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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Τθν Τετάρτθ 29/01/2019 κλιμάκιο του ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτθμα Πελοποννιςου και Δυτικισ
Στερεάσ Ελλάδασ, αποτελοφμενο από τον Κακθγθτι Ι. Κουκουβζλα, τον Αν. Κακθγθτι Κ.
Νικολακόπουλο, τον Επ. Κακθγθτι Ν. Δεποφντθ του τμιματοσ Γεωλογίασ του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και τουσ γεωλόγουσ μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΓΕΩΤΕΕ,
αντιπρόεδρο κ. Μ. Αντωνόπουλο και ταμία κ. Γ. Αγγελόπουλο μετζβθςαν κατόπιν
πρόςκλθςθσ του Περιφερειάρχθ Πελοποννιςου κ. Π. Τατοφλθ ςε περιοχζσ τθσ ΠΕ
Μεςςθνίασ προκειμζνου να διερευνιςουν τθν επικινδυνότθτα τμθμάτων του οδικοφ
δικτφου τθσ Ε.Ο. Καλαμάτασ-Σπάρτθσ και των οικιςμϊν Αλαγονίασ και Μαχαλά, που
υπζςτθςαν βλάβεσ ςτισ υποδομζσ τουσ, λόγω τθσ εκδιλωςθσ κατολιςκιςεων.

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΟΧΙΕ ΣΗΝ Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΣΑ-ΠΑΡΣΗ
Η Επαρχιακι Οδόσ (Ε.Ο.) Καλαμάτασ-Σπάρτθσ υπζςτθ αςτοχίεσ ςτισ κζςεισ 135, 136 & 137
τθσ Εικ.1. Στα τμιματα αυτά θ οδόσ εδράηεται κυρίωσ ςε υλικά τθσ αποςακρωμζνθσ ηϊνθσ
τθσ φυλλιτικισ-χαλαηιτικισ ςειράσ και ςε αςυμπφκνωτα ακατάλλθλα υλικά. Επιπλζον θ
οδόσ ςε πολλζσ κζςεισ (εντόσ του κόκκινου περιγράμματοσ τθσ Εικ.1) τζμνει κάκετα
θμιδιαμορφωμζνθ μιςγάγγεια που ζχει διεφκυνςθ από νότο προσ βορά, με αποτζλεςμα
ςτισ κζςεισ αυτζσ, λόγω πλθμμελοφσ διευκζτθςθσ των όμβριων να προκαλοφνται
διαχρονικά αςτοχίεσ των επιχωμάτων τθσ οδοφ. Οι αςτοχίεσ αυτζσ εκδθλϊκθκαν μετά από
ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, με τα όμβρια και τα υπεδαφικά νερά να καταλιγουν εντόσ των
επιχωμάτων, με αποτζλεςμα τον κορεςμό τουσ και τθν αςτοχία τουσ. Με τθν εξζλιξθ των
φαινομζνων αςτοχίασ και τον κορεςμό τθσ αποςακρωμζνθσ ηϊνθσ προκαλοφνται επίςθσ και
προοδευτικά ερπυςμοί και αβακείσ κυκλοειδείσ ολιςκιςεισ ςε μια πιο διευρυμζνθ περιοχι
που καταλαμβάνει τθν περιοχι του κόκκινου περιγράμματοσ τθσ Εικ.1.
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Εικ.1: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ-ΠΑΡΣΗ (προσ Αλαγονία)
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2.1.Περιγραφή Θζςησ Αςτοχίασ 135 και προτάςεισ αποκατάςταςησ
Τθν θμζρα τθσ αυτοψίασ παρατθρικθκε εκτεταμζνθ αςτοχία του επιχϊματοσ, για τουσ
λόγουσ που αναφζρκθκαν παραπάνω. Διαπιςτϊκθκε επίςθσ ότι το υπάρχον τεχνικό δεν
επαρκοφςε για τθ διευκζτθςθ των όμβριων λόγω περιοριςμζνθσ παροχετευτικότθτασ.
Επίςθσ τθν θμζρα τθσ αυτοψίασ παρατθρικθκαν και κραφςεισ ςτα τοιχϊματα του τεχνικοφ,
με αποτζλεςμα μεγάλοσ όγκοσ όμβριων να καταλιγει εντόσ επιχϊματοσ.

Εικ.2:Αςτοχία οδοφ ςτη θζςη 135

Εικ.3:Ανεπαρκζσ τεχνικό

Η άποψθ του κλιμακίου είναι θ άμεςθ ανακαταςκευι τθσ οδοφ με τθ χριςθ κατάλλθλων
επιχωματικϊν υλικϊν, καταςκευι τριγωνικισ επενδεδυμζνθσ τάφρου ςτο ανάντθ τμιμα και
κραςπεδόρεικρου ςτο κατάντθ τμιμα τθσ οδοφ. Για τθν ςωςτι διευκζτθςθ των όμβριων και
των υπεδαφικϊν νερϊν και προσ αποφυγι υδροεμποτιςμοφ του νζου επιχϊματοσ,
απαιτείται καταςκευι ςτραγγιςτθρίου κάτω από τθν επενδεδυμζνθ τάφρο, με τθ ςυλλογι
των όμβριων τθσ τάφρου και των υδάτων του ςτραγγιςτθριοφ να γίνεται ςε νζο εγκάρςιο
τεχνικό μεγαλφτερθσ παροχετευτικότθτασ.
2.2.Περιγραφή Θζςεων Αςτοχίασ 136 και 137 και προτάςεισ αποκατάςταςησ
Στθ κζςθ 136 παρατθρικθκε αβακισ κακίηθςθ του επιχϊματοσ τθσ οδοφ και των
ςυρματοκιβωτίων που τθν αντιςτιριηαν ςτο κατάνθ τμιμα τθσ, με ελαφριά ολίςκθςθ προσ
τα κατάντθ. Η αςτοχία προκλικθκε διότι θ οδόσ είχε εδραςτεί ςε ακατάλλθλα υλικά χωρίσ
να ζχει προθγθκεί θ κατάλλθλθ εξυγίανςθ του “δαπζδου” τθσ οδοφ. Προτείνεται

θ

καταςκευι τεχνικοφ ικανοποιθτικισ παροχετευτικότθτασ κακότι ςτο υφιςτάμενο ζργο όλα
τα όμβρια και τα υπεδαφικά νερά κατζλθξαν εντόσ των αςυμπφκνωτων υλικϊν, με
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αποτζλεςμα τθν υποχϊρθςθ και κακίηθςθ όλων των ςυνοδϊν ζργων. Στθ κζςθ 137, θ
ανεπαρκισ διευκζτθςθ των όμβριων προκάλεςε αςτοχία του κατάντθ τμιματοσ τθσ οδοφ.

Εικ.4: Αςτοχία οδοφ ςτη θζςη 136

Εικ.5:Αςτοχία οδοφ ςτη θζςη 137

Χρειάηεται άμεςθ ανακαταςκευι τθσ οδοφ με χριςθ κατάλλθλων ςυμπυκνωμζνων
επιχωματικϊν υλικϊν, καταςκευι τριγωνικισ επενδεδυμζνθσ τάφρου ςτο ανάντθ τμιμα και
κραςπεδόρεικρου ςτο κατάντθ τμιμα τθσ οδοφ. Στθ κζςθ 136 τα ςυρματοκιβϊτια χριηουν
πλιρουσ ανακαταςκευισκατόπιν εκπόνθςθσ ςχετικισ μελζτθσ. Για τθν ςωςτι διευκζτθςθ
των όμβριων και των υπεδαφικϊν νερϊν και προσ αποφυγι υδροεμποτιςμοφ του νζου
επιχϊματοσ, απαιτείται καταςκευι ςτραγγιςτθρίου κάτω από τθν επενδεδυμζνθ τάφρο, με
τθ ςυλλογι των όμβριων τθσ τάφρου και των υδάτων του ςτραγγιςτθριοφ να γίνεται ςε νζο
εγκάρςιο τεχνικό μεγαλφτερθσ παροχετευτικότθτασ.
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3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΟΧΙΕ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΛΑ
Οι οικιςμοί Αλαγονίασ και Μαχαλά ζχουν αναπτυχκεί ςτο ΒΑ τμιμα του Ταχγζτου με το
γεωμορφολογικό ανάγλυφο να είναι ζντονο, με μεγάλεσ κλίςεισ. Οι οικιςμοί ζχουν
αναπτυχκεί επί τθσ φυλλιτικισ-χαλαηιτικισ ςειράσ που κατά κζςεισ εμφανίηεται με μεγάλο
πάχοσ μανδφα αποςάκρωςθσ. Αυτό ςυντελεί ςτθν εμφάνιςθ αρκετϊν πθγϊν επαφισ που
ςε περίοδο ζντονων βροχοπτϊςεων απορρζουν ςε διάςπαρτα ςθμεία εντόσ των οικιςμϊν
προκαλϊντασ διευρυμζνεσ αςτοχίεσ ςτα πρανι και αρκετζσ ηθμιζσ ςτουσ δρόμουσ των δφο
οικιςμϊν.
Οι κφριεσ αςτοχίεσ τθν θμζρα τθσ αυτοψίασ, εντοπίςτθκαν ςτα κόκκινα περιγράμματα που
αποδίδονται ςτθν Εικ.10. Ζγινε επίςθσ αποτφπωςθ με χριςθ drone και τα πρϊτα
αποτελζςματα αποτυπϊνονται ςτθν Εικ.11.
Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτον οικιςμό Αλαγονίασ εντοπίςτθκε εκτεταμζνθ κατολίςκθςθ μικροφ
βάκουσ (Εικ.7). Η κατολίςκθςθ αποδίδεται προςεγγιςτικά με κόκκινο περίγραμμα ςτθν
Εικ.10, περικλείοντασ τισ κζςεισ 138 (κεντρικό δρόμο του οικιςμοφ), 139 (παλιζσ Αποκικεσ
πατατόςπορου) και 140 (περιοχι δεξαμενισ). Τθν θμζρα τθσ αυτοψίασ δφο οικίεσ εντόσ
αυτισ τθσ περιοχισ διαπιςτϊκθκαν με ςοβαρζσ βλάβεσ και δφο με μικρζσ βλάβεσ, που
μπορεί όμωσ να διευρυνκοφν με τθν εξζλιξθ του φαινομζνου(Εικ. 6). Η περιγραφι και θ
οριοκζτθςθ αυτισ τθσ κατολίςκθςθσ είναι αναγκαία πριν από το ςχεδιαςμό των
οποιονδιποτε ζργων.
Τα κφρια αίτια εκδιλωςθσ τθσ κατολίςκθςθσ ιταν θ φπαρξθ υλικϊν του μανδφα
αποςάκρωςθσ, θ πλθμμελισ διευκζτθςθ των όμβριων και θ απουςία ζργων αποςτράγγιςθσ
εντόσ του οικιςμοφ (Εικ.8). Σθμειϊνεται ότι κατά τθν αυτοψία εντοπίςτθκαν παλαιότερεσ
κραφςεισ και μετακινιςεισ που υποδθλϊνουν ότι το φαινόμενο προχπιρχε και εξελιςςόταν
με βραδείσ ρυκμοφσ.
Στον οικιςμό Μαχαλά, εντοπίςτθκαν διευρυμζνεσ αςτοχίεσ ςτο εςωτερικό οδικό δίκτυο του
οικιςμοφ, λόγω τθσ απουςίασ ζργων διευκζτθςθσ των όμβριων και αποςτράγγιςθσ πθγϊν
που εμφανίςτθκαν διάςπαρτεσ μετά τισ ζντονεσ βροχοπτϊςεισ του Ιανουαρίου (Εικ.9 και
Εικ.10) (κζςεισ 141-144).
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Εικ.6: Ρωγμζσ ςε οικία ςτον οικιςμό Αλαγονίασ

Εικ.7: Πανοραμική άποψη τησ κατολίςθηςησ ςτον οικιςμό Αλαγονίασ
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Εικ.8: Αςτοχία κατάντη οδοφ Αλαγονίασ

Εικ.9: Εκφόρτιςη πηγήσ επαφήσ οικιςμοφ Μαχαλά
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Εικ.10: ΟΙΚΙΜΟΙ ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΛΑ
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Εικ11 Αποτφπωςη τησ κατολιςθαίνουςασ περιοχήσ με drone

4. ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Για τθν αςφάλεια των κατοίκων των δφο οικιςμϊν και τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου
τθσ κατολίςκθςθσ ςτον οικιςμό Αλαγονίασ και των αςτοχιϊν ςτο εςωτερικό οδικό δίκτυο
του οικιςμοφ Μαχαλά, προτείνονται τα εξισ:
1) Εκκζνωςθ των κτιρίων που βρίςκονται εντόσ των ορίων τθσ κατολίςκθςθσ και τα οποία
κα υποδειχκοφν μετά τον ςχετικό ζλεγχο των αρμόδιων υπθρεςιϊν.
2) Άμεςθ εκπόνθςθ γεωτεχνικισ ζρευνασ-μελζτθσ και ςτουσ δφο οικιςμοφσ Αλαγονίασ και
Μαχαλά. Στα πλαίςια τθσ μελζτθσ αυτισ πρζπει να ανορυχκοφν γεωτριςεισ για να
διαπιςτωκοφν οι γεωτεχνικζσ παράμετροι ςχεδιαςμοφ, να τοποκετθκοφν αποκλιςιόμετρα
για τθν πραγματοποίθςθ μετριςεων τθσ ολιςκαίνουςασ μάηασ και εν τζλει να προτακοφν τα
οριςτικά ζργα αποκατάςταςθσ τθσ κατολίςκθςθσ.
3) Οριοκζτθςθ των εδαφικϊν μετακινιςεων και παρακολοφκθςι τουσ ςε βάκοσ χρόνου με
ςτακερά ςθμεία (ςτόχουσ) και εγκατάςταςθ ρωγμϊμετρων ςτισ οικίεσ που ζχουν υποςτεί
βλάβεσ.
4) Εκπόνθςθ γεωλογικισ μελζτθσ ςε όλο τον οικιςμό Αλαγονίασ, με ςκοπό τθν ακριβι
οριοκζτθςθ τθσ κατολιςκαίνουςασ ηϊνθσ και τον χαρακτθριςμό τμθμάτων του οικιςμοφ ωσ
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ακατάλλθλων, καταλλιλων ι καταλλιλων για δόμθςθ υπό προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ του ΦΕΚ 723/Β/1998, περί μελετϊν γεωλογικισ καταλλθλότθτασ.
5) Καταςκευι ζργων διευκζτθςθσ όμβριων όπου κρικεί ςθμαντικό ςτον οικιςμό Μαχαλά
και ςτραγγιςτθριϊν βάκουσ ζωσ 1μ, ςτθν εςωτερικι πλευρά των κατεςτραμμζνων οδϊν
του οικιςμοφ, για τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ των υπεδαφικϊν νερϊν με κατάλλθλα
εγκάρςια τεχνικά.

Οι Συντάξαντεσ

Επιμζλεια ςφνταξθσ
Ν. Δεποφντθσ
Επ. Κακθγθτισ Τμιματοσ Γεωλογίασ
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

Ιωαν. Κουκουβζλασ

Μιχ. Αντωνόπουλοσ

Κακθγθτισ Τμιματοσ Γεωλογίασ

Αντιπρόεδροσ ΓΕΩΤΕΕ

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

Παράρτθμα Πελοποννιςου &
Δυτ. Στερεάσ Ελλάδασ

Κων. Νικολακόπουλοσ
Αν. Κακθγθτισ Τμιματοσ Γεωλογίασ
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν

Γεωρ. Αγγελόπουλοσ
Ταμίασ ΓΕΩΤΕΕ
Παράρτθμα Πελοποννιςου &
Δυτ. Στερεάσ Ελλάδασ
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