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Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Ερωτήσεων 

 
ΘΕΜΑ: Πλημμύρες στην Αχαΐα 
  
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5665/10.2.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,  

ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος   
   
ΚΟΙΝ.: 
 
 

Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο 
 

                         
 
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον  κ. Βουλευτή τα εξής: 

 
Στις 6-2-2012 στο 161ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών στο ύψος του 
Διακοπτού, παρουσιάστηκαν πράγματι προβλήματα καταπτώσεων - κατολισθήσεων στα 
ανάντη πρανή του κλάδου της ΝΕΟ προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά το 
παραπάνω τμήμα της οδού και η κυκλοφορία να πραγματοποιείται διαμέσου της Παλαιάς 
Εθνικής οδού από τον κόμβο Καλαβρύτων έως το κόμβο του Αιγίου. Με προσωρινές 
εργασίες διαμορφώσεων - ασφαλτοστρώσεων, η κυκλοφορία στο παραπάνω τμήμα του 
οδικού άξονα αποκαταστάθηκε στις 11/2/2012, με εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων 
μέσω των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του υπό ανακατασκευή τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου προς Πάτρα, για μήκος περίπου 700 μέτρα. 
 
Στο τμήμα αυτό του οδικού άξονα στο οποίο παρουσιάστηκαν τα παραπάνω προβλήματα, το 
Έργο Παραχώρησης δεν προβλέπει σημαντικές επεμβάσεις. Στο υπόψη τμήμα η υπάρχουσα 
οδός έχει ουσιαστικά τη διατομή του αυτοκινητοδρόμου (στο τμήμα Ακράτα – Διακοπτό ο 
υφιστάμενος άξονας έχει ήδη διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση). 
Περιλαμβάνει μόνο κατασκευές έργων αντιστήριξης στα ανάντη πρανή του και μικρή 
διαπλάτυνση στα κατάντη για τη ΛΕΑ, με τη βοήθεια τοίχων αντιστήριξης. 
Σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του Δημοτικού Σύμβουλου ότι οι πλημμύρες 
στις περιοχές  Ριζόμυλο, Βαλιμίτικα και Νικολέικα οφείλονται στα ημιτελή έργα της Ολυμπίας 
Οδού. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις περιοχές  Ριζόμυλο, Βαλιμίτικα και Νικολέικα καθώς 
και οι ζημιές στο θαλάσσιο μέτωπο των παραπάνω περιοχών προκλήθηκαν από τη μη 
επάρκεια αντιπλημμυρικής προστασίας στις κοίτες των ποταμών που απολήγουν στις εκεί 
παραθαλάσσιες περιοχές, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί ευθύνη της  Ολυμπίας 
Οδού, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης. 
 
Σε ό,τι αφορά στις επικαλούμενες προειδοποιήσεις των τοπικών αρχών, επισημαίνεται ότι 
οποιοδήποτε έγγραφο έχει αποσταλεί ή κοινοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου, έχει ληφθεί υπόψη και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για την 
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διαπίστωση των αναφερόμενων προβλημάτων, όσο και για την αντιμετώπισή τους, όταν 
αυτά προέρχονται ή αποτελούν αντικείμενο του Έργου Παραχώρησης. 
 
Οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Κερυνίτη, οι οποίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να αρθούν τα προβλήματα πλημμυρικών υπερχειλίσεων του ποταμού που 
πλήττουν την περιοχή, έχουν διακοπεί μετά από επανειλημμένες οχλήσεις της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Νομού Αχαΐας προς την τοπική εργοταξιακή μονάδα, καθώς προβάλλονται λόγοι 
παράνομης αμμοχαληψίας. Οι λόγοι αυτοί, σύμφωνα με την καθ΄ύλην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών επί τεχνικών θεμάτων, δεν ευσταθούν. 
Επομένως δεν προκύπτει θέμα ευθυνών για την Ολυμπία Οδό, ούτε θέμα επιβολής 
κυρώσεων. 
Εξ άλλου η έλλειψη μηχανισμών αντιπλημμυρικής προστασίας αποτελεί γενικότερο 
πρόβλημα της περιοχής, το οποίο είναι ανεξάρτητο από την κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου και τις ημιτελείς εργασίες αυτού. 
 
Οι καταγγελίες οι οποίες αναφέρονται για αστοχίες και παράβαση περιβαλλοντικών όρων δεν 
έχουν γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο. Οι εργασίες κατασκευής ελέγχονται από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό (ΑΜ) του έργου, τόσο όσον αφορά την ποιότητα, όσο και την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί από τον ΑΜ  ούτε αστοχία 
κατασκευής, ούτε παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 
 
Οι αναφορές  για «παράνομη εκτροπή των αποβλήτων (γκανάιτ) στη θάλασσα, μη τήρηση του 
προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για το προσωπικό έπειτα από ανατινάξεις και πολλά 
ακόμη», αλλά και για το ότι «Οι κοίτες των ποταμών στο Δρέπανο και στην Παναγοπούλα 
έχουν μπαζωθεί και στενέψει» είναι γενικές, αόριστες και ασαφείς και δεν είναι γνωστό σε 
ποια χρονική περίοδο αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η κατασκευή του 
Έργου έχει σταματήσει (λόγω αναστολής κατασκευαστικών εργασιών) από τον Ιούνιο 2011, 
οπότε έκτοτε δεν γίνονται οποιεσδήποτε εργασίες ορύξεων – ανατινάξεων ή επενδύσεων σε 
σήραγγες κλπ. 
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το  35% των εργασιών του τμήματος Κόρινθος – Πάτρα. Οι 
εργασίες αυτές έγιναν έντεχνα όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και τα 
Προσαρτήματά της και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΑΜ του Έργου. 
 
Η αναστολή χρηματοδότησης του έργου έχει σαν συνέπεια την αναστολή των εργασιών 
κατασκευής. Αντίθετα οι εργασίες συντήρησης δεν έχουν ανασταλεί. Ο Παραχωρησιούχος 
εξακολουθεί να συντηρεί και να φέρει την ευθύνη του έργου. Άλλωστε η σύμβαση βρίσκεται 
ακόμα σε ισχύ και δεν έχει καταγγελθεί από κανένα μέρος. Όπως είναι γνωστό βρίσκονται σε 
εξέλιξη διαπραγματεύσεις του Υπουργείου με τους Παραχωρησιούχους για την 
αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης και τη συνέχιση και ολοκλήρωση 
των εργασιών. 

 
                            
 
                      
Εσωτ. Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 
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