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Η ειoηγηoη ToU K. Xεtβlδδπoυλoυ:
< ΑγαπητoiΠεριφερειακoiΣriμβoυλoι

O κ6oμo9 τηq Πελοπowηoου πoυ επ6λεξε 6λoυ9 εμiιq για να παραδωσει ην
τυ1η τηg περιφ6ρειαζ πoυ κατοικεi και αγαπd, για τ6ooερα 1116νια, μαq επιφ6ρτισε με

μια μεγdλη ευθιiνη. Aφεv6g να πρoωθησoυμε μεγdλα αναπnrξιακd 6ργα πoυ θα
' διilooυν πvoη και ελπiδα για 6να καλfτερo μ6λλoν, αφετ6ρoυ να πρoστατ6ψουμε τo

φυoικ6 πλoιiτο τηg ευλoγημι6νη-c περιφ6ρειdζ μιαζ και να την παραδrbooυμε oτιg

επ6μεvεg γεvι6g - απ6 περιβαλλoντικηg dποψηζ - αν 6μ οε καλ6τερη κατd,oταoη,

τoυλ6μoτoν 6μ επιβαρυμεvη.
Κατ0 τηv ληψη απ6φασηζ για τηv 6γκριoη τηζ (M.Π.E.) τo Π.Σ. οφεiλει να

λdβει υπ6ψη τoυ πρoφανωg τηv γvωμοδ6τηση των Yπηρεoιcilν μαg' επιπλ6oν 6μω9

πρtπει' να συνυπoλογioει την φερεγγυ6τητα τoυ φορ6α υλoπoiηoηq τoυ ι1ργoυ, την

φιλooοφiα τoυ, τιζ δεoμειioειg τoυ, τιζ εγγυηοειg τoυ και πρoφανωq τα δεiγματα

γραφηζ πoυ 61ει δiυοει απ6 πρoγεv6oτερα 6ργα πoυ 61oυν ηδη υλoπoιηθεi και
αποτελoιiν διαπιoτευτηρια για τιq προθ6oειζ τoυ. Στιq παρofoεq oυνθηκεg μdλιoτα
τηζ wτον6ταηg oικονoμικηg κρioηq που βιioνει η πατρiδα μαζ, βαρrivουoαq
οημαοfαg εiναι τα αντιoταθμιoτικd oφ6λη πoυ 6γει μiα τ6τοιαq μoρφηζ επ6vδυoη και
αναoι1ρω την πρ6oφατη δηλωoη τoυ Περιφερειdρ1η 6τι η Περιφ€ρεια Πελoπowηooυ

μιπoρεi και πρ6πει να επιβιιboει ακ6μια και αν η χd]ρα καταρρειioει.
Mελετωνταg την γvωμoδ6τηση των υπηρεoιων μαg διαφαiνεται 6τι οτην

παρotioα φdοη υπdρ1ει 6ντω9 υoτ6ρηoη τηg μελ6τηζ στo κoμμdπ τηq riδρευoηζ και
dρδευoηq τoυ 6ργoυ. Πρ6πει να ληφθεi 6μωq υπ6ψη 6τι υπαpγει μελ6τη πoυ

1ρηματoδoτηθηκε απ6 κοινori απ6 την ΔEYΑ Ερμιoνiδαg και τον φoρ6α υλoπoiηοηq
τoυ 6ργoυ για μονdδα αφαλd,τωoηq δυναμικ6τηταζ 12000 κυβικων μ6τρων ανd ημ6ρα
και η οπoiα θα λιioει τo πρ6βλημια τηζ riδρευoηg' Πρ6κειται β6βαια για μ1α μεγιiλη
επ6νδυoη, η οπoiα βρioκει ofμφωvo και τoν Δiμo, με ην πρoδπ6θεoη να
oυμφωνηoει με τoυg επεvδυτ6g o1ετικd, με την χρηση των υδ6των. Σε 6τι αφoρ6 το
πρ6βλημια τηq dρδευoηζ των εγκαταoτdοεων τηζ τουριoπκηq μιονdδαg η εταιρiα θα

1ρηματοδoτηοει μoν&δα για την τριτoβdθμια επεξεργαoiα ωζ πρoζ τηv διriλιοη και
απoλriμανoη των υγρioν πoυ απαιτoιiνται για τιζ αν&γκεg τηq. Γivεται βεβαiωg
αντιληπτ6 6π τα διio 6ργα 6δρευoηq και dρδευoηζ για τα oπoiα δεoμεriεται η εταιρiα
εiναι 6ργα τα oπoiα θα επωφεληθεi και η τoπικη κοινωνiα χωρiζ να χ.ρειαστεi μdλιoτα
να τα 1ρηματoδoτηoει.

Η περιο1η τηg Eρμιoνiδαq 61ει ηv ωχη να εivαι η περιο1η τηq Ελλ&δαζ πoυ
πραγματoπoιεiται μια κoλoooιαiα επθvδυoη τηg τaξηs των 3Ο0 εκ. ευρω, ioωq η
μεγαλιiτερη oτην Eλλ&δα αυτη την oπγμη. Mια επ6νδυoη πoυ μ6λιq ολoκληρωΘεi θα
εiναι oε θ6oη να απαo1oλεi 1350 dτομα πρooωπικ6. Mια επ6vδυoη που Θα επιφ6ρει
παρdπλευρα και πoλλαπλ6 oφ6λη oτηv τoπικη κoινωνtα αφori Θα αvεβdoει ακ6μα
περιoo6τερo το προφiλ τηg ωg μια υψηλoιi επιπθδου τoυριoπκη ζ,brη. Mια επιizδυoη
πoυ θα βoηθηoει τουq ηδη υπdρ1oντεg ντ6πιoυq επαγγελματiεg τoυ τoυριoμοti, τoυg
ντ6πιουq εργαζ6μεvoυζ και τoυg ντ6πιoυ-c πρoμηθευτ69.

o δικτυακ6q τ6πο9 τηq εταιρiαζ που tγει ανα}ιαβει την υλoπoiηoη τηq

επ6νδυoη9 αυτηg σε κεντρικ6 τoυ oημιεio για ην εταιρικη κoινωνικη ευΘriνη

αναφ6ρει: <Ιt is our strοng belief at Dolphin that business needs sοciety as much as

society needs business and we take our respοnsibility to the communities and the
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envirοnments where we invest very seriously> Eκπρ6σωπoι τηg εταιρiαg ιo1υρiζoνται
6τι διαθ6τoυν 200.000 ευρω τoν 1ρ6νo oτα πλαioια τηζ εταιρικηq κoινωνικηq ευΘι)νηq

πoυ τoυζ αναλογεi. H 6μφαoη στην προσταoiα τoυ περιβdλλoντoζ, στον oεβαoμ6 ηg
αρχιτεκτoνικηg του 1ωρoυ και στιg ανανεciloιμιεg πηγ69 εv6ργειαg εiναι κdποιoι απ6
τoυq τoμεiq για τoυζ oπoioυg η εταιρiα υπερηφανεriεται.

Συνυπoλογiζονταq 6λα τα παραπ6νω αλλd παρdλληλα 61oντα-c oην dκρη
του μυαλori μαζ τo κακ6 παρdδειγμα τoυ Cοsta Navarinο των 18 1ρ6νων
γραφειοκρατiαg και των 25000 υπoγραφιbν. καλω τα μ6λη τoυ Π.Σ. να εγκρiνoυν τηv
παρoιioα μελ6τη.

H εloηγηση τηζ Unηρεoiog:
<'Exovrog uπδψη:

1. To N. 165ο/19s6 <Γlο τηv πρoαrooΙα τoυ nεριβoλλovrog>
2. To N. 30t0l2002 <Evορμδvloη τoU N.1650/86 με Tlζ oδηγΙεg 97l1'L'.''.'>
3. Τηv KYA H.Π. 11014/703lΦL04l2003 <ΔIoδlκooio Π.Π.E.A & E.Π.o....>
4. Tηv KYA H.Π. 3711tl202!l2003 <KοΘoρloμδg τρδnoυ εvημθρωoηζ Kot

oυμμετoxηq κoIvoΟ κοτd τη δloδtκοoio θγκρroηg περlβoλλoιrrlκιbv δρωv τωv
θργωv κol δροαrηρtoτητωv...>

5. Τo Elδlκδ Πλoiolo Xωρoτoξlκo0 Σxεδlooμoιi κot Aεlφδρou Avdπτυξηg γlα τoV
τoυριoμδ KcΙι Tηζ Στρατηγlκηg Mελεrηg ΠεριβοMoιrrlκδv Enlnτδoεωv ουτoιj
(ΦEK 1138812009)

6. To Ν.4002/2ο11 (ΦEK 18A/2011) ορθρo 8 κοl 9 oυτo0
7. Τo με ορ.Πρ. olκ.13058412285129.8.2011 tψροφo τoυ Τμημοτog Γεv.

Περlβολλovrlκδv ΘεμdτωV τηζ Δ/voηg Περ/κo0 Σxεδlοoμoιj τoυ Y.Π.E.K.A.

ΣΟμφωvo με Τo N. 1650/86, δπωg lox0εl KαI TηV KYA H.Π. 371ltl202ll2003
(ΦEK 1391129-9-2003) <Koθoρloμδg τρδnoυ εvημθρωoηζ Kοl σUμμεΓoXηζ κolvoO
κoτi τη δlοδlκooiο θγκρloηg nερlβολλovrlκδv δρωv TωV θργωv Kαl

δρoαrηρloτητωv...>, θγlvε η αxετIκη ovoκoivωoη, πρoκεlμivou κdΘε
εvδloφερδμεvog πoλiτηq η φoρioζ Vo λoβεl ψδoη oλδκληρηζ τηζ μελiτηg κoι
κδθε oυvοφo0g πληρoφoρiοg Kα! Vο δlοτυnδoεl εψρdφωg τη YVδμη τoU Kol Tlζ
nρoτdoεlg τoυ.
M*ρl αημερο δεv θxouv κοτoτεθεi σΤηV UΠηρεoio μog οπoψεlg φoρθωv κol
πoλlτδv γlο τo iργo.

Σog ψωρ1ζoυμε Οαrερo oπδ τo nορonovω δτι θo πρθnεl τo Συμβo0λlδ oαg vα

ψωμoδoτησεl ωζ Πρoζ τo περlεx6μεvo τηζ μελετηg περlβαΜowlκδv επlnτδoεωv
τou Θθμoτog.

ΣYNo]ITIKH ΠEPIΓPAΦH ToY EPΓoY
Η μελθτη αuτη αφoρd oε τρoπonoiηoη υφlαrδμεvηg οδειoδoτημθVηζ αv6nτυξηg με
θκrαoη 739.5 αrρθμμοτο , η onoiο οφoρoΟoε σε κoτoσKευη κor λεlτoυργΙα :

- Γηπθδoυ GOLF 18 oπδv
- =εvoδoxεioυ 5 oαrθρωv τ0noυ επlπλωμtvωv δlομερloμoτωv 722 lλινων Koι TωV
αnοροiτητωv ουτo0 ouvoδδv θργωv
H ovonτυξη σrηV αρxlκη Tηq μoρφη εκrεlvδτοv σε γηπεδo θκrοoηg 804,6
αrρεμμoτωv Koι Περlελαμβαvε ξεvoδoxεio τtnoυ εnlπλωμιivωv δloμερloματωv 736
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κλιvιbv, KCΙl Yl'ouτηv εixε εκδoθεl η με oρ. KYA 14207Ι1615176.2.2006 Aπδφooη
'Eγκριoηg ΠερlβοMoιrrlκδv oρωv κor η oρ.232,12006 olκoδoμικη Αδειο.
Στη oυvi1εtο η αvδπτυξη τρoπoπolηθηκε εv μθρεl , με μεiωoη τηg θκrooηg οπδ
804.6 σTρ. σε 739.5 αrρθμμοτο Kοl τoU oρlΘμo0 τωv κλlvδv ono736 oε722 r<λΙvεq.

Η τρoπonoiηoη oυτη οδεroδoτηΘηKε με Tην αρ. KYA 200161l322llt9.11.2010.
H τρoπonoιημθvη nλθov nρδτοoη οvdnτυξηg , δnωq nορoυoιdζετoι σTηV noρoOoο
MΠE , θxει θκrοoη γηπiδoυ 7364.2 αrρΔμμoτo onδ 739.5 στρ. Kol nερlλoμβovεl :

- Γηnεδo GOLF 1B onδv, δnωg θxει εγκρrΘεi με τηV αρ. KYA
2oo L6 L I 322t I t9 . Lt.2o t0
- =εvoδoxεio μlκroιj τιjnoυ , 5 οαrθρων, 72L κλrvδv Kol τωV οnoρoiτητωv oυvoδδv
tργωv
Γιο To vθo τρoπonoIημθvo θργo υnoβληθηκε Πρoμελθτη ΠερlβoMoιrrικδv
Eπlnτδoεωv (ΠΠE) Kol με βδoη ouτη, εκδδΘηκε oxετlκη ΠΠEA (oρ.nρ.
olκ.125631lL036lL5.4.2011) οnδ τη Γεv. Δ/voη Περ/ιrrog τoυ Y.Π.E.K.A.

Avαφoρικο με To ΠερlεXδμεvo τηg εξετoζδμεVηζ MΠE αvοφtρowοl oι εξηg
δlαnlαrδoειg:

7. YΔPEYΣH
- Σtμφωvo με τo ovοφερδμεVα στo κεφdλoIo 5.3 <Xρηoη vερoO κοl εvdργεlαζ> Tηζ

μελiτηg, <<..'ψo τηv uδρoδ6τηoη (πooιμo vερo) τoU TouρtσTtΚoi oυγκρoτηματog
πρoβλiπετot αivδεoη με τo υφloτoμεvo δiκτυo ιjδρευαηg τoυ Δημoυ ΕρμtovΙδog ..'...

6πωg φαivεταt ατo παραρTημο η ΔΕYA ΕρμovΙδαg yoρηγεi βεβαiωoη γιo παρoyη
vερoυ σΓηV τoυρtoτικη μovdδo.'> (βλ.oxετικtq βεβoiωσεlζ με oρ.Πρ.
77612.!1'.2004 κοι 43lts.L.2005 ΔEYA Kραvlδiou), oι οvdγκεg δηλοδη 0δρευoηg τηg
εγκoτοαrοoηg (Ξεvoδoxεio κoι Golf Club) θο κoλ0nτovroI nληρωg αnδ τo Δημo
Eρμloviδog.

Παρδλο ουτδ η εξεroζδμεvη MΠE δεv oυvoδεtεrαl οπδ οvoλoγη υδρoγεωλoγικη

μελθτη oυwογμivη οnδ εlδlκδ εnlαrημovο, δαrε vo τεKμηριδvεταl η noooτrκη
εn6ρκειο κοr οvroxη τωv υδατlκδv πδρωv Tηζ Περlo1ηg, κοτι πoυ oιjτωg η αMωg δεv
εξοoφoλiζεταl με Tlζ Πρoovοφερδμεvεg βεβοιδo'εlg τηg ΔEYA Kρovιδiou .

Enlπλθov, επιoυvdnτoιποl εvδεικrtκδ Πιαronolητtκo Avολυoηg No 143479, Νo
L433t3, No !433t5 τoυ vερoιi τηq ΔEYΑ EρμιovΙδoq, 6πou ol τlμθg τooo τηg
Hλεκτρlκηg αγωγlμδτητog δoo κol τωV )Oωρlo0xωv εivol κoτo noλι] εκrδg τωv
ovδτοτωv επlτρεπδμεvωv oρiωv (ωg oυv /vα), γεγovδg πoυ κoτοδεlκvOεl τηv ηδη
κοκη notdτηTo τoU vερo0.

-Σε δπ οφoρd Tlζ ΠρoTεlvδμεvεg εvολλoκrIκθg _, oυμφωVο με Tο σVοφερδμεvα αro
κεφαλοιo 5.4- nαρ.5.4.2 <EvοMοκrlκη λ0oη AΙ (Πρoτεlvδμεvη λ0oη)> <<...ot

υδρευτlκig αvdγκεg θο καλυφθoiv μελλowκd απo τηv uπo tγκρloη μovαδα
οφαλdτωoηζ Tηζ ΔΕYA Ερμιoviδαg arα Xιbvια Κolλdδαg η τηv αδειoδoτημivη
nεμβoλλowtκd μovαδα αφολoτωoηg στηV nεμoyη τηζ Κotλαδαg
α.n.j884/10. 10.2007 ΕΠo. .''...>> .

ol ΠρoοVoφερδμεvεg μovoδεg oφολδτωoηg o0μφωvα με το δrοΘθolμο αrorxεio

βρioκoιπol oε nρδιμo αrδδlo ωζ Πρoζ τηv υλoπoiηoη τoυq, oφo0:
H μovδδo oφολοτωoηζ σΓη Θioη <Xδvlο> Kolλdδog τoυ Δ. Eρμroviδοg βρioκεrοr αro
αroδlo εκnδvηoηg oxετlκδv μελετδv , o0μφωvo με αxετrκδ εVημερωTιKδ oημεiωμo
ΔEYA KρovlδΙoυ με oρ.nρ.11'015'4.2001 (ωg oυv /vο), κοl η μovοδo αrηv nερloxη

F-ΥImr
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τηq Kolλdδoq εivol αυτη τη σΓ|γμη μδvo oδεloδoτημθvη nερlβολλoιrrlκd κoI δεv
nρoκιiπτει δτl nρoxωρd η υλonoiηση ToU θργoυ.

2' APΔPEYΣH
- Σ0μφωvο με Tα οvοφερδμεvο σl-η μελiτη , κεφoλoIo 5.3 <Xρηoη vερoιj κoι
εvθργεlοg> - παρ.5.3.2 <Aρδευoη>, noρ.5.3.1 <<'..Ytα τηv dρδευoη τoυ yλooτdπητα
καt πεμβdλλowα ycbρoιJ ToU γηπtδoυ γκoλφ και ξεvoδoyεioυ , nρoβλinεταl ωg

" βαoικη λ0oη εnλoγηg η Xρηση TωV εnεξεργooμtvωv υγρcbv (τριτoβdθμιog
επεξεργooΙαζ ωζ Πρoζ τη δι0λιoη καl οπoλhμαvoη) τηg ΕΕΛ Κραvtδioυ ohμφωvα με
TηV υn'αρ.868/3.11.2004 oyετlκη βεβαiωoη Tζη ΔΕYA ΕρμovΙδαg...>, εvδ ol
υφιαroμεvεq αδεloδoτημθvεg γεωτρηoεlg εvrδg ToU γηnθδoυ ToU τoυρlcπlκo0
oυγκρoτημοτog μnoρoιjv Vo καλιjψoυv oυμnληρωμoπκδ μlκρδ μθρog τωv
oρδευτtκδv αvογκιbv.

Aυτη τη σΓlγμη δμωg πoυ εξετdζετοl η μελtτη, δεv υπdρxεl τρlτoβdΘμια εnεξεργοoio
αrlg Eγκοτoαrαoεlg Εnεξεργαoiοg Aαrlκδv Λυμdτωv (EEAΛ) Kροvrδioυ τoυ Δημoυ
Eρμroviδοg, εvδ η με ορ.nρ.10B9lL9.4.2004 Anδφοoη 'Eγκρloηg ΠεριβοMoιπlκδv
oρωv Tηζ μovdδαg oυτηg, δnωg τρonoπotηθηκε στη oυvθxεlo με τηV
oρ.nρ.4995lt9.t2.2005 AEΠo, ixεl ληξει ono πg 31'.12.20L0.
Eπlπλθov ol εγKoταστdoεlg τηq noροndvω μovdδαg λaτoυργo0v nλημμελδg δnωg
δronlαrδΘηκε, τδoo αnδ τηv Elδlκη Yπηρεoiα EnlΘεωρητιilv Περlβdλλovrog (EYEΠ)
(oΧετ. η με αρ.Πρ.oικ.L4696lΙ4.7.2009 εloηγηoη εnιβoληg nρoαriμoυ), δoo κοl απδ
τo Kλlμdκlo Eλθψoυ Tηζ Περlφερεroκηg Evoτητοg Aργoλiδog (qxεr. η με
ορ.πρ.olκ.3674l7t0l3L 8.2011 εniδooη θκθεoηg ουτoψiαg), εvδ οπδ τo
οnoτελioμοτο εξθτooηg τoυ δεiγμoτoζ TωV εnεξεργooμθvωv λυμdτωv nρoκυπτεl δτl
το noloτικi XoρCΙlCΓηριστlκd τoug εΙvor εκrδg τωv ovδτoTωV εΠlTρεπδμεvωv oρiωv
(ορ. n ρ.30/0 57 l 458 l L9 .9.201'L δlo βr βoαrr κδ Γεvl κoιj Xη μεioυ τou Kροτoυg).
Συμφωvο δε με τo Etδικo ΠλαΙolo Xωρoτοξtκo0 ΣxεδlοoμoΟ κοl Aεlφδρoυ Avdπτυξηg
γΙο τoV τoυρloμδ Kοl Tηζ Στρoτηγlκηg Mελθτηg Περrβολλoιrrικδv Enιnτδoεωv oυτo0
(ΦEK 113sBl2009) oε oυvδυooμδ με τo N.4002/2011 (ΦEK 18A/2011) dρθρo 9
Πoρ.ε., η δημloυργiα oυvθετωV τouρlστlKδv κoτολuμοτωv oε nερloxθζ σΓlζ oπoΙεg
πoρατηρεiτοl i}λεrμμο uδoτlκδv nδρωv, εnlτρθπεror μovo εφδoov κoλυφΘoιjv ol
ovoγκεg σε vερo με κοτdλληλo κoτd περiπτωoη τρδπo , δπωg δημloυργiο
τoμIευτηρωV, Xρηση ovoκυκλωμθvoυ vερoιj, oφαλoτωoη κ.λ.n.

Eκrlμcbvrog λolπδv το δroθ€orμο δεδoμθvo onδ τηv εξεroζδμεvη μελθτηg MΠE,
κρΙvεrοt δτι δεv εξooφoλiζεταl η Πoloτικη κοl noooτικη εnδρκεlo κoI oιrroxη τωv
υδαπκδv nδρωv κοt δεv εnlλuετοl oυoloαrtκδ τo ζητημο τηq κdλυψηζ τωV ovογκδv
τηg μovdδαg oε vερδ (αρδευoηg καl 0δρευoηg) .

Γlα τoυq Πρoovoφερθθιrrεg λδγoυq η υπηρεoiα μοg δεv ψωμoδoτεΙ θετlκδ εni τoυ
nερlεxoμtvou τηζ μελiτηs nερlβολλowικcbv επιnτδoεωv (MΠE) τoυ θθμοτoζ. >>

o K. ΠετρdKoζ Πρoτεivεt TηV οvοβoλη τηζ σUζητησηζ ToU

Θθματog, με oκon6 TηV Περοlτθρω δlερεΟvηoη τoυ oπδ To

Περιφερεlοκδ Συμβoιjλιo. Τo οiτημo Tηζ ovoβoληζ οΠoρρiφθηκε
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