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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σε συνέχεια έγγραφης εντολής του Γενικού Δ/ντη Συγκοινωνιακών Υποδομών, η οποία 

διαβιβάστηκε στην Δ.Ο.Υ. με το υπ’ αρ. πρωτ. 19247π.ε./16-01-2019 (ΔΟΥ/377/25-01-2019) 

έγγραφο, αρμόδιος τεχνικός υπάλληλος του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού 

(ΔΟΥ/α) της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών πραγματοποίησε αυτοψία στις 23-5-2019 σε τμήμα της επαρχιακής οδού από 

Γέφυρα Κοράκου έως Βραγκιανά του Δήμου Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας. 
 

Σκοπός της αυτοψίας ήταν η καταγραφή και η εξέταση των κατολισθητικών φαινομένων που 

εκδηλώθηκαν κατά το παρελθόν, καθώς η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων 

αντιμετώπισης, βάσει της εμπειρίας στην αντιμετώπιση παρόμοιων γεωλογικών κινδύνων. 
 

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αργιθέας και συγκεκριμένα 

του κ. Παπακώστα Δημήτριου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του κ. Τσιάκαλου 

Ιωάννη, Αντιδημάρχου, οι οποίοι υπέδειξαν τις θέσεις αστοχίας και παρείχαν λεπτομερή 

ενημέρωση αναφορικά με το ιστορικό των αστοχιών και την ευρύτερη περιοχή γενικότερα. 

 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
 

Η αυτοψία επικεντρώθηκε στο αρχικό τμήμα, της επαρχιακής οδού από Γέφυρα Κοράκου έως 

Βραγκιανά, μήκους περίπου 4 χλμ. Επισημαίνεται ότι, η Γέφυρα Κοράκου, διέρχεται πάνω από 

τον ποταμό Αχελώο, ο οποίος αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ των νομών Άρτας και 

Καρδίτσας, τους οποίους και γεφυρώνει.  
 

H οδός κατασκευάστηκε περί το 2002, και διέρχεται από εναλλαγές γεωλογικών σχηματισμών, 

όπου κυριαρχούν οι λεπτοπλακώδεις Ασβεστολιθοι, οι οποίοι κατά θέσεις είναι έντονα 

πτυχωμένοι. Μηκοτομικά, η ερυθρά της οδού ξεκινάει από απόλυτο υψόμετρο +400 (Γέφυρα 

Κοράκου) και ανεβαίνει μέσω ανακαμπτόντων ελιγμών μέχρι το +550, ενώ στη συνέχεια 

βρίσκεται σε κατωφέρεια ακολουθώντας - με μικρές ευθυγραμίες και κλειστές καμπύλες - τις 

ισουψείς της εξωτερικής επιφάνειας των ορεινών πρανών. 
 

Λόγω του έντονου μορφολογικού αναγλύφου της ευρύτερης περιοχής, τα φυσικά πρανή 

παρουσιάζουν απότομες κλίσεις, επιβαρύνοντας τις συνθήκες ευστάθειας. Επιπρόσθετα, από 

τη βάση των φυσικών πρανών, περνάει ο ποταμός Αχελώος, ο οποίος αναμφίβολα δρα επίσης 

αποσταθεροποιητικά σε ότι αφορά την ευστάθεια των ανάντι πρανών. 
  

Κατά την πρόσφατη αυτοψία, καταγράφηκαν συνολικά τρείς (3) θέσεις αστοχιών επί του 

καταστρώματος της οδού, που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν κατολισθητικά φαινόμενα, και 

οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 
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 ΘΕΣΗ 1 (Χ.Θ. 3+000) 
 

Η θέση αυτή απέχει απόσταση περί τα 3 χλμ. από την αρχή του υπο εξέταση οδικού τμήματος 

(Χ.Θ. 0+000) που βρίσκεται στη απόληξη της γέφυρας Κοράκου. Πρόκειται για επιφανειακή 

ολίσθηση των εδαφικών υλικών εκσκαφής των πρανών που είχαν αποτεθεί στην δεξιά 

οριογραμμή του δρόμου (κατεύθυνση προς Βραγκιανά). Συνέπεια της αστοχίας ήταν  η 

αποκοπή τμήματος του καταστρώματος της οδού κατά 2,0μ. και η μείωση του λειτουργικού 

πλάτους της οδού σε μήκος περί τα 25-30μ. (βλ. Εικόνα 1). 
 

Η οδός, στο μεγαλύτερο τμήμα της, έχει διανοιχθεί σε όρυγμα που αποτελείται από 

λεπτοπλακώδη Ασβεστόλιθο με κλίσεις τεχνητών πρανών 3:1. Ο σχηματισμός έχει οριζόντια 

στρώση και είναι ελαφρώς πτυχωμένος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκδηλώνονται κατά 

περιόδους μικρής δυναμικότητας βραχοπτώσεις, μικρών τεμαχών (μεγέθους έως 

0,30μ.x0,20μ.x0,15μ.) από το μέτωπο του ορύγματος ύψους 10-12μ., οι οποίες στην 

πλειονότητά τους παγιδεύονται εντός του υφιστάμενου χωμάτινου ερείσματος πλάτους 2,5μ.  
 

 

Εικόνα 1. Άποψη της αστοχίας στη Θέση 1 (Χ.Θ. 3+000) 

 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αστοχία εκδηλώθηκε λίγα χρόνια μετά την διάνοιξη της οδού, και 

επεκτάθηκε σταδιακά μέχρι να λάβει τη σημερινή της μορφή, ενώ τα τελευταία χρόνια 

φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Παρόλα αυτά, λόγω της σημαντικής μείωσης του πλάτους 

κυκλοφορίας της οδού και της παντελούς απουσίας μέτρων προσωρινής σήμανσης, κρίνεται 

σκόπιμο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει άμεσα η αποκατάσταση της. 
 

Για την αποκατάσταση της οδού, προτείνεται η βελτίωση της χάραξης με την διαπλάτυνση της 

οδού προς τα ανάντη σε πλάτος περί τα 2,5μ. και την εκσκαφή του βραχώδους πρανούς σε 

μήκος περί τα 70-80μ. με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών. Η λύση αυτή στην συγκεκριμένη θέση 
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προκρίνεται, καθώς κρίνεται ευνοϊκή, τόσο η γεωμετρία της οδού όσο και οι γεωλογικές 

συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, το υφιστάμενο τεχνητό πρανές έχει σχετικά χαμηλό ύψος (10-

12μ) και είναι εφικτή η εκσκαφή του. Επίσης, δεδομένου ότι το πρανές εκσκαφής αποτελείται 

από λεπτοπλακώδη Ασβεστόλιθο με οριζόντιες στρώσεις, δεν αναμένεται κίνδυνος δυνητικών 

ολισθήσεων σημαντικού μεγέθους από το μέτωπο του πρανούς. 
 

Εναλλακτικά, της προτεινόμενης λύσης, είναι η κατασκευή, σε μήκος περί τα 20-25μ., τοίχου 

αντιστήριξης από Ω/Σ μορφής ανάστροφου L, από τις πρότυπες διατομές της Εγνατίας Οδού. Ο 

τοίχος θα είναι στέψεως και θα πρέπει να θεμελιωθεί στο βραχώδες υπόβαθρο. Για την 

οριστικοποίηση του ύψους του τοίχου, και τον εντοπισμό του βραχώδους υποβάθρου, θα 

μπορούσε να εκτελεστεί μία (1) γεώτρηση βάθους έως 10μ. 
 

Ανεξάρτητα με την λύση που θα εφαρμοστεί, θα πρέπει επιπρόσθετα να γίνει και τοποθέτηση 

στηθαίου ασφαλείας σε μήκος περί τα 70μ. για την ασφαλή κυκλοφορία των διερχομένων.  

 
 
 

 ΘΕΣΗ 2 (Χ.Θ. 3+800) 
 

Στη θέση αυτή παρατηρήθηκε εδαφική ολίσθηση του κατάντη πρανούς του δρόμου, που είχε 

ως αποτέλεσμα την αποκοπή μικρού τμήματος της εξωτερικής οριογραμμής του 

οδοστρώματος σε μήκος 30μ. περίπου (βλ. Εικόνα 2). Η κατολίσθηση αφορά σε μεγάλο βαθμό 

εδαφικά υλικά εκσκαφής του Ασβεστολίθου, τα οποία είχαν αποτεθεί κατά την διάνοιξη της 

οδού στο κατάντη πρανές.  
 

Η αστοχία αποδίδεται στον υδροεμποτισμό των εδαφικών υλικών από όμβρια ύδατα που είχε 

ως αποτέλεσμα της κατάλυση της ισορροπίας του πρανούς. Ειδικότερα, από την αυτοψία 

διαπιστώθηκε ότι, στη συγκεκριμένη θέση ευνοείται η απρόσκοπτη τροφοδοσία επιφανειακών 

υδάτων στο κατάντη πρανές, εξαιτίας τόσο της κατωφερικής κλίσης της οδού, όσο και της 

απουσίας φρεάτων υδροσυλλογής σε μεγάλο τμήμα της οδού. Η υφιστάμενη επενδεδυμένη 

τάφρος αποδεικνύεται ανεπαρκής να παραλάβει την μεγάλη ποσότητα των ομβρίων που 

συγκεντρώνεται κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων, με συνέπεια μεγάλο μέρος των 

υδάτων να κατακλύζει το κατάστρωμα της οδού, διευκολύνοντας έτσι την παροχέτευση των 

υδάτων προς τα κατάντη. 
 

Εκτός των ανωτέρω, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αστοχίας, πρέπει να έχει διαδραματίσει 

και η υδραυλική υποσκαφή του ποδαρικού του φυσικού πρανούς, από τον ποταμό Αχελώο 

(βλ. Εικόνα 3), ιδιαίτερα μετά την εκτροπή της κοίτης του ποταμού προς το πρανές λόγω των 

έργων κατασκευής του φράγματος Συκιάς. Η διάβρωση των εδαφικών υλικών στον πόδα του 

πρανούς είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια στήριξης των εδαφικών υλικών ανάντη, 

διευκολύνοντας έτσι την κατολίσθηση τους. 
 

Παρόλο που η εδαφική ολίσθηση επί του παρόντος δεν έχει επηρρεάσει σημαντικά το 

οδόστρωμα της επαρχιακής οδού, θεωρείται βέβαιο ότι εφόσον δεν ληφθούν μέτρα αυτό θα 

συμβεί, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί ούτε ο χρόνος αλλά και ούτε οι συνέπειες της 

αστοχίας. 
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Εικόνα 2. Άποψη της αστοχίας στη Θέση 2 (Χ.Θ. 3+800) 

 

 

 

Εικόνα 3. Άποψη της διαβρωτικής δράσης του ποταμού κατάντη των Θέσεων 2 και 3 

 

 

ΘΕΣΗ 2 
ΘΕΣΗ 3 
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Για την εξασφάλιση της οδού, προτείνεται η κατασκευή, σε μήκος περί τα 35-40μ., τοίχου 

αντιστήριξης από Ω/Σ μορφής ανάστροφου L, από τις πρότυπες διατομές της Εγνατίας Οδού. Ο 

τοίχος εκτιμάται ότι δύναται να θεμελιωθεί επί του βραχώδους υποβάθρου, αν λάβουμε 

υπόψη ότι το ανάντη πρανές αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από λεπτοστρωματώδεις 

(έως μεσοστρωματώδεις) Ασβεστολίθους. Για την οριστικοποίηση του ύψους του τοίχου, και 

τον εντοπισμό του βραχώδους υποβάθρου, θα μπορούσε να εκτελεστεί μία (1) γεώτρηση 

βάθους έως 10μ. 
 

Επίσης προτείνεται, ανάντη του τοίχου, η κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής και σωληνωτού 

οχετού (Φ1000 κατ’ ελάχιστον), για την ασφαλή παροχεύτευση των ομβρίων σε κατάλληλους 

αποδέκτες, προκειμένου να αποτραπεί η υπερχείληση της επενδεδυμένης τάφρου και ο 

ανεξέλεγκτος υδροεμποτισμός των κατάντη πρανών. 
 

Δεν συνίσταται, στην εν λόγω θέση, η λύση της μετατόπισης της χάραξης προς τα ανάντη με 

εκσκαφή, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διατάραξης τμήματος του ανάντη 

πρανούς που αποτελείται από αποσαθρωμένη βραχόμαζα και εδαφικά υλικά. 

 

 

 ΘΕΣΗ 3 (Χ.Θ. 4+000) 
 

Στη θέση αυτή, η οποία είναι πλησίον της προηγούμενης, εκδηλώθηκε κατά το 2006 ευρείας 

κλίμακας κατολίσθηση, σε μήκος περί τα 150-200μ. που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της 

κυκλοφορίας μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά της κατάπτωσης. Είναι προφανές ότι η 

κατολίσθηση οφείλεται τόσο στα δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πρανούς όσο και 

στις δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες. 
 

Σχετικά επισημαίνεται ότι, το ύψος του ανάντη πρανούς είναι αρκετά μεγάλο καθώς 

κυμαίνεται μεταξύ 50-60μ (βλ. Εικόνα 4). Από πλευράς γεωλογίας, το πρανές αποτελείται, σε 

μήκος περί τα 150μ., από έντονα αποσαθρωμένο, καταπονημένο και κατακερματισμένο 

Ασβεστόλιθου με χαοτική δομή. Στην εξωτερική επιφάνεια του πρανούς διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη πληθώρας επισφαλών μεμονωμένων τεμαχών ή και ολόκληρων εδαφικών όγκων που 

έχουν ολισθήσει από τα ανάντη και επικάθονται στον εδαφικό μανδύα.  
 

Κατά διαστήματα, και ιδίως σε περιόδους βροχοπτώσεων, εκδηλώνονται καταπτώσεις 

βραχοτεμαχών θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων. Κατά την αυτοψία 

διαπιστώθηκε σημαντική συγκέντρωση εδαφικών κορημάτων διαφόρων μεγεθών (έως 

0,40μ.x0,20μ.x0,20μ.) στον πόδα του πρανούς που είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρωση της 

επενδεδυμένης τάφρου αλλά και του υφιστάμενου φρεατίου υδροσυλλογής σε τέτοιο βαθμό 

ώστε αυτό να καθίσταται μη λειτουργικό (βλ. Εικόνα 5). Το γεγονός αυτό προφανώς επιτείνει 

το πρόβλημα, καθώς τα όμβρια ύδατα, χωρίς να έχουν δυνατότητα διαφυγής, διασχίζουν 

εγκάρσια το δρόμο και υδροεμποτίζουν το κατάντι πρανές.     
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Εικόνα 4. Άποψη του ανάντη πρανούς στη Θέση 3 (Χ.Θ. 4+000) 

 

 

 

Εικόνα 5. Πλήρωση φρεατίου υδροσυλλογής στη Θέση 3 (Χ.Θ. 4+000) 

 

 
 

Ολισθημένος 

εδαφικός όγκος 

από τα ανάντη 
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Το πρανές κατάντη του δρόμου στο μεγαλύτερο τμήμα του παρουσιάζει την μορφή σάρρας, 

καθώς η εξωτερική του επιφάνεια καλύπτεται από ασύνδετα αδρομερή υλικά καταπτώσεων. 

Και στη θέση αυτή, εκτιμάται ότι σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση της κατολίσθησης, έχει 

διαδραματίσει η υδραυλική υποσκαφή του ποδαρικού του, από τον ποταμό Αχελώο (βλ. 

Εικόνα 3). 
 

Δεδομένου ότι η αυτοψία πραγματοποιήθηκε πολλά χρόνια μετά την κατολίσθηση, δεν ήταν 

δυνατόν να διαπιστωθεί αν η προϋπάρχουσα επιφάνεια αστοχίας αφορά μόνο το ανάντη 

πρανές - οπότε οφείλουν να ληφθούν μόνο μέτρα βραχοπροστασίας (π.χ. με την κατασκευή 

βραχοπαγίδας) - ή είναι βαθύτερη και περιλαμβάνει το συνολικό πρανές - οπότε οφείλουν να 

ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα προστασίας της οδού από βαθιά κατολίσθηση (π.χ. με την 

κατασκευή πασσαλοτοίχου). Για το λόγο αυτό, στη θέση αυτή, προτείνεται η εκπόνηση 

γεωτεχνικής μελέτης αφού πρώτα εκτελεστεί γεωτεχνική έρευνα που περιλαμβάνει την 

διάνοιξη δυο (2) τουλάχιστον γεωτρήσεων βάθους 30μ. 

 
 

3. ΣΥΝΟΨΗ 
 

Κατά την πρόσφατη αυτοψία εξετάστηκαν οι συνθήκες αστοχίας του οδοστρώματος σε τρείς 

(3) θέσεις της επαρχιακής οδού Γέφυρα Κοράκου έως Βραγκιανά, οι οποίες υποδείχτηκαν από 

εκπροσώπους του Δήμου Αργιθέας. 
 

Στις δυο πρώτες θέσεις (Θέση 1 και 2), διαπιστώθηκε ότι η αποκοπή τμήματος της δεξιάς 

οριογραμμής του οδοστρώματος οφείλεται σε επιφανειακή ολίσθηση του κατάντη πρανούς 

και προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης, βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας στην 

αντιμετώπιση παρόμοιων γεωλογικών κινδύνων. 
 

Στη τρίτη θέση (Θέση 3), όπου κατά το παρελθόν είχε εκδηλωθεί ευρεία κατολίσθηση, 

καταγράφηκαν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, τόσο όσον αφορά στα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά των πρανών (ανάντη και κατάντη) όσο και σε ότι αφορά τις γεωλογικές 

συνθήκες. Διαπιστώθηκε ότι, το φαινόμενο χρήζει μεγαλύτερης παρακολούθησης καθώς 

ενδέχεται να περιλαμβάνει βαθιά ολίσθηση που δύναται να επαναδραστηριοποιηθεί. Για το 

λόγο αυτό, και προκειμένου να προταθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της οδού, θα 

απαιτηθεί η εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης.  

 

Αθήνα,  29-5-2019 
 

Ο συντάξας 

Κούκος Ευάγγελος 

 

Πολιτικός Μηχανικός ΜSc 

ΠΕ Μηχανικός με Α’ βαθμό 


