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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 30/5/2019 και ώρα 12:30 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Μήλιου
Δημητρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Βελτίωση
αγροτικών δρόμων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας» εντός προστατευόμενων περιοχών Natura
2000 με κωδικούς GR 2540002 και GR2540007.
ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη
θέση «Μελίσσια – Αριάνα» του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με
κωδικούς GR2540001 και GR2540007.
ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη
θέση «Κουκουμανοφωλιά - Αριάνα» του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
με κωδικούς GR2540001 και GR2540007.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση αιτήματος ενδιαφερόμενου για καλλιέργεια Παυλώνιας (Paulownia tomentosa) σε οικόπεδο
εντός περιοχής Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (υγρότοπος Μουστού).
ΘΕΜΑ 5: Αποδοχή Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ,
ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Απόφασης Αυτεπιστασίας Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033190 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού
Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε εκδηλώσεις θερινής περιόδου 2019.
ΘΕΜΑ 2: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) σε συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών και προμηθειών.
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ΘΕΜΑ 3: Συμμετοχή στελεχών του ΦΔΠΜΜΜ σε θερινό πανεπιστήμιο με θέμα την Διαχείριση Αποθεμάτων
Βιόσφαιρας στην Βουλγαρία.
ΘΕΜΑ 4: Κατανομή προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε
πενήντα έξι (56) δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας/εποπτευόμενους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»», βάσει της με αριθμό 3/2019
Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν
παρόντες τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη:
Παρόντες

Απόντες

Τακτικοί
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ)
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)
4. Μαντάς Παναγιώτης

1.
2.
3.
4.
5.

Μακρυσοπούλου Χριστίνα
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Σωτηρίου Γεώργιος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

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

Αναγνωστοπούλου Μαρία
Ανεζύρης Νικόλαος
Γιακουμή Ελένη
Δασκαλάκου Ευαγγελία
Καχριμάνης Σταύρος
Λυσίκατος Χαράλαμπος
Μητσάκης Σταύρος
Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικοί
1. Βουλουμάνος Παναγιώτης
2. Μπακούρης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου & Μονεμβασίας ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος, η κα. Αναστασιάδη
Αγνή, η κα. Κανελίδου Άννα και η κα. Πανταζή Κατερίνα.
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας κ. Δημήτριος
Μήλιος, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε ΡΗ Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο
έργο: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας» εντός
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR 2540002 και GR2540007.
Αρ. Απόφασης 3.1/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση
αγροτικών δρόμων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας» εντός προστατευόμενων περιοχών
NATURA 2000 με κωδικούς GR 2540002 και GR2540007, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, με την τήρηση
των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


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



Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα έργα.



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



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



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



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



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



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

1

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων
Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας» εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000- GR 2540002 “ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ”, GR2540001 «ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΙΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ,
ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΜΗΛΙ» και Natura 2000 GR2540007
“ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
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Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές
εγκαταστάσεις.



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



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



Οι εργασίες τυχόν εκσκαφών – κατασκευών θα πρέπει να συντονίζονται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η δημιουργία σκόνης. Στις προσωρινές αποθέσεις
υλικών να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα.



Το πλάτος της ζώνης κατάληψης των οδών να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η
οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή.



Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την εκτέλεση του έργου για την
αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.



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

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με
ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Μελίσσια – Αριάνα» του Δήμου
Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς GR2540001 και
GR2540007.
Αρ. Απόφασης 3.2/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υφιστάμενη λειτουργία Φ/Β
Σταθμού στη θέση “Μελίσσια – Αριάνα” του Δήμου Μονεμβασίας», διότι δεν αναμένονται σημαντικές
αλλοιώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000», σύμφωνα με το
Παράρτημα 2, με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


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

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Μελίσσια – Αριάνα» του
Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, GR2540001 «ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ,
ΓΑΙΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΜΗΛΙ» και
Natura 2000 GR2540007 “ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
2
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Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τυχόν έργα.



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



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



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



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



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



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



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

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με
ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία
Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Κουκουμανοφωλιά - Αριάνα» του
Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με κωδικούς
GR2540001 και GR2540007.
Αρ. Απόφασης 3.3/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υφιστάμενη λειτουργία Φ/Β
Σταθμού στη θέση “Κουκουμανοφωλιά – Αριάνα” του Δήμου Μονεμβασίας, διότι δεν αναμένονται
σημαντικές αλλοιώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000», σύμφωνα με το
Παράρτημα 3, με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) με ενσωματωμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις που αφορούν στον εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 99,96 Kw στη θέση «Κουκουμανοφωλιά –
Αριάνα» του Δήμου Μονεμβασίας εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, GR2540001 «ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ,
3
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Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με την μελέτη που υποβλήθηκε στις διάφορες
υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της.



Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στις περιοχές Natura 2000 όπου
εντάσσονται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν τυχόν έργα.



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



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



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



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



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



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



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

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση αιτήματος ενδιαφερόμενου για καλλιέργεια Παυλώνιας (Paulownia
tomentosa) σε οικόπεδο εντός περιοχής Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (υγρότοπος
Μουστού).
Αρ. Απόφασης 3.4/2019: έγκριση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου για εγκατάσταση
καλλιέργειας φυτείας Παυλώνιας (Paulownia tomentosa) σε οικόπεδο εντός περιοχής Απόλυτης
Προστασίας της Φύσης (υγρότοπος Μουστού) και του αιτήματος τοποθέτησης περίφραξης γύρω
από την εν λόγω καλλιέργεια, δεδομένου ότι δεν θα προκύψουν ανασταλτικοί ή αντίθετοι όροι από
το επικείμενο Σχέδιο Διαχείρισης και το ΠΔ για τις περιοχές Natura 2000 που έχουν δρομολογηθεί
ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΙΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΑΜΗΛΙ» και Natura 2000 GR2540007 “ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την προϋπόθεση ότι
α) θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς και β) δεν θα γίνει
χρήση υλικών μόνιμης κατασκευής περίφραξης, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 4.

ΘΕΜΑ 5: Αποδοχή Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ
5033190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Αρ. Απόφασης 3.5/2019: αποδοχή της ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033190,
προϋπολογισμού 997.830,00 €», σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 5.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Απόφασης Αυτεπιστασίας Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ
5033190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Αρ. Απόφασης 3.6/2019: έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και του πίνακα ανάλυσης
προϋπολογισμού του Υποέργου 1: «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ,
ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 6.

Το απόσπασμα του χάρτη χωροθέτησης του οικοπέδου προς καλλιέργεια Παυλώνιας (Paulownia tomentosa),
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
4

Η υπ’ Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3629/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΟ0465ΧΙ8-ΤΩΠ) απόφαση ένταξης της Πράξης,
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

5

Η Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα υποέργου 1: «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» και ο πίνακας ανάλυσης κόστους της Πράξης, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

6
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ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας.
Αρ. Απόφασης 3.7/2019: α) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου & Μονεμβασίας και β) αποστολή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 7.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019.
Αρ. Απόφασης 3.8/2019: έγκριση των Πινάκων Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας για το έτος 2019, σύμφωνα με την
εισήγηση και το Παράρτημα 8.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Εσωτερικός Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
7

Οι Πίνακες Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για το έτος 2019, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
8
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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 1: Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε εκδηλώσεις θερινής περιόδου 2019.
Επί του πρώτου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο στον κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή του ΦΔ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης θα συμμετάσχει, σε σημαντικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν εντός των περιοχών αρμοδιότητάς του, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου
2019, όπως είναι το Φεστιβάλ Μελιτζάzz στο Λεωνίδιο, ο αγώνας υπεραπόστασης Κρόνιο Πέρασμα
στα χωριά του Πάρνωνα, ο 5ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Δολιανών και η Γιορτή του Δάσους στον
οικισμό της Καστάνιτσας.
Στο πλαίσιο της φετινής συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης, για 4η χρονιά, στο Φεστιβάλ Μελιτζάzz
που θα υλοποιηθεί από την Τετάρτη 3 ως την Κυριακή 7 Ιουλίου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ο ΦΔ θα
στελεχώσει και θα λειτουργήσει το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα. Πιο
συγκεκριμένα τα στελέχη του ΦΔ κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ πρόκειται να εμπλακούν με
δραστηριότητες όπως:




ενημέρωση - ξενάγηση επισκεπτών στους χώρους του Κέντρου Πληροφόρησης,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές στο Κέντρο Πληροφόρησης,
σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου για την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση της
συμμετοχής του ΦΔ στο Φεστιβάλ.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης, για 6η χρονιά, στη διοργάνωση του αγώνα
υπεραπόστασης 70 χλμ. στον Πάρνωνα «ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ» κατά το διήμερο 13-14 Ιουλίου ο
ρόλος του ΦΔ κρίνεται σκόπιμο, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασιών κατά την εν λόγω χρονική
περίοδο (υλοποίηση Απόφασης Αυτεπιστασίας Υποέργου 1 του ΦΔΠΜΜΜ, υλοποίηση Δράσεων του
ΦΔΠΜΜΜ στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "CLLD/LEADER 2014-2020 στην
Ανατολική Πελοπόννησο", συμμετοχή των στελεχών του ΦΔΠΜΜΜ σε εκπαιδευτικά σεμινάρια,
κ.λπ.), να περιοριστεί κυρίως:




στη στελέχωση σταθμού ή σταθμών ανεφοδιασμού των αθλητών με το προσωπικό και τους
εθελοντές του ΦΔ,
στην διάθεση οχημάτων του ΦΔ (με οδηγό του ΦΔ) ώστε να ακολουθεί τους δρομείς στην
πορεία τους, και
στην αποστολή δελτίου τύπου για την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση της
αθλητικής εκδήλωσης.

Επισημάνεται ότι η διοικητική κάλυψη του αγώνα (αποστολή εγγράφων προς Σώματα Ασφαλείας,
εθελοντές ΦΔ, Δασαρχεία, Τοπ. Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Διοίκηση, κ.λπ.), που μέχρι πρότινος
καλύπτονταν από τον ΦΔ, θα αναληφθεί από την οργανωτική επιτροπή. Ως εκ τούτου, ο ΦΔ δεν θα
συμπεριληφθεί στους διοργανωτές του αγώνα αλλά στους υποστηρικτές της εκδήλωσης.
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Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στη διοργάνωση Γιορτή του Δάσους, ο Φορέας
Διαχείρισης πρόκειται να συντονίσει:
ενημέρωση - ξενάγηση επισκεπτών στους χώρους του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης,
 εκδήλωση απελευθέρωσης αποθεραπευμένων πτηνών για την επανένταξη στο φυσικό τους
περιβάλλον, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής
«ΑΝΙΜΑ»,
 αθλητικές δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια στην πλατεία του χωριού,
 κληρώσεις αναμνηστικών του Φορέα Διαχείρισης για τα παιδιά.
Τέλος, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 589/30.05.2019 αιτήματος του Κεντρικού Πατριωτικού Συλλόγου
«Δολιανά Κυνουρίας», ο Φορέας Διαχείρισης θα συμμετάσχει στον 5ο Ορεινό Ημιμαραθώνιο
Δολιανών, με παράλληλο αγώνα δρόμου 5 χλμ και παιδικό αγώνα 1 χλμ. την Κυριακή 23 Ιουνίου
2019. Ο ρόλος του ΦΔ θα είναι:
 στελέχωση σταθμού ή σταθμών ανεφοδιασμού των αθλητών με το προσωπικό και τους
εθελοντές του ΦΔ,
 διάθεση οχήματος του ΦΔ (με οδηγό του ΦΔ) ώστε να ακολουθεί τους δρομείς στην πορεία
τους, και
 αποστολή δελτίου τύπου για την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση της αθλητικής
εκδήλωσης.


# Η εισήγηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν λαμβάνει αριθμό απόφασης

ΘΕΜΑ 2: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) σε
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών.
Αρ. Απόφασης 3.9/2019: έγκριση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/1311-2017) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 3: Συμμετοχή στελεχών του ΦΔΠΜΜΜ σε θερινό πανεπιστήμιο με θέμα την
Διαχείριση Αποθεμάτων Βιόσφαιρας στην Βουλγαρία.
Αρ. Απόφασης 3.10/2019: έγκριση της συμμετοχής των τριών στελεχών του ΦΔΠΜΜΜ στο θερινό
πανεπιστήμιο με τίτλο: "Summer University on"Integrated Management, Sustainable Tourism, and
Promotion of Biosphere Reserves" στην Βουλγαρία από Σάββατο 20/07/2019 έως Δευτέρα
29/07/2019 (συμπεριλαμβάνονται ημέρες αναχώρησης και επιστροφής) με κάλυψη των δαπανών
συμμετοχής και μετακίνησης, από τις εγκεκριμένες δαπάνες του Υποέργου 1 της Πράξης
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
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Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ
5033190 του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την εισήγηση.
ΘΕΜΑ 4: Κατανομή προσωπικού στο Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο της Δράσης
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) δήμους και τριάντα επτά
(37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/εποπτευόμενους Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»», βάσει της με αριθμό 3/2019 Δημόσιας
Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.
Αρ. Απόφασης 3.11/2019: α) έγκριση της τοποθέτησης στο στελεχιακό δυναμικό του Φορέα
Διαχείρισης της κυρίας Δωροθέας Γρημάνη του Ιωάννη, απόφοιτης του Τμήματος Διοίκησης
Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθηνών, ως ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ για την περίοδο
01.02.2019-31.01.2020, β) έγκριση της τοποθέτησης στο στελεχιακό δυναμικό του Φορέα
Διαχείρισης του/ της ωφελούμενου/ης για την θέση ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ για οκτάμηνη περίοδο
σύμφωνα με τους Οριστικούς Πίνακες Επιτυχόντων της υπ. αριθμ. 3/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης και
γ) εξουσιοδότηση του Πρόεδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μήλιου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων για τη συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης
στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 9.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Μήλιος Δημήτριος

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μαντάς Παναγιώτης
Αναπληρωματικά μέλη
Βουλουμάνος Παναγιώτης
Μπακούρης Γεώργιος

Η υπ. αριθμ. 3/2019 Δημόσια Πρόσκλησης της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) δήμους και τριάντα επτά (37)
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/εποπτευόμενους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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