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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 15/11/2019 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.

ΘΕΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση στο πλαίσιο υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αιολικού σταθμού 2
ανεμογεννητριών στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση την
απόφαση ΡΑΕ 314/2018.
ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) Μονεμβασίας» της Τ.Κ. Μονεμβασίας, Δ.Ε. Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας, Νομού
Λακωνίας, για τη δημοσιοποίηση, δημόσια διαβούλευση και γνωμοδότηση.
ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στην εγκατάσταση και
λειτουργία μονάδας παγοκύβων σε ακίνητο επί της Ε.Ο. Σπάρτης – Μονεμβασίας εκτός ΓΠΣ Σκάλας του Δήμου
Ευρώτα και εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003.
ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία
ενοικιαζόμενων δωματίων με την επωνυμία «Μπέλεση Αναστασία» στη θέση «Νεραντζιώνα» της Τ.Κ. Κάμπου
Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 “Περιοχή Νεάπολης
και Νήσος Ελαφόνησος- GR2540002» της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Επισκευή
δρόμου στη θέση ΚΟΝΤΟΓΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ» εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου της
Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540002
«Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος».
ΘΕΜΑ 6: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες Παροχής συμβούλων για
περιβαλλοντικά ζητήματα» του Υποέργου Νο 1.
ΘΕΜΑ 7: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9)
δεξαμενών πυρόσβεσης ανοικτού τύπου για την αντιπυρική προστασία του όρους Πάρνωνα» του Υποέργου
Νο 1.
ΘΕΜΑ 8: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης Προμήθειας «Φορητού υδρολογικού
εξοπλισμού» του Υποέργου Νο 1.
ΘΕΜΑ 9: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης Προμήθειας «Επιστημονικού εξοπλισμού
παρακολούθησης τσακαλιών» του Υποέργου Νο 1.
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ΘΕΜΑ 10: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των Ομάδων έργου.
ΘΕΜΑ 11: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου διακήρυξης για την
επιλογή αναδόχου για το έργο: «Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού και
ενημερωτικών πινακίδων».
ΘΕΜΑ 12: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων».
ΘΕΜΑ 13: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3)
πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο πυρόσβεσης) για τα οχήματα φύλαξης του ΦΔ».
ΘΕΜΑ 14: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για
οχήματα του ΦΔ για το έτος 2020».
ΘΕΜΑ 15: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εξουσιοδότηση του Προέδρου ΔΣ για έγκριση Πρακτικού Ελέγχου
Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και έκδοσης Απόφασης Κατακύρωσης Σύμβασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής
των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» του
Υποέργου Νο 1.
ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και
λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ.
Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας ιδιοκτησίας κ. ΣΥΡΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, GR2540001 και GR2540007».
ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και
λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ.
Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, GR2540001και GR2540007».
ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και
λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ.
Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κας. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ
εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, GR2540001 και GR2540007».
ΘΕΜΑ 5: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας «Προμήθεια ιματισμού εργασίας του
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας».
ΘΕΜΑ 6: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εξουσιοδότηση του Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης
επιτροπής διαγωνισμού.
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 9 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν
παρόντες τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη:
Παρόντες

Απόντες

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

1.
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
Καχριμάνης Σταύρος
Λυσίκατος Χαράλαμπος
Μητσάκης Σταύρος
Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος
Δασκαλάκου Ευαγγελία

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. 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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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Σ Δ Ι ΑΤΑ ΞΗ Σ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση στο πλαίσιο υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
αιολικού σταθμού 2 ανεμογεννητριών στη θέση «Μαυραγάνη-Λυκοτόπι» μέγιστης
αποδιδόμενης ισχύος 3MW με βάση την απόφαση ΡΑΕ 314/2018.
Αρ. Απόφασης 6.1/2019: αναβολή του θέματος και συζήτησή του σε επόμενη συνεδρίαση,
σύμφωνα με την τοποθέτηση του Προέδρου του ΔΣ και την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου
έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μονεμβασίας» της Τ.Κ. Μονεμβασίας,
Δ.Ε. Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας, Νομού Λακωνίας, για τη δημοσιοποίηση, δημόσια
διαβούλευση και γνωμοδότηση.
Αρ. Απόφασης 6.2/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) 1 που αφορούν την αναβάθμιση
του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μονεμβασίας» της Τ.Κ.
Μονεμβασίας, Δ.Ε. Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας, Νομού Λακωνίας, με συγκεκριμένους
(γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.), σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα και με την
τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):








Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι
τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην ΜΠΕ & την ΕΟΑ.
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.
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.
Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με την μελέτη που υποβλήθηκε στις αρμόδιες
υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της.
Οι επεμβάσεις που θα γίνουν για την τοποθέτηση των αγωγών να περιοριστούν στις απόλυτες
αναγκαίες.

Η Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)
που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μονεμβασίας» της
Τ.Κ. Μονεμβασίας, Δ.Ε. Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας, Νομού Λακωνίας, για τη δημοσιοποίηση, δημόσια
διαβούλευση και γνωμοδότηση, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
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Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφών (μετά τον απαραίτητο διαχωρισμό και απαλλαγμένα από
απορρίμματα ή λοιπά ξένα σώματα) θα επαναχρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση τυχόν
γεωμορφολογικών αλλοιώσεων ή της βλάστησης όπου χρειαστεί.
Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα,
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού.
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.
Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των
προβλεπομένων στη μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση των
περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της
εργολαβίας.
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.
Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις να είναι προστατευμένες σε ανεξέλεγκτη είσοδο τόσο
των ανθρώπων όσο και της ορνιθοπανίδας και πανίδας της περιοχής.
Να ληφθούν κατάλληλα ηχομονωτικά μέτρα από την λειτουργία της μονάδας.
Ο νυκτερινός φωτισμός να είναι ήπιος. Δεν θα χρησιμοποιείται δυνατός φωτισμός κατά την
διάρκεια της νύκτας (προβολείς).
Να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση στις κατασκευές λείων επιφανειών που αντανακλούν το
ηλιακό φως.
Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου είναι υπεύθυνος για την τήρηση
εφαρμογής των όρων της παρούσας, έτσι ώστε η αναφερόμενη δραστηριότητα να μην έχει
σαν αποτέλεσμα την μη αναστρέψιμη επίπτωση ή απώλεια ή την υποβάθμιση σημαντικού
οικοτόπου για τα είδη της ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή.
Να απαιτείται αναθεώρηση της ΑΕΠΟ σε περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ή αλλαγής
του αντικειμένου που επιφέρουν πρόσθετες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

ΘΕΜΑ 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στην
εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παγοκύβων σε ακίνητο επί της Ε.Ο. Σπάρτης –
Μονεμβασίας εκτός ΓΠΣ Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και εντός της προστατευόμενης
περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003.
Αρ. Απόφασης 6.3/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
(Ε.Ο.Α.) 2 που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παγοκύβων σε ακίνητο επί της Ε.Ο.
Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία
μονάδας παγοκύβων σε ακίνητο επί της Ε.Ο. Σπάρτης – Μονεμβασίας εκτός ΓΠΣ Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και εντός της

2
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Σπάρτης – Μονεμβασίας εκτός ΓΠΣ Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και εντός της προστατευόμενης
περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα
και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


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



Οι τυχόν κτιριακές επεμβάσεις που θα γίνουν να περιοριστούν στις απόλυτες αναγκαίες και να
μην επεκταθούν έξω από τα όρια των κτιριακών εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη
μελέτη.



Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά από μικροεπισκευές σε ρέματα,
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού.



Να διατηρηθεί και να προστατευτεί η αυτοφυής βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή του
Ευρώτα.



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.



Η επιχείρηση να μην τοποθετήσει ταμπέλες σήμανσης και διαφημιστικές ταμπέλες εντός των
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR 2540003 «ΕΖΔ-πΤΚΣ – Εκβολές Ευρώτα,
Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου» & GR 2540006 «ΖΕΠ –
Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα).

προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 – Εκβολές Ευρώτα GR2540003, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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ΘΕΜΑ 4: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη
λειτουργία ενοικιαζόμενων δωματίων με την επωνυμία «Μπέλεση Αναστασία» στη θέση
«Νεραντζιώνα» της Τ.Κ. Κάμπου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας εντός της
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 “Περιοχή Νεάπολης και Νήσος ΕλαφόνησοςGR2540002» της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αρ. Απόφασης 6.4/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
(Ε.Ο.Α.) 3 που αφορά στη λειτουργία ενοικιαζόμενων δωματίων με την επωνυμία «Μπέλεση
Αναστασία» στη θέση «Νεραντζιώνα» της Τ.Κ. Κάμπου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας εντός της
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 “Περιοχή Νεάπολης και Νήσος Ελαφόνησος- GR2540002»
της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 5: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο
έργο: «Επισκευή δρόμου στη θέση ΚΟΝΤΟΓΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ» εκτός ορίων οικισμού
Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου εντός
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540002 «Περιοχή Νεάπολης και νήσος
Ελαφόνησος».
Αρ. Απόφασης 6.5/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
(Ε.Ο.Α.) 4 που αφορά στο έργο: «Επισκευή δρόμου στη θέση ΚΟΝΤΟΓΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ» εκτός ορίων
οικισμού Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου εντός
προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540002 «Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος»,
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών)
περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


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



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.

Η γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στη λειτουργία ενοικιαζόμενων
δωματίων με την επωνυμία «Μπέλεση Αναστασία» στη θέση «Νεραντζιώνα» της Τ.Κ. Κάμπου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου
Μονεμβασίας εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 “Περιοχή Νεάπολης και Νήσος ΕλαφόνησοςGR2540002» της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

3

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) που αφορά στο έργο: «Επισκευή δρόμου στη θέση
ΚΟΝΤΟΓΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ» εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας
Πελοποννήσου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 GR 2540002 «Περιοχή Νεάπολης και νήσος Ελαφόνησος»,
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

4
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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 σε κοίτες χειμάρρων, ρεμάτων ή ποταμών.



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.



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 6: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
«Υπηρεσίες Παροχής συμβούλων για περιβαλλοντικά ζητήματα» του Υποέργου Νο 1.
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Αρ. Απόφασης 6.6/2019: επικύρωση και έγκριση, α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης
Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς 5 και β) του Πρακτικού
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης 6, γ) την έκδοση απόφασης
επικύρωσης των ανωτέρω πρακτικών, η οποία θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και θα
κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά και δ) του σχεδίου
της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 7, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 7: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
«Προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) δεξαμενών πυρόσβεσης ανοικτού τύπου για την
αντιπυρική προστασία του όρους Πάρνωνα» του Υποέργου Νο 1.
Αρ. Απόφασης 6.7/2019: α) έγκριση της ανάθεσης της Προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση
εννέα (9) δεξαμενών πυρόσβεσης ανοικτού τύπου για την αντιπυρική προστασία του όρους
Πάρνωνα», στην εταιρεία «AQUASTAR ABEE» επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, β) επικύρωση και έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής και
Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς,
Οικονομικής Προσφοράς και Τελικής Αξιολόγησης 8, και γ) έκδοση απόφασης επικύρωσης του
ανωτέρω πρακτικού 9, η οποία θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά
στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 8: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
Προμήθειας «Φορητού υδρολογικού εξοπλισμού» του Υποέργου Νο 1.
Αρ. Απόφασης 6.8/2019: α) έγκριση της ανάθεσης της Προμήθειας «Φορητού υδρολογικού
εξοπλισμού», στην εταιρεία «METRICA Α.Ε.» επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
Το Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής
Προσφοράς, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

5

Το Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
6

Το Σχέδιο της Απόφασης επικύρωσης των Πρακτικών, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του πρακτικού (Παράρτημα).

7

ΤοΠρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς,
Οικονομικής Προσφοράς και Τελικής Αξιολόγησης, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).

8

Το Σχέδιο της Απόφασης επικύρωσης του Πρακτικού, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του πρακτικού (Παράρτημα).

9
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άποψη προσφορά βάσει τιμής, β) επικύρωση και έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής και
Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς,
Οικονομικής Προσφοράς και Τελικής Αξιολόγησης 10, και γ) έκδοση απόφασης επικύρωσης του
ανωτέρω πρακτικού 11, η οποία θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του
Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά
στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 9: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
Προμήθειας «Επιστημονικού εξοπλισμού παρακολούθησης τσακαλιών» του Υποέργου
Νο1.
Αρ. Απόφασης 6.9/2019: α) έγκριση της απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Επιστημονικού
εξοπλισμού παρακολούθησης τσακαλιών», στην εταιρεία «GeoSense Ι.Κ.Ε» επειδή υπέβαλε την
οικονομικότερη προσφορά και την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, β) επικύρωση και
έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 12, και γ) έκδοση απόφασης
απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, η οποία θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα
κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά, σύμφωνα με την
εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 10: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Συγκρότηση Επιτροπών και Αρμοδιοτήτων των
Ομάδων έργου.
Αρ. Απόφασης 6.10/2019: έγκριση Συγκρότησης και ορισμού των Αρμοδιοτήτων των Ομάδων
έργου και Επιτροπών 13, των ανωτέρω Έργων, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 11: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου
διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων,
παραγωγή έντυπου υλικού και ενημερωτικών πινακίδων».

Το Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς,
Οικονομικής Προσφοράς και Τελικής Αξιολόγησης, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
10

Το Σχέδιο της Απόφασης επικύρωσης του Πρακτικού, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του πρακτικού (Παράρτημα).

11

Το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

12

Το Σχέδιο Διακήρυξης «Προμήθεια φορητού υδρολογικού εξοπλισμού», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
13
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Αρ. Απόφασης 6.11/2019: έγκριση α) του σχεδίου της διακήρυξης 14 προς δημοσίευση, για την
επιλογή αναδόχου για το έργο ««Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, παραγωγή έντυπου υλικού
και ενημερωτικών πινακίδων» και β) παροχής εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ ώστε
να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και να εκδώσει κάθε
απαιτούμενη απόφαση για την διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με
τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση και το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 12: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια
εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων».
Αρ. Απόφασης 6.12/2019: έγκριση α) των Τεχνικών Χαρακτηριστικών για την προμήθεια που
αφορά στο έργο «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού
τηλεδιασκέψεων», β) του Σχεδίου Σύμβασης της Απευθείας Αναθέσεως 15 και γ) παροχής
εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ ώστε να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και να εκδώσει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την διενέργεια και
ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του
έργου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 13: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια και
εγκατάσταση τριών (3) πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο πυρόσβεσης) για τα
οχήματα φύλαξης του ΦΔ».
Αρ. Απόφασης 6.13/2019: έγκριση α) των Τεχνικών Χαρακτηριστικών για την προμήθεια που
αφορά στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο
πυρόσβεσης) για τα οχήματα φύλαξης του ΦΔ», β) Σχεδίου Σύμβασης της Απευθείας Αναθέσεως 16,
και γ) παροχής εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ ώστε να εγκρίνει τα Πρακτικά της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και να εκδώσει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την

Το Σχέδιο Διακήρυξης «Σχέδιο Διακήρυξης Παροχής Υπηρεσιών «Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, παραγωγή
έντυπου υλικού και ενημερωτικών πινακίδων», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
14

Το Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και
εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων» και το Σχέδιο Σύμβασης Απευθείας Αναθέσεως (<20.000,00€)/Ν. 4412/2016 για την
«Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού τηλεδιασκέψεων», περιλαμβάνονται στην εισήγηση
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
15

Το Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πυροσβεστικών
κατασκευών (με βυτίο πυρόσβεσης) για τα οχήματα φύλαξης του ΦΔ» και το Σχέδιο Σύμβασης Απευθείας Αναθέσεως
(<20.000,00€)/Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο
πυρόσβεσης) για τα οχήματα φύλαξης του ΦΔ», περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
16
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διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 14: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση υλοποίησης έργου «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης για οχήματα του ΦΔ για το έτος 2020».
Αρ. Απόφασης 6.14/2019: έγκριση α) των Τεχνικών Χαρακτηριστικών για την προμήθεια καυσίμων
κίνησης για οχήματα του ΦΔ για το έτος 2020, β) Σχεδίου Σύμβασης της Απευθείας Αναθέσεως 17 και
γ) παροχής εξουσιοδότησης του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ ώστε να εγκρίνει τα Πρακτικά της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς και να εκδώσει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την
διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 15: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εξουσιοδότηση του Προέδρου ΔΣ για έγκριση
Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και έκδοσης Απόφασης
Κατακύρωσης Σύμβασης.
Αρ. Απόφασης 6.15/2019: εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ για έγκριση Πρακτικού Ελέγχου
Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και έκδοσης Απόφασης Κατακύρωσης Σύμβασης, σύμφωνα
με την εισήγηση.

Το Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για οχήματα του ΦΔ για το
έτος 2020» και το Σχέδιο Σύμβασης Απευθείας Αναθέσεως (<20.000,00€)/Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης για οχήματα του ΦΔ για το έτος 2020», περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
17

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

12

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤ Α ΕΚ ΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ Σ ΔΙΑΤ ΑΞ ΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
«Εκτίμηση της δομής και της δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus
drupacea) και της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους» του Υποέργου Νο 1.
Αρ. Απόφασης 6.16/2019: επικύρωση και έγκριση, α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης
Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και β) του Πρακτικού
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης 18 και γ) έκδοση απόφασης
επικύρωσης των ανωτέρω πρακτικών 19, η οποία θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και θα
κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά, σύμφωνα με την
εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο
«Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική
έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα,
Π.Ε. Λακωνίας ιδιοκτησίας κ. ΣΥΡΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός προστατευόμενων περιοχών
Natura 2000, GR2540001 και GR2540007».
Αρ. Απόφασης 6.17/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης, επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
(Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε
δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα,
Π.Ε. Λακωνίας ιδιοκτησίας κ. ΣΥΡΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000,
GR2540001 και GR2540007», μετά την εξέτασή της από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών,
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.
Λακωνίας, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.), σύμφωνα με την εισήγηση
και το Παράρτημα 20 και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):

Το Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής
Προσφοράς και το Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης, περιλαμβάνονται στην
εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

18

Το Σχέδιο της Απόφασης επικύρωσης των Πρακτικών, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
19

Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία
Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε.
Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας ιδιοκτησίας κ. ΣΥΡΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός προστατευόμενων περιοχών Natura
2000, GR2540001 και GR2540007», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).

20
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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 3: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο
«Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική
έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα,
Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ εντός προστατευόμενων
περιοχών Natura 2000, GR2540001και GR2540007».
Αρ. Απόφασης 6.18/2019: την έγκριση της θετικής εισήγησης, επί της Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος
499,61Kw σε δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του
Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ εντός προστατευόμενων
περιοχών Natura 2000, GR2540001και GR2540007», μετά την εξέτασή της από το αρμόδιο όργανο
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
& Υποδομών, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.),
σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα 21 και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών)
περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):
Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία
Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε.
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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: Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο
«Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική
έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα,
Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κας. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ εντός προστατευόμενων
περιοχών Natura 2000, GR2540001 και GR2540007».
Αρ. Απόφασης 6.19/2019: έγκριση της θετικής εισήγησης, επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
(Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε
δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα,
Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κας. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ εντός προστατευόμενων περιοχών Natura
2000, GR2540001 και GR2540007», μετά την εξέτασή της από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών,
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.

Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κ. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ εντός προστατευόμενων περιοχών
Natura 2000, GR2540001και GR2540007», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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Λακωνίας, με συγκεκριμένους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.), σύμφωνα με την εισήγηση
και το Παράρτημα 22 και με την τήρηση των ακόλουθων (γενικών) περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.):


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



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 5: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 - Έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Προσφορών
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας
«Προμήθεια ιματισμού εργασίας του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα,
Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας».
Η Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία
Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 499,61Kw σε δασική έκταση στη θέση «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ» του Τ.Κ. Κρεμαστής, της Δ.Ε.
Νιάτων του Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας κας. ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ εντός προστατευόμενων περιοχών
Natura 2000, GR2540001 και GR2540007», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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Αρ. Απόφασης 6.20/2019: α) έγκριση της ανάθεσης της Προμήθειας «Προμήθεια ιματισμού
εργασίας του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας»,
στην εταιρεία «ΝΤΑΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ, Εμπόριο ιματισμού –
Υποδημάτων» επειδή υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, β) επικύρωση και έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, Οικονομικής Προσφοράς και Τελικής
Αξιολόγησης 23, και γ) έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, η οποία θα αναρτηθεί
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν προσφορά, σύμφωνα με την εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 6: Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 – Εξουσιοδότηση του Προέδρου ΔΣ για έγκριση
πρακτικών αξιολόγησης επιτροπής διαγωνισμού.
Αρ. Απόφασης 6.21/2019: εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών
Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής
Προσφοράς, και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με τις Εισηγήσεις της Επιτροπής
Διαγωνισμού, καθώς και, των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, να εκδώσει τις αποφάσεις
κατακύρωσης των συμβάσεων, καθώς και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά
για την υλοποίηση των έργων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την εισήγηση.

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

ΤοΠρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
23

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

17

