ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου
κας Μαρίας Αναγνωστοπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα Life+: Έγκριση σχεδίου Σύμβασης σύναψης δανείου και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής του
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και
Τελικής Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού παρακολούθησης ψαριών- έλεγχος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου της υπηρεσίας παρακολούθησης
ψαριών.
Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του σταδίου 1 στο έργο:
«Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» μετά από
σχετικό αίτημα του Αναδόχου.
Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Ιούνιο 2013.
Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’ εξάμηνο 2013.
Θέμα 5: Έγκριση μετακινήσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ ΟΠΥΜ.
Θέμα 6: Επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 βάσει της εξουσιοδότησης
της Προέδρου ΔΣ του ΦΔ (58/2013 Απόφαση του ΔΣ) για έλεγχο και αποστολή του στο ΓΛΚ.
Θέμα 7: Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων της Προέδρου Δ.Σ., κας Αναγνωστοπούλου
Μαρίας, στο θέμα της σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας, σύμφωνα με την 29/2013
Απόφαση του ΔΣ.
Θέμα 8: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου της εταιρείας “ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΕ”, σε έκταση 96,798 στρεμμάτων» στη θέση “Πετροβούνι” της Δημοτικής Ενότητας
Οινούντος, Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΡΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου μηνός Ιουνίου του προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης.

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

1

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Θέμα 10 LIFE+: Επικύρωση εγκριτικών εντολών της Προέδρου ΔΣ του ΦΔ κατόπιν της
εξουσιοδότησής της με την υπ' αριθ. 57/2013 απόφαση του ΔΣ της 5ης/02.07.2013
Συνεδρίασης του ΔΣ.
Θέμα 11: Εισήγηση για γνωμοδότηση σχετικά με το έργο «Ασφαλτοστρώσεις –
Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα 2013 (Δ.Ε. Γερονθρών)».
Θέμα 12: Ενημέρωση προς τα μέλη του ΔΣ για την Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2014-2017.
Θέμα 13: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης «Για τις προγραμματιζόμενες
τροποποιήσεις (θα κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή εξάτμισης – οξείδωσης) που αφορούν
την Βιοτεχνία Επεξεργασίας – Τυποποίησης & Εμπορίας Ελαίων & Ελαιολάδου & του
Ελαιοτριβείου».
Θέμα 14 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός υπευθύνου τμήματος Επόπτευσης/ Παρακολούθησης και
Εφαρμογών Διαχείρισης του ΦΔ
Θέμα 15 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός υπευθύνου για την Τράπεζα Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα
Τρίπολης)

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν
παρόντες 8:
Παρόντες
Τακτικοί
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ)
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
3. Σιμάδη Παναγιώτα
4. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)
5. Ατσάλας Ιωάννης

Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπούσμπουρας Δημήτριος
Τσουκάτος Στυλιανός
Σωτηρίου Γεώργιος
Γαλάνης Βασίλειος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος
Ρουμελιώτης Γεώργιος

Αναπληρωματικοί
1. Λεοντίδης Τάκης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
2. Σούρσος Παναγιώτης
3. Δασκαλάκου Ευαγγελία

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γιακουμή Ελένη
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος
Βουλουμάνος Παναγιώτης
Λαλουδάκης Δημήτριος
Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία
Ανεζύρης Νικόλαος
Καχριμάνης Σταύρος
Μητσάκης Σταύρος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα
και Υγροτόπου Μουστού: ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, η κα Δημητρακοπούλου Αγγελική, η
κα Δήμα Αγγελική, ο κ. Μπόγλης Αργύριος και ο κ. Αναστόπουλος Δήμος.
Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κα. Μαρία
Αναγνωστοπούλου, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Life+: Έγκριση σχεδίου Σύμβασης σύναψης δανείου και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής του
Αρ. Απόφασης 59/2013: Την εξουσιοδότηση του κου. Χρήστου Χρυσομάλλη, Αντιπροέδρου
ΔΣ, για την υπογραφή της Σύμβασης σύναψης δανείου.
Αρ. Απόφασης 60/2013: Την έγκριση του σχεδίου Σύμβασης σύναψης δανείου (βλ.
Παράρτημα)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών
και Τελικής Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού παρακολούθησης ψαριώνέλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου της
υπηρεσίας παρακολούθησης ψαριών.
Αρ. Απόφασης 61/2013: Την έγκριση: α) των Πρακτικών Αξιολόγησης Οικονομικών
Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού παρακολούθησης ψαριών
και β) του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού
παρακολούθησης ψαριών Αξιολόγησης (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του σταδίου 1
στο έργο: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και
πινάκων» μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου
Αρ. Απόφασης 62/2013: Την έγκριση του από 16/07/2013 Πρακτικού της Επιτροπής
Παραλαβής του Έργου και της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του Σταδίου 1 κατά 4
μήνες, έως τις 30.11.2013, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε παράταση του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του Σταδίου 2 ή του συνολικού συμβατικού χρόνου
υλοποίησης του Έργου (βλ. Παράρτημα).
.

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

3

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα
Ιούνιο 2013
Αρ. Απόφασης 63/2013: Την έγκριση του Πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Ιούνιο
2013 (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για
το Α’ Εξάμηνο 2013
Αρ. Απόφασης 64/2013: Την έγκριση: α) του Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου
κας Αλεξίας Βαρότσου, β) της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α’ εξάμηνο του
2013, η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 € με Φ.Π.Α. (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 6: Επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 βάσει της
εξουσιοδότησης της Προέδρου ΔΣ του ΦΔ (58/2013 Απόφαση του ΔΣ) για έλεγχο και
αποστολή του στο ΓΛΚ.
Αρ. Απόφασης 65/2013: Εγκρίνουν: α) τον επισυναπτόμενο Προϋπολογισμό για το έτος
2014, β) τους πίνακες ΠΥ 2014, που περιλαμβάνουν και την εκτίμηση για το 2013 (βλ.
Παράρτημα).

Θέμα 7: Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων της Προέδρου Δ.Σ., κας
Αναγνωστοπούλου Μαρίας, στο θέμα της σύναψης σύμβασης με Τεχνικό
Ασφαλείας, σύμφωνα με την 29/2013 Απόφαση του ΔΣ.
Αρ. Απόφασης 66/2013: Επικυρώνουν τις εγκριτικές αποφάσεις της Προέδρου Δ.Σ., κας
Αναγνωστοπούλου Μαρίας, στο θέμα της σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας (βλ.
Παράρτημα).
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Θέμα 8: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου της εταιρείας “ΜΑΡΜΥΚ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ”, σε έκταση 96,798 στρεμμάτων» στη θέση “Πετροβούνι” της
Δημοτικής Ενότητας Οινούντος, Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας.
Αρ. Απόφασης 67/2013: Γνωμοδοτούν θετικά για την υλοποίηση του έργου: «Εκμετάλλευση
λατομείου μαρμάρου της εταιρείας “ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ”, σε έκταση 96,798
στρεμμάτων» στη θέση “Πετροβούνι” της Δημοτικής Ενότητας Οινούντος, Δήμου Σπάρτης της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, με τους ακόλουθους (γενικούς) Περιβαλλοντικούς Όρους
(Π.Ο.):
1. Κατά το στάδιο της αποκατάστασης να γίνει περίφραξη των υπό φύτευση φυτών του
Λατομικού Χώρου, για την προστασία τους από τη βόσκηση.
2. Κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης να γίνεται η εναπόθεση των στείρων μόνο μέσα
στο λατομικό χώρο και να υπάρχει μέριμνα ώστε να αποφευχθούν πιθανές
κατολισθήσεις.
3. Αν έχει πραγματοποιηθεί εναπόθεση στείρων εκτός λατομικού χώρου κατά την
προηγούμενη λειτουργία του λατομείου, ο χώρος αυτός να αποκατασταθεί με τη
σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Σπάρτης και κατόπιν έγκρισης Δασοτεχνικής Μελέτης
που θα εκπονήσει ο εκμεταλλευτής.
4. Να συντηρούνται και να αποκαθίστανται τα υπό φύτευση φυτά, με ποσοστό επιτυχίας
των φυτεύσεων τουλάχιστον 80% και με ευθύνη της εταιρίας.
5. Να γίνεται διαφύλαξη του εδαφικού υλικού για να χρησιμοποιηθεί κατά την
αποκατάσταση. Το εδαφικό υλικό που διαστρώνεται στα στείρα για την φύτευση των
φυτών να έχει τουλάχιστον 1,5 μέτρο βάθος.
6. Στα πρανή πρέπει να γίνουν φυτεύσεις θάμνων και Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra)
καθώς και στα πρανή του δρόμου προσπέλασης.
7. Να γίνεται εκμετάλλευση του λατομείου από πάνω προς τα κάτω με ελάχιστο πλάτος
κάθε εξοφλημένης βαθμίδας να είναι 8 μέτρα και μέγιστο ύψος 8 μέτρα και μετά την
εξόφληση της κάθε βαθμίδας να γίνεται η αποκατάσταση της.
8. Να γίνει οριστική εξόφληση και ταυτόχρονη αποκατάσταση της ανώτερης βαθμίδας
εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της λειτουργίας. Να δοθεί χρονοδιάγραμμα
των εργασιών εκμετάλλευσης και αποκατάστασης (κατά έτος και κατά βαθμίδα
εκμετάλλευσης). Από το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η
εκμετάλλευση διενεργείται αυστηρά από πάνω προς τα κάτω, και αν υπάρξει ανάγκη
ταυτοχρόνως εκμετάλλευσης (2) Βαθμίδων, αυτές θα είναι – υποχρεωτικά – διαδοχικές.
9. Να κατατεθεί στον Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού και στο
Δασαρχείο Σπάρτης κάθε δύο (2) έτη, έκθεση με τον περιβαλλοντικό προγραμματισμό
του επόμενου έτους και τον περιβαλλοντικό απολογισμό των προηγουμένων δύο (2)
ετών. Η έκθεση θα αποτυπώνει το σχεδιασμό, την πρόοδο και απολογισμό των
εργασιών με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση. Τα ανωτέρω σε κάθε
περίπτωση θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση
που προκύψει ανάγκη τροποποίησης των ανωτέρω θα τροποποιηθούν αντίστοιχα και
οι εν λόγω μελέτες.
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10. Σε περίπτωση διακοπής της εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να γίνει
πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΡΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου μηνός Ιουνίου του προσωπικού
του Φορέα Διαχείρισης
Αρ. Απόφασης 68/2013: Εγκρίνουν το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού
για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού μηνός Ιουνίου 2013.

Θέμα 10 LIFE+: Επικύρωση εγκριτικών εντολών της Προέδρου ΔΣ του ΦΔ κατόπιν
της εξουσιοδότησής της με την υπ' αριθ. 57/2013 απόφαση του ΔΣ της
5ης/02.07.2013 Συνεδρίασης του ΔΣ
Αρ. Απόφασης 69/2013: Επικυρώνουν τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της προέδρου ΔΣ
(Πρακτικά Παραλαβής και Δελτία Έγκρισης Δαπανών) (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 11: Εισήγηση για γνωμοδότηση σχετικά με το έργο «Ασφαλτοστρώσεις –
Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα 2013 (Δ.Ε. Γερονθρών)».
Αρ. Απόφασης 70/2013: Γνωμοδοτούν θετικά για την υλοποίηση του συνόλου του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ευρώτα 2013 (Δ.Ε. Γερονθρών)», με φορέα
υλοποίησης τον Δήμο Ευρώτα του Νομού Λακωνίας, με τους εξής όρους:


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



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



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

Θέμα 13: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης «Για τις
προγραμματιζόμενες τροποποιήσεις (θα κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή
εξάτμισης – οξείδωσης) που αφορούν την Βιοτεχνία Επεξεργασίας – Τυποποίησης
& Εμπορίας Ελαίων & Ελαιολάδου & του Ελαιοτριβείου».
Αρ. Απόφασης 71/2013: Γνωμοδοτούν θετικά για την υλοποίηση του έργου: «Για τις
προγραμματιζόμενες τροποποιήσεις που αφορούν την Βιοτεχνία Επεξεργασίας –
Τυποποίησης & Εμπορίας Ελαίων & Ελαιολάδου & του Ελαιοτριβείου» του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας» με τους παρακάτω όρους:
1) Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μη
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981,
του Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α’/02) και τους
όρους της με Α.Π.: 670/17-7-2003 απόφασης του τέως Νομάρχη Αρκαδίας (Διεύθυνση
Περιβάλλοντος).
2) Ο υπεύθυνος της ανωτέρω επιχείρησης να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία και
συντήρηση της δεξαμενής εξάτμισης – οξείδωσης των υγρών αποβλήτων και να
συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμοδίων.
3) Ο υπεύθυνος της ανωτέρω επιχείρησης να είναι υποχρεωμένος για τον καθαρισμό της
δεξαμενής εξάτμισης – οξείδωσης μετά από κάθε ελαιοκομική περίοδο και να επιβλέπει
για τυχόν υπερχείλιση των υγρών αποβλήτων.
4) Η επεξεργασία και η διάθεση των υγρών αποβλήτων της ανωτέρω επιχείρησης στη
δεξαμενή εξάτμισης – οξείδωσης δεν απαλλάσσει αυτήν από την ευθύνη δημιουργίας
κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία, από μολύνσεις, ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμιών,
οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων, την αλλοίωση των φυσικών και χημικών
χαρακτηριστικών των υδάτων ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση αυτών.
5) Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα σχετικά με την αδειοδότηση του παρόντος έργου.
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Θέμα 14 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός υπευθύνου τμήματος Επόπτευσης/ Παρακολούθησης
και Εφαρμογών Διαχείρισης του ΦΔ
Αρ. Απόφασης 72/2013: Ορίζουν τον κ. Μπόγλη Αργύρη ως Υπεύθυνο του τμήματος
Επόπτευσης/ Παρακολούθησης & Εφαρμογών Διαχείρισης, με αναδρομική ισχύ από την
ημερομηνία οικειοθελούς αποχώρησης της κας Βαξεβανίδου Ζαφείρως.

Θέμα 15 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός υπευθύνου για την Τράπεζα Ελλάδος (κεντρικό
κατάστημα Τρίπολης)
Αρ. Απόφασης 73/2013: 1. Τον ορισμό υπεύθυνου για τις συναλλαγές με τη Τράπεζα
Ελλάδας και συγκεκριμένα με το κεντρικό κατάστημα Τριπόλεως, την Πρόεδρο του ΔΣ κα
Μαρία Αναγνωστοπούλου για την υπογραφή των επιταγών και εντολών προς τη Τράπεζα
Ελλάδος με τα ποσά των εγκεκριμένων κατανομών των επιχορηγήσεων.
2. την κα Αγγελική Δήμα, Υπεύθυνη του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦΔ, όπως
παραλαμβάνει τα μπλοκ επιταγών που θα εκδίδονται από τη Τράπεζα Ελλάδος (κεντρικό
κατάστημα Τριπόλεως) και θα τα παραδίδει στην Πρόεδρο του ΦΔ για τις περαιτέρω ενέργειες.
3. την κα Αγγελική Δήμα, Υπεύθυνη του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦΔ, όπως
προσκομίσει στη Τράπεζα Ελλάδος όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα του ΦΔ
προκειμένου η Τράπεζα Ελλάδος να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο αυτών για να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ορισμού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου
Μουστού ως υπολόγου-διαχειριστή του έργου «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» ΣΑΕ 2010ΣΕ07580089.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Μαρία Αναγνωστοπούλου

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Σιμάδη Παναγιώτα
Μαχαίρας Παναγιώτης
Ατσάλας Ιωάννης
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Αναπληρωματικά μέλη
Δασκαλάκου Ευαγγελία
Σούρσος Παναγιώτης
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