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

Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της
Προέδρου κας Μαρίας Αναγνωστοπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ορισμός υπευθύνου συντονισμού του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ
«Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών».
ΘΕΜΑ 2: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον
2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»,
Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».
ΘΕΜΑ 3: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ορισμός Επιτροπών για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών των έργων του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών».
ΘΕΜΑ 4: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των έργων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών».
ΘΕΜΑ 5: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Έγκριση Σύμβασης μεταξύ του ΦΔ και του Πατριωτικού Συλλόγου
Πλατάνου Κυνουρίας για την υλοποίηση του έργου "Διαμόρφωση κήπου Δημοτικού σχολείου
Πλατάνου" του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου
και εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας για την υπογραφή της.
ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τον μήνα Μάιο 2014.
ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης μηνός
Μαΐου 2014.
ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού (ενός Φύλακαεπόπτη) του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού μέσω ΑΣΕΠ.
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης ατόμων με Αναπηρίες
(ΑμεΑ) με την ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ (ΚΕΚ Αττικής, Έδρα: Ξηροπήγαδο Αρκαδίας) και εξουσιοδότηση της
Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας για την υπογραφή του και εκτέλεση όλων των
απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση του.
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ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων έργων παρακολούθησης.
Θέμα 10.1 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων του Υποέργου 3.
Θέμα 10.2 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων του Υποέργου 4.
Θέμα 10.3 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων του Υποέργου 5.
Θέμα 10.4 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων του Υποέργου 8.
Θέμα 10.5 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων του Υποέργου 8.
Θέμα 10.6 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων του Υποέργου 9.
Θέμα 10.7 ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
παραδοτέων του Υποέργου 10.
ΘΕΜΑ 11 ΕΠΠΕΡΑΑ Αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας της σύμβασης του αναδόχου της
υπηρεσίας του Υποέργου 9: «Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών μανιταριών».
ΘΕΜΑ 12 ΕΠΠΕΡΑΑ Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και
εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας “ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” σε θαλάσσια
έκταση 65 στρεμμάτων στον όρμο “Φουσκί” του Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
ΘΕΜΑ 13 ΕΠΠΕΡΑΑ Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και
εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας “ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” σε θαλάσσια
έκταση 50,1 στρεμμάτων στον όρμο “Καλαμάκι” του Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
ΘΕΜΑ 14 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα
και Υγροτόπου Μουστού για το έτος 2013 και έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο
έτους 2013.
ΘΕΜΑ 15 ΕΠΠΕΡΑΑ Συζήτηση επί της απόφασης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας να δημοπρατήσει
δύο καντίνες εντός της Περιοχής Απόλυτης Προστασίας υγροτόπου Μουστού.
ΘΕΜΑ 16: Συζήτηση επί της αντικατάστασης ορισμένων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του
ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης που δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 17 Πιστοποίηση υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης, που θα εξουσιοδοτηθούν να κάνουν
χρήση του συστήματος του Ε.Σ.Υ.Π.
ΘΕΜΑ 18 ΕΠΠΕΡΑΑ Ορισμός Επιτροπών για τις τρέχουσες συμβάσεις
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Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν
παρόντες πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη:
Παρόντες

Απόντες

Τακτικοί
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ)
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)
4. Σωτηρίου Γεώργιος
5. Μπούσμπουρας Δημήτριος

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ατσάλας Ιωάννης
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Γαλάνης Βασίλειος
Τσουκάτος Στυλιανός

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ανεζύρης Νικόλαος
Γιακουμή Ελένη
Δασκαλάκου Ευαγγελία
Καχριμάνης Σταύρος
Λαλουδάκης Δημήτριος
Σούρσος Παναγιώτης
Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος
Λεοντίδης Παναγιώτης

Αναπληρωματικοί
1. Μητσάκης Σταύρος
2. Βουλουμάνος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού: ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος, ο κ. Τρυφωνόπουλος
Γεώργιος και η κα Πανταζή Κατερίνα.
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.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ορισμός υπευθύνου συντονισμού του Τεχνικού Δελτίου
Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών».
Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ,, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Για την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου
Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και κατόπιν της εγκρίσεως της χρηματοδότησης
προτείνεται ο Φορέας Διαχείρισης να προβεί σε ορισμό στελέχους του Φορέα Διαχείρισης ως
Υπεύθυνος Συντονισμού.
Αρμοδιότητες του Υπευθύνου Συντονισμού θα είναι:
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Η σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του
Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»,
Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και η
ηλεκτρονική υποβολή του.



Η Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ορθή υποβολή της
πρότασης.



Η τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου Φακέλου Έργου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα
που απαιτούνται για κάθε ενδεχόμενο έλεγχο από το Πράσινο ταμείο.



Η γενική παρακολούθηση, συντονισμός και έλεγχος της δράσης των στελεχών του
Φορέα για την πραγματοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν στα πλαίσια της
υλοποίησης του ανωτέρω Τεχνικού Δελτίου.



Ο τελικός έλεγχος της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων του
ανωτέρω Τεχνικού Δελτίου μέσα στα προγραμματισθέντα χρονικά όρια και μέσα στα
προϋπολογισθέντα οικονομικά μεγέθη.



Η ενημέρωση των μελών του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης για την πορεία υλοποίησης
του ανωτέρω Τεχνικού Δελτίου.

Προτείνεται και καλείστε να εγκρίνετε τον ορισμό, ως Υπευθύνου Συντονισμού του Τεχνικού Δελτίου
Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών» του κ. Μπόγλη Αργύριου, Συντονιστή Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 58/2014: τον ορισμό, ως Υπευθύνου Συντονισμού του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του
ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών» κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
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ΘΕΜΑ 2: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του ΧΠ «Φυσικό
Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών».
Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο
στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ,, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την με κωδικό ΦΠ1.1_1.2/2014 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 1
στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, Άξονας
Προτεραιότητας 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1 «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», καλούμαστε να υποβάλλουμε πρόταση
χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 45.000,00 € για το έτος 2014. Καταληκτική ημερομηνία για
υποβολή των προτάσεων είναι μέχρις εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. Ως καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή των φακέλων προς πληρωμή ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2014. Η
ολοκλήρωση των έργων που θα εγκριθούν θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
Ωστόσο γίνεται αποδεκτή η υποβολή και προτάσεων που λόγω τεκμηριωμένης ιδιαιτερότητας, έχουν
2ετές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (βλέπε Υποέργο 6).
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε δράσεις που σχετίζονται με την
προστασία και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι
ΦΔΠΠ, καθώς και σε δράσεις σχετικές με την εποπτεία τήρησης των μέτρων αυτών από τρίτους. Όλες
οι δράσεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο εφόσον δεν καλύπτονται από
το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Η πρόταση χρηματοδότησης του Φορέα αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω έργων:
1.

Διαμόρφωση κήπου Δημοτικού σχολείου Πλατάνου

2.

Αναβάθμιση και υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου του ΦΔΟΠΥΜ

3.

Συντήρηση ξύλινων κατασκευών, κτιρίων και οχημάτων

4.

Προμήθεια Υλικών Προώθησης και Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης

5.

Ασφάλεια εξοπλισμού και χώρου εργασίας

6.

Κινηματογραφική ταινία του πάρκου για φεστιβάλ

1

Η με κωδικό ΦΠ1.1_1.2/2014 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, οι Πίνακες
Προϋπολογισμού και το Χρονοδιάγραμμα, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα)
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7.

Τεχνικός Ασφαλείας του ΦΔ έτους 2015

Η περιγραφή των Υποέργων, η σκοπιμότητα τους και ο Προϋπολογισμός τους περιγράφονται στο
επισυναπτόμενο σχέδιο Τεχνικού Δελτίου Πράξης και τους πίνακες Προϋπολογισμού και
Χρονοδιαγράμματος.
Καλείστε να εγκρίνετε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης όρους
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού», όπως θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Πράσινο Ταμείο».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 59/2014: την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον
2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»,
Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», με τίτλο «Στήριξη Φορέα
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού», όπως θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο
Πράσινο Ταμείο.

ΘΕΜΑ 3: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ορισμός Επιτροπών για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών των
έργων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου
Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1:
«Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».
Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ,, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Για την υλοποίηση των έργων και δράσεων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό
Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», και κατόπιν της
εγκρίσεως της χρηματοδότησης προτείνεται ο Φορέας Διαχείρισης να προβεί σε ορισμό μελών Δ.Σ.
και στελεχών του Φορέα Διαχείρισης ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Τριμελών
Επιτροπών Αξιολόγησης, Προσφυγών και Παραλαβής όλων των εγκριθέντων έργων.
Προτείνεται να οριστούν τα παρακάτω πρόσωπα και να συγκροτηθούν οι Τριμελείς Επιτροπές
Αξιολόγησης, Προσφυγών και Παραλαβής ως εξής:
I.

Επιβλέπων των Έργων, ο κ. Μπόγλης Αργύριος, Συντονιστής Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α..

II.
Γραμματέας των Επιτροπών α) Αξιολόγησης, β) Προσφυγών και γ) Παραλαβής, ο κ.
Δημητρακόπουλος Ιωάννης.
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III.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Τακτικά μέλη: Τρυφωνόπουλος Γεώργιος (Πρόεδρος Επιτροπής), Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη
Αγνή
Αναπληρωματικά μέλη: Δήμα Αγγελική, Μπούσμπουρας Δημήτριος, Χρυσομάλλης Χρήστος
IV.

Επιτροπή Προσφυγών

Τακτικά μέλη: Μαχαίρας Παναγιώτης (Πρόεδρος Επιτροπής), Δημάκου Φωτεινή, Αναγνωστοπούλου
Μαρία
Αναπληρωματικά μέλη: Σιμάδη Παναγιώτα, Λυτρίβης Γεώργιος, Κωλέττης Γεώργιος
V.

Επιτροπή Παραλαβής

Τακτικά μέλη: Αναστόπουλος Δήμος (Πρόεδρος Επιτροπής), Αρβανίτης Αδαμάντιος, Μπόγλης
Αργύριος
Αναπληρωματικά μέλη: Σωτηρίου Γεώργιος, Τσουκάτος Στυλιανός, Δασκαλάκου Ευαγγελία.
Καλείστε να εγκρίνετε τις ανωτέρω Επιτροπές».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 60/2014: την έγκριση των Επιτροπών για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών των έργων
του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1
«Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών» σύμφωνα με την εισήγηση ως ακολούθως:
Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης, Προσφυγών και Παραλαβής ως εξής:
I.

Επιβλέπων των Έργων, ο κ. Μπόγλης Αργύριος, Συντονιστής Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α..

II.
Γραμματέας των Επιτροπών α) Αξιολόγησης, β) Προσφυγών και γ) Παραλαβής, ο κ.
Δημητρακόπουλος Ιωάννης.
III.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Τακτικά μέλη: Τρυφωνόπουλος Γεώργιος (Πρόεδρος Επιτροπής), Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη
Αγνή
Αναπληρωματικά μέλη: Δήμα Αγγελική, Μπούσμπουρας Δημήτριος, Χρυσομάλλης Χρήστος
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IV.

Επιτροπή Προσφυγών

Τακτικά μέλη: Μαχαίρας Παναγιώτης (Πρόεδρος Επιτροπής), Δημάκου Φωτεινή, Αναγνωστοπούλου
Μαρία
Αναπληρωματικά μέλη: Σιμάδη Παναγιώτα, Λυτρίβης Γεώργιος, Κωλέττης Γεώργιος
V.

Επιτροπή Παραλαβής

Τακτικά μέλη: Αναστόπουλος Δήμος (Πρόεδρος Επιτροπής), Αρβανίτης Αδαμάντιος, Μπόγλης
Αργύριος
Αναπληρωματικά μέλη: Σωτηρίου Γεώργιος, Τσουκάτος Στυλιανός, Δασκαλάκου Ευαγγελία

ΘΕΜΑ 4: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου
Μαρίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των έργων του Τεχνικού
Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».
Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ,, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Με την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης από το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Στήριξη
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών» και αφού λάβουμε την έγκριση της, θα πρέπει να υλοποιηθούν και
ολοκληρωθούν όλα τα εγκριθέντα έργα/δράσεις σε μικρό χρονικό διάστημα (μέχρι το τέλος του
2014).
Προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι νόμιμες διαδικασίες για την υλοποίηση τους, καλείστε να
εγκρίνετε την εξουσιοδότηση της Προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Δ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την υλοποίηση τους.
Όλα τα προεγκριθέντα θα εγκριθούν οριστικά από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 61/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των έργων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
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8

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

του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου, ΑΠ 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών».

ΘΕΜΑ 5: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Έγκριση Σύμβασης μεταξύ του ΦΔ και του Πατριωτικού
Συλλόγου Πλατάνου Κυνουρίας για την υλοποίηση του έργου "Διαμόρφωση κήπου
Δημοτικού σχολείου Πλατάνου" του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον
2014» του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας
Αναγνωστοπούλου Μαρίας για την υπογραφή της.
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ,, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Ο Πατριωτικός Σύλλογος Πλατάνου Κυνουρίας υπέβαλε στον Φορέα Διαχείρισης το υπ’ αρ. πρωτ.
472/8.4.2014 Αίτημά 2 για να του παρασχεθεί οικονομική στήριξη με σκοπό την διαμόρφωση του
εξωτερικού περιφραγμένου χώρου της αυλής του Σχολείου για την δημιουργία και λειτουργία ενός
ολοκληρωμένου πολιτιστικού χώρου, ο οποίος θα αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής για την
ευρύτερη περιοχή του Πλατάνου Κυνουρίας.
Η πρόταση συνεργασίας, συνοδεύονταν με μελέτη στην οποία περιγράφονται οι απαραίτητες
διαδικασίες για την επέμβαση και διαμόρφωση μικρού Βοτανικού Κήπου στον προαύλιο χώρο του
Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου Κυνουρίας.
Συγκεκριμένα το Έργο περιλαμβάνει: την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού
σχολείου Πλατάνου, όπου υπάρχει μεγάλος ακάλυπτος χώρος, με την κατασκευή ενός Βοτανικού
κήπου μέσα στο οποίο θα φυτευτούν αντιπροσωπευτικά είδη από την πλούσια και σπάνια χλωρίδα
του Πάρνωνα. Ο Φορέας Διαχείρισης θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον χώρο για την διοργάνωση
προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές
εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης. Ακόμη, στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης
θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εν λόγω χώρο κατά τις ξεναγήσεις και σε συνδυασμό με το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον
Πλάτανο Κυνουρίας.

Το υπ. αριθμ. 472/08-04-2014 έγγραφο του Πατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου, η Μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση
μεσογειακού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου», το Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ του
Φορέα Διαχείρισης και του πατριωτικού Συλλόγου Πλατάνου Κυνουρίας για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβάνονται
στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα)

2
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Σε συνέχεια της ανωτέρω πρότασης και κατόπιν διαλόγου και συνεννοήσεων με τον Πατριωτικό
Σύλλογο Πλατάνου Κυνουρίας τόσο για την σκοπιμότητα του έργου, όσο και για τον τρόπο
χρηματοδότησης του, καλείστε:


να εγκρίνετε την ανωτέρω πρόταση συνεργασίας και την υποβολή ως Υποέργο 1
"Διαμόρφωση κήπου Δημοτικού σχολείου Πλατάνου" προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην πρόταση χρηματοδότησης στα πλαίσια του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου,
Άξονας Προτεραιότητας 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»,
σύμφωνα με την με κωδικό ΦΠ1.1_1.2/2014 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του
Πράσινου Ταμείου.

Για να καταστεί το έργο ώριμο προς χρηματοδότηση απαιτείται η Σύναψη Σύμβασης μεταξύ του
Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και του Πατριωτικού Συλλόγου
Πλατάνου Κυνουρίας. Για τον χώρο που θα υλοποιηθεί το έργο ισχύουν τα κάτωθι:
I.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. Τ.Τ. 7441/28.09.2004 Απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας παραχωρήθηκε
προσωρινά η χρήση του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου στον Δήμο Βόρειας
Κυνουρίας, προκειμένου να δημιουργηθεί Λαογραφικό Μουσείο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985.
II.
Με την υπ’ αρ. 318/2003 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας, η χρήση του Σχολείου παραχωρήθηκε από τον εν λόγω Δήμο στον Σύλλογο. Περαιτέρω
με την υπ’ αρ. 129/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εν λόγω
παραχώρηση να έχει διάρκεια 40 ετών.
Καλείστε να εγκρίνετε:




το Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του πατριωτικού Συλλόγου
Πλατάνου Κυνουρίας για την υλοποίηση του έργου, με την προϋπόθεση να εγκριθεί η
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, καθώς, και
την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας για
την υπογραφή της Σύμβασης».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 62/2014:
α) την έγκριση της πρόταση συνεργασίας και την υποβολή ως Υποέργο 1 "Διαμόρφωση κήπου
Δημοτικού σχολείου Πλατάνου" προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην
πρόταση χρηματοδότησης στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον
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2014» του Πράσινου Ταμείου, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών», Μέτρο 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών», σύμφωνα με την με κωδικό ΦΠ1.1_1.2/2014 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του
Πράσινου Ταμείου
β) την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του πατριωτικού Συλλόγου
Πλατάνου Κυνουρίας για την υλοποίηση του έργου, με την προϋπόθεση να εγκριθεί η
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, καθώς, και
γ) την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας για την
υπογραφή της Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τον μήνα Μάιο
2014
Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 33/2011 απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, στην εταιρεία Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ. Στις 14-11-2011
υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της
παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του Φορέα
Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 844/4-6-2014 έκθεση εκτελεσθέντος
έργου για το μήνα Απρίλιο 2014 3, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν
συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 894/13-06-2014
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή
διενεργείται μηνιαίως βασιζόμενοι στην απόφαση του Δ.Σ. της 5ης συνεδρίασης του 2008 (5/16-72008) με θέμα «Σύναψη ρύθμισης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των δαπανών του ΦΔ». Μετά τα
ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:


Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και
του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου,



Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος
& ΣΙΑ, για τον μήνα Μάιο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α.

3

Το υπ’ αριθ. 894/13-6-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες
καθαριότητας» περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων. »
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 63/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα και β) την έγκριση της δαπάνης για την
πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τον μήνα Μάιο 2014, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του ΦΔ μηνός Μαΐου.
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει τον λόγο
στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Υπεύθυνου Τμήματος Επόπτευσης & Φύλαξης, ο οποίος αναφέρει τα
εξής:
«Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης ««Προστασία και διατήρηση της
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.
2007-2013, απαιτείται η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου. Για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου
και των σχετικών διαδικασιών έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης
(Διοικητικό Συμβούλιο) (α.α. 108/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα) σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσωπικού, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα
Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από τους:
1.

Μαρία Αναγνωστοπούλου, πρόεδρος του Δ.Σ.

2.

Γεώργιο Σωτηρίου, μέλος Δ.Σ.

3.

Χρήστο Χρυσομάλλη, μέλος Δ.Σ.

Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα Μάιο 2014 4με τη θετική
εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή
του.».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Το υπ’ αριθ. 5/19-6-2014 Πρακτικό Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» για τον μήνα Μάιο 2014 περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

4
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Αρ. Απόφασης 64/2014: την έγκριση του το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα
Μάιο 2014 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού, σύμφωνα με το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού (ενός
Φύλακα-επόπτη) του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού μέσω
ΑΣΕΠ.
Επί του ογδόου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Κατόπιν της οικειοθελούς αποχώρησης του κου Πλακοκέφαλου Ηλία στις 12.05.2014 δύναται η
αντικατάσταση του από εποχικό προσωπικό (12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του
προγράμματος) με κατ' ελάχιστον τα ίδια προσόντα πρόσληψης του κου Πλακοκέφαλου.
Η άμεση πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού είναι αναγκαία, ώστε το εν λόγω άτομο να καλύψει τις
ανάγκες επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής, ιδίως στην τήρηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν για τους τελικούς δικαιούχους του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητα», καθώς και για την παροχή ολοκληρωμένης διαχείρισης και
προστασίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα – Μουστού. Ειδικότερα, προβλέπεται να απασχοληθεί
το ακόλουθο προσωπικό.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία

Τμήμα
Επόπτευσης,
Φύλαξης και
Εφαρμογών
Διαχείρισης

Έδρα
υπηρεσίας

ΛΕΩΝΙΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ειδικότητα
ΔΕ
ΦΥΛΑΚΩΝΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σ

Αριθμός
ατόμων

1

Διάρκεια
σύμβασης

Πίστωση
2014

Πίστωση
2015

12 μήνες με
δυνατότητα
παράτασης
μέχρι το τέλος
του
προγράμματος

15.484,68 €

16.423,68 €

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:2010ΣΕ07580089 που συγχρηματοδοτείται από
ΕΤΠΑ.
Το εν λόγω προσωπικό, απαιτείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης (Άρθρο 16), να έχει αποδεδειγμένη κατάρτιση ή εμπειρία στο
ειδικό αντικείμενο για το οποίο συνάπτεται σύμβαση εργασίας. Αυτή η απαίτηση προκύπτει από τη
φύση των καθηκόντων που θα εκπονήσει το προσωπικό. Εν συνεχεία παρουσιάζονται τα ειδικά
τυπικά προσόντα που προτείνονται να ζητηθούν από τον υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης
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εποχικού προσωπικού [όπως είχαν εγκριθεί για την ΣΟΧ1/2010 268/3.10.2010 Ανακοίνωση
πρόσληψης, με την οποία προσλήφθηκε ο κος Πλακοκέφαλος].
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ- ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΕΙΔΙΚΩΝ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας «Ειδικού Δασικής
ΔΑΣΙΚΗΣ
Προστασίας» ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
παρακάτω σχολικών μονάδων: Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολή
μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε καθήκοντα φύλαξης
προστατευόμενων περιοχών.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθμ. 1,2 και 4.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε καθήκοντα φύλαξης
προστατευόμενων περιοχών.
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

Καλείστε να αποφασίσετε για πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων-Ειδικών Δασικής
Προστασίας "την έγκριση των ειδικών τυπικών προσόντων που προτείνονται για την θέση που θα
προκηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ με την ΣΟΧ2/2014 5 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση
Η ΣΟΧ2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, περιλαμβάνεται στις
εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
5
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εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 "Πρόγραμμα για την
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας" (που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης με τη μέθοδο
της αυτεπιστασίας), της Πράξης με κωδικό MIS 296761 «Προστασία και Διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ενταγμένου στον Άξονα 9 στα
πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 65/2014: την έγκριση την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ
Φυλάκων-Ειδικών Δασικής Προστασίας και των ειδικών τυπικών προσόντων που προτείνονται για
την θέση που θα προκηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ με την ΣΟΧ2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 "Πρόγραμμα για
την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας" (που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης με τη
μέθοδο της αυτεπιστασίας), της Πράξης με κωδικό MIS 296761 «Προστασία και Διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ενταγμένου στον Άξονα 9 στα
πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης ατόμων με
Αναπηρίες (ΑμεΑ) με την ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ (ΚΕΚ Αττικής, Έδρα: Ξηροπήγαδο Αρκαδίας) και
εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας για την υπογραφή
του και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση του.
Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στο κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου, από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (εφεξής Ε.Υ.Ε.- ΕΚΤ) προγράμματος προκατάρτισης-κατάρτισης,
ο Φορέας Διαχείρισης κλήθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό ως φορέας υποδοχής
τεσσάρων ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) για πρακτική άσκηση, με αντικείμενο κατάρτισης
«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».
Το έργο αυτό εντάσσεται στην Πράξη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος με τίτλο
«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα εξειδικευμένα Κέντρα
Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτητοποιημένων
ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Ο Φορέας Διαχείρισης πρόκειται να διαθέσει τις εγκαταστάσεις του, τον εξοπλισμό του και κάθε
διευκόλυνση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων στο εν λόγω
πρόγραμμα, σε αντικείμενο εργασιών απολύτως συναφές με το αντικείμενο κατάρτισης, για σύνολο
πέντε καταρτιζόμενων και για 360 ώρες πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των μελών του προσωπικού
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του Φορέα Διαχείρισης που πρόκειται να απασχοληθούν για το έτος 2014 ανέρχεται σε δύο άτομα
και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, και τον κ.
Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, υπεύθυνο Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης.
Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες εργασίας,
στο χώρο των καθημερινώς εκτελούμενων διοικητικών εργασιών από το Φορέα Διαχείρισης, ο
οποίος χώρος είναι προσβάσιμος στους καταρτιζόμενους με αναπηρία.
Ο Φορέας Διαχείρισης θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των τριών (3,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για κάθε ώρα και για κάθε καταρτιζόμενο και θα εκδώσει Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. ή όποιο άλλο σχετικό
παραστατικό σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Οι ώρες απουσίας του καταρτιζόμενου θα αφαιρούνται από
την αμοιβή.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης ως φορέας πρακτικής άσκησης ατόμων με
αναπηρία (ΑμεΑ), καλείστε α) να εγκρίνετε την πρόταση συνεργασίας της επιχείρησης ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΤΕΒΕ (ΚΕΚ Αττικής, Έδρα: Ξηροπήγαδο Αρκαδίας) και την υπογραφή του συμφωνητικού
συνεργασίας εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης 6καθώς και β) να εγκρίνετε την εξουσιοδότηση της
Προέδρου του ΦΔ, κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες από το νόμο
ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης. Όλα τα προεγκριθέντα θα εγκριθούν
οριστικά από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 66/2014: α) την έγκριση της πρότασης συνεργασίας της επιχείρησης ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΤΕΒΕ (ΚΕΚ Αττικής, Έδρα: Ξηροπήγαδο Αρκαδίας) και την υπογραφή του συμφωνητικού
συνεργασίας εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης καθώς και β) την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΦΔ,
κα. Αναγνωστοπούλου Μαρία, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες από το νόμο ενέργειες για την
υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το Συμφωνητικό συνεργασίας εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης μεταξύ Αναδόχου Φορέα Διαχείρισης και Επιχείρησης
ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ [ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ] και η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προγράμματος με τίτλο ««Παρεμβάσεις υπέρ
ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής ένταξης ατόμων
με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτητοποιημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα)..
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ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων έργων παρακολούθησης.
Θέμα 10.1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 3
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.1, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 47/2013 απόφαση της 5ης συνεδρίασης (2-7-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών Καταγραφής και παρακολούθησης των τύπων οικοτόπων (Υποέργο 3), στην εταιρεία
ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ. Στις 15-10-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του
Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και
τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 497/14-4-2014
ενδιάμεση έκθεση της Β΄ Φάσης, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν
συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 734/16-05-2014
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 7. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, η οποία ανέρχεται στο
ποσό 9.165,00€ με Φ.Π.Α..

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 67/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ
ΕΠΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 9.165,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.
Το υπ’ αριθ. 734/16-05-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Υποέργου 3 Καταγραφή και
παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων. περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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Θέμα 10.2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 4
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.2, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 47/2013 απόφαση της 5ης συνεδρίασης (2-7-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών Καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών θηλαστικών (Υποέργο 4), στην εταιρεία
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ. Στις 15-10-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του
Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και
τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 600/30-4-2014
ενδιάμεση έκθεση της Β΄ Φάσης, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν
συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 732/16-05-2014
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 8. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 7.019,86€ με Φ.Π.Α..

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 68/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου, και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου,
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 7.019,86€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα.

8

Το υπ’ αριθ. 732/16-05-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Υποέργου 4 Καταγραφή και
παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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Θέμα 10.3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 5
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.3, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με την 47/2013 απόφαση της 5ης συνεδρίασης (2-7-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών
Καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ασπονδύλων (Υποέργο 5), στην εταιρεία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΕ. Στις 15-10-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για
την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του
Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 651/8-5-2014 ενδιάμεση
έκθεση της Β΄ Φάσης, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν συνεχεία, η
έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 733/16-05-2014
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 9. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 9.000,00€ με Φ.Π.Α.

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 69/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου,
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 9.000,00€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα.

9

Το υπ’ αριθ. 733/16-05-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Υποέργου 5 Καταγραφή και
παρακολούθηση των ειδών ασπονδύλων περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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Θέμα 10.4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 8
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.4, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 61/2013 απόφαση της 6ης συνεδρίασης (18-7-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών Καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ψαριών (Υποέργο 8), στο Παν/μιο
Ιωαννίνων. Στις 15-9-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου
για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές
του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα με το υπ’ αριθμ. 1596/31-12-2013 τα
παραδοτέα της Α' Φάσης σύμφωνα με τη σύμβαση που ανέλαβε. Εν συνεχεία, τα παραδοτέα που
παραδόθηκαν από τον ανάδοχο, εξετάστηκαν, στάλθηκαν οι παρατηρήσεις στους Αναδόχους,
επανυποβλήθηκαν (με το υπ' αριθμ. 824/30-5-2014) με ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΦΔ και
εγκρίθηκαν από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’
αριθ. 829/2-6-2014 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 10. Μετά τα ανωτέρω
διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, η οποία ανέρχεται στο
ποσό 9.165,00€ με Φ.Π.Α..

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 70/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ
ΕΠΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 9.165,00€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το υπ’ αριθ. 829/2-6-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Υποέργου 8 περιλαμβάνεται
στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
10
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Θέμα 10.5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 8
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.5, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 61/2013 απόφαση της 6ης συνεδρίασης (18-7-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών Καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ψαριών (Υποέργο 8), στο Παν/μιο
Ιωαννίνων. Στις 15-9-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου
για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές
του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 598/30-4-2014 ενδιάμεση
έκθεση της Β΄ Φάσης, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν συνεχεία, η
έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 830/2-6-2014 πρωτόκολλο
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 11Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παν/μιο Ιωαννίνων, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 5.250,00€ με Φ.Π.Α..

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 71/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παν/μιο
Ιωαννίνων, η οποία ανέρχεται στο ποσό 5.250,00€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα.

11

Το υπ’ αριθ. 830/02-06-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Υποέργου 8 Καταγραφή και
παρακολούθηση των ειδών ψαριών περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
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Θέμα 10.6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 9
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.6, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 47/2013 απόφαση της 5ης συνεδρίασης (2-7-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών Καταγραφής και αξιολόγηση των ειδών μανιταριών (Υποέργο 9), στο Παν/μιο Αθηνών.
Στις 31-1-2014 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την
εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του
Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα με το υπ’ αριθμ. 428/31-3-2014 τα παραδοτέα
της Α' Φάσης σύμφωνα με τη σύμβαση που ανέλαβε. Εν συνεχεία, τα παραδοτέα που παραδόθηκαν
από τον ανάδοχο, εξετάστηκαν, στάλθηκαν οι παρατηρήσεις στους Αναδόχους, επανυποβλήθηκαν
(με το υπ' αριθμ. 866/11-6-2014) με ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΦΔ και εγκρίθηκαν από
την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 868/11-6-2014
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 12. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παν/μιο Αθηνών, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 3.750,00€ με Φ.Π.Α..

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 72/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παν/μιο
Αθηνών, η οποία ανέρχεται στο ποσό 3.750,00€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα.

12

Το υπ’ αριθ. 868/11-06-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Υποέργου 9 Καταγραφή και
αξιολόγηση των ειδών μανιταριών περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
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Θέμα 10.7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου 10
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.7, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 47/2013 απόφαση της 5ης συνεδρίασης (2-7-2013) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών Καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ψαριών (Υποέργο 8), στην εταιρεία
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ. Στις 15-10-2013 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του
Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και
τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 537/16-4-2014
ενδιάμεση έκθεση της Β΄ Φάσης, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν
συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 737/16-5-2014 πρωτόκολλο
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 13. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 6.247,54€ με Φ.Π.Α..

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 73/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου,
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 6.247,54€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Παράρτημα.

13

Το υπ’ αριθ. 737/16-05-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Υποέργου 10 Καταγραφή
και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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ΘΕΜΑ 11 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας της σύμβασης του αναδόχου
της υπηρεσίας του Υποέργου 9: «Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών μανιταριών».
Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, θέμα 10.7, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης,, ο οποίος
αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης κατακυρώθηκε η
ανάθεση της υπηρεσίας του Υποέργου 9: «Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών μανιταριών» στον
ανάδοχο «Πανεπιστήμιο Αθηνών» με επιστημονική υπεύθυνο την κα Γκόνου-Ζάγκου Ζαχαρούλα.
Όμως, η πολύμηνη απεργία των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ δεν επέτρεψε την έγκαιρη
υπογραφή της σύμβασης. Η λήξη της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων και ο ακόλουθος φόρτος
εργασίας τους είχε σαν αποτέλεσμα την υπογραφή της σύμβασης την 31η Ιανουαρίου 2014. Η
διάρκεια της υπηρεσίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 266/26-3-2013 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού είναι 24 μήνες, χωρίς όμως να ξεπερνά η λήξη της σύμβασης την 31η Οκτωβρίου 2015.
Εκ παραδρομής, η καθυστερημένη υπογραφή της σύμβασης από το ΕΚΠΑ δε συνοδεύτηκε από την
προσαρμογή της καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με τη διακήρυξη και ως εκ τούτου στην
υπογεγραμμένη σύμβαση αναφέρεται ότι η υπηρεσία διαρκεί 24 μήνες και όχι 21 μήνες που είναι η
πραγματική χρονική διάρκεια από την 31η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.
Καλείστε να εγκρίνετε την τροποποίηση της σύμβασης για το Υποέργο 9 14ώστε να αναγράφεται η
πραγματική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας των 21 μηνών».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 74/2014: την έγκριση την τροποποίηση της σύμβασης για το Υποέργο 9 ώστε να
αναγράφεται η πραγματική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας των 21 μηνών, σύμφωνα με το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 12 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αύξηση
δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας
“ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” σε θαλάσσια έκταση 65 στρεμμάτων στον όρμο “Φουσκί” του Δήμου
Νότιας Κυνουρίας».
Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο
στον κο Αναστόπουλο Δήμο, Υπευθύνου Τμήματος Επόπτευσης/ Φύλαξης και Εφαρμογών
Διαχείρισης ο οποίος αναφέρει τα εξής:
14

Η Σύμβαση για την ανάθεση του Έργου «Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών μανιταριών» χειροπτέρων

περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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«Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Γενική Διεύθυνση
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού διαβιβάστηκε προς τον Φορέα μας
το με Α.Π. 12367/375/14-3-2014 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας
της εταιρείας “ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” σε θαλάσσια έκταση 65 στρεμμάτων στον όρμο “Φουσκί” του
Δήμου Νότιας Κυνουρίας», όπως προβλέπεται από:
1.
Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας
Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος
και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας)
της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013).
2.
Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
3.
Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης υπάγεται και «Η
παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους,
καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» του Ν.
2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»),
Γενικά στοιχεία - Περιγραφή του έργου (στοιχεία από την Μ.Π.Ε.)
Πρόκειται για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας με παράλληλη προσαρμογή
της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας πάχυνσης
θαλασσινών ψαριών. Καθώς και την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των
χερσαίων εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εντός της ζώνης
αιγιαλού & παραλίας, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».
Πιο συγκεκριμένα στη θέση «Φουσκί», η εταιρία διαθέτει μονάδα πάχυνσης Θαλάσσιων
Μεσογειακών Ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 590 τόνων, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 65
στρεμμάτων. Επίσης σε παρακείμενη παραχωρημένη δημόσια χερσαία έκταση 4.000 m2, διαθέτει
εγκαταστάσεις υποστήριξης της πλωτής μονάδας πάχυνσης, όπου περιλαμβάνονται κτίριο
αποθηκών, γραφεία κλπ.
Η εταιρία είχε υποβάλει στην Κτηματική Υπηρεσία κατά το έτος 2004, σχετικό αίτημα για τη
νομιμοποίηση εγκαταστάσεων και κατασκευών εντός της ζώνης αιγιαλού & παραλίας, που
κατασκευάστηκαν για την εξυπηρέτηση της πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση «Φουσκί» σύμφωνα
με το Νόμο 2971/2001. 15
Ο Χάρτης στη θέση ΦΟΥΣΚΙ και οι Φωτογραφίες [Φουσκί 1, 2, 3, 4] περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

15
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Πιο συγκεκριμένα αιτήθηκε εγκαταστάσεις οι οποίες περιελάμβαναν τα ακόλουθα:


Διάνοιξη δρόμου επιφανείας 1367 μέτρων



Πέτρινο τοίχο αντιστήριξης μήκους 14,80 μέτρων



Τετραγωνική βάση γερανού από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 4 Χ 3 μέτρων



Πλατφόρμα από σκυρόδεμα επιφανείας 88,12 m2



Πέτρινο τοίχο αντιστήριξης μήκους 23 μέτρων



Πλατφόρμα από σκυρόδεμα επιφανείας 41,70 m2



Τρία σιλό



Ξύλινος οικίσκος επιφανείας 3,40 m2

Το ανωτέρω αίτημα της εταιρίας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν υπήρξαν ενέργειες από την αρμόδια
Κτηματική Υπηρεσία.
Με την παρούσα μελέτη ζητείται:
1.
Η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας και παράλληλα η προσαρμογή της
ετήσιας δυναμικότητας και ο εκσυγχρονισμός των πλωτών εγκαταστάσεων.
2.
Η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των χερσαίων εγκαταστάσεων
υποστήριξης.
3.
Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού & παραλίας, με σκοπό την
επικαιροποίηση του αιτήματος της εταιρίας στην Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Αρκαδίας.
Για τη λειτουργία της πλωτής μονάδας πάχυνσης έχουν εκδοθεί οι εξής άδειες – αποφάσεις:


Η υπ’ αριθμόν 3153/11-8-2004 (ορθή επανάληψη:8-9-2004) Απόφαση αναμίσθωσης της
θαλάσσιας έκτασης και η υπ’ αριθμόν 15495/2885/4-8-2009 τροποποίησή της.



Η υπ’ αριθμόν 15910/14-9-2004 Σύμβαση αναμίσθωσης θαλάσσιου χώρου και η υπ’ αριθμόν
10804/6-10-2009 τροποποίησή της.



Η υπ’ αριθμόν οικ. 12842/20-6-2002 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και οι υπ’
αριθμόν 975/4/12-8-2004 και 4688/9/3-3-2010 τροποποιήσεις αυτής.



Η υπ’ αριθμόν 337/22-7-2002 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και οι υπ. αριθμό 3983/15-9-2004
και 10494/1748/29-4-2010 τροποποιήσεις αυτής.



Η υπ’ αριθμόν 1763/2010/22-11-2012 άδεια χρήσης υδατικών πόρων



Η υπ’ αριθμόν 5603/4-12-2009 Απόφαση χορήγησης κτηνιατρικής άδειας και η υπ’ αριθμόν
240684/13-1-2010 απόφαση χορήγησης κωδικού αριθμού.



Για τη λειτουργία των χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων σε παραχωρημένη έκταση
4.000 m2, έχουν εκδοθεί οι παρακάτω διοικητικές πράξεις:
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Η υπ’ αριθμόν 73548/8-12-1998 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την
κατασκευή χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και η υπ’ αριθμόν 3723/4-11-2004
τροποποίησή της ως προς την επωνυμία.



Η υπ’ αριθμόν 1764/11-10-2004 Απόφαση ανανέωσης άδειας εγκατάστασης χερσαίων
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.



Η υπ’ αριθμόν 4955/14-9-2004 απόφαση έγκρισης μελέτης και καθορισμού αποδέκτη
διάθεσης των αποβλήτων του πλυντηρίου διχτυών.



Η υπ’ αριθμόν 2469/16-11-1998 έγκριση διάνοιξης του δρόμου



Η υπ’ αριθμόν 164/2002 οικοδομική άδεια.

Το έργο σύμφωνα με το Νόμο 4014/20-9-2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) και την υπ’ αριθμόν 1958/13-12012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά την
κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 (παρ. 4) του Νόμου 4014/2011, κατατάσσεται στην 2η Υποκατηγορία της
Κατηγορίας (Α2) (Ομάδα 8–Υδατοκαλλιέργειες), είδος δραστηριότητας: εκτροφή θαλάσσιων
μεσογειακών ιχθύων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 122343/19-1-2004 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του
Υ.ΠΕ.Κ.Α τα συνοδά έργα της δραστηριότητας θα πρέπει να εξετάζονται ενιαία. Για τις περιπτώσεις
όπου τα επιμέρους ή τα συνοδά έργα κατατάσσονται σε μικρότερες κατηγορίες από αυτή του κυρίως
έργου, τότε το συνολικό έργο θα εξετάζεται σύμφωνα με την υψηλότερη κατάταξη του επιμέρους ή
του συνοδού ή του κυρίως έργου όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002).
Με την ψήφιση του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και του Π.Δ.
138/23-12-2010 (ΦΕΚ 231Α/27-12-2010), αρμόδιες πλέον για τη μίσθωση των θαλάσσιων εκτάσεων
καθώς και την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων βάσει των οποίων λειτουργεί η δραστηριότητα,
είναι οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 31722/4-11-2011(ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011) «Έγκριση Ειδικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» ανήκει σε (Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) Π.Α.Υ.
κατηγορίας Α και συγκεκριμένα στην Π.Α.Υ. Α.4.2. – Ακτές Αρκαδίας, Περιφερειακής Ενότητας
Αρκαδίας, με κύρια ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια και
οστρακοκαλλιέργεια για τις οποίες αναφέρεται (Άρθρο 5) ότι:
“Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, με
σημαντική συγκέντρωση μονάδων. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας
Π.Α.Υ. . Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση
υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ. με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται
η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους
βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση των 20 στρεμμάτων μέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις
υπόλοιπες μονάδες επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% στο διάστημα της πενταετίας
μέχρι την έγκριση Π.Ο.Α.Υ. ”
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την εφαρμογή της ΚΥΑ 31722/4-11-2011(ΦΕΚ 2505/Β/4-112011) «Έγκριση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», επιτρέπεται
αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% και κατά συνέπεια αυτή θα διαμορφωθεί στους 737,5 τόνους
από τους 590 που είναι τώρα.
Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις μετά την προσαρμογή της ετήσιας
δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό θα ανέρχεται σε 21.083,535 m2, όπου μεταφράζεται σε
ποσοστό 32,4% εντός του μισθωμένου χώρου των 65 στρεμμάτων, η οποία είναι σύμφωνη με την υπ.
αριθμό οικ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο των υπουργείων Υ.ΠΕ.Κ.Α και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην οποία ορίζεται ότι η συνολική επιφάνεια των πλωτών
εγκαταστάσεων της μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας της θαλάσσιας
έκτασης της μονάδας.
Χερσαίες εγκαταστάσεις
Στην έκταση των 4.000 m2 η εταιρία προχώρησε στην κατασκευή των ακόλουθων εγκαταστάσεων
για τις οποίες ζητά την περιβαλλοντική αδειοδότηση:


Κτίριο, το οποίο αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 258,30m2 και πατάρι εμβαδού 66,48 m2.
Το κτίριο περιλαμβάνει αποθήκη, γραφείο, εστιατόριο-κουζίνα, αποδυτήρια γυναικών &
ανδρών και πατάρι.



Χώρο τοποθέτησης πλυντηρίου διχτυών, επιφάνειας 5m2.



Στεγανή δεξαμενή αστικών λυμάτων, επιφάνειας 5m3 όπου αποθηκεύονται τα αστικά λύματα
του προσωπικού.



Δεξαμενή λυμάτων πλυντηρίου διχτυών, όγκου 1,5m3.



Αγωγός Φ50 προσαγωγής θαλασσινού νερού, από τον οποίο τροφοδοτείται με νερό το
πλυντήριο διχτυών.



Αγωγός Φ60 εκροής θαλασσινού νερού , από τον οποίο εξέρχεται το νερό κατά τη λειτουργία
του πλυντηρίου διχτυών.



Εγκαταστάσεις στις ζώνες αιγιαλού– παραλίας, εκτός της έκτασης των 4000m2.



Πλατφόρμα από σκυρόδεμα εμβαδού 88,12 m2 για την φόρτωση/εκφόρτωση αλιευμάτων και
την εξυπηρέτηση των αναγκών της πλωτής μονάδας πάχυνσης.



Πέτρινος τοίχος αντιστήριξης μήκους 15,61 μέτρων ο οποίος κατασκευάστηκε λόγω
υψομετρικής διαμόρφωσης του χώρου.

Το εμβαδό των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον αιγιαλό ανέρχεται σε 98,79 m2 .
Αφού ελέγχθηκε κατά το δυνατόν η εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και λαμβάνοντας
υπόψη:
1.
Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
3010/2002,
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2.
Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α’), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών,
3.
Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης υπάγεται και «Η
παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους,
καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» του Ν.
2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
4.
Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας
Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος
και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας)
της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013),
5.
Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» ,
6.
Την υπ. αριθμό 122343/19-1-2004 Εγκύκλιο, «Διευκρινίσεις σχετικά µε θέματα ορισμού.
κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο¬τήτων,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002»,
7.
Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
8.
Την ΚΥΑ 31722/4-11-2011(ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011) «Έγκριση Ειδικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»,
9.
Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων»,
10.
Την ΥΑ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2011) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες»

παραθέτουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ΄ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010), οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις
χωροθετούνται εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα στις
εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της
Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης.
Μετά από επιτόπιο έλεγχο με το υπ' αριθμ. 592/29-4-2014 Δελτίο Αυτοψίας, σε συνεργασία με
στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα την προϊσταμένη του Τμήματος
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Περιβάλλοντος και τον προϊστάμενο του Τμήματος Υδροοικονομίας στην ιχθυοκαλλιέργεια της
εταιρίας “ΣΕΛΟΝΤΑ”, στον όρμο στη θέση “ΦΟΥΣΚΙ” του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, διαπιστώθηκε
μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε λειτουργία μαζί με παρελκόμενες εγκαταστάσεις όπως ένα κτίριο
αποθήκευσης και μια προβλήτα για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού εισηγείται
θετικά για την συνέχιση του εν λόγω έργου με τους ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους
(Π.Ο.):


Για να περιοριστεί η παρέμβαση στο τοπίο και η οπτική όχληση, και εφόσον πρόκειται για
εντατική μονάδα, ο αριθμός των κλωβών θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις μέγιστες
τελικές ιχθυοφορτίσεις για την προσαρμογή της μονάδας στην τελική παραγωγή των 737,5
τόνων ψαριών ετησίως, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο ελάχιστος δυνατός αριθμός κλωβών.



Τα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων της μονάδας
και της περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν θα παρακολουθούνται συστηματικά με
ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με σκοπό την αξιολόγηση
των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην οικολογική κατάσταση των παράκτιων
υδάτων.



Tα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα της
μονάδας και περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν, θα παρακολουθούνται συστηματικά με
ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με σκοπό την αξιολόγηση
των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην οικολογική κατάσταση του βυθού
στον όρμο και στην ευρύτερη περιοχή αυτού.



Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να συνταχθεί πρόγραμμα παρακολούθησης
στο οποίο θα καθορίζονται οι παράμετροι και οι δείκτες που θα παρακολουθούνται και η
περιοδικότητα των δειγματοληψιών, ενώ θα ορίζονται και συγκεκριμένοι χρόνοι στους
οποίους οι σχετικές αναφορές θα υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σχέδιο του
προγράμματος παρακολούθησης θα προταθεί από τον φορέα λειτουργίας του έργου και θα
οριστικοποιηθεί μετά από συνεργασία και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης,
εύχρηστο και με άμεση πρόσβαση για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο αρχείο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αξιολόγηση των
επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και
προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις στη λειτουργία της μονάδας ή και στον σχεδιασμό
παρακολούθησης. Οι αναφορές θα αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις
αρμόδιες υπηρεσίες (στην Δ/νση Υδάτων Πελ/σου και στην υπηρεσία Αλιείας) στα χρονικά
διαστήματα που θα έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί έμμεσα ή
άμεσα, ξαφνική ή απροσδόκητη οξεία περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή της
μονάδας ή στο ευρύτερο αυτής περιβάλλον για τον οποιοδήποτε λόγο (ενδογενή δηλ.
σχετιζόμενο με τη λειτουργία της μονάδας, ή εξωγενή δηλ. σχετιζόμενο με το εξωτερικό
περιβάλλον), θα προβεί άμεσα και εκτάκτως στην απαραίτητη δειγματοληψία με σκοπό να
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εξακριβώσει τα αίτια της επιβάρυνσης και θα ενημερώσει γραπτώς τις αρμόδιες υπηρεσίες
αυθημερόν.


Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται όποτε η κατάσταση της καθαριότητας τους το
επιβάλλει.



Στην πλωτή μονάδα δεν θα διατηρούνται ιχθυοτροφές για την αποφυγή κινδύνου ρύπανσης
της θάλασσας σε περίπτωση ατυχήματος.



Τα νεκρά και άρρωστα ψάρια θα απομακρύνονται και οι ποσότητες των νεκρών ψαριών θα
καταγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Για τη γονιδιακή θωράκιση του ελεύθερου ιχθυοπληθυσμού, τα άρρωστα και
παραμορφωμένα ψάρια θα θανατώνονται και θα παραδίνονται για ειδική διαχείριση και δεν
θα ρίχνονται για κανένα λόγο στη θάλασσα.



Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών
εγκαταστάσεων δεν θα εμπεριέχονται ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
θεωρούνται επικίνδυνες για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον και για τις
οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους.



Στην μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη
κατάλοιπα, ο δε φορέας του έργου θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος.



Δεν θα γίνεται καμία ανεξέλεγκτη διάθεση (π.χ. απόρριψη, εκροή, εναπόθεση) των
αποβλήτων που παράγονται από τις εργασίες κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της
μονάδας (π.χ. κάθε είδους λιπαντικών, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών και καύσιμων,
συσκευασιών, κάθε είδους απορριμμάτων των εγκαταστάσεων κ.λπ.), ενώ η διαχείρισή τους
θα γίνεται ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα θα διατίθενται προς ανακύκλωση σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, υλικά δε, που τυχόν περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά (βαρέα μέταλλα
κ.λπ.) θα διατίθενται ξεχωριστά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι άχρηστοι συσσωρευτές θα παραδίδονται σε
διαχειριστή που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και θα διατηρείται αρχείο πρωτοκόλλων
παράδοσης – παραλαβής με αναγραφή των ποσοτήτων, υπογεγραμμένων και σφραγισμένων
από τον παραλήπτη.



Κατά την φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα τηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του
εσωτερικού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου και τα άχρηστα υλικά θα οδηγούνται σε
κατάλληλους χώρους όπου πραγματοποιείται νομίμως οργανωμένη συγκέντρωση και
διάθεση απορριμμάτων.



Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα υλικά
αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, θα
απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και θα διατίθενται σε χώρους όπου
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γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.


Η περιοχή της ακτής που βρίσκεται κοντά στη μονάδα θα πρέπει να διατηρείται καθαρή και
τυχόν άχρηστα υλικά που προκύπτουν από τη μονάδα θα απομακρύνονται.



Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας ο φορέας του έργου με δική του ευθύνη και
δικούς του πόρους και μέσα σε εύλογο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
θα επαναφέρει τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση στην αρχική της κατάσταση και το σύνολο
του εξοπλισμού της θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την εισήγηση».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 56/2014: για την συνέχιση του εν λόγω έργου με τους ακόλουθους
περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.), σύμφωνα με το Παράρτημα:


Για να περιοριστεί η παρέμβαση στο τοπίο και η οπτική όχληση, και εφόσον πρόκειται
για εντατική μονάδα, ο αριθμός των κλωβών θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις
μέγιστες τελικές ιχθυοφορτίσεις για την προσαρμογή της μονάδας στην τελική
παραγωγή των 735,5 τόνων ψαριών ετησίως, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο ελάχιστος
δυνατός αριθμός κλωβών.



Όλα τα συστήματα προστασίας από θηρευτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, μη
θανατηφόρα και να αποτρέπουν τον αποκλεισμό της άγριας πανίδας.



Συνιστάται, όπου απαιτείται, να τοποθετούνται επιφανειακά δίχτυα για την αποτροπή
άγριων πτηνών. Η προτεινόμενη λύση όπου υπάρχουν ανάλογα προβλήματα είναι η
χρήση τεταμένου διχτυού (χρησιμοποιώντας συνδυασμό βαριδιών και σχοινιών).



Τα δίχτυα θα πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος ματιού ώστε να αποφεύγεται η
παγίδευση πτηνών και να είναι τεταμένα με τη βοήθεια βυθιζόμενων βαριδιών. Όλα τα
δίχτυα θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά.



Όποιο ζώο ή πτηνό παγιδεύεται θα πρέπει να απελευθερώνεται απευθείας στο φυσικό
του περιβάλλον ενώ αν έχει τραυματιστεί σοβαρά θα πρέπει με συμφωνία της
αρμόδιας αρχής να απομακρύνεται με ανθρωπιστικό τρόπο.



Τα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων της
μονάδας και της περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν θα παρακολουθούνται
συστηματικά με ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με
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σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην
οικολογική κατάσταση των παράκτιων υδάτων.


Τα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα
της μονάδας και περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν, θα παρακολουθούνται
συστηματικά με ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με
σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην
οικολογική κατάσταση του βυθού στον όρμο και στην ευρύτερη περιοχή αυτού.



Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να συνταχθεί πρόγραμμα
παρακολούθησης στο οποίο θα καθορίζονται οι παράμετροι και οι δείκτες που θα
παρακολουθούνται και η περιοδικότητα των δειγματοληψιών, ενώ θα ορίζονται και
συγκεκριμένοι χρόνοι στους οποίους οι σχετικές αναφορές θα υποβάλλονται στις
αρμόδιες υπηρεσίες. Σχέδιο του προγράμματος παρακολούθησης θα προταθεί από
τον φορέα λειτουργίας του έργου και θα οριστικοποιηθεί μετά από συνεργασία και τις
υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης, εύχρηστο και με άμεση πρόσβαση για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο αρχείο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των
μετρήσεων, αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του
θαλάσσιου οικοσυστήματος και προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις στη λειτουργία της
μονάδας ή και στον σχεδιασμό παρακολούθησης. Οι αναφορές θα αποστέλλονται σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες (στην Δ/νση Υδάτων Πελ/σου
και στην υπηρεσία Αλιείας) στα χρονικά διαστήματα που θα έχουν συμφωνηθεί στο
πρόγραμμα παρακολούθησης.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί έμμεσα
ή άμεσα, ξαφνική ή απροσδόκητη οξεία περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή της
μονάδας ή στο ευρύτερο αυτής περιβάλλον για τον οποιοδήποτε λόγο (ενδογενή δηλ.
σχετιζόμενο με τη λειτουργία της μονάδας, ή εξωγενή δηλ. σχετιζόμενο με το
εξωτερικό περιβάλλον), θα προβεί άμεσα και εκτάκτως στην απαραίτητη
δειγματοληψία με σκοπό να εξακριβώσει τα αίτια της επιβάρυνσης και θα ενημερώσει
γραπτώς τις αρμόδιες υπηρεσίες αυθημερόν.



Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται όποτε η κατάσταση της καθαριότητας
τους το επιβάλλει.



Στην πλωτή μονάδα δεν θα διατηρούνται ιχθυοτροφές για την αποφυγή κινδύνου
ρύπανσης της θάλασσας σε περίπτωση ατυχήματος.



Τα νεκρά και άρρωστα ψάρια θα απομακρύνονται και οι ποσότητες των νεκρών
ψαριών θα καταγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Για τη γονιδιακή θωράκιση του ελεύθερου ιχθυοπληθυσμού, τα άρρωστα και
παραμορφωμένα ψάρια θα θανατώνονται και θα παραδίνονται για ειδική διαχείριση
και δεν θα ρίχνονται για κανένα λόγο στη θάλασσα.



Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών
εγκαταστάσεων δεν θα εμπεριέχονται ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία θεωρούνται επικίνδυνες για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο
περιβάλλον και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους.



Στην μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν
ελαιώδη κατάλοιπα, ο δε φορέας του έργου θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποφυγή ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος.



Δεν θα γίνεται καμία ανεξέλεγκτη διάθεση (π.χ. απόρριψη, εκροή, εναπόθεση) των
αποβλήτων που παράγονται από τις εργασίες κατασκευής, λειτουργίας και
συντήρησης της μονάδας (π.χ. κάθε είδους λιπαντικών, υγρών συσσωρευτών ή άλλων
υγρών και καύσιμων, συσκευασιών, κάθε είδους απορριμμάτων των εγκαταστάσεων
κ.λπ.), ενώ η διαχείρισή τους θα γίνεται ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.



Τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα θα διατίθενται προς ανακύκλωση σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, υλικά δε, που τυχόν περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά (βαρέα
μέταλλα κ.λπ.) θα διατίθενται ξεχωριστά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι άχρηστοι συσσωρευτές θα παραδίδονται σε
διαχειριστή που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και θα διατηρείται αρχείο πρωτοκόλλων
παράδοσης – παραλαβής με αναγραφή των ποσοτήτων, υπογεγραμμένων και
σφραγισμένων από τον παραλήπτη.



Κατά την φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα τηρείται σχολαστικά η
καθαριότητα του εσωτερικού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου και τα άχρηστα
υλικά θα οδηγούνται σε κατάλληλους χώρους όπου πραγματοποιείται νομίμως
οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων.



Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα υλικά
αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, θα
απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και θα διατίθενται σε χώρους
όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων και σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.



Η περιοχή της ακτής που βρίσκεται κοντά στη μονάδα θα πρέπει να διατηρείται
καθαρή και τυχόν άχρηστα υλικά που προκύπτουν από τη μονάδα θα
απομακρύνονται.



Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας ο φορέας του έργου με δική του
ευθύνη και δικούς του πόρους και μέσα σε εύλογο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τις
αρμόδιες υπηρεσίες, θα επαναφέρει τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση στην αρχική της
κατάσταση και το σύνολο του εξοπλισμού της θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε
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κατάλληλες εγκαταστάσεις εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 13 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αύξηση
δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας
“ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” σε θαλάσσια έκταση 50,1 στρεμμάτων στον όρμο “Καλαμάκι” του
Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κο Αναστόπουλο Δήμο, Υπευθύνου Τμήματος Επόπτευσης/ Φύλαξης και Εφαρμογών
Διαχείρισης ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Γενική Διεύθυνση
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού διαβιβάστηκε προς τον Φορέα μας
το με Α.Π. 17470/607/03-04-2014 έγγραφό της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας
της εταιρείας “ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” σε θαλάσσια έκταση 50,1 στρεμμάτων στον όρμο “Καλαμάκι” του
Δήμου Νότιας Κυνουρίας», όπως προβλέπεται από:
1.
Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας
Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος
και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας)
της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013).
2.
Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
3.
Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης υπάγεται και «Η
παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους,
καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» του Ν.
2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»),
Γενικά στοιχεία - Περιγραφή του έργου (στοιχεία από την Μ.Π.Ε.)
Πρόκειται για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας με παράλληλη προσαρμογή
της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας πάχυνσης
θαλασσινών ψαριών. Καθώς και την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των
χερσαίων εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων εντός της ζώνης
αιγιαλού & παραλίας, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».
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Πιο συγκεκριμένα στη θέση «Καλαμάκι», η εταιρία διαθέτει μονάδα πάχυνσης Θαλάσσιων
Μεσογειακών Ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 474 τόνων, σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση
50,1στρεμμάτων.
Η εταιρία είχε υποβάλει στην Κτηματική Υπηρεσία κατά το έτος 2004, σχετικό αίτημα για τη
νομιμοποίηση εγκαταστάσεων στη ζώνη αιγιαλού, που κατασκευάστηκαν για την εξυπηρέτηση της
πλωτής μονάδας πάχυνσης σύμφωνα με το Νόμο 2971/2001.
Πιο συγκεκριμένα αιτήθηκε εγκαταστάσεις οι οποίες περιελάμβαναν τα ακόλουθα:


Τρία μεταλλικά σιλό ύψους 4,40 μέτρων



Ομαλοποίηση του χώρου έδρασης των σιλό από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 2,5Χ9=22,5
m2.



Μεταλλική βάση έδρασης γερανού

Το ανωτέρω αίτημα της εταιρίας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν υπήρξαν ενέργειες από την αρμόδια
Κτηματική Υπηρεσία.
Με την παρούσα μελέτη ζητείται:
1.
Η αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 474 τόνους σε 592,5 τόνους, ο εκσυγχρονισμός των
πλωτών εγκαταστάσεων προκειμένου για την καλύτερη διαχείριση της παραγωγής, η έκδοση
περιβαλλοντικών όρων για τη συνέχιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθώς και
2.
η αδειοδότηση εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού, με σκοπό την επικαιροποίηση του
αιτήματος της εταιρίας στην Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Αρκαδίας.
Για τη λειτουργία της πλωτής μονάδας πάχυνσης έχουν εκδοθεί οι εξής άδειες – αποφάσεις:


Η υπ’ αριθμόν 3154/11-8-2004 Απόφαση αναμίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης και η υπ’
αριθμόν 15492/2884/4-8-2009 τροποποίησή της.



Η υπ’ αριθμόν 15911/14-9-2004 Σύμβαση αναμίσθωσης θαλάσσιου χώρου και η υπ’ αριθμόν
10805/6-10-2009 τροποποίησή της.



Η υπ’ αριθμόν οικ. 128451/20-6-2002 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και οι υπ’
αριθμόν 4687/09/3\26-2-2010 τροποποίησή της.



Η υπ’ αριθμόν 3980/15-9-2004 Άδεια λειτουργίας και η υπ. αριθμό 10490/1746/29-4-2010
τροποποίησή της.



Η υπ’ αριθμόν 1767/2010/22-11-2012 άδεια χρήσης νερού



Η υπ’ αριθμόν 5604/4-12-2009 Άδεια κτηνιατρικής και η υπ’ αριθμόν 240683/13-1-2010
απόφαση χορήγησης κωδικού αριθμού.

Το έργο σύμφωνα με το Νόμο 4014/20-9-2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) και την υπ’ αριθμόν 1958/13-12012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά την
κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 (παρ. 4) του Νόμου 4014/2011, κατατάσσεται στην 2η Υποκατηγορία της
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Κατηγορίας (Α2) (Ομάδα 8–Υδατοκαλλιέργειες), είδος δραστηριότητας: εκτροφή θαλάσσιων
μεσογειακών ιχθύων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 122343/19-1-2004 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του
Υ.ΠΕ.Κ.Α. τα συνοδά έργα της δραστηριότητας θα πρέπει να εξετάζονται ενιαία.
Για τις περιπτώσεις όπου τα επιμέρους ή τα συνοδά έργα κατατάσσονται σε μικρότερες κατηγορίες
από αυτή του κυρίως έργου, τότε το συνολικό έργο θα εξετάζεται σύμφωνα με την υψηλότερη
κατάταξη του επιμέρους ή του συνοδού ή του κυρίως έργου όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 15393/2332/58-2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002).
Κατόπιν των παραπάνω, αρμόδιες υπηρεσίες για τη μίσθωση των θαλάσσιων εκτάσεων καθώς και
την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων βάσει των οποίων λειτουργεί η δραστηριότητα είναι της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ τον έλεγχο της δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα να ασκούν οι
Υπηρεσίες Αλιείας, Κτηνιατρικής, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Νομού Αρκαδίας.
Με την ψήφιση του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και του Π.Δ.
138/23-12-2010 (ΦΕΚ 231Α/27-12-2010), αρμόδιες πλέον για τη μίσθωση των θαλάσσιων εκτάσεων
καθώς και την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων βάσει των οποίων λειτουργεί η δραστηριότητα,
είναι οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 31722/4-11-2011(ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011) «Έγκριση Ειδικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» ανήκει σε (Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) Π.Α.Υ.
κατηγορίας Α και συγκεκριμένα στην Π.Α.Υ. Α.4.2. – Ακτές Αρκαδίας, Περιφερειακής Ενότητας
Αρκαδίας, με κύρια ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια και
οστρακοκαλλιέργεια για τις οποίες αναφέρεται (Άρθρο 5) ότι:
“Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, με
σημαντική συγκέντρωση μονάδων. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση εντός της ίδιας
Π.Α.Υ. . Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση
υφιστάμενων μονάδων εγκατεστημένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ. με την προϋπόθεση να μην μεταβάλλονται
η έκταση μίσθωσης και η δυναμικότητα των αρχικών μονάδων. Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους
βιωσιμότητας των μονάδων με μισθωμένη έκταση των 20 στρεμμάτων μέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις
υπόλοιπες μονάδες επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% στο διάστημα της πενταετίας
μέχρι την έγκριση Π.Ο.Α.Υ. ”
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την εφαρμογή της ΚΥΑ 31722/4-11-2011(ΦΕΚ 2505/Β/4-112011) «Έγκριση Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», επιτρέπεται
αύξηση της δυναμικότητας κατά 25% και κατά συνέπεια αυτή θα διαμορφωθεί στους 592,5 τόνους
από τους 474 που είναι τώρα.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ, η αύξηση δυναμικότητας με εφαρμογή της υπ. αριθμόν οικ.
121570/1866/12-6-2009 Κοινής Εγκυκλίου των υπουργείων Υ.ΠΕ.Κ.Α και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, θα μπορεί να γίνει μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών
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συνθηκών, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία θεσμοθέτησης Π.Ο.Α.Υ., σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Υποστηρικτικές - Χερσαίες εγκαταστάσεις
Η εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας στη θέση “Καλαμάκι” θα εξυπηρετούνται από τις χερσαίες
εγκαταστάσεις στην έκταση των 4.000 m2 που διαθέτει η εταιρία στη θέση «Φουσκί» και
περιλαμβάνουν:


Κτίριο, το οποίο αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 258,30m2 και πατάρι εμβαδού 66,48 m2.
Το κτίριο περιλαμβάνει αποθήκη, γραφείο, εστιατόριο-κουζίνα, αποδυτήρια γυναικών &
ανδρών και πατάρι.



Χώρο τοποθέτησης πλυντηρίου διχτυών, επιφάνειας 5m2.



Στεγανή δεξαμενή αστικών λυμάτων, επιφάνειας 5m3 όπου αποθηκεύονται τα αστικά λύματα
του προσωπικού.



Δεξαμενή λυμάτων πλυντηρίου διχτυών, όγκου 1,5m3.



Αγωγός Φ50 προσαγωγής θαλασσινού νερού, από τον οποίο τροφοδοτείται με νερό το
πλυντήριο διχτυών.



Αγωγός Φ60 εκροής θαλασσινού νερού , από τον οποίο εξέρχεται το νερό κατά τη λειτουργία
του πλυντηρίου διχτυών.



Εγκαταστάσεις στις ζώνες αιγιαλού– παραλίας, εκτός της έκτασης των 4000m2.



Πλατφόρμα από σκυρόδεμα εμβαδού 88,12 m2 για την φόρτωση/εκφόρτωση αλιευμάτων και
την εξυπηρέτηση των αναγκών της πλωτής μονάδας πάχυνσης.



Πέτρινος τοίχος αντιστήριξης μήκους 15,61 μέτρων ο οποίος κατασκευάστηκε λόγω
υψομετρικής διαμόρφωσης του χώρου.

Το εμβαδό των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον αιγιαλό ανέρχεται σε 98,79 m2 .
Όπως προαναφέρθηκε η εταιρία είχε υποβάλλει στην Κτηματική Υπηρεσία αίτημα νομιμοποίησης
των ακόλουθων εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού στη θέση “Καλαμάκι” για την καλύτερη
εξυπηρέτηση :


Τρία μεταλλικά σιλό ύψους 4,40 μέτρων



Ομαλοποίηση του χώρου έδρασης των σιλό από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 2,5Χ9=22,5
m2.



Μεταλλική βάση έδρασης γερανού

Το συνολικό εμβαδό που είχε αιτηθεί η εταιρία ανέρχονταν σε 243,5 m2.
Με τη παρούσα μελέτη η εταιρία ζητά την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για τμήμα αιγιαλού
εμβαδού 244,11 m2, ο οποίος θα περιλαμβάνει πλατφόρμα εγκατάστασης, 3 σιλό επιφανείας 22,5
m2, στα οποία θα τοποθετούνται οι ιχθυοτροφές που θα διανέμονται στους κλωβούς εκτροφής.
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Για τις εγκαταστάσεις εντός της ζώνης αιγιαλού, η εταιρία θα επικαιροποιήσει το αίτημα της στην
Κτηματική Υπηρεσία.
Αφού ελέγχθηκε κατά το δυνατόν η εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και λαμβάνοντας
υπόψη:
1.
Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
3010/2002,
2.
Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α’), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών,
3.
Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης υπάγεται και «Η
παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους,
καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» του Ν.
2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
4.
Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας
Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος
και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας)
της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού» και τροποποιήσεις αυτής (δυνάμει των ΦΕΚ
160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013),
5.
Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» ,
6.
Την υπ. αριθμό 122343/19-1-2004 Εγκύκλιο, «Διευκρινίσεις σχετικά µε θέματα ορισμού.
κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002»,
7.
Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
8.
Την ΚΥΑ 31722/4-11-2011(ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011) «Έγκριση Ειδικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και στρατηγικής μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»,
9.
Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων»,
10.
Την ΥΑ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2011) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες»

παραθέτουμε τα εξής:
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Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ΄ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010), οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις
χωροθετούνται εντός ορίων χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα στις
εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της
Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης.
Μετά από επιτόπιο έλεγχο με το υπ' αριθμ. 843/04-06-2014 Δελτίο Αυτοψίας, σε συνεργασία με
στέλεχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα τον προϊστάμενο του Τμήματος
Υδροοικονομίας στην ιχθυοκαλλιέργεια της εταιρίας “ΣΕΛΟΝΤΑ”, στον όρμο στη θέση “Καλαμάκι”
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, διαπιστώθηκε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε λειτουργία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού
εισηγείται:
1.
αρνητικά για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για το τμήμα αιγιαλού εμβαδού 244,11 m2
που έχει αιτηθεί, λόγω ότι οι ανάγκες της μονάδας στη θέση “Καλαμάκι” εξυπηρετούνται από τις
χερσαίες εγκαταστάσεις που διαθέτει η εταιρία στη θέση «Φουσκί» (βλ. χάρτης Καλαμάκι 16).
2.
θετικά για την συνέχιση του εν λόγω έργου και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 474
τόνους σε 592,5 τόνους με τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):


Για να περιοριστεί η παρέμβαση στο τοπίο και η οπτική όχληση, και εφόσον πρόκειται για
εντατική μονάδα, ο αριθμός των κλωβών θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις μέγιστες
τελικές ιχθυοφορτίσεις για την προσαρμογή της μονάδας στην τελική παραγωγή των 737,5
τόνων ψαριών ετησίως, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο ελάχιστος δυνατός αριθμός κλωβών.



Τα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων της μονάδας
και της περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν θα παρακολουθούνται συστηματικά με
ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με σκοπό την αξιολόγηση
των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην οικολογική κατάσταση των παράκτιων
υδάτων.



Tα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα της
μονάδας και περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν, θα παρακολουθούνται συστηματικά με
ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με σκοπό την αξιολόγηση
των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην οικολογική κατάσταση του βυθού
στον όρμο και στην ευρύτερη περιοχή αυτού.



Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να συνταχθεί πρόγραμμα παρακολούθησης
στο οποίο θα καθορίζονται οι παράμετροι και οι δείκτες που θα παρακολουθούνται και η
περιοδικότητα των δειγματοληψιών, ενώ θα ορίζονται και συγκεκριμένοι χρόνοι στους
οποίους οι σχετικές αναφορές θα υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σχέδιο του
προγράμματος παρακολούθησης θα προταθεί από τον φορέα λειτουργίας του έργου και θα
οριστικοποιηθεί μετά από συνεργασία και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Χάρτης στη θέση ΚΑΛΑΜΑΚΙ και οι Φωτογραφίες [Καλαμάκι 1, 2] περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
16
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Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης,
εύχρηστο και με άμεση πρόσβαση για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο αρχείο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, αξιολόγηση των
επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και
προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις στη λειτουργία της μονάδας ή και στον σχεδιασμό
παρακολούθησης. Οι αναφορές θα αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις
αρμόδιες υπηρεσίες (στην Δ/νση Υδάτων Πελ/σου και στην υπηρεσία Αλιείας) στα χρονικά
διαστήματα που θα έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί έμμεσα ή
άμεσα, ξαφνική ή απροσδόκητη οξεία περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή της
μονάδας ή στο ευρύτερο αυτής περιβάλλον για τον οποιοδήποτε λόγο (ενδογενή δηλ.
σχετιζόμενο με τη λειτουργία της μονάδας, ή εξωγενή δηλ. σχετιζόμενο με το εξωτερικό
περιβάλλον), θα προβεί άμεσα και εκτάκτως στην απαραίτητη δειγματοληψία με σκοπό να
εξακριβώσει τα αίτια της επιβάρυνσης και θα ενημερώσει γραπτώς τις αρμόδιες υπηρεσίες
αυθημερόν.



Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται όποτε η κατάσταση της καθαριότητας τους το
επιβάλλει.



Στην πλωτή μονάδα δεν θα διατηρούνται ιχθυοτροφές για την αποφυγή κινδύνου ρύπανσης
της θάλασσας σε περίπτωση ατυχήματος.



Τα νεκρά και άρρωστα ψάρια θα απομακρύνονται και οι ποσότητες των νεκρών ψαριών θα
καταγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Για τη γονιδιακή θωράκιση του ελεύθερου ιχθυοπληθυσμού, τα άρρωστα και
παραμορφωμένα ψάρια θα θανατώνονται και θα παραδίνονται για ειδική διαχείριση και δεν
θα ρίχνονται για κανένα λόγο στη θάλασσα.



Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών
εγκαταστάσεων δεν θα εμπεριέχονται ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
θεωρούνται επικίνδυνες για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον και για τις
οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους.



Στην μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη
κατάλοιπα, ο δε φορέας του έργου θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος.



Δεν θα γίνεται καμία ανεξέλεγκτη διάθεση (π.χ. απόρριψη, εκροή, εναπόθεση) των
αποβλήτων που παράγονται από τις εργασίες κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της
μονάδας (π.χ. κάθε είδους λιπαντικών, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών και καύσιμων,
συσκευασιών, κάθε είδους απορριμμάτων των εγκαταστάσεων κ.λπ.), ενώ η διαχείρισή τους
θα γίνεται ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα θα διατίθενται προς ανακύκλωση σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, υλικά δε, που τυχόν περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά (βαρέα μέταλλα
κ.λπ.) θα διατίθενται ξεχωριστά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι άχρηστοι συσσωρευτές θα παραδίδονται σε
διαχειριστή που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και θα διατηρείται αρχείο πρωτοκόλλων
παράδοσης – παραλαβής με αναγραφή των ποσοτήτων, υπογεγραμμένων και σφραγισμένων
από τον παραλήπτη.



Κατά την φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα τηρείται σχολαστικά η καθαριότητα του
εσωτερικού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου και τα άχρηστα υλικά θα οδηγούνται σε
κατάλληλους χώρους όπου πραγματοποιείται νομίμως οργανωμένη συγκέντρωση και
διάθεση απορριμμάτων.



Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα υλικά
αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, θα
απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και θα διατίθενται σε χώρους όπου
γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.



Η περιοχή της ακτής που βρίσκεται κοντά στη μονάδα θα πρέπει να διατηρείται καθαρή και
τυχόν άχρηστα υλικά που προκύπτουν από τη μονάδα θα απομακρύνονται.



Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας ο φορέας του έργου με δική του ευθύνη και
δικούς του πόρους και μέσα σε εύλογο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
θα επαναφέρει τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση στην αρχική της κατάσταση και το σύνολο
του εξοπλισμού της θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την εισήγηση».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 57/2014: α) να μην εκδοθούν Περιβαλλοντικοί Όροι για το τμήμα αιγιαλού εμβαδού
244,11 m2 που έχει αιτηθεί, λόγω του ότι οι ανάγκες της μονάδας στη θέση “Καλαμάκι”
εξυπηρετούνται από τις χερσαίες εγκαταστάσεις που διαθέτει η εταιρία στη θέση «Φουσκί» και β) να
συνεχιστεί το έργο με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 474 τόνους σε 592,5 τόνους, σύμφωνα
με το Παράρτημα, με τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):


Για να περιοριστεί η παρέμβαση στο τοπίο και η οπτική όχληση, και εφόσον πρόκειται
για εντατική μονάδα, ο αριθμός των κλωβών θα πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις
μέγιστες τελικές ιχθυοφορτίσεις για την προσαρμογή της μονάδας στην τελική
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παραγωγή των 592,5 τόνων ψαριών ετησίως, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο ελάχιστος
δυνατός αριθμός κλωβών.


Όλα τα συστήματα προστασίας από θηρευτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, μη
θανατηφόρα και να αποτρέπουν τον αποκλεισμό της άγριας πανίδας.



Συνιστάται, όπου απαιτείται, να τοποθετούνται επιφανειακά δίχτυα για την αποτροπή
άγριων πτηνών. Η προτεινόμενη λύση όπου υπάρχουν ανάλογα προβλήματα είναι η
χρήση τεταμένου διχτυού (χρησιμοποιώντας συνδυασμό βαριδιών και σχοινιών).



Τα δίχτυα θα πρέπει να έχουν τέτοιο μέγεθος ματιού ώστε να αποφεύγεται η
παγίδευση πτηνών και να είναι τεταμένα με τη βοήθεια βυθιζόμενων βαριδιών. Όλα τα
δίχτυα θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά.



Όποιο ζώο ή πτηνό παγιδεύεται θα πρέπει να απελευθερώνεται απευθείας στο φυσικό
του περιβάλλον ενώ αν έχει τραυματιστεί σοβαρά θα πρέπει με συμφωνία της
αρμόδιας αρχής να απομακρύνεται με ανθρωπιστικό τρόπο.



Τα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των παράκτιων υδάτων της
μονάδας και της περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν θα παρακολουθούνται
συστηματικά με ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με
σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην
οικολογική κατάσταση των παράκτιων υδάτων.



Tα βιολογικά και φυσικοχημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα
της μονάδας και περιοχής που γειτνιάζει άμεσα με αυτήν, θα παρακολουθούνται
συστηματικά με ευθύνη του φορέα λειτουργίας και από πιστοποιημένο εργαστήριο, με
σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την λειτουργία της μονάδας στην
οικολογική κατάσταση του βυθού στον όρμο και στην ευρύτερη περιοχή αυτού.



Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω θα πρέπει να συνταχθεί πρόγραμμα
παρακολούθησης στο οποίο θα καθορίζονται οι παράμετροι και οι δείκτες που θα
παρακολουθούνται και η περιοδικότητα των δειγματοληψιών, ενώ θα ορίζονται και
συγκεκριμένοι χρόνοι στους οποίους οι σχετικές αναφορές θα υποβάλλονται στις
αρμόδιες υπηρεσίες. Σχέδιο του προγράμματος παρακολούθησης θα προταθεί από
τον φορέα λειτουργίας του έργου και θα οριστικοποιηθεί μετά από συνεργασία και τις
υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης, εύχρηστο και με άμεση πρόσβαση για τακτικό ή έκτακτο έλεγχο
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο αρχείο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των
μετρήσεων, αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατάσταση διατήρησης του
θαλάσσιου οικοσυστήματος και προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις στη λειτουργία της
μονάδας ή και στον σχεδιασμό παρακολούθησης. Οι αναφορές θα αποστέλλονται σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες (στην Δ/νση Υδάτων Πελ/σου
και στην υπηρεσία Αλιείας) στα χρονικά διαστήματα που θα έχουν συμφωνηθεί στο
πρόγραμμα παρακολούθησης.
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Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που αντιληφθεί έμμεσα
ή άμεσα, ξαφνική ή απροσδόκητη οξεία περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή της
μονάδας ή στο ευρύτερο αυτής περιβάλλον για τον οποιοδήποτε λόγο (ενδογενή δηλ.
σχετιζόμενο με τη λειτουργία της μονάδας, ή εξωγενή δηλ. σχετιζόμενο με το
εξωτερικό περιβάλλον), θα προβεί άμεσα και εκτάκτως στην απαραίτητη
δειγματοληψία με σκοπό να εξακριβώσει τα αίτια της επιβάρυνσης και θα ενημερώσει
γραπτώς τις αρμόδιες υπηρεσίες αυθημερόν.



Τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών θα διατηρούνται καθαρά, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
κυκλοφορία του νερού και θα αντικαθίστανται όποτε η κατάσταση της καθαριότητας
τους το επιβάλλει.



Στην πλωτή μονάδα δεν θα διατηρούνται ιχθυοτροφές για την αποφυγή κινδύνου
ρύπανσης της θάλασσας σε περίπτωση ατυχήματος.



Τα νεκρά και άρρωστα ψάρια θα απομακρύνονται και οι ποσότητες των νεκρών
ψαριών θα καταγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Για τη γονιδιακή θωράκιση του ελεύθερου ιχθυοπληθυσμού, τα άρρωστα και
παραμορφωμένα ψάρια θα θανατώνονται και θα παραδίνονται για ειδική διαχείριση
και δεν θα ρίχνονται για κανένα λόγο στη θάλασσα.



Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών
εγκαταστάσεων δεν θα εμπεριέχονται ουσίες που σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία θεωρούνται επικίνδυνες για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο
περιβάλλον και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους.



Στην μονάδα δεν θα χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν
ελαιώδη κατάλοιπα, ο δε φορέας του έργου θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την αποφυγή ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος.



Δεν θα γίνεται καμία ανεξέλεγκτη διάθεση (π.χ. απόρριψη, εκροή, εναπόθεση) των
αποβλήτων που παράγονται από τις εργασίες κατασκευής, λειτουργίας και
συντήρησης της μονάδας (π.χ. κάθε είδους λιπαντικών, υγρών συσσωρευτών ή άλλων
υγρών και καύσιμων, συσκευασιών, κάθε είδους απορριμμάτων των εγκαταστάσεων
κ.λπ.), ενώ η διαχείρισή τους θα γίνεται ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.



Τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα θα διατίθενται προς ανακύκλωση σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, υλικά δε, που τυχόν περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά (βαρέα
μέταλλα κ.λπ.) θα διατίθενται ξεχωριστά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι άχρηστοι συσσωρευτές θα παραδίδονται σε
διαχειριστή που λειτουργεί με νόμιμη άδεια και θα διατηρείται αρχείο πρωτοκόλλων
παράδοσης – παραλαβής με αναγραφή των ποσοτήτων, υπογεγραμμένων και
σφραγισμένων από τον παραλήπτη.



Κατά την φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα τηρείται σχολαστικά η
καθαριότητα του εσωτερικού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου και τα άχρηστα
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υλικά θα οδηγούνται σε κατάλληλους χώρους όπου πραγματοποιείται νομίμως
οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων.


Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα υλικά
αποσυσκευασίας των ιχθυοτροφών καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, θα
απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και θα διατίθενται σε χώρους
όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων και σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.



Η περιοχή της ακτής που βρίσκεται κοντά στη μονάδα θα πρέπει να διατηρείται
καθαρή και τυχόν άχρηστα υλικά που προκύπτουν από τη μονάδα θα
απομακρύνονται.



Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της μονάδας ο φορέας του έργου με δική του
ευθύνη και δικούς του πόρους και μέσα σε εύλογο χρόνο που θα συμφωνηθεί με τις
αρμόδιες υπηρεσίες, θα επαναφέρει τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση στην αρχική της
κατάσταση και το σύνολο του εξοπλισμού της θα διατεθεί προς ανακύκλωση σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 14 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για το έτος 2013 και έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού
Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2013.
Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 34/2011 απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή
υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή, στην εταιρεία «RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί
Σύμβουλοι ΑΕ», η οποία μετονομάστηκε σε «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί
Σύμβουλοι Ανώνυμος Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Mazars Α.Ε.». Στις 15-11-2011 υπογράφηκε η
Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω
υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο
Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα για το έτος 2013 την Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου, τον Ισολογισμό και
τα Αποτελέσματα Χρήσης, τα οποία αποτελούν παραδοτέα της Σύμβασης που ανέλαβε. Επίσης,
υπέβαλε και τον Ισολογισμό με Πιστοποίηση του, ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Φορέα
Διαχείρισης παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την Οικονομική θέση του Φορέα κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2013 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε. Το
ανωτέρω Πιστοποιητικό, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, στο
ΥΠΕΚΑ και στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ως υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης.
Συνεπώς η τέταρτη φάση της παρούσας σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, η έκθεση
που παραδόθηκε από τον Ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 900/16-06-2014 πρωτόκολλο οριστικής
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ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
προϋποθέσεις για:

17

Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι

•

Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης, του Ισολογισμού και των
Αποτελεσμάτων Χρήσης.

•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων, δηλαδή της Αναλ. Έκθεσης Ελέγχου, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων
Χρήσης και του Πιστοποιητικού, της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου εταιρείας
«Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» για το έτος 2013.

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2013, η οποία ανέρχεται
στο ποσό 2.829,00 € με Φ.Π.Α..

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 75/2014:
α) Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης, του Ισολογισμού και των
Αποτελεσμάτων Χρήσης.
β) Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων,
δηλαδή της Αναλ. Έκθεσης Ελέγχου, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του
Πιστοποιητικού, της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου εταιρείας «Mazars Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» για το έτος 2013.
γ) Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2013, η οποία ανέρχεται στο
ποσό 2.829,00 € με Φ.Π.Α., .σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 15 ΕΠΠΕΡΑΑ: Συζήτηση επί της απόφασης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας να
δημοπρατήσει δύο καντίνες εντός της Περιοχής Απόλυτης Προστασίας υγροτόπου
Μουστού.
Επί του δέκατου πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία έδωσε το
λόγο στον εκπρόσωπο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κ. Γκαύρο Δημήτριο ο οποίος ανέπτυξε τις
θέσεις του Δήμου για τη δημοπράτηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού στην περιοχή Απόλυτης
Προστασίας υγροτόπου Μουστού. Στη συνέχεια η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία έδωσε το λόγο στον

Ο Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης και το υπ’ αριθμ. 900/16-6-2014 πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
17
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κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Υπευθύνου Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα
εξής:
«Κατόπιν της απόφασης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας να δημοπρατήσει δύο καντίνες εντός της
Περιοχής Απολύτου Προστασίας του Μουστού, ο Φορέας Διαχείρισης έχει προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες. Έχουν αποσταλεί από το Φορέα Διαχείρισης τα έγγραφα, υπ’ αριθμ. 607/30-4-2014 με
θέμα «Δημοπράτηση χρήσης παραλίας εντασσόμενης σε Περιοχή Απολύτου Προστασίας από το
Δήμο Β. Κυνουρίας» και υπ’ αριθμ. 785/27-5-2014 με θέμα «Αναφορά σχετικά με παράνομη
δημοπράτηση από το Δήμο Β. Κυνουρίας του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας
εντασσόμενων σε Περιοχή Απόλυτης Προστασίας». Στη συνέχεια παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία
μας, το υπ’ αριθμ. 1319/6-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Αναφορά για δημοπράτηση
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού - παραλίας στην περιοχή Μουστού, εντός περιοχών προστασίας του
όρους Πάρνωνα και του υγροτόπου Μουστού, στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ν. Αρκαδίας» και το υπ’
αριθμ. 6483/10-6-2014 έγγραφο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με θέμα «Αποστολή στοιχείων». Ο
Φορέας Διαχείρισης απέστειλε στη συνέχεια το υπ’ αριθμ. 864/11-6-2014 έγγραφο με θέμα
«Αποστολή στοιχείων» και παρέλαβε το υπ’ αριθμ. 6516/12-6-2014 έγγραφο του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας με θέμα «Εγκατάσταση κινητής Καντίνας σε περιοχές απόλυτης προστασίας της Φύσης»,
το υπ’ αριθμ. 1474/17-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Αναφορά για δημοπράτηση δικαιώματος
χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός της «Περιοχής Απόλυτης Προστασίας της Φύσης 2.ΙΙ (Υγρότοπος
Μουστού)» της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού, στο Δήμο
Βόρειας Κυνουρίας ν. Αρκαδίας» και το υπ’ αριθμ. 728/10-6-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας
με θέμα «Ανάκληση σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας μας». Στη συνέχεια ο Φορέας Διαχείρισης
απέστειλε το υπ’ αριθμ. 908/18-6-2014 έγγραφο με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με παράνομη
δημοπράτηση από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας
περιοχών εντασσόμενων σε Περιοχή Απολύτου Προστασίας 18». Με βάση το παραπάνω ιστορικό
καλείστε στο παρόν ΔΣ να αποφασίσετε για τις επόμενες κινήσεις στις οποίες θα προβεί ο ΦΔ σχετικά

Το υπ’ αριθμ. 607/30-4-2014 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης με θέμα «Δημοπράτηση χρήσης παραλίας εντασσόμενης
σε Περιοχή Απολύτου Προστασίας από το Δήμο Β. Κυνουρίας», το υπ’ αριθμ. 785/27-5-2014 έγγραφο του Φορέα
Διαχείρισης με θέμα «Αναφορά σχετικά με παράνομη δημοπράτηση από το Δήμο Β. Κυνουρίας του δικαιώματος χρήσης
αιγιαλού και παραλίας εντασσόμενων σε Περιοχή Απόλυτης Προστασίας»., το υπ’ αριθμ. 1319/6-6-2014 έγγραφο του
ΥΠΕΚΑ με θέμα «Αναφορά για δημοπράτηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού - παραλίας στην περιοχή Μουστού, εντός
περιοχών προστασίας του όρους Πάρνωνα και του υγροτόπου Μουστού, στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ν. Αρκαδίας»,, το
υπ’ αριθμ. 6483/10-6-2014 έγγραφο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με θέμα «Αποστολή στοιχείων», το υπ’ αριθμ. 864/116-2014 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης με θέμα «Αποστολή στοιχείων», το υπ’ αριθμ. 6516/12-6-2014 έγγραφο του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας με θέμα «Εγκατάσταση κινητής Καντίνας σε περιοχές απόλυτης προστασίας της Φύσης»., το
υπ’ αριθμ. 1474/17-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Αναφορά για δημοπράτηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας εντός της «Περιοχής Απόλυτης Προστασίας της Φύσης 2.ΙΙ (Υγρότοπος Μουστού)» της προστατευόμενης
περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού, στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ν. Αρκαδίας»., το υπ’ αριθμ. 728/10-62014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας με θέμα «Ανάκληση σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας μας»., το υπ’ αριθμ.
908/18-6-2014 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με παράνομη δημοπράτηση από το
Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας περιοχών εντασσόμενων σε Περιοχή Απολύτου
Προστασίας»., το αρχείο ΧΕΡΟΝΗΣΙ\XARTES XERONISI.docx, το αρχείο ΧΕΡΟΝΗΣΙ\ΤΑΙΠΕΔ_1.pdf και το αρχείο
ΧΕΡΟΝΗΣΙ\ΤΑΙΠΕΔ_2.pdf, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
18
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με το ζήτημα της λειτουργίας δύο καντινών εντός της Περιοχής Απολύτου Προστασίας του
υγροτόπου Μουστού.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 76/2014: να αποσταλεί έγγραφο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων το
οποίο να κοινοποιηθεί και στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, στο οποίο να ζητείται η ορθή οριοθέτηση
των δημοπρατούμενων καντινών εντός της Περιοχής Απολύτου Προστασίας, σύμφωνα με το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 16: Συζήτηση επί της αντικατάστασης ορισμένων τακτικών και αναπληρωματικών
μελών του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης που δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
Επί του δέκατου έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης κάθε
μήνα, έχει επισημανθεί ότι ορισμένα από τα τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη απουσιάζουν
συστηματικά και δε συμμετέχουν στις συνεδριάσεις».
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης σχετικά με το θέμα των απουσιών ορισμένων τακτικών και
αναπληρωματικών μελών του ΔΣ,
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 77/2014: να ερωτηθούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου που απουσιάζουν συστηματικά από τις τακτικές συνεδριάσεις προκειμένου να προβεί ο
Φορέας Διαχείρισης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασής τους.
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Θ Ε Μ Α Τ Α Ε ΚΤ ΟΣ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
ΘΕΜΑ 17 Πιστοποίηση υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης, που θα εξουσιοδοτηθούν να
κάνουν χρήση του συστήματος του Ε.Σ.Υ.Π.
Επί του δέκατου έβδομου θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει
το λόγο στο κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στις 28-03-2014 διαβιβάστηκε στο Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) το υπ' αριθμ. 2/5482/0026/24-2-2014
έγγραφο 19» του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ενιαίου
Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.). Επιγραμματικά, το έγγραφο αναφέρει πως θα λειτουργήσει μία
καινούργια εφαρμογή στη Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), «με σκοπό την
καταχώρηση και παρακολούθηση την εξόφλησης των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».
Στις 23-05-2014 με το υπ' αριθμ. 26334/23-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσιονομικών Στοιχείων
και Προϋπολογισμού, του Τμ. Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, του ΥΠΕΚΑ διαβιβάστηκε
στο ΦΔ η υπ' αριθμ. 768ΕΞ2014/21-5-2014 «Εγκύκλιος ΕΣΥΠ» του Υπ. Οικονομικών, όπου
αναφέρονται λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η Πιστοποίηση των χρηστών του ΕΣΥΠ.
Καλείστε να πιστοποιήσετε την κα. Δήμα Αγγελική, Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών και
τον κ. Καζάκο Κων/νο, Λογιστή του ΦΔ, ως χρήστες του συστήματος του ΕΣΥΠ και τον κ. Μπόγλη
Αργύριο, Συντονιστή έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ως αναπληρωματικό χρήστη, και να παράσχετε την
απαιτούμενη εξουσιοδότηση χρήσης του συστήματος».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 78/2014: α) την πιστοποίηση των, κας. Δήμα Αγγελικής, Υπεύθυνης Γραφείου
Οικονομικών Υπηρεσιών και του κου. Καζάκου Κων/νου, Λογιστή του ΦΔ, ως χρήστες του
συστήματος του ΕΣΥΠ και του κου. Μπόγλη Αργυρίου, Συντονιστή έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ως
αναπληρωματικό χρήστη, και β) την παροχή της απαιτούμενης εξουσιοδότησης χρήσης του
συστήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα.
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Το υπ’ αριθμ. 2/5482/0026/24-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης
και λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.Σ.Υ.Π.)», το υπ’ αριθμ. 26334/23-5-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με
θέμα «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΥΠ», η υπ’ αριθμ. ΓρΓΓΠ0000768ΕΞ2014/21-5-2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΥΠ του Υπουργείου Οικονομικών.,
περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα)
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ΘΕΜΑ 18 ΕΠΠΕΡΡΑ: Ορισμός Επιτροπών για τις τρέχουσες συμβάσεις
Επί του δέκατου όγδοου θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στο κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρ. 38 του Π.Δ. 118/2007 η διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρος, ανοιχτός,
κλειστός) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) έως και την
οριστική παραλαβή γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους με
απόφαση του ΔΣ.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με τον ορισμό επιτροπών (τακτικών και αναπληρωματικών) των
επιτροπών που παρουσιάζονται στα συνημμένα έντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας 20, λόγω λήξης των
υπαρχόντων επιτροπών εντός του Ιουνίου 2014.»
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 79/2014: Εγκρίνουν τις επιτροπές και τις ομάδες έργου για τα έργα που
εντάσσονται στη Πράξης «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα
και Υγροτόπου Μουστού», σύμφωνα με το Παράρτημα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Αναγνωστοπούλου Μαρία

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Σωτηρίου Γεώργιος
Μπούσμπουρας Δημήτριος
Αναπληρωματικά μέλη
Μητσάκης Σταύρος
Βουλουμάνος Παναγιώτης

Τα έντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας για τον ορισμό των, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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