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ΕΝΨΠΙΟΝ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Ρ.Α.Ε.) 

 

ΕΝΣΑΗ – ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ 

 

Σου Δήμου Γορτυνίας δια του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου του κ. Ευσταθίου 

Φαρ. Κούλη, Δημάρχου Γορτυνίας  (ως η συνημμένη αριθμ. 011 /2021 απόφαση του 

Δημοτικού υμβουλίου) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΧΗ 

 

Σης υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011633/18.12.2020 Αιτήσεως για 

χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στα όρια του δήμου Γορτυνίας, της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο 

«ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ». 

---------------------- 

Με την ανωτέρω Αίτηση Αδειοδοτήσεως της εταιρείας «ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ»  

ζητείται η εγκατάσταση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό 

Ερύμανθο, πλησίον της Σοπικής Κοινότητας Βιδιακίου, του Δήμου Γορτυνίας. 

 

Σην απόρριψη της ανωτέρω Αιτήσεως ζητάμε για τους εξής λόγους: 

 

Ι. ΑΝΑΥΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΕΝΝΟΜΟ ΜΑ ΤΜΥΕΡΟΝ 

Η αίτηση αφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, συνεπώς, έχουμε έννομο 

συμφέρον για την απόρριψη της υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-

011633/18.12.2020 Αιτήσεως Αδειοδοτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο 

«ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ». 

Προς 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πειραιώς 132 
118 54, Αθήνα 

e-mail: info@rae.gr 
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ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΧΕΨ ΣΗ ΑΙΣΗΕΨ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ 

1. ΣΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΣΙΘΕΣΟ ΜΕ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ 

ΠΕΡΙΟΦΗ 

 Σο έργο χωροθετείται σε περιοχή που οι υφιστάμενες Αναπτυξιακές 

Δραστηριότητες και Επιδιώξεις σχετίζονται με την πραγματοποίηση Ειδικών και 

Εναλλακτικών Μορφών Σουρισμού και αποτελούν την μοναδική διέξοδο για την 

ανάπτυξη και την επιβίωση της παρά τον  ποταμό Ερύμανθο περιοχής. Για την 

υλοποίηση του έργου πρέπει: Να καταργηθεί το  rafting και το canoe-kayak που 

πραγματοποιούνται τα τελευταία 50 χρόνια στον Ερύμανθο. Επίσης, να καταργηθεί 

το Fly Fishing (ψάρεμα και επανατοποθέτηση των ψαριών στο ποτάμι) ενώ 

παράλληλα θα εμποδίζεται η διέλευση και η αναπαραγωγή των ιχθύων. Ακόμα, θα 

υποβαθμιστεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο μοναδικού κάλους και ιστορικότητας 

φαράγγι του Ερύμανθου που περιλαμβάνουν: Πεζοπορίες, Μονοπάτια, Επισκέψεις 

στους Καταρράκτες, Περιηγήσεις Αναψυχής, Κατασκηνώσεις, κλπ. Επομένως, 

δεδομένων των αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων στον Ερύμανθο το έργο δεν 

μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με αυτές. 

2. Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΨΝ ΤΔΑΣΨΝ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ 

 Είναι σε όλους γνωστό ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα νερά του 

Ερύμανθου έχουν τα τελευταία χρόνια μειωθεί δραματικά και η τάση μείωσης 

δυστυχώς επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο. Σα υδρολογικά στοιχεία παρελθόντων ετών 

δεν αποτελούν ασφαλή στοιχεία μέτρησης για το μέλλον. Τπό αυτές τις συνθήκες 

είναι αδύνατον και το εργοστάσιο να λειτουργεί με επάρκεια και να διατηρείται 

στην κοίτη του ποταμού η απαιτούμενη ποσότητα νερού (οικολογική παροχή).  

3. ΣΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΗ ΠΑΝΙΔΑ 

 το φαράγγι του Ερύμανθου ενδημούν είδη της πανίδας που προστατεύονται 

από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (χετική γνωμοδότηση: Σμήμα Αλιείας 

Ηλείας). υγκεκριμένα ενδημούν: η Βίδρα, η Ιονική Πέστροφα, το Ευρωπαϊκό Φέλι, 

η Πελοποννησιακή Μπριάνα, η Ελληνική αύρα. Επομένως, η εγκατάσταση ΜΤΗ 

στον Ερύμανθο είναι αντίθεση με την επιβίωση των προστατευόμενων ειδών.  

4. Η ΑΘΕΝΕΙΑ ΣΨΝ ΠΛΑΣΑΝΨΝ 

 Επισήμως έχει διαπιστωθεί (χετική γνωμοδότηση: Δασαρχείο Πύργου)  ότι η 

λεγόμενη «ασθένεια των πλατανιών» (μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου - 

ceratocystis Fimpriata)  έχει πλήξει και τα πλατάνια του Ερύμανθου. Η θέση 

εγκατάστασης του έργου είναι δασώδης και έχει πλήθος πλατάνων. Επομένως, ο 

κίνδυνος  γρήγορης εξάπλωσης  της ασθένειας κατά την φάση κατασκευής του έργου 

είναι κατά την γνώμη μας αξεπέραστος. 

5. ΣΟ ΑΝΑΓΛΤΥΟ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 Σο ανάγλυφο της θέσης εγκατάστασης του έργου ( Υράγμα – Αγωγός 

Προσαγωγής – ταθμός Παραγωγής ) περιλαμβάνει βραχώδη τμήματα και πρανή με 

μεγάλες κλίσεις. Σο ανάγλυφο, κατά την κατασκευή του έργου, θα αλλοιωθεί ριζικά 

και δεν θα αποφευχθεί ρίψη μπάζων στην κοίτη του ποταμού. Η εφαρμογή της 

νομοθεσίας όπως επιβάλλεται να γίνει το έργο θα αυξήσει το κόστος σε τέτοιο βαθμό 

ώστε η επένδυση θα καταστεί μη βιώσιμη. 



               Επειδή η τυχόν έγκριση μια τέτοιας αίτησης θα ερχόταν σε ευθεία 

αντίθεση με τις διατάξεις του υντάγματος που αποβλέπουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία, για τη διαφύλαξή του, το Κράτος έχει την 

υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. Από τις 

διατάξεις αυτές του άρθρου 24 του υντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 106 

παρ.1 αυτού, με το οποίο ανατίθεται στο Κράτος ο προγραμματισμός και 

συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητος της χώρας, ώστε να εξασφαλισθεί η 

οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της Εθνικής Οικονομίας, απορρέει η αρχή 

ότι η αναπτυξιακή οικονομική πολιτική ασκείται σε συνδυασμό με τη δημόσια 

πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος και με προέχουσα μέριμνα την πρόληψη 

της βλάβης του περιβάλλοντος. 

 

 Επειδή η παρούσα Ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και πρέπει 

να γίνει δεκτή. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

και  με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως του δικαιώματος 

υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εγγράφων και μελετών 

 

ΑΙΣΟΤΜΕΘΑ 

 

- Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα Ένστασή μας. 

- Να απορριφθεί η υπ’ αριθμ. ειδικού πρωτοκόλλου με Α/Α Γ-011633/18.12.2020 

Αίτηση Αδειοδοτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ». 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

 

 

 

ΕΤΣΑΘΙΟ ΦΑΡ. ΚΟΤΛΗ 
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