

ΘΕΜΑ 14: 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 1.14/2020: επικύρωση των Αποφάσεων και ενεργειών του Προέδρου Δ.Σ, κ. Μήλιου 
Δημητρίου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα12. 

 

ΘΕΜΑ 15: Αλλαγή εκπροσώπων του Φορέα Διαχείρισης στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/ Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Βόρειας Κυνουρίας.  

Αρ. Απόφασης 1.15/2019: επικύρωση του υπ’ αριθμ. 41/13-01-2020 εγγράφου13  του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα.  

                                                           
10 Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔΠΜΜΜ), 
έτους 2020, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
11 Το υπ΄ αριθμ. 09/03-01-2020 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας και το σχέδιο 
Δελτίο Έγκρισης Δαπάνης της προμήθειας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).   
12 Οι εγκριτικές αποφάσεις του Προέδρου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, 
περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
13 Το υπ΄ αριθμ. 41/13-01-2020 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 16: Επικύρωση απόφασης Προέδρου ΔΣ περί Εξουσιοδότησης υπαλλήλου του ΦΔ ως 
Υπεύθυνο καταχώρισης στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων Μητρώου 

Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ) για 
τις πληρωμές των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

Αρ. Απόφασης 1.16/2019: επικύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31/09-01-2020 Απόφασης του Προέδρου 
του ΔΣ14, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.  

 

                                                           
14 Η υπ΄ αριθμ. 31/09-01-2020 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & 
Μονεμβασίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα) 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής 
Προμήθειας «Εξοπλισμού παρακολούθησης τσακαλιών», βάσει της από τις 04-12-2019 

σύμβασης προμήθειας του Φορέα Διαχείρισης (Α/Α 06.2019), και σχετικής δαπάνης. 

Αρ. Απόφασης 1.17/2020: έγκριση α) του Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής και του αντίστοιχου 
δελτίου έγκρισης δαπάνης της προμήθειας της σύμβασης και β) της δαπάνης για την πληρωμή του 
Αναδόχου, «GeoSense Ι.Κ.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό 9.329,76 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 
εισήγηση και το Παράρτημα15. 

 

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορά στη 
λειτουργία του έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., με 

κωδική ονομασία «140 5279 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ -X» εντός περιοχών Natura 2000 GR 2540007 Όρη 
Ανατολικής Λακωνίας και GR 2540001 “Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαιδοροβούνι, Κορακιά, 

Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασίας…… έως Ακρωτήριο Καμήλι». 

Αρ. Απόφασης 1.18/2020: έγκριση της θετικής εισήγησης, επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 
(Ε.Ο.Α.) για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., με κωδική 
ονομασία «140 5279 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ -X» εντός περιοχών Natura 2000 GR 2540007 Όρη Ανατολικής 
Λακωνίας και GR 2540001 “Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαιδοροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, 
Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασίας…… έως Ακρωτήριο Καμήλι, με συγκεκριμένους (γενικούς) 
περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.), σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα και με την τήρηση των 
ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.): 

 Τον αποκλεισμό της δυνατότητας αναρρίχησης του κοινού στον ιστό στήριξης των κεραιο-
διατάξεών της όπως και τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων και όποιους επιπλέον 
περιορισμούς επιβάλει η ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας). 

 Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι 
τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, 
εφ’ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω. 

 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. 

                                                           
15 Το Σχέδιο της Απόφασης επικύρωσης των Πρακτικών, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα). 
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 Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, αχρήστων 
υλικών εργαλείων κ.λ.π. 

 Να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας/ 
πυροπροστασίας. 

 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. 

 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 3: Τροποποίηση της οργανωτικής δομής του Φορέα Διαχείρισης. 

Αρ. Απόφασης 1.19/2020: έγκριση της νέας οργανωτικής δομής του Φορέα Διαχείρισης, των 
αρμοδιοτήτων τμημάτων και Διεύθυνσης και την κατανομή προσωπικού στις οργανωτικές μονάδες 
του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, και την έγκριση καταβολής 
επιδόματος θέσης ευθύνης αρχής γενομένης από την 01.01.2020, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των 

υπαλλήλων του ΦΔΠΜΜΜ, έτους 2020. 

Αρ. Απόφασης 1.20/2020: έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
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Μαινάλου και Μονεμβασίας, έτους 2020, και την αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο για 
δημοσίευσή στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 5: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Εκτίμηση 

περιβαλλοντικών συνθηκών για την υποστήριξη Διαχειριστικών Δράσεων: Προκαταρκτική 
εκτίμηση της περιοχής για επεμβάσεις διαχείρισης αμμοθινικών οικοσυστημάτων» του 

Υποέργου Νο 1, και έγκριση Επαναπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.  

Αρ. Απόφασης 1.21/2020: έγκριση του από 20.12.2019 πρακτικού αξιολόγησης Προσφορών της 
αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την έγκριση του σχεδίου της Διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού, για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Εκτίμηση περιβαλλοντικών 
συνθηκών για την υποστήριξη Διαχειριστικών Δράσεων: Προκαταρκτική εκτίμηση της περιοχής για 
επεμβάσεις διαχείρισης αμμοθινικών οικοσυστημάτων», σύμφωνα με την εισήγηση και το 
Παράρτημα16.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος  
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Μαντάς Παναγιώτης  
 

Αναπληρωματικά μέλη 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
 

Μπακούρης Γεώργιος  

 

                                                           
16 Το από 20.12.2019  πρακτικό αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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