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Αξ16τlμε κ. Yφυπουργ6,

Mετd τη oυvdvτηoη μαζ Τηζ 16.12.2a11' Kαl uλoπotΦvταζ τlζ δεομεfcrειg μαζ γlα
περtο'α6τερεg λεπτoμiρεlεζ σXεTlκd με τ:g αvdγκεg τωv θργωv μαE τδοο τrg εvεργεtακ€g

δαο καl τ16 uδροδοτlκfq ατηv πεplo1ξ τηg ΑργολΙδοE εiμαοτε σΤηv ευxdριoτη θioη vα ααE

παραθioouμε Τα σΤotxεiα αυτ* κατωτfρω.

Η Αristο Developers ΑE, εivαl θυγατplκξ τηg Dοlphin Capital lnvestοrs καl €xει τηv

απoκλειατlκη δlα;ε[pιoη τη6 αvdπΤUξηζ τωv fργωv τη9 Dotphin ο'τηv Eλλdδα.

Για vα προ1ωρηιloυV ot οxεδlαζ6μεvεg επεvδ8σεlζ μαζ σTηv περΙoΧη τηζ Epμloviδαg θα

πpfπεl vα δtαοφαλΙooυμε ΤΙζ αvαγκαΙε6 ποο'6τητε9 υδατog τ6οο γlα ιiδρεuoη 6αο καl

dρδεuoη. Οl αvdγκεE αυτf6 οε πληρη αvdπτυξη τωv fργωv αviρxovταl oε 2,0ΟΟ,0ΟΟm3

ετηoΙωg.

Δεδoμθvηg τη6 αδυvαμ[αE τoυ Δημou vα μαζ παρ€xεl αuτη τηv ποο'oτητα Οδατο6, καl

δεδoμfvηg τηζ υφαλμΟpωσηζ τou uδροφ6ρου ορiζovΤα τηζ περlοxηg, uπdρ1εl επtτακtικη

αvdγκη γrα εξειiρεclη uδdτlvωv π6ρωv' Η ανdγκη για επΙλυοη τοu πρoβληματοg ιiδρευοηq

τou Δημου 6xεr περιγραφεΙ καl crε μελdτη τηq ΔΕYΑK απδ το 2006 καl oτηv οτoΙα

αvαφfρεταt κατi λεξη κη καταοκευη μοvdδαg αφαλdτωoηζ θα €δtvε οριοτικη λιiοη οτο

αοβαρδτατo πρ6βλημα Τηζ uδpοδ6τηοηζ τηζ περrοxηg>. Σι3μφωvα μdλloτα με τo Κθvτρo

EκτΙμηοηE Φu<ylκΦv ΚrvδΟvωv κα| Προληπτlκοιi Σxεδlαoμo0 τoU EΜΠ, η μiθοδοq
αφαλdτωoηg θαλαcrorvο0 vερo0 <θεωρεΙταt η αξt6πtoτη λΟοη γΙα τo πρ6βλημα ηq
λεlψυδρiαg>.

Η λι!oη τηq αφαλdτωσηζ 6xl μ6vo δεv εr:lβαριjvει τοv uδρoφ6ρο oρΙζοvτα τηg περro1ηg,

αφoιi δεv Θα αγτλεiταl vερδ απ6 τrE uφιoτdμεvεg γεωτρηoεtE (παρδλo πou Θα μπoρο0αε
καl με clαφιilg yαμηλoτερο κδoτοg), αλλd θα oυμβdλλεl καl σΤογ τε;vητδ εμπλoυτlαμδ τoυ.

Σ0μφωvα με Tα παραπdvω δεδομivα η εταtρΙα μαζ απ'οφα<ytαε γα ΤΤροXωρξοεl με

lδlωτlκη πρωτoβoυλiα αε καταoκευη μοvdδαg αφαλdτωoηg ιboτε vα εξαoφαλΙoεl με

ταxεiεg δtαδtκααiεg τηv υδροδ6τηοη τωv iργωv τηg αλλd καl τηζ ευριjTεpηζ περlοx(g
oιjμφωvα με τη μελ€τη τη6 ΔEYΑΚ'
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Η εrαtρεiα προ1ωpηclε τηv αδειοδoτικη δlαδικαoΙα γlα κατασKευη μοvdδαg αφαλdτωσηζ σε
παραθαλαo'αlo olκoπεδo tδlοκτηοiαg τηg οτοv 6ρμo τηq Κotλdδαζ, σΤηv περlo1η <Kdμπo6>

κοvτd oτoν Αγ. Δημητρlo'

Δuvdμει Τηζ με αρ' πρωΤ. 388411Ο-1ο_2οο7 Απδφαο'ηg Γ.Γ. Περlφ€ρεlαg Πελoπowηοου
εγκρ[θηκαv or Περlβαλλovτtκoi 'oρor του 6ργoυ τηq μovdδαg αφαλdτωσηζ ο'τηv Korλdδα
Kpλvιδioυ. Στηv εv λ6γω Απoφαοη καθορiζovταl ρητd ol ipοl καl ol περΙoρlσμoi πoυ
δlfτουv το ipγο, τδοο κατd Τηv κατασκευη τοu, 6οο και κατd τη λειτoυργiα τou.

Στη οuv€xεlα, δημlουργηθηκε αpvητlκδ κλΙμα στηV Τoπlκξ κοlνωvΙα, με βααrκη αvτ[δρααη

κατd τηg 1ωροθiτηoηζ τηζ μovdδαE, κυρiωq λ6γω τηE επiΘεoηg απδ τov Ευρωβoυλευτη
ΚKΕ, ΓlΦργo Τoι3οοα, ο οTτοioζ μdλloτα κατηγδρηoε Τηv εΤα1ρεΙα οτl τd1α αποοKοΤiοιiσε
στηv Trαραγωγtκη επεξεργαοiα και ατηv εμπορrκη εκμετdλλευση Tου νεροιj, πou πpoφαvΦ6
oυδfπoτε εvδtfφερε τηv εταtρεiα' Mdλιο'τα κατεθεoαv αiτηo'η αvαοτoληg εvιi.lπlον του ΣτΕ η

οπoΙα ακoμη εκκρεμεi.

Μετα απδ δlαβoΟλευcrη με τoπΙκοιig παρdγοvΤεζ τηE Kotλdδαζ, η εΤαlρεΙα αποφdσiσε vα

μηv τTροΧωρηoεr oτηv αv*γεροη τηζ εv λδγω αφαλdτωοηE' Μαλlοτα με δημοοΙεuμα στην

εφημερiδα <ΠαρατηρητηE>> 21-11^?aa7 <<Η εταtρε[α δηλιbvεl Kατηγoρηματικd 6τt, εφδοοv ο
Δημog πpοtiθεταl vα δημ:oυργηoεl μοvdδα αφαλdτωσηζ και δ0vαταr vα παp6xεl πρoζ Tηv

εταlρεΙα καθαρ6 vερδ ong αvαγκαiε6 γlα τo €ργο ποoiΤηΤεg Και οε ε0λoγη τrμrj ποu θα
καθoρlοτε[ απ0 τov Δημο, εΙvαl €τolμη vα αuvδρdμεl uπoγρdφοvταζ απ6 oημερα oιiμβααη

με Τοv Δημo, Φοτε vα απoφιiγεl τηv εξαlρετlκd κοoτoβ6ρα επtvδυoQ τηE oε μοvdδα
αφαλdτωαηζ, ]TοU δεv αποτελεΙ καγ αvτlκεΙμεvo δραoτηρl6τηταE τoυ ομiλου' Eπioηg η

εταlρεiα δηλΦvει dτl, oε περ1πτωαη τTοu ο Δημog επιθυμεi vα καλιiψει μ€pog τωv αvαγκωv
τoυ σε vερδ απ6 τηv εv λογω μovdδα, καl πdλl η εταlρεfα εivαl θτοlμη vα oυvδρdμεr

υπoγρdφοvταg α*μβααη απδ oημερα με Το Δημo YΙα τηv προμξΟεlα καθαpο0 vεροf οε
συμπεφωvημivεE ποoδτητε6 καl μdλloτα oε τtμfg κδoτoυg, Χωρiζ Τηv παραμικρη πp6θεοη

γlα "κερδocrκoπικη εκμετdλλευση"...)

Τov Φεβρουdρlο 2ο08, η ΔΕYΑK εvημiρωαε τοoο τηv εταlρεiα δoo και τουg ouμβo*λoυg

μελετητfg τηE 6tι πpδκεtταl vα αvεγεiρει μοvdδα αφαλdτωοηζ σTη1l θfoη <XΦvια> η oπoΙα
θα καλ0πτεl τlg αναγκε6 vεpου γlα το oΟvoλo τoυ Δημoυ καθιi:g καl Τωv τouρloτlκιi.lv

αvαπτιiξεωv του oμiλου.

Τοv lαvoudρlο 2Οο9 εκδ6θηκε η 'Εγκplοη τηζ ΠΠEΑ γlα Τη μοvdδα αφαλdτωοηg

θαλαοοtvorj vερo0 XωvΙωv παραγωγη q 12,700 m3 αφαλατωμ€voυ vερο* ημερηctiωg, η

οπoiα δΦvαταl vα καλιiψεl τ6o'o τo €Mειμμα τoυ π6oιμου 0δατog orjμφωvα με τηγ μελdτη
τηg ΔEYΑK 6οο καl τlg αvdγκεζ Τωv τοuριατικΦv επεvδΟοεωv σΤηv περlo1η 6πωE

γvωσΤοπo,ηθηκαv οτηv ΔEΥΑK'

Η Μελ€τη ΠερrβαλλovτlκΦv Eππτιi:oεωv €xεr ηδη ouvταxθεΙ απδ τo μελετητξ τηg ΔΕYΑΕP
(πρΦηv ΔEYΑΚ) καl 61εl πpοωθηθεΙ απ6 τη ΔEYΑΕΡ γlα €λεγxo καl €γκρlοη oτηv Τεxvlκη
YπηρεοΙα τοu Δημoυ Ναυπλiου.
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Με δεδομfvo Τo κδoτog καταο'κεuηg τηq μovdδαg αλλα Kαl Τlζ περιοpιoμtvεg oικοvoμlκθE

δυvατ6τητεg του Δημου EρμrοviδαE το ipγο θα xρηματoδoτηθεi με ΣΔΙT η με παρα1Φρηοη
oε lδlωτtκδ φoρiα, 'Ε1εl ηδη εκδηλωθεΙ εvδlαφεροv απδ lδtωτlκοιig φοpεiq αλλα δηλιilllοUμε

6τl οε περΙπτωοη πOυ o δrαγωvloμδE γα ΣΔlΤ ξ παραxωρηοη δεv ευδοκlμηoεl, η εταlpΙα

μαq δεαμε0εΤαi Vα ουμμετdαxει στηV επαvdληψη του. Εivαl προφαv6g 6τr, αvτiθετα με Τlζ

oμτlκfg κατηγoρiε6, οτrE δραο'τηρ16τητεg μαE δεv περιλαμβαvεταl η παραγωγη vερoΟ. Kατd

oυvθπεtα θα crυμμετdoyουμε oε ο'xετlκ6 δrαγωvrαμ6 μ6vο εφδoοv αυτΟ κριθεΙαvαγκαΙο γlα
τηv υλοπoiηση ΤoU iργoυ τηg αφαλdΤωσηζ τωv XωviωV καl ,η\l κdλυψη τωv αvαγKΦv τωv

€ργωv μαg αλλd και τηζ ευριiτερηg περlοyηE.

Σxετrκd με τlζ εvεργεtακig αvdγκεg τωv θργωv μαζ tΧοuv ληφθεi 6λα τα αvαγκαiα μ6τpα
κατd τo αxεδrαclμδ τoυg ι.i.lατε vα εivαl οl ελd1ιατεg δυvατθg. Αυτ6 i1εl ετlτεuxθεi με Τηv

εφαρμογη βrοκλrματlκηE αp1rτεκτovικηg, Tη Xρηση LPG καl ηλιακιi:v συσσωρεUτΦv καθιilg

καl τηV καλ*τεpη δυvατQ θερμoμ6vωcrη η oπoΙα επιτuγxαvεταl μεταξ0 dλλωv με Χρηση
τoπlκιilv υλlκ*γ καl πρdoιvεg οpοφεg.

Με τηv εφαpμογξ ΤωV τΤαραπdvω οt oυvoλlκθE εvεργεlακθg αvdγκεg μαq αv*ρxοVταl σε

6MW. ol ουvολlκ6g εvεργεlακθg αvdγκεg γlα Τη μovαδα αφαλdτωoηg ΤωV XωvΙωγ

αvtρxοvταl αε περiπου 2Ι\n\η/.

Οτωg oαg €xουμε ηδη γvωοτoποlξοεt οt αvdγκεg αυτ*g θα καλυφθo*v oε μεγdλο πoαοclτδ

απδ φωτoβoλταΤκd ο'υατηματα rox0og SMW που θα εγκαταoταθοΟv σΤηV πεploxη τηζ

ΚομοτηvηE εξαclφαλiζοvταg €τοl εv€ργεtα φrλlκη προζ τo περιβdλλov δπωg αλλωατε

πρoδlαγρdφεταl .

Επειδη εvδrαφερ6μασΤε γlα τη αωoτη καl αεtφορο αvαπτυξη Τηζ Τrερloxηg που γΙvοvταl οι

επεvδOoεlg μαζ, περιμtvουμε Kαl τη tluμπαρdαταση Τηζ πoλlτεΙαE γ|α τηv oλοκληρωoη τηg

προctπαθεlαζ μαζ'

Η δικη σαζ ουμβολξ κι3ρlε Yπouργi, θα εivαl oημαvτlκη και θiλoυμε vα σαζ
ευxαριοτξoouμε εκ τωv προτθρωv γlα αυτδ.

aΕn EΡΣ KΤιJ l}tAΤ,l(i{ Τlχ}i Ι KΗ

$χΙΙΑ(li lfu]'10pΙi{Η Α. ε

Τ.K. 'l15 26 ΑΘi{ΝA
Ε ΑοΗ|iΟ|i Ιιι\.2ic 656η,1a,}

MατθαΙoE Τρο0ληg

Δtεuθιjvωv Σι1μβουλoE
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