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Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

 
Τμήμα  Αναφορών 

 
ΘΕΜΑ: Προβλήματα σε ιδιοκτησία της περιοχής Πλατάνου του Δήμου Ακράτας 

 
  
ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 2999/6.3.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,                         

ο Βουλευτής κ. Σταύρος  Καλογιάννης 
 

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

Αμέσως μετά την παρουσίαση του προβλήματος εδαφικής αστάθειας στην περιοχή 
Πλατάνου Αχαΐας, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ανέθεσε σε Καθηγητή του ΕΜΠ, ως  
Τεχνικό Σύμβουλο, τη διερεύνηση των αιτίων. 
Με βάση τα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στην από 11/5/2011 1η  Έκθεση του εν λόγω  
Τεχνικού Συμβούλου,  «εκτιμάται ότι οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας (σε βάθος 80-100 
μέτρων κάτω από τον οικισμό του Πλατάνου Αιγιαλείας ) δεν μπορεί να προκαλέσουν δομική 
επιρροή στην επιφάνεια του εδάφους».                                    
Η αρχική εκτίμηση του καθηγητή για τα αίτια των φαινομένων  (ρηγματώσεις , καθιζήσεις 
κ.τ.λ.) που παρατηρούνται στον παραπάνω οικισμό είναι ότι εντάσσονται  στα πλαίσια της 
γενικότερης και γνωστής εδώ και δεκαετίες  εδαφικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή του 
οικισμού η οποία και εξελίσσεται. 
Προς επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν προκύψει από τις προηγηθείσες μελέτες και 
μετρήσεις, η αρμόδια Υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει σειρά βαθιών γεωτρήσεων με 
τοποθετήσεις οργάνων εντός του οικισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθηγητή.  
Η αρμόδια Υπηρεσία   παρουσία του  Τεχνικού Συμβούλου πραγματοποίησε  αυτοψία στις 
7/4/2011 προκειμένου να εξετάσει τα αίτια των μετακινήσεων και εδαφικών ρωγματώσεων, 
στην ευρύτερη περιοχή του Πλατάνου.  Επίσης έγινε αυτοψία  και στην οικία του κου 
Ευάγγελου  Σμυρνιώτη, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τίθεται θέμα επηρεασμού  του κτιρίου 
από το έργο. Τονίζεται ότι το  εν λόγω κτίριο έχει εδραστεί ακριβώς δίπλα σε πρανές με 
έντονη κλίση,  ενώ τα μπάζα από την  εκσκαφή του, τοποθετήθηκαν άτακτα στο πρανές τα 
οποία και διαβρώνονται από τις βροχοπτώσεις. 
Η Υπηρεσία  θεωρεί ότι δεν τίθεται θέμα απαλλοτρίωσης του κτιρίου διότι αυτό βρίσκεται 
μακριά από τα όρια του έργου.  

 
                            
Εσωτ.Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 
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