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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 13:00 μμ στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
κ. Μήλιου Δημητρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου
σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «LEONIDIPR– 1405213»
στη θέση «Ύψωμα Παρεθούρια», πλησίον του οικισμού Τσιτάλια, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
ΘΕΜΑ 2: Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2018 (Πίνακες με τη νέα ονομασία του ΦΔ).
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (με τη νέα ονομασία του ΦΔ).
ΘΕΜΑ 5: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ.
ΘΕΜΑ 6: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης
χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2018
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν
παρόντες πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη:
Παρόντες

Απόντες

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

1.
2.
3.
4.

Ρουμελιώτης Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Σωτηρίου Γεώργιος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

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

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

Αναπληρωματικοί
1. Βουλουμάνος Παναγιώτης
2. Δασκαλάκου Ευαγγελία
3. Μπακούρης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου & Μονεμβασίας ο κ. Μπόγλης Αργύριος 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: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ που αφορά την αναβάθμιση και
λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε.,
με κωδικό θέσης «LEONIDIPR– 1405213» στη θέση «Ύψωμα Παρεθούρια», πλησίον του
οικισμού Τσιτάλια, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
Αρ. Απόφασης 1.1/2018: έγκριση της θετικής εισήγησης για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης
και λειτουργίας υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με
κωδικό θέσης «LEONIDIPR– 1405213» στη θέση «Ύψωμα Παρεθούρια», πλησίον του οικισμού
Τσιτάλια, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς
όρους (Π.Ο.) σύμφωνα με το Παράρτημα 1, με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών
όρων (Π.Ο.):


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



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



Να αποφευχθεί πάσης φύσεως υποβάθμιση της χλωρίδας όπου βρίσκεται η ευρύτερη
περιοχή του έργου.



Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της κατασκευής του
σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να
αναγράφονται η επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της
Κατασκευής Κεραίας, και ο κωδικός αριθμός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια του
κατόχου.



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



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



Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν επιθυμεί ή δεν
δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία του σταθμού βάσης, είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τον χώρο και να απομακρύνει την κεραία εντός εξαμήνου, εκτός αν υπάρχει
ειδικός διακανονισμός με τον ιδιοκτήτη του χώρου για την ταχύτερη αποκατάσταση του.

1

Η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ αναβάθμισης και λειτουργίας υφιστάμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
COSMOTE Α.Ε., περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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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.



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.



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

ΘΕΜΑ 2: Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης.
Αρ. Απόφασης 1.2/2018: έγκριση της παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων του Φορέα
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και την εξουσιοδότηση του Προέδρου
του Δ.Σ. κ. Μήλιου Δημήτριου για την υπογραφή της παράτασης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι και την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της
παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.4519/2018 2, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2018 (Πίνακες με τη νέα ονομασία
του ΦΔ).
Αρ. Απόφασης 1.3/2018: έγκριση των επισυναπτόμενων Πινάκων 3 με το σχέδιο Προϋπολογισμού
έτους 2018 του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας όπως θα
αποσταλλούν στην Γεν. Δ/νση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμ. Παρακολούθησης
Εποπτευόμενων Φορέων του Υ.Π.ΕΝ., σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση δαπανών και καταμερισμού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (με τη νέα
ονομασία του ΦΔ).

Ο υπ’ αριθμ. Ν.4519/2018 (ΦΕΚ Β25/20.2.2018) και τα σχέδια παράτασης σύμβασης του υφιστάμενου προσωπικού,
περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

2

Οι Πίνακες με το σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2018 περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
3
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Αρ. Απόφασης 1.4/2018: έγκριση του καταμερισμού του προϋπολογισμού σε επιμέρους δαπάνες,
όπως περιγράφονται στην έκθεση 4 προϋπολογισμού και την έγκριση των σχετικών δαπανών που
περιγράφονται στην εισήγηση και στην επισυναπτόμενη έκθεση. Τα ποσά των επιμέρους δαπανών
δύναται να αυξηθούν (χρήση δαπανών κατηγορίας “Διάφορα έξοδα”), βάσει των αναγκών που θα
προκύψουν και με σχετική απόφαση του διατάκτη του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού,
Μαινάλου & Μονεμβασίας.

ΘΕΜΑ 5: Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του ΔΣ.
Αρ. Απόφασης 1.5/2018: έγκριση της παροχής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μήλιο
Δημήτριο, ανάθεσης, σύναψης και υπογραφής συμβάσεων και έγκριση πληρωμών μέχρι ύψους
ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, και έξοδα
κάλυψης πάγιων και έκτακτων λειτουργικών δαπανών, μόνο στο πλαίσιο χρηματοδότησης του
Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2018 και για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 6: Ορισμός Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής απευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο
υλοποίησης χρηματοδότησης κάλυψης λειτουργικών δαπανών για το 2018.
Αρ. Απόφασης 1.6/2018: έγκριση της συγκρότησης των Επιτροπών Ανάθεσης και Παραλαβής
υλοποίησης χρηματοδότησης του ΦΔ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για το 2018, των
προτεινόμενων στην εισήγηση Επιτροπών, ως ακολούθως:
Επιτροπή Ανάθεσης:
•

Τακτικά Μέλη:
o Αναστόπουλος Δήμος (Πρόεδρος Επιτροπής),
o Αρβανίτης Αδαμάντιος,
o Δημάκου Φωτεινή.
• Αναπληρωματικά Μέλη:
o Δημητρακόπουλος Ιωάννης,
o Κωλέττης Γεώργιος,
o Λυτρίβης Γεώργιος.
Επιτροπή Παραλαβής:
• Τακτικά Μέλη:
o Μπόγλης Αργύριος (Πρόεδρος Επιτροπής),
o Κανελίδου Άννα,
o Πανταζή Κατερίνα.

Η έκθεση προϋπολογισμού έτους 2018 περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
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•

Αναπληρωματικά Μέλη:
o Αναστασιάδη Αγνή,
o Μήλιος Δημήτριος,
o Μαχαίρας Παναγιώτης.

Η ανωτέρω Επιτροπή Παραλαβής θα ασκεί τα καθήκοντα και της παρακολούθησης και της
παραλαβής τόσο για τις συμβάσεις προμηθειών όσο και για τις συμβάσεις υπηρεσιών. Η θητεία των
ανωτέρω Επιτροπών είναι ετήσια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Μήλιος Δημήτριος

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μαντάς Παναγιώτης
Μακρυσοπούλου Χριστίνα
Αναπληρωματικά μέλη
Βουλουμάνος Παναγιώτης
Δασκαλάκου Ευαγγελία
Μπακούρης Γεώργιος
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