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ΠΡΟ 

Μ.Μ.Δ. Ν. Ασαΐαρ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΘΕΜΑ: «Αςηοτία κλιμακίος ΓΔΩΤ.Δ.Δ. / Παπαπηήμαηορ Πελοποννήζος & Γςηικήρ 

Σηεπεάρ Δλλάδαρ ζηην καηολίζθηζη ηος Γ.Γ. Μοίπαρ Ασαΐαρ» 

 

 
Την 23/01/2017, έπειηα από ππόζκληζη ηος Ανηιδημάπσος Πολεοδομικού 

Σσεδιαζμού, Πεπιβάλλονηορ & Έπγυν Υποδομήρ ηος Γήμος Παηπέυν κ. Παύλος 

Σηάμος, κλιμάκιο ηος ΓΔΩΤ.Δ.Δ. / Παπαπηήμαηορ Πελοποννήζος & Γςηικήρ 

Σηεπεάρ Δλλάδαρ αποηελούμενο από ηοςρ Γευλόγοςρ κκ. Ι. Κοςκοςβέλα, Ππόεδπο 

ηηρ Δπιηποπήρ Κλάδος Γευλόγυν ηος Παπαπηήμαηορ & μέλορ ΓΔΠ ηος Τμήμαηορ 

Γευλογίαρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών, Κ. Νικολακόποςλο, μέλορ ΓΔΠ ηος 

Τμήμαηορ Γευλογίαρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών και Γ. Σηαμούλη, μέλορ ηηρ 

Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ ηος Παπαπηήμαηορ επιζκέθηηκε ηην καηολίζθηζη πος 

εκδηλώθηκε ζηο ΓΓ Μοίπαρ Ασαΐαρ.  
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Η καηολίζθηζη εκδηλώθηκε πποοδεςηικά από ηην 19/01/2017 και κοπςθώθηκε καηά 

ηην 20/01/2017 οπόηε και ζςνέβη η κύπια ολίζθηζη γαιών και πεηπυμάηυν. Ωρ 

άμεζο αποηέλεζμα ηηρ καηολίζθηζηρ ήηαν η πλήπηρ καηαζηποθή ηηρ επαπσιακήρ 

οδού πος ζςνδέει ζειπά κοινοηήηυν με ηην πόλη ηηρ Πάηπαρ ζηη θέζη ηηρ 

καηολίζθηζηρ. Η καηαζηποθή ηηρ επαπσιακήρ οδού απέκλειζε μια ζειπά οπεινών 

κοινοηήηυν, η μεγαλύηεπη ηυν οποίυν είναι η Μοίπα και διέππηξε επίζηρ ηον αγυγό 

πος μεηαθέπει νεπό ζε ένα ςδποηλεκηπικό επγοζηάζιο ηος οποίος η λειηοςπγία έσει 

διακοπεί.  

Μεηά από ηην επιηόπια επίζκετη διαπιζηώθηκε όηι η καηολίζθηζη Μοίπαρ είναι 

εκηεηαμένη και έσει πλάηορ επί ηηρ επαπσιακήρ οδού πεπίπος 200 μ. ενώ ζηην ζηέτη 

ηηρ ανάνηι ηηρ επαπσιακήρ οδού ηα 400 μ. Το κλιμάκιο δεν ήηαν δςναηόν να 

σαπηογπαθήζει πλήπυρ ηην καηολίζθηζη αλλά διαπίζηυζε όηι ενώ ζηο βόπειο άκπο 

ηηρ πεπιλαμβάνει γαιώδη ςλικά ζηο νόηιο αποηελείηαι κςπίυρ από ογκολίθοςρ. Η 

εκηίμηζη ηος κλιμακίος είναι όηι οι παπεμβάζειρ επί ηος παπόνηορ είναι ππώιμερ 

επειδή ο σπόνορ πος παπήλθε από ηην εκδήλυζη ηηρ καηολίζθηζηρ είναι ζύνηομορ 

και οι καιπικέρ ζςνθήκερ πος επικπαηούν ζηην πεπιοσή και αναμένονηαι ηιρ πποζεσείρ 

ημέπερ δεν βοηθούν ηην πποζπάθεια αποκαηάζηαζηρ ηηρ καηολίζθηζηρ. Η εκηίμηζη 

ηος κλιμακίος είναι όηι η καηολίζθηζη ππέπει να μελεηηθεί ώζηε να διαπιζηυθεί πόηε 

είναι δόκιμο να γίνοςν οι όποιερ δςναηέρ παπεμβάζειρ.  

 

 

 

Από ηο ΓΔΩΤ.Δ.Δ. / Π.Π.Γ.Σ.Δ. 

 

 

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Κλάδος 

Γευλόγυν 

Συη. Β. Λαμππόποςλορ Ιυαν. Κοςκοςβέλαρ 

 

 

 


