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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικό ανάθεσης 

Με την υπ. αριθμ. 268/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ιωαννιτών, το υπ. αριθμ. 67104/3943/06-10-2016 συμφωνητικό για την ανάθεση 

της μελέτης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης την 12-10-2012, εγκρίθηκε η 

ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Γεωλογική Μελέτη του έργου : Βασική 

Αρτηρία πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο – Κόμβος Βογιάννου)» στον 

ανάδοχο Μελετητή Κονταξή Δημήτρη. 

Στην παρούσα υποβολή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των 

εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια εκπόνησης της Οριστικής 

Γεωλογικής Μελέτης, οι οποίες αφορούν την προκρινόμενη λύση της χάραξης της 

διέλευσης της οδικής σύνδεσης της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων, 

πλησίον του Πανηπειρωτικού Σταδίου. 

Η Γεωλογική μελέτη εκπονήθηκε σε ένα στάδιο, αυτό της Οριστικής, και 

πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα γεωλογικών ερευνών που 

υποβλήθηκε από τον Μελετητή στην Υπηρεσία με το υπ. αρθμ. 72593/433/01 – 11 – 

2016.  

1.2. Αντικείμενο – Περιγραφή εργασιών  

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η διαστασιολόγηση όλων των απαραίτητων 

έργων για την σύνδεση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων, πλησίον 

του Πανηπειρωτικού Σταδίου. Η συνδετήρια αστική οδός χωροθετείται στο σύνολό 

της επί της νότιας πλευράς του ΡΣ Ανατολής, στο οποίο πρακτικά βαίνει 

εφαπτομενικά στο μεγαλύτερο τμήματα του. Παράλληλα, κατά το 1/3 του 

συνολικού μήκους της, εφάπτεται και με την βόρεια πλευρά του ΡΣ Κατσικάς. 

Ανατολικό άκρο της οδού αποτελεί η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ δυτικό άκρο, η 

οδός Ιωαννίνων, βόρεια του Πανηπειρωτικού Σταδίου. 

Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 1500,00 μ. περίπου. Τα πρώτα 550,00 μ. 

(ΑΡΤΗΡΙΑ 1) εκτείνονται μεταξύ της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και μέχρι την 

διασταύρωση της νέας αρτηρίας με τις οδούς Παπαναστασίου, Δεξαμενής και 

Αγίας Σοφίας, ενώ τα επόμενα 950,00 μ. (ΑΡΤΗΡΙΑ 2) μεταξύ της ανωτέρω 

διασταύρωσης και της οδού Ιωαννίνων. 

Αντικείμενο της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης είναι η περιγραφή των 

τεχνικογεωλογικών συνθηκών και η εκτίμηση των πιθανών γεωλογικών 

προβλημάτων που αναμένεται να συναντηθούν κατά μήκος της ζώνης διέλευσης 
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του προτεινόμενου έργου καθώς και η υποβολή προτάσεων σχετικά με την 

περαιτέρω διερεύνηση κρίσιμων, όσον αφορά την ευστάθεια, περιοχών της 

χάραξης. 

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης θα 

πρέπει να γίνει διερεύνηση των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, 

τεκτονικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν κατά μήκος της υπό 

μελέτης χάραξης της οδού, (από χ.θ. 0+000 – ~1+500) έτσι ώστε να δοθούν τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα συνεισφέρουν στον τελικό σχεδιασμό και 

διαστασιολόγηση του έργου. 

Για την διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών στην ζώνη διέλευσης του αγωγού, 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 

 Γεωλογική χαρτογράφηση της ζώνης διέλευσης της οδού, σε κλίμακα 1 : 1.000, 

ενώ το εύρος συμπίπτει με αυτό της τοπογραφικής αποτύπωσης (μέση τιμή ~ 

50 μ.).  

 Σύνταξη του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη σε κλίμακα 1 : 1.000  

 Σύνταξη τεσσάρων (4) γεωλογικών διατομών  

 Γεωφυσική διασκόπηση με την μέθοδο της ηλετρικής τομογραφίας (ERT). 

Πραγματοποιήθηκαν τρείς (3) τομές μήκους 200 (οι δύο) και 120 μέτρων με 

μέγιστο βάθος διερεύνησης ~ 35 (και ~ 20) μέτρα. 

 Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση τεσσάρων (4) γεωερευνητικών εργασιών 

Επίσης για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ελήφθησαν υπόψη : 

 Ο Γεωλογικός χάρτης της περιοχής σε κλίμακα 1:50.000, φύλλο και ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 

 ΙΓΜΕ : ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. ΙΓΜΕ  κλ. 1 : 500.000 

 Τα διαγράμματα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε κλίμακα 1:5.000. 

 Οι ψηφιακοί Ορθοφωτοχάρτες σε κλίμακα 1:5000 που ελήφθησαν από την 

Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. 

Τέλος χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές από : 

 Γ. Κατσικάτσος : Γεωλογία της Ελλάδας. Αθήνα 1992 

 Β. Παπαζάχος, Κ. Παπαζάχου : Οι σεισμοί της Ελλάδας. Θεσ/νίκη 1999 

 Α. Τσελέντης : Σύγχρονη Σεισμολογία. Αθήνα 1997 

 Κούκης, Γ. Καλλέργης : Τεχνική Γεωλογία. Πανεπιστήμιο Πατρών 1985 

 ΙΓΜΕ, Μελέτη εκτέλεση έργων ανάπτυξης και αξιοποίησης υπόγειου υδατικού 

δυναμικού Ηπείρου, Πρέβεζα 2001 

 ΥΒΕΤ, Μελέτη πιλότος για την διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού 

διαμερίσματος Ηπείρου 1993 
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 Κ.Μ. Ζέρης – Σ.Α. Δάλλας : Ανασύνταξις οριστικής μελέτης αρδευτικών έργων 

λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Αθήνα 1962 

Με βάση την συναξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων καθώς και τις επί τόπου 

παρατηρήσεις της στενής αλλά και της ευρύτερης περιοχής των προτεινόμενων 

έργων, συντάχθηκε η παρούσα Τεχνική Γεωλογική Έκθεση. 

Τα τοπογραφικά διαγράμματα, (οριζοντιογραφία κλπ.) και οι διατομές της υπό 

μελέτης χάραξης συντάχθηκαν από τον οδοποιό μελετητή του έργου στα πλαίσια 

της αντίστοιχης μελέτης και ήταν σε ψηφιακή μορφή.   

Τα σχέδια τα οποία συνοδεύουν την παρούσα μελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα 

1 που ακολουθεί :  

Πίνακας 1 : Σχέδια Γεωλογικής μελέτης 

α/α Αρ. Σχεδίου Περιεχόμενο Χ.Θ. Κλίμακα 

1 ΓΟ. 1 Γεωλογική οριζοντιογραφία 0+000 – 1+500  1: 1.000 

2 ΓΔ. 1 Γεωλογικές διατομές   1: 200 
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2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

2.1. Γεωμορφολογία της περιοχής 

Η περιοχή χάραξης του υπό μελέτης έργου διέρχεται, με γενική διεύθυνση 

Νοτιοδυτικά – Βοριοανατολικά, νότια της πόλης των Ιωαννίνων, και χωροθετείται 

στο σύνολό της επί της νότιας πλευράς του ΡΣ Ανατολής, στο οποίο πρακτικά 

βαίνει εφαπτομενικά στο μεγαλύτερο τμήματα του. Παράλληλα, κατά το 1/3 του 

συνολικού μήκους της, εφάπτεται και με την βόρεια πλευρά του ΡΣ Κατσικάς. Η 

οδός οριοθετείται προς δυτικά από την οδό Ιωαννίνων, βόρεια του 

Πανηπειρωτικού Σταδίου ενώ ανατολικό άκρο του έργου αποτελεί η οδός 3ης 

Σεπτεμβρίου. 

Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 1.500 μ περίπου. Τα πρώτα 550 μ 

(ΑΡΤΗΡΙΑ 1) εκτείνονται μεταξύ της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και μέχρι την 

διασταύρωση της νέας αρτηρίας με τις οδούς Παπαναστασίου, Δεξαμενής και 

Αγίας Σοφίας, ενώ τα επόμενα 950 μ (ΑΡΤΗΡΙΑ 2) μεταξύ της ανωτέρω 

διασταύρωσης και της οδού Ιωαννίνων. 

Η αρχή (χ.θ. 0+000) της χάραξης (ΑΡΤΗΡΙΑ 1) χωροθετείται στην περιοχή του 

κυκλικού κόμβου στην ισόπεδη σύνδεση της οδικής αρτηρίας με την οδό 3ης 

Σεπτεμβρίου (RA-3). Η χάραξη για διαδρομή 550 μέτρων περίπου προς δυτικά - 

νοτιοδυτικά, ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής, και από υψόμετρο 479,0 μ. 

περίπου στην περιοχή του κόμβου RA-3, καταλήγει στον κυκλικό κόμβο RA-2 στην 

διασταύρωση της αστικής αρτηρίας με τις οδούς Παπαναστασίου, Δεξαμενής και 

Αγίας Σοφίας, σε υψόμετρο 503 μ. περίπου. Στο τμήμα αυτό η μέση κλίση του 

εδάφους είναι 5 % περίπου και καλύπτεται από σημαντικού πάχους Πλειοκαινικές 

αποθέσεις.  

Στην συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη τις υψομετρικές διακυμάνσεις του φυσικού 

εδάφους, η οδός (ΑΡΤΗΡΙΑ 2) κατέρχεται για μήκος 350 μ. περίπου, στις δυτικές 

κλιτύς του λόφου της Ανατολής και με γενική διεύθυνση Βορειοανατολικά – 

Νοτιοδυτικά διέρχεται κατάντη και νότια του οικισμού της Ανατολής και συναντά 

την επίπεδη λεκάνη του ρέματος της Λαγκάτσας, στην περιοχή της ομώνυμης 

σήραγγας. Η περιοχή διέλευσης της οδού στο τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται από 

εντονότερο ανάγλυφο σε σχέση με το προηγούμενο τμήμα, καλύπτετε από 

Πλειοκαινικές αποθέσεις, όπου επικρατούν σχετικά έντονοτερες κλίσεις στο 

μεγαλύτερο τμήμα της, της τάξης των (~ 8%).  Η χάραξη διέρχεται από υψόμετρα τα 

οποία κυμαίνονται από 503 στον κυκλικό κόμβο RA-2, έως 475 μέτρα περίπου περί 

την χ.θ. 0+350 της Αρτηρίας 2, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της η περιοχή  
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καλύπτεται από χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση. 

Στην συνέχεια η περιοχή διέλευσης της οδού χαρακτηρίζεται από ήπιο, σχεδόν 

επίπεδο μορφολογικό ανάγλυφο, ακολουθώντας Βορειοανατολική – Νοτιοδυτική 

διεύθυνση παράλληλη με το ρέμα Λαγκάτσας το οποίο και τέμνει το περί την χ.θ. 

0+650 της Αρτηρίας 2. Στο τμήμα αυτό η περιοχή δομείται από σύγχρονες 

αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων, σημαντικού πάχους, ενώ στο μεγαλύτερο 

μέρος της η περιοχή καλύπτεται από χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση. 

Από το σημείο αυτό η χάραξη αλλάζει πορεία και με γενική διεύθυνση Ανατολή – 

Δύση καταλήγει στην οδό Ιωαννίνων, βόρεια του Πανηπειρωτικού Σταδίου όπου 

διαμορφώνεται ο κυκλικός κόμβος RA-1. Η περιοχή δομείται από σύγχρονες 

αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων, σημαντικού πάχους, εκτός από την περιοχή του 

κόμβου όπου συναντώνται Πλειοκαινικές αποθέσεις, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος 

της η περιοχή καλύπτεται από χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση. 

Το υψόμετρο στην περιοχή της λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσας κυμαίνεται από 

472 περίπου στην περιοχή του οχετού ΚΟ1 έως 477 στην περιοχή του κόμβου RA-1. 

Με βάση το μορφολογικό ανάγλυφο, η περιοχή διέλευσης της χάραξης 

χαρακτηρίζεται ημιορεινή - πεδινή, όπου επικρατούν σχετικά ήπιες κλίσεις στο 

μεγαλύτερο τμήμα της, της τάξης των 5 %  –  8 %. Τοπικά εμφανίζονται τμήματα με 

εντονότερες (200 –  300) βόρεια της οδού όπου εμφανίζεται το ασβεστολιθικό 

υπόβαθρο και ηπιότερες κλίσεις της τάξης των 00 στο πεδινό τμήμα της 

Λαγκάτσας. Η χάραξη διέρχεται από υψόμετρα τα οποία κυμαίνονται από 503 στην 

περιοχή του κόμβου RA-2, έως 472 μέτρα περίπου στην περιοχή συμβολής με το  

ρέμα Λαγκάτσας. Σχεδόν στο σύνολό της η περιοχή της Αρτηρίας 1 χωροθετείται 

εντός δομημένης περιοχής, ενώ το υπόλοιπο τμήμα καλύπτεται κυρίως από 

χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση και τοπικά παρόχθια βλάστηση ή τεχνητές 

αποθέσεις (μπάζα). 

Γενικά οι μορφολογικές κλίσεις του ανάγλυφου είναι πολύ ήπιες, έως επίπεδες, στις 

περιοχές όπου επικρατούν οι σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων. 

Υψηλότερες τιμές κλίσεων της τάξης των 50 –  100 περίπου συναντώνται όπου 

επικρατούν σχηματισμοί του Πλειοκαίνου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται κυρίως ως 

αργιλώδεις άμμοι. Γενικά συνδέονται άμεσα με την ευκολία στην διάβρωση που 

παρουσιάζουν οι γεωλογικοί σχηματισμοί, και την τεκτονική της περιοχής.  

Με βάση την μορφολογία του φυσικού ανάγλυφου, στην περιοχή διέλευσης της 

χάραξης διακρίνονται δύο κυρίως υποτμήματα : 
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α) Στα τμήματα όπου η διέλευση της χάραξης γίνεται σε περιοχές με ήπιες  έως 

μέτριες μορφολογικές κλίσεις της τάξης των 50 – 100, κυρίως σε σχηματισμούς που 

παρουσιάζουν μέτριο έως ισχυρό βαθμό ευκολίας στην αποσάθρωση. Οι 

περιοχές αυτές συναντώνται εκεί όπου εμφανίζονται Πλειοκαινικές αργιλώδεις 

άμμοι, και απαντώνται σε όλο το μήκος της Αρτηρίας 1 και στα πρώτα 350 μ. 

περίπου της Αρτηρίας 2.        

β) Στα τμήματα όπου η διέλευση της χάραξης γίνεται σε περιοχές με πολύ ήπιες και 

πρακτικά επίπεδες μορφολογικές κλίσεις. Οι περιοχές αυτές συναντώνται εκεί όπου 

εμφανίζονται οι σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων, και απαντώνται 

μεταξύ των χ.θ. 0+350 έως τον κόμβο με την οδό Ιωαννίνων της Αρτηρίας 2.  

Το κυριότερο υδρογραφικό χαρακτηριστικό της περιοχής αποτελεί το ρέμα 

Λαγκάτσας. Το ρέμα αυτό συγκεντρώνει τις επιφανειακές απορροές δυτικά της 

πολύς των Ιωαννίνων και άλλοτε αποστραγγιζόταν μέσω των καταβοθρών 

Πεδινής και Μπάφρας. Σήμερα τα νερά της λεκάνης αποχετεύονται προς την λίμνη 

Παμβώτιδα μέσω της σήραγγας Λαγκάτσας μήκους 1,1 χλμ. περίπου. Το ρέμα 

διέρχεται παράλληλα με την χάραξη αφού την τέμνει περί την χ.θ. 0+650 του Άξονα 

2, στην περιοχή του Πανηπειρωτικού σταδίου. 

2.2. Γεωλογία της περιοχής 

2.2.1. Στρωματογραφία  

Η ευρύτερη περιοχή των έργων καλύπτεται από ποικίλους γεωλογικούς 

σχηματισμούς οι οποίοι ανήκουν στην Ιόνιο γεωτεκτονική ζώνη.  

Η Ιόνιος ζώνη χαρακτηρίζεται σαν μια ηπειρωτική λεκάνη με ημιπελαγική ως 

πελαγική ιζηιματογένεση. Παρά τις ορισμένες σαφείς διαφοροποιήσεις, σε γενικές 

γραμμές η Ιόνια ζώνη παρουσιάζει σε όλη την έκτασή της την παρακάτω 

στρωματογραφική διάρθρωση : 

 Την σειρά των εβαποριτών και τριαδικών λατυποπαγών 

 Την σειρά των ανθρακικών πετρωμάτων του Αν. Τριαδικού - Αν. Ηωκαίνου 

 Τον φλύσχη του Αν. Ηώκαινου - Ακουϊτάνιου 

 Τις Μειο - Πλειοκαινικές αποθέσεις 

 Τις Αλλουβιακές αποθέσεις 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της ζώνης και η κύρια περιοχή εμφάνισής τους 

παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους,  από τους παλαιότερους προς 

τους νεώτερους. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που παρατηρήθηκαν, χαρτογραφήθηκαν και  
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απεικονίζονται στην γεωλογική οριζοντιογραφία (σχέδιο ΓΟ. 1 κλίμακας 1 : 1.000).  

ΙΟΝΙΑ ΖΩΝΗ 

ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 Ασβεστόλιθοι ανώτερου Σενωνίου(K8s), λατυποπαγείς, συμπαγείς, που 

παρουσιάζουν έντονη καρστική διεργασία. Αποτέλεσμα της καρστικότητας 

είναι η ύπαρξη εκτεταμένου υπόγειου δικτύου υδροφορίας, στις περιοχές με 

χαμηλά υψόμετρα. Επιφανειακά εμφανίζονται στια ανατολικές παρειές του 

λόφου της Ανατολής, νότια της χάραξης, παράλληλα με την οδό 3ης 

Σεπτεμβρίου. Δεν παρουσιάζονται στον γεωλογική οριζοντιογραφία. 

 Ασβεστόλιθοι Σινιών - Παντοκράτορα (Ji-D), λευκοί συμπαγείς, στρωματώδεις. 

Επιφανειακά εμφανίζονται στις δυτικές παρειές του λόφου της Ανατολής, 

βόρεια της χάραξης, παράλληλα με την οδό, στην περιοχή εισόδου της 

σήραγγας Λαγκάτσας. Δεν παρουσιάζονται στον γεωλογική οριζοντιογραφία. 

 Τριαδικά λατυποπαγή (tb). Πρόκειται για σχηματισμό ο οποίος αποτελείται από 

θραύσματα δολομιτικών σπηλαιωδών ασβεστολίθων με μελανό μαργαϊκό 

συνδετικό υλικό. Προέρχεται από την εισχώρηση της εβαποριτικής σειράς μέσα 

από ζώνες διάρρηξης και μεγάλων ρηγμάτων. Επιφανειακά εμφανίζονται στις 

δυτικές παρειές του λόφου της Ανατολής, βόρια της χάραξης, παράλληλα με 

την οδό, στην περιοχή εισόδου της σήραγγας Λαγκάτσας, σε επαφή με τους 

ασβεστόλιθους Παντοκράτορα. Δεν παρουσιάζονται στον γεωλογική 

οριζοντιογραφία. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ. 

Ανάλογα με τον μηχανισμό γένεσής τους διακρίνονται σε : 

Α. Προσχωσιγενείς αποθέσεις 

 Αλλουβιακές προσχώσεις (al). Είναι αργιλικής κυρίως σύστασης προσχώσεις 

και καλύπτουν τα χαμηλότερα τμήματα της λεκάνης. Αποτελούνται κυρίως από 

λεπτομερή υλικά (άργιλος, ιλυώδης άργιλος, αμμοϊλύες, ιλυώδεις άμμους), 

ποικίλου χρώματος, με συχνές οριζόντιες και κατακόρυφες μεταβολές. Επί του 

υποβάθρου αναπτύσσονται ποταμό - χερσαίοι άμμοι - ψηφίδες και χαλίκια 

ασβεστολιθικής προέλευσης που αντιπροσωπεύουν συνθήκες έντονων 

βροχοπτώσεων. Ακολουθεί ανάπτυξη λιμναίων ιζημάτων που φαίνεται να 

έλαβε χώρα σε συνθήκες ηρεμίας και εναλλαγών θερμών και ψυχρών 

περιόδων (μάργες - άργιλοι). Στη βάση αρχίζουν με μαργαϊκές αποθέσεις 

χρώματος με απολιθωματοφόρους ορίζοντες. Ακολουθούν εναλλαγές 

τελματικών και λιμνοτελματικών φάσεων που εκφράζονται με αργίλους 
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χρώματος γκρι - μαύρου (παρουσία οργανικής φυτικής ύλης) έως μπεζ - 

πράσινου και μάργες χρώματος μπεζ - γκρι. Όλα τα ιζήματα είναι μη συνεκτικά 

και εμφανίζουν πλαστικότητα. Εμπεριέχουν κατά θέσεις ποικίλο ποσοστό 

άμμου και ιλύς ανάλογα με τη θέση τους προς τα περιθώρια, καθώς και 

μεγάλο ποσοστό οργανικών ακόμη και σε μεγάλο σχετικά βάθος (~10 μ.). Το 

πάχος τους στην ευρύτερη περιοχή είναι μεγαλύτερο από 15 μέτρα. Στην 

περιοχή μελέτης η πορεία της οδού διέρχεται από τα υλικά αυτά στην περιοχή 

του Πανηπειρωτικού σταδίου κατά μήκος της Αρτηρίας 2, καθώς και σε όλη την 

έκταση μεταξύ της οδού Ιωαννίνων – Κατσικά και της λίμνης Παμβώτιδας.    

Β. Πλεικαινικές αποθέσεις 

Λιμναίο Πλειόκαινο (PL). Πρόκειται για σχηματισμό λιμναίας προέλευσης που 

περιλαμβάνει κυρίως ψαμμούχους αργίλους και αναπτύσσεται στο κεντρικό τμήμα 

της περιοχής μελέτης, στην περιοχή του οικισμού της Ανατολής. Κατά θέσεις 

εμφανίζουν φακούς και ενστρώσεις με αυξημένο ποσοστό χαλικιών και άμμου. 

2.3. Τεκτονική  

2.3.1. Τεκτονική της ευρύτερης περιοχής 

Η εικόνα της περιοχής από τεκτονική άποψη είναι ιδιαίτερα σύνθετη και αξιολογείται 

ότι οι τεκτονικές δομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης έχουν 

παίξει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των γεωλογικών συνθηκών και των 

τεχνικογεωλογικών χαρακτηριστικών των σχηματισμών. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, έχει υποστεί την επίδραση έντονων τεκτονικών 

δυνάμεων από την αλπική ορογένεση μέχρι και σήμερα. Η Ιόνιος ζώνη στο σύνολό 

της εφιππεύει δυτικά στη ζώνη των Παξών, ενώ στα ανατολικά της δέχεται την 

επώθηση της ζώνης της Πίνδου. Χαρακτηριστικό τεκτονικό της γνώρισμα είναι τα 

επάλληλα μεγάλα σύγκλινα και αντίκλινα που επωθούνται και εφιππεύουν το ένα 

πάνω στο άλλο προς τα δυτικά (Σχ.1). Οι άξονές τους παρουσιάζουν γενικά μια 

διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ που νοτιότερα κάμπτονται και γίνονται ΒΒΔ - ΝΝΑ και ΒΒΑ - ΝΝΔ.  

Παλαιογεωγραφικά, με βάση τις διαφορές τις οποίες παρουσιάζει στην 

στρωματογραφική της επαλληλία στην αξονική και στις περιοχές των παρυφών 

της,  διακρίνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά στις παρακάτω  τρεις υποζώνες 

(Σχ. 2) : 

 στην εξωτερική η οποία διακρίθηκε στην δυτική και στην ανατολική εξωτερική 

Ιόνια ζώνη 

 στην κεντρική Ιόνια ζώνη 

 στην εσωτερική (ανατολική) Ιόνια ζώνη 



ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  – ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 50 τηλ/fax ;2651022564, e-mail geosyn4@otenet.gr 
9 

Σχήμα. 1 Τεκτονικός χάρτης της Ηπείρου 

 

Η περιοχή διέλευσης της οδού αναπτύσσεται στην κεντρική Ιόνια ζώνη, πολύ κοντά  

με το όριο της με την εσωτερική (ανατολική) Ιόνια ζώνη στα ανατολικά της. 

Βασικής σημασίας για την τεκτονική της Ιόνιας ζώνης είναι τα μεγάλα ρήγματα 

οριζόντιας μετατόπισης με γενική διεύθυνση Α - Δ ή ΑΒΑ - ΔΝΔ που σχηματίστηκαν 

κατά την διάρκεια της τελικής πτύχωσης, καθώς και μεγάλα επιμήκη ρήγματα με 

διεύθυνση ΒΒΔ – ΝΝΑ τα οποία είτε είναι ανάστροφα είτε κανονικά και είναι 

μεταγενέστερα από τον σχηματισμό των μεγάλων τάφρων της Ιόνιας ζώνης. 

Η παλαιότερη τεκτονική εκδηλώνεται µε κανονικά ρήγματα µε κύριες διευθύνσεις 

προσανατολισμού ΒΔ-ΝΑ και ΒΑ-ΝΔ και τα οποία έχουν επηρεάσει κυρίως το 

ασβεστολιθικό υπόβαθρο, µε μεγάλα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης, καθώς και 

µε πολλαπλά σύγκλινα ή αντίκλινα (πολυπτυχώσεις) που έχουν αξονικά επίπεδα µε 

κύρια διεύθυνση προσανατολισµού ΒΒΔ-ΝΝΑ.  

Τα μεγαλύτερα σύγκλινα και αντίκλινα της ευρύτερης περιοχής της μελέτης είναι :     

α) Στην Εσωτερική Ιόνια ζώνη: 

 το μεγάλο σύγκλινο Ηπείρου - Ακαρνανίας το οποίο δέχεται κυρίως την 

επώθηση του τεκτονικού καλύμματος της Πίνδου, και 
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Σχήμα. 2 Υποζώνες της Ιόνιας ζώνης 

 

 το μεγα-αντίκλινο Ξεροβουνίου. 

β) Στην Αξονική Κεντρική  Ιόνια ζώνη: 

 το Ανατολικό αντικλινόριο το οποίο περιλαμβάνει το τεκτονικό λέππος του 

ποταμού Λούρου, 

 το μεγα-αντίκλινο του όρους Μιτσικέλι, 

 Το αντικλινόριο των Ιωαννίνων. (Κεντρική Ιόνια ζώνη). Συνίσταται από μικρά 

κανονικά αντίκλινα και σύγκλινα και αποτελεί μια ζώνη μη έντονης πτύχωσης 

αλλά με έντονη άνοδο διαπυρισμού κατά μήκος ή πλευρικά τεκτονικών 

αξόνων. 

Κύριο γεγονός της τεκτονικής αυτής φάσης είναι η τοποθέτηση των σχηματισμών 

του Πινδικού τεκτονικού καλύμματος επί της Ιόνια ζώνη στα ανατολικά.  
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Το σημαντικότερο τεκτονικό γεγονός που έχει επιδράσει στην στενή περιοχή του 

έργου αφορά την πτυχωγόνο τεκτονική που, οι άξονες των οποίων διέρχονται 

περίπου κάθετα στον άξονα της οδού. Αξιολογείται ως το σημαντικότερο τεκτονικό 

γεγονός της περιοχής της μελέτης, καθώς έχει επιδράσει καθοριστικά στην 

γεωλογική τοποθέτηση των σχηματισμών.  

Από ανατολικά προς δυτικά εμφανίζονται οι εξής τεκτονικές δομές στην περίμετρο 

της περιοχής των έργων : 

 Το αντίκλινο του Μιτσικελίου που ακολουθεί το περιθώριου του Μιτσικελίου. 

 Το σύγκλινο του Περάματος που νότια συνεχίζει με το σύγκλινο του Ελληνικού 

και βόρεια με το σύγκλινο της Βρύσης του Πασά 

 Το αντίκλινο του Μέγα Μπιζδουνίου που νότια της περιοχής μελέτης συνεχίζει με 

το αντίκλινο των Σερβιανών 

 Το σύγκλινο στο Σταυράκι. 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τεκτονικής δομής της ευρύτερης περιοχής 

διαδραματίζει η ρηξιγενής τεκτονική. Παρουσιάζονται δύο κύρια συστήματα 

ρηγμάτων γενικής διεύθυνσης ΒΒΔ – ΝΝΑ και Α/ΒΑ – Δ/ΝΔ και διασταυρώνονται 

περίπου κάθετα. 

Τα ρήγματα με ΒΒΔ – ΝΝΑ διεύθυνση συνδέονται με τις αντικλινικές δομές και 

συνδέονται άμεσα με φαινόμενα διαπυρισμού, όπως η μικρή εμφάνιση των 

τριαδικών λατυποπαγών βόρεια της χάραξης της οδού. 

2.3.2. Παλιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής 

Η καρστική λεκάνη Ιωαννίνων, τμήμα της οποίας είναι και η υπό μελέτη περιοχή, 

αναπτύσσεται στο υψίπεδο των Ιωαννίνων το οποίο περιβάλλεται από τα όρη 

Μιτσικέλι και Τόμαρος. Η τεκτονική δράση καθώς και η αποκάρστωση των 

ασβεστολίθων του υποβάθρου συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της 

τεκτονοκαρστικής κοιλότητας της πόγλης των Ιωαννίνων. 

Η πόγλη αυτή αποτέλεσε μια εσωτερική λεκάνη που το νερό που δεχότανε 

αποστραγγιζόταν από διάφορες καταβόθρες. 

Η γενικότερη μορφολογία της πεδιάδας των Ιωαννίνων, η οποία διακόπτεται από 

ανθρακικές εξάρσεις (λόφους), αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα τεκτονική δομή. Η 

λεκάνη των Ιωαννίνων είναι το αποτέλεσμα της δράσης δύο τουλάχιστον πεδίων 

ρηγμάτων, ΒΑ - ΝΔ διεύθυνσης και των εγκάρσιων προς αυτά, καθώς και της 

ταπείνωσης του ανάγλυφου λόγω διαφορικής διάβρωσης. 

Στην περιοχή εμφανίζονται μικρά κανονικά αντίκλινα και σύγκλινα, τόσο  
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αδιατάρακτα τεκτονικά, που σπάνια συναντάμε στην Ήπειρο. Ανατολικά του Δ. Δ. 

Κατσικά διαμορφώνεται το μονόκλινο της Καστρίτσας με διεύθυνση άξονα Β – Ν, 

που εκτείνεται ανάμεσα στο σύγκλινο του Περάματος - Νησί των Ιωαννίνων στα 

βόρια και στο σύγκλινο του Ελληνικού στα νότια. Νότια αναπτύσσονται τα λοφώδη 

ανθρακικά υπολείμματα του Κατσικά, που αποτελούν υπολείμματα του αντικλίνου 

των Σερβιανών, ενώ βόρεια συνεχίζει με το αντίκλινο του Μέγα Μπισδουνίου. 

Η στενή περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται ανάμεσα στα ανθρακικά υπολείμματα 

του Κατσικά στα νότια και στο αντίκλινο του Μέγα Μπισδουνίου στα βόρεια. Η 

εικόνα αυτή, η οποία δηλώνει μια ασυνέχεια του αντίκλινου στην περιοχή της 

Ανατολής, πιθανώς να οφείλεται σε ταπείνωση του ανάγλυφου λόγω διάβρωσης, 

ή ρηξιγενής τεκτονικής με την οποία συνδέονται τα Τριαδικά λατυποπαγή. 

2.4. Σεισμικότητα 

Η περιοχή των έργων καταπονείται από σεισμούς τα επίκεντρα των οποίων 

βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της  Δ. Στερεάς Ελλάδας, στην Ήπειρο και στα 

πλησιέστερα νησιά του Ιονίου αλλά και της Δ. Θεσσαλίας και της Ν. Αλβανίας και 

είναι κυρίως επιφανειακοί (h < 60 km). 

Οι κυριότεροι σεισμοί με μέγεθος Μ > 6.0 της κλίμακας Richter που έγιναν αισθητοί 

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (σε ακτίνα 100 χλμ  περίπου) μέχρι σήμερα 

παρουσιάζονται στον Πιν. 2. Πρόκειται για επιφανειακούς – ως επί το πλείστον – 

σεισμούς οι οποίοι οφείλονται στο συμπιεστικό πεδίο τάσεων που δημιουργείται 

κατά μήκος των ακτών της Αλβανίας και της Δυτικής Ελλάδας.  

Οι σεισμοί της περιοχής μελέτης, οφείλονται κατά κύριο λόγο στον συνδυασμό του 

συμπιεστικού (Ιόνιος περιοχή) και του εφελκυστικού πεδίου (ηπειρωτικά-ενδότερα) 

των τάσεων που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή. Η υπό μελέτη περιοχή 

επηρεάζεται από σεισμούς τα επίκεντρα των οποίων βρίσκονται κυρίως στην 

περιοχή της Δ. Στερεάς Ελλάδας, στην Ήπειρο και στα πλησιέστερα νησιά του 

Ιονίου αλλά και της Δ. Θεσσαλίας και της Ν. Αλβανίας.  Οι σεισμοί αυτοί είναι 

επιφανειακοί (h < 60 km) με βάθος που εκτιμήθηκε προσεγγιστικά στα 10km. 

Οι επιφανειακοί σεισμοί των περιοχών που περιβάλλουν την περιοχή μελέτης, 

οφείλονται κυρίως σε δύο συστήματα ανάστροφων ρηγμάτων. Το πρώτο 

σύστημα εκτείνεται παράλληλα προς τις ακτές της Γιουγκοσλαβίας, Αλβανίας και 

της Κεντρικής Δυτικής Ελλάδας. Οι συμπιεστικές αυτές δυνάμεις οφείλονται στο ότι 

οι ζώνες αυτές βρίσκονται στην περιοχή σύγκλισης δύο ηπειρωτικών 

λιθοσφαιρικών πλακών, της Απούλιας πλάκας και της Ευρασιατικής πλάκας της 

οποίας το μπροστινό μέρος στην περιοχή αυτή αποτελεί η λιθόσφαιρα του  
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Πίνακας. 2 Κυριότεροι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

MS 

ΕΣΤΙΑΚΟ 

ΒΑΘΟΣ 

(km) 

ΕΝΤΑΣΗ 

I0 

217 Αλβανία (Αυλώνα) 6.1 ~10 VIII 

358 
Αλβανία 

(Αργυρόκαστρο) 
6.2 ~10 VIII 

968 Κέρκυρα 6.5 ~10 VI 

1153 Αλβανία (Burtint) 6.0 ~10 VIII 

1444 Ιόνιο Πέλαγος 7.0 ~10 - 

1566 Άγραφα 6.5 ~10 VIII 

1601 Αλβανία (Αυλώνα) 6.3 ~10 VIII 

1612 Λευκάδα 6.5 ~10 VIII 

1613 Λευκάδα 6.4 ~10 VIII 

1625 Λευκάδα 6.6 ~10 ΙΧ 

1630 Λευκάδα (Κατούνα) 6.7 ~10 ΙΧ 

1650 Κέρκυρα 6.0 ~10 VII 

1665 Τρίκαλα (Πύλη) 6.0 ~10 VI 

1666 Κέρκυρα 6.2 ~10 VII 

1674 Κέρκυρα 6.5 ~10 VIII 

1674 Μετέωρα 6.0 ~10 VI 

1701 Αλβανία (Τεπελένι) 6.4 ~10 ΙΧ 

1704 Λευκάδα 6.3 ~10 ΙΧ 

1722 Λευκάδα 6.4 ~10 VIII 

1723 Λευκάδα 6.7 ~10 VIII 

1732 Κέρκυρα 6.5 ~10 VIII 

1740 Ιωάννινα 6.2 ~10 VIII 

1743 Κέρκυρα 6.8 ~10 ΙΧ 

1745 Κέρκυρα 6.5 ~10 VIII 

1769 Λευκάδα 6.7 ~10 ΙΧ 

1773 Κέρκυρα 6.3 ~10 VIII 

1781 Μετέωρα 6.0 ~10 VII 

1783 Λευκάδα (Αθάνι) 6.7 ~10 Χ 

1786 Κέρκυρα 7.0 ~10 IΧ 

1787 Μετέωρα 6.0 ~10 VII 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

MS 

ΕΣΤΙΑΚΟ 

ΒΑΘΟΣ 

(km) 

ΕΝΤΑΣΗ 

I0 

1809 Ήπειρος (Κονίσπολη) 6.3 ~10 VIII 

1812 Καστοριά 6.5 ~10 VIII 

1813 Ιωάννινα (Εκκλησοχώρι) 6.2 ~10 ΙΧ 

1815 Λευκάδα 6.3 ~10 VIII 

1820 Λευκάδα 6.4 ~10 ΙΧ 

1823 Ήπειρος (Σαγιάδα) 6.3 ~10 VIII 

1825 Λευκάδα 6.5 ~10 Χ 

1826 Πρέβεζα 6.2 ~10 VII 

1833 Άρτα (Καστανιά) 6.0 ~10 VIII 

1854 Αλβανία (Δέλβινο) 6.5 ~10 VII 

1858 Αλβανία (Χειμάρα) 6.3 ~10 ΙΧ 

1858 Αλβανία (Δέλβινο) 6.3 ~10 ΙΧ 

1858 Ιωάννινα 6.0 ~10 VII 

1860 Αλβανία (Τεπελένι) 6.5 ~10 VIII 

1862 Αλβανία (Αυλώνα) 6.1 ~10 VIII 

1866 Αλβανία (Αυλώνα) 6.6 ~10 ΙΧ 

1866 Αλβανία(Αργυρόκαστρο) 6.3 ~10 ΙΧ 

1867 Ιωάννινα 6.2 ~10 VIII 

1869 Αλβανία (Χειμάρα ) 6.0 ~10 VII 

1869 Λευκάδα 6.4 ~10 Χ 

1871 Κέρκυρα 6.0 ~10 VII 

1872 Θεσπρωτία (Σαγιάδα) 6.1 ~10 ΙΧ 

1891 Πρέβεζα 6.0 ~10 VII 

1893 Χειμάρα 6.6 ~10 ΙΧ 

1895 Αλβανία (Χειμάρα) 6.4 ~10 VIII 

1895 Ήπειρος (Δραγώνι) 6.3 ~10 Χ 

1897 Αλβανία (Δέλβινο) 6.2 ~10 ΙΧ 

1898 Ιωάννινα 6.3 ~10 VIII 

1914 Λευκάδα (Καμήλιο) 6.3 ~10 ΙΧ 

1915 Παξοί (Γάϊος) 6.1 ~10 VII 

1915 Ιθάκη 6.7 ~10 ΙΧ 

1917 Πρέβεζα 6.1 ~10 VI+ 

1919 Αλβανία (Λέσκοβιτς) 6.3 ~10 VIII+ 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

MS 

ΕΣΤΙΑΚΟ 

ΒΑΘΟΣ 

(km) 

ΕΝΤΑΣΗ 

I0 

1920 Αλβανία (Τεπελένι) 6.3 ~10 ΙΧ 

1921 Ακαρνανία (Αμφιλοχία) 6.0 ~10 VIII 

1930 Ν. Αλβανία (Δουκάτι) 6.3 ~10 VIIΙ+ 

1948 Λευκάδα (Βασιλική) 6.5 ~10 ΙΧ 

1953 Ακαρνανία (Καντίλα) 6.3 ~10 VIII 

1966 Ακαρνανία (Κατούνα) 6.0 ~10 VIII 

1966 Λίμνη Κρεμαστών 6.2 ~10 ΙΧ 

1967 Άρτα (Δροσοπηγή) 6.4 ~10 ΙΧ 

1990 Πρέβεζα 6.0 ~10 - 

1996 Κόνιτσα 5,7 ~32 VI 

 

βορειοδυτικού τμήματος της Βαλκανικής χερσονήσου. Η σύγκλιση αυτή 

πραγματοποιείται κατά τη βορειοανατολική διεύθυνση.  

Το δεύτερο σύστημα ανάστροφων ρηγμάτων αποτελούν οι σεισμικές ζώνες κατά 

μήκος του κυρτού μέρους του ελληνικού τόξου (Ζάκυνθος - νότια Πελοποννήσου - 

νότια Κρήτης - νότια Ρόδου). Οι οριζόντιες συμπιεστικές δυνάμεις κατά μήκος του 

συστήματος αυτού οφείλονται στη σύγκλιση μεταξύ της λιθόσφαιρας της Α. 

Μεσογείου (μπροστινό τμήμα της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας) και της 

λιθόσφαιρας του Αιγαίου και των γύρω περιοχών (μπροστινό μέρος της 

Ευρασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας στην περιοχή αυτή). Κατά τη σύγκλιση αυτή, 

η οποία πραγματοποιείται κατά τη Β.ΒΔ. κατεύθυνση, η λιθόσφαιρα της Α. 

Μεσογείου, η οποία έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, βυθίζεται πλάγια κάτω από τη 

λιθόσφαιρα του Αιγαίου υπό γωνία 38ο περίπου ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Τα 

δύο αυτά συστήματα σεισμικών ζωνών, στα οποία επικρατούν συμπιεστικές 

δυνάμεις (ανάστροφα ρήγματα) συνδέονται μεταξύ τους με ένα δεξιόστροφο 

ρήγμα παράταξης (ρήγμα μετασχηματισμού) στην περιοχή της Κεφαλονιάς. 

Εκτός από τους δύο προηγούμενους μηχανισμούς γένεσης σεισμών η περιοχή 

επηρεάζεται από σεισμούς των οποίων τα επίκεντρα εντοπίζονται σε μια μεταβατική 

περιοχή (Α. Αλβανία - Α. Ήπειρος - Ν.Δ. Πελοπόννησος - Δ. Κρήτη) μεταξύ του 

εξωτερικού συμπιεστικού πεδίου που αναφέρθηκε ήδη και του εσωτερικού 

εφελκυστικού πεδίου που εκτείνεται σε όλο το χώρο του Αιγαίου. Σε αυτή τη 

μεταβατική ζώνη οι τάσεις εφελκυσμού έχουν διεύθυνση Α-Δ, σε αντίθεση με το 

εσωτερικό εφελκυστικό πεδίο, όπου οι εφελκυστικές τάσεις έχουν διεύθυνση Β-Ν.  
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[Παπαζάχος και Παπαζάχου, (Θεσ/νίκη 1988 & 1997)]. 

Στο Σεισμοτεκτονικό Χάρτη της Ελλάδας (έκδοση ΙΓΜΕ) οι Δρακόπουλος και 

Μακρόπουλος καθορίζουν με πιθανότητα 90% μη υπέρβασης τα επόμενα 25 

χρόνια ως μέγιστη επιτάχυνση για την περιοχή αυτή την τιμή α = 120 cm/sec = 0.12 

g,  ενώ παρουσιάζεται ως πιθανή μέγιστη τιμή για τα επόμενα 100 χρόνια η Μ =6.8. 

Στον ίδιο Χάρτη υποδεικνύεται ότι η μέγιστη παρατηρηθείσα ένταση στην περιοχή 

από το 1700 μέχρι το 1981 είναι Ι = VI. Αναλυτικότερα οι σεισμικές παράμετροι 

παρουσιάζονται στο απόσπασμα του Σεισμοτεκτονικού χάρτη της Ελλάδας (ΙΓΜΕ,  

1989 – Κλίμακα 1:500.000, Σχ. 3). 

Οι κυριότεροι από τους ανωτέρω σεισμούς οι οποίοι προκάλεσαν σοβαρές 

βλάβες στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης, είναι οι εξής : 

Ο πρώτος σημειώθηκε το 1967 στην Δροσοπηγή Άρτας, είχε εστιακό βάθος 34 

χλμ. και παρατηρήθηκαν εντάσεις της τάξης των VII – VIII. Από τον σεισμό 

προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ιωαννίνων.  

Ο δεύτερος πιο πρόσφατος ισχυρός σεισμός ο οποίος έγινε αισθητός στην 

περιοχή της μελέτης, έπληξε την Κόνιτσα το 1996 προκαλώντας τεράστιες υλικές 

ζημιές στην πόλη και πολύ μικρότερες στις όμορες κοινότητες.  

Σεισμική επικινδυνότητα 

Σύμφωνα με την κατανομή του Ελλαδικού χώρου σε κατηγορίες ζωνών σεισμικής 

επικινδυνότητας, η ευρύτερη περιοχή έρευνας ανήκει στη Ζώνη σεισμικής 

επικινδυνότητας I, όπου ο προτεινόμενος σεισμικός συντελεστής (α) είναι ίσος με 

0,16g. (Σχ.4) 

Στο παράρτημα δίνονται αποσπάσματα των σεισμοτεκτονικών χαρτών του ΙΓΜΕ, 

κλ. 1 : 500.000 χαρτών με τις κυριότερες πληροφορίες σχετικά με την σεισμική 

επικινδυνότητα της περιοχής. 
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Σχήμα 3. Απόσπασμα Σεισμοτεκτονικού χάρτη Ελλάδας (ΙΓΜΕ,  1989 – Κλίμακα 

1:500.000) 
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Σχήμα 4. Νέος χάρτης Σεισμικής επικινδυνότητας 

 

 

 

Οι Πλειοκαινικές αποθέσεις που δοµούν την κεντρική περιοχή του έργου 

εντάσσονται στην κατηγορία Β, τα αλλουβιακά πεδία που καλύπτουν τις χαμηλές 

εκτάσεις στην περιοχή της εισόδου της σήραγγας Λαγκάτσας στην κατηγορία Δ,  

ενώ οι πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις (μπάζα) και τα εδάφη με αυξημένη 

παρουσία οργανικών, εντάσσονται στην κατηγορία Χ, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5 

του Ε.Α.Κ. 
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Πίνακας. 3. Κατάταξη εδαφών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α 

Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε 

αρκετή έκταση και βάθος, με τη προϋπόθεση ότι δεν 

παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση. 

Στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού με μικρό ποσοστό ιλυο-

αργιλικών προσμίξεων, πάχους μικρότερου των 70μ. 

Στρώσεις πολύ σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους 

μικρότερου των 70μ. 

Β 

Εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από 

μηχανική άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη. 

Στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης πυκνότητας πάχους 

μεγαλύτερου των 5μ. ή μεγάλης πυκνότητας πάχους 

μεγαλύτερου των 70μ. 

Στρώσεις σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους 

μεγαλύτερου των 70μ. 

Γ 
Στρώσεις κοκκώδους υλικού μικρής σχετικής πυκνότητας 

πάχους μεγαλύτερου των 5μ. ή μέσης πυκνότητας πάχους 

μεγαλύτερου των 70μ. 

Δ 
Έδαφος με μαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλαστιμότητας 

( 50lp  ) συνολικού πάχους μεγαλύτερου των 10μ. 

Χ 

Χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοϊλιώδη εδάφη υπό τον υδάτινο 

ορίζοντα, που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική 

μελέτη αποκλείει τέτοιο κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των 

μηχανικών τους ιδιοτήτων). 

Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα. 

Απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με προϊόντα χαλαρών 

πλευρικών κορημάτων. 

Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη, εφόσον έχει 

αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνα από άποψη δυναμικής 

συμπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής. 

Πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις (μπάζα). Οργανικά 

εδάφη. 

Εδάφη κατηγορίας Γ με επικινδύνως μεγάλη κλίση. 

 

2.5. Υδρογεωλογία 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην περιοχή και επηρεάζουν 

την κατασκευή των τεχνικών έργων εξαρτώνται κυρίως από δύο βασικές 

παραμέτρους : 

 Την λιθολογική σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών και την ανάπτυξη 

πρωτογενούς ή δευτερογενούς πορώδους, η οποία καθορίζει την 

υδρογεωλογική συμπεριφορά των υλικών. 

 Το βαθμό τεκτονικής καταπόνησης που έχουν υποστεί οι σχηματισμοί ο οποίος  



ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  – ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 50 τηλ/fax ;2651022564, e-mail geosyn4@otenet.gr 
20 

καθορίζει την ανάπτυξη του δευτερογενούς πορώδους, και την 

στρωματογραφική τοποθέτηση των υλικών (οριζόντια και κατακόρυφη). 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής μελέτης εξετάζονται ώστε να εκτιμηθεί η 

απορροή των επιφανειακών νερών, η κατείσδυση και η δυνατότητα ανάπτυξης 

υπόγειας υδροφορίας στους σχηματισμούς της περιοχής. 

2.5.1. Υδρολιθολογία 

Η υδρολιθολογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών εξαρτάται άμεσα 

από το πορώδες τους, το οποίο διαχωρίζεται σε πρωτογενές και δευτερογενές. Το 

πρωτογενές πορώδες ή πορώδες κόκκων, είναι συνάρτηση της κοκκομετρίας, του 

σχήματος και της διάταξης των κόκκων και του βαθμού διαγένεσης και συναντάται 

κυρίως στις χαλαρές σύγχρονες αποθέσεις. Αντίθετα στους βραχώδες 

σχηματισμούς το προτωγενές πορώδες δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο στην 

διαμόρφωση των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων, η οποία 

εξαρτάται από τον κερματισμό (πυκνότητα και μέγεθος ρωγμών) και την 

καρστικοποίηση. 

Η ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών ως προς την κατηγορία του 

συντελεστή διαπερατότητας k έγινε με βάση την ταξινόμηση κατά Terzaghi and 

Peck (1967) και παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 4. Χαρακτηρισμός συντελεστών υδροπερατότητας Terzaghi and Peck 

(1967) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ K 

(m/sec) 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

10-3 < K ΥΨΗΛΗ 

10-5 < K< 10-3 ΜΕΤΡΙΑ 

10-7 < K< 10-5 ΧΑΜΗΛΗ 

10-9 < K< 10-7 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 

K < 10-9 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην περιοχή της μελέτης, με βάση τα 

υδραυλικά χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε :    

Α. Διαπερατοί σχηματισμοί:  

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του πορώδους διακρίνονται σε : 

Α1. Πορώδεις σχηματισμοί στους οποίους η κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω  
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του πρωτογενούς πορώδους. Είναι σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής 

διαπερατότητας, (10-5<κ<10-3 m/sec), εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής 

λεπτομερές υλικού, τον βαθμό διαγένεσης και ο υδροφόρος ορίζοντας 

αναπτύσσεται σε μικρό βάθος και είναι μέτριας δυναμικότητας. 

Στους σχηματισμούς μέτριας δυναμικότητας (10-5<κ<10-3 m/sec),  κατατάσσονται 

υλικά αργιλοαμμώδους σύστασης, όπως αυτά εμφανίζονται ως ενστρώσεις (SC) 

στις  αλλουβιακές αποθέσεις (al).  

Στους σχηματισμούς υψηλής δυναμικότητας (10-3 < κ m/sec), κατατάσσονται υλικά 

χαλικώδους έως αργιλοχαλικώδους σύστασης, αυτά εμφανίζονται ως ενστρώσεις 

(GC) στις  πλειοκαινικές αποθέσεις (Pl).   

Α2. Ρωγματωμένοι και καρστικοποιημένοι σχηματισμοί στους οποίους η 

κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω των επιπέδων ασυνεχειών (στρώσεις 

διακλάσεις, ρήγματα) αλλά και μέσω καρστικών μορφών, δηλαδή του 

δευτερογενούς πορώδους. Είναι σχηματισμοί μέτριας έως υψηλής 

διαπερατότητας, (10-5<κ<10-3 m/sec), εξαρτάται από το βαθμό κερματισμού της 

βραχόμαζας και ο υδροφόρος ορίζοντας αναπτύσσεται σε μεγάλο βάθος και είναι 

συνήθως υψηλής δυναμικότητας. 

Στους σχηματισμούς κατατάσσονται οι ασβεστόλιθοι Παντοκράτωρα (Ji-D), και οι 

ασβεστόλιθοι Σενωνίου (K8s).   

Β. Ημιδιαπερατοί σχηματισμοί:  

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του πορώδους διακρίνονται σε : 

Β1. Πορώδεις σχηματισμοί στους οποίους η κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω 

του πρωτογενούς πορώδους. Είναι σχηματισμοί χαμηλής έως πολύ χαμηλής 

διαπερατότητας, (10-9<κ<10-5 m/sec), εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής 

λεπτομερές υλικού, τον βαθμό διαγένεσης και ο υδροφόρος ορίζοντας 

αναπτύσσεται σε μικρό βάθος εξαρτάται άμεσα από τις ατμοσφαιρικές 

κατακρημνίσεις και είναι χαμηλής έως επουσιώδους δυναμικότητας. 

Στους σχηματισμούς χαμηλής δυναμικότητας (10-7<κ<10-5 m/sec),  κατατάσσονται 

υλικά αργιλοαμμώδους σύστασης όπου υπερέχει το λεπτομερές κλάσμα, όπως 

αυτά εμφανίζονται ως ενστρώσεις (ΜΗ) στις  αλλουβιακές αποθέσεις (al).  

Στους σχηματισμούς πολύ χαμηλής δυναμικότητας (10-9<κ<10-7m/sec), 

κατατάσσονται υλικά αργιλικής σύστασης με σποραδικά χαλίκια και άμμο, όπως 

χαλαρά υλικά αργιλικής σύστασης δηλ. ο επιφανειακός μανδύας των 

πλειοκαινικών αποθέσεων. 
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Β2. Ρωγματωμένοι σχηματισμοί στους οποίους η κυκλοφορία του νερού γίνεται 

μέσω των επιπέδων ασυνεχειών (στρώσεις διακλάσεις, ρήγματα) δηλαδή του 

δευτερογενούς πορώδους. Είναι σχηματισμοί χαμηλής διαπερατότητας, (10-7<κ<10-

5 m/sec), εξαρτάται από το βαθμό κερματισμού της βραχόμαζας και την 

συμμετοχή στεγανών αργιλικών ενστρώσεων και ο υδροφόρος ορίζοντας 

αναπτύσσεται σε ακαθόριστο βάθος και είναι συνήθως πολύ μικρής 

δυναμικότητας. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τριαδικά λατυποπαγή. 

Γ. Σχηματισμοί περιορισμένης υδροπερατότητας. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αργιλικές στρώσεις(CL) που συναντώνται κυρίως 

στις πλειοκαινικές αποθέσεις. 

2.5.2.  Επιφανειακά και υπόγεια νερά. 

Το μικρό πλήθος των γεωλογικών σχηματισμών με περίπου παρόμοια 

υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά που συναντώνται κατά μήκος της χάραξης, σε 

συνδυασμό με τα τεκτονικά γεγονότα και την μορφολογία της περιοχής έχουν 

διαμορφώσεις σχετικά ομοιόμορφες υδρογεωλογικές συνθήκες και μικρής 

διαφοροποίησης δομές ανάπτυξης των υπόγειων και επιφανειακών νερών. 

Η ευρύτερη περιοχή της μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (05), το 

οποίο χαρακτηρίζεται ως το πλέον πλεονασματικό σε ότι αφορά στο υδατικό του 

ισοζύγιο. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 1300 μμ και η κατανομή της 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 5, από το οποίο προκύπτει οι κατακρημνίσεις 

στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου είναι αυξημένες με τιμές που κυμαίνονται 

μεταξύ 780 μμ (ελάχιστη) και 2.200 (μέγιστη). Επίσης η περιοχή των Ιωαννίνων 

παρουσιάζεται περισσότερο υγρή από πλευράς κατακρημνίσεων σε σχέση με τις 

υπόλοιπες περιοχές. 

Στα Σχήματα 6 και 7 παρουσιάζεται η καμπύλη τάσεως των ετησίων 

βροχοπτώσεων για την Ήπειρο και το διάγραμμα των μέσων μηνιαίων 

βροχοπτώσεων στην ίδια περιοχή, αντίστοιχα.  

Στο Σχήμα 6 παρατηρούνται οι διακυμάνσεις της βροχόπτωσης στο χρόνο, από 

όπου προκύπτει ότι η βροχόπτωση μειώνεται σταδιακά τα τελευταία 40 χρόνια 

όπως δείχνει και η γραμμή τάσης.    

Στο Σχήμα 7 φαίνεται ότι η κατακρήμνιση στην Ήπειρο παρουσιάζει μέγιστο τους 

μήνες Νοέμβριο (που είναι και ο μήνας των βροχών για την Ελλάδα) και Δεκέμβριο, 

ενώ ο Ιούλιος είναι ο πιο ξηρός από πλευράς κατακρημνίσεων μήνας. 
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Σχήμα 5. Κατανομή βροχοπτώσεων στο υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου 

 

 

Σχήμα 6. Τάση ετησίων βροχοπτώσεων στο υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου 

 

 

Υδρογεωλογικά η περιοχή μελέτης οριοθετείται ανατολικά από την λεκάνη του 

Αράχθου, όπου το υδρογεωλογικό όριο αποτελούν υλικά του φλύσχη που δομούν 

το μεγάλο σύγκλινο Ηπείρου Ακαρνανίας, ενώ το δυτικό όριο αποτελεί η λεκάνη 

του ποταμού Λούρου.   

Με βάση τη λιθοστρωματογραφική και τη γεωλογική δομή της στενής αλλά και 

ευρύτερης περιοχής μελέτης προκύπτει ότι ευνοείται η ανάπτυξη μόνιμου 

υδροφόρου ορίζοντα στους ανθρακικούς σχηματισμούς. Στο γεγονός αυτό 
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Σχήμα 7.  Διάγραμμα μέσης μηνιαίας κατακρήμνισης στο υδατικό διαμέρισμα 

Ηπείρου 

 

συμβάλλει τόσο ο ρηξιγενής όσο και ο διακλασιγενής τεκτονισμός, καθώς και η 

καρστικοποίηση της ασβεστολιθικής βραχομάζας. Τα κατεισδύοντα στους 

ασβεστολίθους ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα διακινούμενα βαρυτικά διαμέσου 

του υφιστάμενου δικτύου ασυνεχειών της βραχόμαζας φθάνουν σε μεγάλα βάθη, 

κάτω από τη διερευνώμενη ζώνη επιρροής των προβλεπόμενων έργων, με 

αποτέλεσμα η επιρροή τους στον σχεδιασμό να είναι χωρίς πρακτική σημασία. 

Στις περιοχές εξάπλωσης των αλλουβιακών αποθέσεων (al), αναπτύσσεται ένας 

ρηχός φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας, η στάθμη του οποίου δείχνει να έχει άμεση 

εξάρτηση από τις βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την Υδρογεωλογική μελέτη του ΙΓΜΕ 

για το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων (ΙΓΜΕ 1997) προκύπτει ότι η στάθμη του υδροφόρου 

κατά την υγρή περίοδο πλησιάζει την επιφάνεια του εδάφους ή και την υπερχειλίζει, 

ενώ η εποχική διακύμανση υγρής – ξηρής περιόδου κυμαίνεται από 0,46 έως 2,52 

μέτρα.  

Στις πλειοκαινικές αποθέσεις παρατηρούνται φακοί με αυξημένη παρουσία 

αδρόκοκκων υλικών (χαλίκια, άμμοι) όπου αναμένεται περιορισμένη ανάπτυξη 

φρεάτιου ορίζοντα, ο οποίος περιορίζεται πλευρικά από αδιαπέρατα αργιλικά 

υλικά. 

Η κρισιμότερη εμφάνιση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ο οποίος αναμένεται να 

επηρεάσει τα προβλεπόμενα έργα αφορά την ανάπτυξη υδροφορίας στις 

αλλουβιακές αποθέσεις στην περιοχή της Αρτηρίας 2. Ο υδροφόρος 

αναπτύσσεται στα αμμοιλυόδη υλικά και σε συνδυασμό με το ρέμα της 

Λαγκάτσας και την τοπογραφική ταπείνωση που εμφανίζει η περιοχή, αναμένεται 

να  διατηρεί υψηλή στάθμη όλη την διάρκεια του έτους. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ  

3.1. Παρουσίαση – αξιολόγηση ερευνών υπεδάφους 

3.1.1. Αξιολόγηση εδαφοτεχνικών ερευνών 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης του έργου πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική 

έρευνα σε επιλεγμένες θέσεις κατασκευής τεχνικών κατά μήκος διέλευσης της οδού, 

το οποίο περιλαμβάνει : 

 Διάτρηση τεσσάρων (4) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 

54,90 μέτρων 

 Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σε επιλεγμένα εδαφικά δείγματα 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι θέσεις διάνοιξης των γεωτρήσεων και 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της τεχνικογεωλογικής αξιολόγησης των 

εδαφοτεχνικών ερευνών και οι συμβολισμοί που παρατίθενται ακολουθούν τους 

αντίστοιχους της γεωλογικής χαρτογράφησης. Αναλυτική περιγραφή και 

αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών θα παρουσιαστεί στην Γεωτεχνική Μελέτη 

της οδού. Επίσης συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων από τις 

γεωτεχνικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κοντινή περιοχή των έργων 

όπως για την Εγνατία Οδό όπου στην συγκεκριμένη περιοχή διέρχεται από 

παρόμοιους σχηματισμούς (αλλούβια και Πλειοκαινικές αποθέσεις). 

Πίνακας 5.  Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση εδαφοτεχνικών ερευνών 

α/α Χ.θ. 
Τμήμα Οδού 

(Αρτηρία) 

Βάθος 

(μ) 
Τεχνικογεωλογικός σχηματισμός 

Γ1 0+610 2 15,45 
Εναλλαγές στρώσεων αμμώδους ιλύς και 

αργιλώδης άμμου (Αλλούβια) 

Γ2 0+260 2 10,00 

Εναλλαγές στρώσεων αργιλώδους άμμου 

με χαλίκια και αργίλου με άμμο 

(πλειοκαινικές αποθέσεις) 

Γ3 0+300 1 14,00 

Εναλλαγές στρώσεων αργίλου με άμμο και 

αμμώδους αργίλου (πλειοκαινικές 

αποθέσεις) 

Γ4 0+250 1 15,45 

Εναλλαγές στρώσεων αργίλου με άμμο και 

αμμώδους αργίλου τοπικά με φακούς 

χαλικιών(πλειοκαινικές αποθέσεις) 

 

3.1.2. Γεωφυσική διασκόπηση 
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Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε γεωφυσική 

διασκόπηση για την διερεύνηση της στρωματογραφικής διάρθρωσης των 

λιθολογικών ενοτήτων κατά μήκος των κυριότερων τεχνικών διαμορφώσεων του 

έργου. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα στις εξής θέσεις : 

 Κατά μήκος του πασσαλότοιχου (Αρτηρία 1) 

 Κατά μήκος του τοίχου οπλισμένης γης (Αρτηρία 2) 

 Κατά μήκος του επιχώματος (Αρτηρία 3) 

Από τις γεωφυσικές διασκοπήσεις υψηλής ευκρίνειας, εκείνη η οποία κρίθηκε 

κατάλληλη για τον εντοπισμό και την διαστασιολόγηση της στρωματογραφίας της 

περιοχής, ήταν της δισδιάστατης μέτρησης ειδικής αντίστασης (ERT) των γήινων 

σχηματισμών.  

Η μέθοδος ERT είναι μία ηλεκτρική τεχνική για την χαρτογράφηση των στρωμάτων 

σε εδάφη και πετρώματα και για τον εντοπισμό υπόγειων δομών βάσει των 

διαφορών των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών. Με την συγκεκριμένη μέθοδο 

μετράται η αντίσταση των σχηματισμών στην διάδοση του συνεχούς ηλεκτρικού 

ρεύματος μέσα από το σώμα τους. Η κατανομή της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης 

στο υπέδαφος ονομάζεται γεωηλεκτρική δομή. Συνεπώς, άμεσος στόχος της 

μεθόδου της ειδικής αντίστασης είναι ο καθορισμός της γεωηλεκτρικής δομής του 

υπεδάφους, ενώ η γεωλογική ερμηνεία της δομής αυτής αποτελεί τον τελικό στόχο, 

ο οποίος συχνά παρουσιάζει δυσκολίες και απαιτεί συνήθως πρόσθετα στοιχεία 

(γεωλογικά, γεωτεχνικά κλπ). 

Το σύστημα αποτελείται από μία κεντρική μονάδα, δύο πολύκλωνα καλώδια 

σεισμικού τύπου ηλεκτρόδια που βυθίζονται στο έδαφος σε βάθος 5 έως 10 

εκατοστών, μία 12 βολτη μπαταρία και συνδετήρες που ενώνουν τα καλώδια με τα 

ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται με διάφορες γεωμετρικές διατάξεις 

αναλόγως του γεωλογικού στόχου που επιχειρείτε η χαρτογράφηση. 

Μετά την ανάπτυξη του συστήματος διοχετεύεται συνεχές ρεύμα από την 12 βολτη 

μπαταρία που διαρρέει μέσω των ηλεκτροδίων ρεύματος στη γη και καταγράφεται 

μία διαφορά δυναμικού σε διάφορα σημεία της γήινης επιφάνειας από τα 

ηλεκτρόδια δυναμικού. Οι καταγραφές αποθηκεύονται στη μνήμη του 

μηχανήματος και το λογισμικό που διαθέτει τις μορφοποιεί σε αρχεία  δεδομένων 

τα οποία επεξεργαζόμενα με κατάλληλο γεωφυσικό λογισμικό δίνουνε κάποιες 

τομές δύο ή τριών διαστάσεων του υπεδάφους με μορφή χρωματικής κατανομής 

της φαινόμενης ειδικής αντίστασης των πετρωμάτων. Επειδή η ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση των υλικών είναι εργαστηριακά γνωστή εξάγονται ερμηνείες για τα  
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πετρώματα του υπεδάφους.  

Τα περισσότερα πετρώματα είναι κακοί αγωγοί και οι ειδικές αντιστάσεις τους θα 

ήταν πολύ υψηλές αν δεν είχαν πόρους με ρευστά, κυρίως νερό. Η αγωγιμότητα 

ενός πορώδους πετρώματος μεταβάλλεται με τον όγκο και την κατανομή των 

πόρων, αλλά πολύ περισσότερο με την αγωγιμότητα και την ποσότητα του 

περιεχόμενου νερού. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αγωγιμότητα των πετρωμάτων είναι : 

Είδος πετρώματος. Κάθε είδος ορυκτού εδάφους ή πετρώματος χαρακτηρίζεται 

από συγκεκριμένο εύρος τιμών ειδικής αντίστασης. Γενικά τα πυριγενή και τα 

μεταμορφωμένα πετρώματα συνήθως παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές του ρ σε 

σχέση με τα ιζηματογενή. Αυτό οφείλεται στο ότι η ειδική ηλεκτρική αντίσταση των 

ιζηματογενών κυρίως πετρωμάτων επηρεάζεται από το πορώδες και τη 

περιεκτικότητα σε διαλυμένα άλατα (ηλεκτρολυτική αγωγή). 

Δομή και πορώδες. Όσο μεγαλύτερο είναι το πορώδες ενός πετρώματος τόσο 

μικρότερη είναι η ειδική ηλεκτρική αντίσταση. 

Περιεκτικότητα σε άλατα. Για συγκεκριμένο πορώδες, όσο μεγαλύτερη είναι η 

περιεκτικότητα σε άλατα ενός πετρώματος τόσο μικρότερη είναι η ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση. 

Γεωλογικές διεργασίες. Γενικά όσο αυξάνεται η εξαλλοίωση, η ρωγμάτωση και η 

αποσάθρωση ενός πετρώματος τόσο μικρότερη είναι η ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση. Αντίθετα όσο αυξάνει η συμπαγοποίηση και συνεκτικότητα των υλικών 

αυξάνεται και η ειδική ηλεκτρική αντίσταση του πετρώματος. 

Πίνακας 6. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση διαφόρων πετρωμάτων 

Μέσο διάδοσης 
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση 

(Ohm.m) 

Γλυκό νερό 0,5 - 300 

Θαλασσινό νερό 0,2 

Ασβεστόλιθος  50 – 1 x 107 

Γρανίτης 1 x 102 - 1 x 106 

Σχιστόλιθος 20 – 2 x 103 

Ψαμμίτης 1 - 1 x 108 

Άργιλος 1  - 1 x 102 

Άμμος 1 – 1 x 103 
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Ηλικία πετρώματος. Με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται και η ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση του πετρώματος. 

Περιεχόμενο αργιλικών ορυκτών. Αυξημένη συγκέντρωση αργιλικών ορυκτών έχει 

ως αποτέλεσμα την μείωση της τιμής της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. 

Βαθμός κορεσμού. Αύξηση του κορεσμού ενός πετρώματος οδηγεί στην μείωση 

της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. 

Μέθοδος διασκόπησης 

Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση του πετρώματος προκύπτει θεωρώντας ότι τα  

επιφανειακά στρώματα της γης είναι ομογενή και ισότροπα, γεγονός όμως που 

δεν ισχύει στην πραγματικότητα και συνεπώς η ειδική ηλεκτρική αντίσταση δεν είναι 

σταθερή σε αυτά. Η αντίσταση που υπολογίζεται εκφράζει την συνολική αντίσταση 

των σχηματισμών (επιφανειακών στρωμάτων) που διαπέρασε το ηλεκτρικό ρεύμα 

έως ότου μετρηθεί στα ηλεκτρόδια ρεύματος Α, Β, και ονομάζεται φαινόμενη ειδική 

ηλεκτρική αντίσταση. 

Η τιμή της φαινόμενης ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης εξαρτάται από την κατανομή 

της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης στο υπέδαφος και από τη γεωμετρία των 

ηλεκτροδίων. Ο υπολογισμός της είναι πολύ σημαντικός και οδηγεί στον 

καθορισμό της πραγματικής ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους. Για 

τον υπολογισμό της χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών διατάξεων 

ηλεκτροδίων. 

Υπάρχουν πολλές διατάξεις ηλεκτροδίων που εφαρμόζονται σήμερα στο ύπαιθρο, 

ανάλογα με την περιοχή, το μέγεθος των δομών που αναμένονται, τον εξοπλισμό 

και την εξοικείωση του προσωπικού. 

Τα κυριότερα κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης διάταξης είναι το επιθυμητό 

(μέγιστο) βάθος διασκόπησης, καθώς και η διακριτική της ικανότητα. Οι διατάξεις 

στις οποίες χρησιμοποιούνται δίπολα (twin - probe, πόλου – διπόλου) παρέχουν 

μεγαλύτερο βάθος διασκόπησης για συγκεκριμένο ανάπτυγμα ηλεκτροδίων σε 

σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Οι διατάξεις Wenner, Schlumberger και δίπολου 

– δίπολου παρέχουν καλύτερη διακριτική ικανότητα στο ίδιο βάθος σε σχέση με τις 

υπόλοιπες διατάξεις. 

Εξοπλισμός 

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων υπαίθρου χρησιμοποιήθηκε το 

καταγραφικό όργανο Terrameter LS της Σουηδικής εταιρίας ΑΒΕΜ. Πρόκειται για 

όργανο μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης μέσω παροχής συνεχούς ρεύματος 
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Σχήμα 8. Συνήθεις τύποι διάταξης ηλεκτροδίων 

 

 

 

πλήρως αυτοματοποιημένο το οποίο επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο κατά τη συλλογή 

στοιχείων υπαίθρου στο σφάλμα επί των μετρήσεων, στην αντιστάθμιση του 

φυσικού δυναμικού και στην ενίσχυση του σήματος για όσο το δυνατό 

ασφαλέστερη λήψη στοιχείων και περιορισμού σφάλματος επί των μετρήσεων. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος παρουσιάζονται στον Πιν. 7 

Επεξεργασία  

Ο υπολογισμός της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης εφαρμόστηκε με χρήση του 

ειδικού λογισμικού RES2DINV(Ver. 3.55) και δισδιάστατου μαθηματικού αλγορίθμου 

βασιζόμενο στην αντιστροφή των ελαχίστων τετραγώνων. Έπειτα από την 

εφαρμογή του ανωτέρω μαθηματικού αλγορίθμου για 5 - 7 επαναλήψεις 

αποδόθηκε η υπεδαφική κατανομή της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης επί επιπέδων  
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Πίνακας 7. Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος 

ΠΟΜΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Maximum output voltage +/-600V (1200V peak to peak) 

Maximum output current 2500mA 

Maximum output power 250W 

Current accuracy Better than 0.4% 

Precision 0.1% 

Tx Monitor Full waveform monitor 

Allowed Power Loss 25W 

  

ΔΕΚΤΗΣ  

Input impedance 200MΩ, 30ΜΩ and 20ΜΩ 

Input voltage range +/-600V 

Rejection filter 50hz and 60 hz  

accuracy 0.2% 

resolution 3nV at 1sec integration 

Minimum of stackings 1 

Maximum of stackings 5 

Error Limit  1% 

 

κάθετων στην εδαφική επιφάνεια με την μορφή έγχρωμων κατακόρυφων 

διατομών, όπου το σφάλμα της απόκλισης του αλγορίθμου ήταν σε 

χαμηλά/αποδεκτά επιστημονικά επίπεδα.  

Γεωφυσική διασκόπηση  

Όπως έχει αναφερθεί πραγματοποιήθηκαν τρεις τομές, οι θέσεις των οποίων 

παρουσιάζονται στον χάρτη γεωλογικής οριζοντιογραφίας (ΓΟ 1), με στόχο την 

δισδιάστατη απεικόνιση της ειδικής αντίστασης των γεωλογικών σχηματισμών του 

υπεδάφους. 

Η δισδιάστατη ηλεκτρική τομογραφία εκτελέστηκε με εξοπλισμό τύπου Terrameter 

LS της Σουηδικής εταιρίας ΑΒΕΜ. Το σύστημα αποτελείται από μία κεντρική μονάδα, 

δύο πολύκλωνα καλώδια σεισμικού τύπου μήκους 110 μέτρων το καθένα, 41 

ηλεκτρόδια που βυθίζονται στο έδαφος σε βάθος 5 έως 10 εκατοστών, μία 12 

βολτη μπαταρία και συνδετήρες που ενώνουν τα καλώδια με τα ηλεκτρόδια. Η 

επεξεργασία έγινε με το λογισμικό Res2dinv. 

Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα με τις διατάξεις Wenner, Schlumberger και  
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δίπολου – δίπολου έτσι ώστε να αποκτηθεί η πληρέστερη δυνατή εικόνα τόσο στις 

κατακόρυφες όσο και στις πλευρικές μεταβολές των γεωλογικών συνθηκών του 

εδάφους. 

Τα 41 ηλεκτρόδια τοποθετηθήκανε ανά 5,0 μ απόσταση μεταξύ τους με πλήρες 

ανάπτυγμα καλωδίων τα 200 μ, εκτός από την τομή ΕΡΤ 2 με άνοιγμα καλωδίων 3,0 

μ. και ανάπτυγμα καλωδίων τα 120 μ,  Το μέγιστο βάθος στο οποίο έφτασαν οι 

τομογραφίες είναι τα ~ 35,0 και 20 μέτρα αντίστοιχα. Η χρωματική κλίμακα στην 

βάση της κάθε εικόνας αντιστοιχεί στις διάφορες τιμές ειδικής αντίστασης που 

καταγράφηκαν. Στον κατακόρυφο άξονα είναι οι τιμές του βάθους στο οποίο 

φθάνει σε μέτρα και στην οριζόντια κλίμακα είναι από αριστερά η θέση του 

πρώτου ηλεκτροδίου της σειράς και στο τέλος δεξιά η θέση του τελευταίου 

ηλεκτροδίου στη σειρά. 

Μετά την ανάπτυξη του συστήματος διοχετεύεται συνεχές ρεύμα από την 12 βολτη 

μπαταρία που διαρρέει μέσω των ηλεκτροδίων ρεύματος στη γη και καταγράφεται 

μία διαφορά δυναμικού σε διάφορα σημεία της γήινης επιφάνειας από τα 

ηλεκτρόδια δυναμικού. Οι καταγραφές αποθηκεύονται στη μνήμη του 

μηχανήματος και το λογισμικό που διαθέτει τις μορφοποιεί σε αρχεία  δεδομένων 

τα οποία επεξεργαζόμενα με κατάλληλο γεωφυσικό λογισμικό δίνουνε κάποιες 

τομές δύο ή τριών διαστάσεων του υπεδάφους με μορφή χρωματικής κατανομής 

της φαινόμενης ειδικής αντίστασης των πετρωμάτων. Επειδή η ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση των υλικών είναι εργαστηριακά γνωστή εξάγονται ερμηνείες για τα 

πετρώματα του υπεδάφους. 

Τα ηλεκτρόδια καρφωθήκανε σε ευθεία γραμμή στην επιφάνεια αφού το επέτρεπαν 

οι μορφολογικές συνθήκες και συνδεθήκανε με ειδικούς συνδέσμους στα 

πολύκλωνα καλώδια. 

Προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων της 

γεωφυσικής έρευνας καθώς και τοπογραφική διόρθωση των αποτελεσμάτων, 

έγινε τοπογραφική αποτύπωση των ηλεκτροδίων GPS. 

Πριν από κάθε διασκόπηση επιλέχθηκε να γίνεται έλεγχος των ηλεκτροδίων ως 

προς την καλή επαφή τους με το έδαφος ή με το καλώδιο μέσω των συνδέσμων. 

Μόλις έχει επιβεβαιωθεί η καλή σύνδεση των καλωδίων και των ηλεκτροδίων με το 

καταγραφικό και το έδαφος, διοχετεύεται ρεύμα και εκτελείται η διασκόπηση, 

διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται στην κάθε μία περίπτωση των διατάξεων 

ξεχωριστά. 
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Επιλέχθηκε με σειρά από την οθόνη του καταγραφικού η διάταξη κάθε φορά που 

εφαρμόζεται μέσω προκαθορησμένων πρωτοκόλλων και εισήχθησαν τα 

χαρακτηριστικά της διάταξης όπως αυτά ζητούνται στο πλαίσιο διαλόγου. Με το 

τέλος της διαδικασίας συλλογής στοιχείων, τα αρχεία καταγράφονται και στη 

συνέχεια μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου γίνεται η επεξεργασία 

τους με το λογισμικό μοντελοποίησης Res2dinv. 

Κατά την επεξεργασία οι φαινόμενες τιμές ειδικής αντίστασης (Apparent 

resistivities) που λαμβάνονται στην ύπαιθρο τοποθετούνται  επί ενός κατακόρυφου 

επιπέδου διαχωρισμένου σε γνωστό αριθμό επιπέδων και σημείων 

μέτρησης(datum points) αναλόγως της χρησιμοποιούμενης διάταξης ηλεκτροδίων 

όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Στην συνέχεια λόγω της δυνατότητας που παρέχει το λογισμικό να παρουσιάζονται 

οι φαινόμενες τιμές ειδικής αντίστασης στη σειρά για κάθε ένα επίπεδο συλλογής 

στοιχείων που έχει δημιουργηθεί , επεξεργαζόμαστε και αφαιρούμε τις “κακές” τιμές 

οι οποίες έχουνε καταγραφεί. Αυτό είναι το αρχικό στάδιο επεξεργασίας για να 

εξαχθεί μία πρώτη εικόνα καθώς στη συνέχεια παρατηρούμε από τις 

καταγεγραμμένες τιμές στο αρχείο που εξάγουμε, το μέγεθος τους σε σχέση με τις 

επικρατούσες τιμές και προχωρούμε στην τελική επεξεργασία. Στο σχήμα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτική εικόνα των datum points για κάθε επίπεδο 
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τιμών και με κόκκινο κύκλο μαρκάρονται τα σημεία τα οποία έχουνε εμφανώς 

κακές τιμές και πρέπει να αφαιρεθούνε. 

 
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων μέσω της ευθείας των ελαχίστων 

τετραγώνων ο αλγόριθμος του λογισμικού προσπαθεί να ταυτίσει τις τιμές που 

δημιουργεί με αυτές που μετρήθηκαν στην ύπαιθρο. Το ποσοστό ταύτισης των δύο 

τιμών εκφράζεται με την παράμετρο RMS (Root mean square).  

 

 
Λόγω του ότι οι τιμές της ειδικής αντίστασης αλλάζουν όχι μόνο με το βάθος αλλά 

και πλευρικά κατά μήκος της ευθείας συλλογής δεδομένων χρησιμοποιείται αυτή η 

ποσότητα ως ένδειξη του κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί ταύτιση των 

μετρούμενων με των υπολογιζόμενων σε κάθε κύκλο αντιστροφής φαινόμενων 

τιμών ειδικής αντίστασης. Έτσι όσο το RMS μειώνεται τόσο καλύτερη ταύτιση μεταξύ 

των δύο τιμών έχει επιτευχθεί. Ένα ποσοστό ταύτισης κάτω του 10 %, αναλόγως και 

του θορύβου της περιοχής θεωρείται γενικά αποδεκτό, αλλά προτιμώνται τιμές 

κάτω του 7 %. Επίσης η κατανομή του λάθους στην προσέγγιση των δύο τιμών επί 

του αριθμού των μετρήσεων μπορεί να αποδοθεί και με τη μορφή του παρακάτω 

διαγράμματος. (RMS error analysis window) 
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Μετά την τελική επεξεργασία των στοιχείων και την εισαγωγή των τοπογραφικών 

σημείων και αντιστοιχούνε σε θέσεις των ηλεκτροδίων, η μέθοδος της αντιστροφής 

έδωσε τα μοντέλα κατανομής της ειδικής αντίστασης στο κατακόρυφο επίπεδο 

ανά διάταξη με βάση τα οποία είναι δυνατή η ερμηνεία και αξιολόγηση των 

δεδομένων. Η αντιστοίχηση των τιμών ειδικών αντιστάσεων και χρωματικής 

κλίμακας γίνεται για την μεγαλύτερη ευκολία παρατήρησης και  κατανόησης τους. 

Η συσχέτιση των τιμών ειδικής αντίστασης με τα αντίστοιχα πετρώματα γίνεται με 

βάση το εύρος τιμών των πινάκων της διεθνής και ελληνικής βιβλιογραφίας και την 

μακροσκοπική γεωλογική αναγνώριση στην περιοχή έρευνας.  

Όπως έχει αναφερθεί ένα ποσοστό ταύτισης (RMS) κάτω του 10 % θεωρείται γενικά 

αποδεκτό, αλλά προτιμώνται τιμές κάτω του 7 %.  

Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι για τις τρεις τομές το RMS είναι 

μιρότερο από 2 % σε όλες τις μεθόδους, το οποίο θεωρείται απόλυτα αποδεκτό.  

Συμπεράσματα - Ερμηνεία 

Α. Πασσαλότοιχος : Το τομή πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χ.θ. 0+110 – 0+310 

περίπου της Αρτηρίας 1, με αρχή το υψηλότερο σημείο (0+310). Επιλέχθηκε να 

πραγματοποιηθεί έρευνα με τις διατάξεις Wenner, και Schlumberger. Η δισδιάστατη 

τομή (ERT 1) που προέκυψε μετά την επεξεργασία των δεδομένων δίνει τις εικόνες 

που παρουσιάζεται στο παράρτημα Ζ.  

Στην τομή το μέγιστο βάθος είναι 34,13 μέτρα και οι επικρατούσες τιμές κυμαίνονται 
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Πίνακας 8. Εύρος κατανομής  ειδικής ηλεκτρική αντίσταση διαφόρων γεωλογικών 

σχηματισμών  

 

 

σε  εύρος 5 – 150 Ohm.m (Schlumberger) και 9 - 45 Ohm.m (Wenner). Το σφάλμα 

Rms είναι 1,3 και 1,5 % αντίστοιχα δηλαδή εξαιρετικά χαμηλό και επομένως 

αποδεκτό. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων και τις καταγεγραμμένες τιμές ειδικών 

αντιστάσεων των πετρωμάτων προκύπτει ότι δεν διερευνήθηκε βραχώδες 

ασβεστολιθικό υπόβαθρο στην περιοχή. Παρατηρούνται τιμές ειδικής ηλεκτρικής 

αντίστασης οι οποίες καταδεικνύουν σε όλο το μήκος και βάθος της τομής 

σχηματισμούς αργιλώδους – αμμώδους σύστασης με κάποιο βαθμό 



ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  – ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 50 τηλ/fax ;2651022564, e-mail geosyn4@otenet.gr 
36 

συνεκτικότητας. Τοπικά διακρίνονται σημεία – φακοί με αυξημένη υγρασία (ανοιχτό 

– σκούρο μπλε στην χρωματική κλίμακα). 

Β. Τοίχος οπλισμένης γης : Το τομή πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χ.θ. 0+080 – 

0+200 περίπου της Αρτηρίας 2 με αρχή το χαμηλότερο σημείο (0+200). Επιλέχθηκε 

να πραγματοποιηθεί έρευνα με τις διατάξεις Wenner, και Schlumberger. Η 

δισδιάστατη τομή (ERT 2) που προέκυψε μετά την επεξεργασία των δεδομένων δίνει 

τις εικόνες που παρουσιάζεται στο παράρτημα Ζ.  

Στην τομή το μέγιστο βάθος είναι τα 20,48 μέτρα και οι επικρατούσες τιμές 

κυμαίνονται σε  εύρος 10 – 60 Ohm.m (Schlumberger) και 13 - 45 Ohm.m 

(Wenner). Το σφάλμα Rms είναι 0,8 και 1,4 % αντίστοιχα δηλαδή εξαιρετικά χαμηλό 

και επομένως αποδεκτό. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων και τις καταγεγραμμένες τιμές ειδικών 

αντιστάσεων των πετρωμάτων προκύπτει ότι δεν διερευνήθηκε βραχώδες 

ασβεστολιθικό υπόβαθρο στην περιοχή. Παρατηρούνται τιμές ειδικής ηλεκτρικής 

αντίστασης οι οποίες καταδεικνύουν σε όλο το μήκος και βάθος της τομής 

σχηματισμούς αργιλώδους – αμμώδους σύστασης με κάποιο βαθμό 

συνεκτικότητας. Τοπικά διακρίνονται δύο μεγάλοι φακοί με αυξημένη υγρασία 

(σκούρο μπλε στην χρωματική κλίμακα). 

Γ. Επιχωμα Ε 1 : Το τομή πραγματοποιήθηκε μεταξύ των χ.θ. 0+500 – 0+700 περίπου 

της Αρτηρίας 2 με αρχή το σημείο (0+500). Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα 

με τις διατάξεις Dipole – Dipole, Wenner, και Schlumberger αλλά παρουσιάζεται ωε 

πιο αντιπροσωπευτική η πρώτη. Η δισδιάστατη τομή (ERT 3) που προέκυψε μετά 

την επεξεργασία των δεδομένων δίνει τις εικόνες που παρουσιάζεται στο 

παράρτημα Ζ.  

Στην τομή το μέγιστο βάθος είναι τα 34,13 μέτρα και οι επικρατούσες τιμές 

κυμαίνονται σε εύρος 5- 20 Ohm.m. Το σφάλμα Rms είναι 1,6 % δηλαδή εξαιρετικά 

χαμηλό και επομένως αποδεκτό. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων και τις καταγεγραμμένες τιμές ειδικών 

αντιστάσεων των πετρωμάτων προκύπτει ότι δεν διερευνήθηκε βραχώδες 

ασβεστολιθικό υπόβαθρο στην περιοχή. Παρατηρούνται τιμές ειδικής ηλεκτρικής 

αντίστασης οι οποίες καταδεικνύουν σε όλο το μήκος και βάθος της τομής 

σχηματισμούς με αργιλώδη – ιλυώδη σύσταση και με πολύ αυξημένο ποσοστό 

υγρασίας, με μικρό βαθμό συνεκτικότητας. 

3.2. Τεχνικογεωλογικές ενότητες 
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Για την κατάταξη των υλικών σε τεχνικογεωλογικές ενότητες, οι σχηματισμοί 

ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με την λιθολογική του σύσταση, την θέση τους ως 

προς το υπόβαθρο, την ευστάθειά του σε ορύγματα, την εκσκαψιμότητα και την 

καταλληλότητά τα τους ως υλικά οδοποιίας. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από την γεωτεχνική έρευνα, την βιβλιογραφία, ανάλογες έρευνες 

σε παρόμοιους σχηματισμούς στην κοντινή περιοχή των έργων και 

συγκεκριμενοποιήθηκαν από τις επί τόπου παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της 

γεωλογικής χαρτογράφησης κατά μήκος της χάραξης. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί διακρίνονται σε δύο ενότητες οι οποίες διαφέρουν 

βασικά μεταξύ τους, δηλαδή σε εκείνη των τεταρτογενών αλλουβιακών αποθέσεων 

(ΤΑ) και εκείνη των πλειοκαινικών (ΠΛ), τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των 

οποίων περιγράφονται στις πιο κάτω παραγράφους. 

Η παρουσίαση των ενοτήτων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του 

έργου και η ταξινόμηση σε τεχνικογεωλογικές ενότητες γίνεται κατά αύξουσα σειρά 

από αυτές με πτωχά μηχανικά χαρακτηριστικά προς αυτές με υψηλότερα. Επίσης 

οι προτάσεις είναι ενδεικτικές και θα τεκμηριωθούν και οριστικοποιηθούν από την 

παράλληλα εκπονούμενη γεωτεχνική μελέτη στα τμήματα όπου έχει αυτή 

πραγματοποιηθεί. 

3.2.1. ΤΑ. Τεταρτογενείς αλλουβιακοί σχηματισμοί 

 Ενότητα ΤΑ1.  

Μαλακή έως πολύ μαλακή ΑΜΜΩΔΗΣ ΙΛΥΣ, υψηλής πλαστικότητας, με πολλά 

οργανικά.  

Από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους και σε βάθη έως και 9,0 – 10,0 μέτρα 

αναπτύσσεται πολύ μαλακή έως μαλακή κατά θέσεις, τεφρή Αμμώδης ιλύς, 

υψηλής πλαστικότητας, με μεγάλο ποσοστό οργανικών. Χαρακτηρίζεται κατά 

το AUSCS, ως MH. Συναντώνται στο τμήμα της αρτηρίας 2, στην περιοχή του 

Πανηπειρωτικού. 

Πρόκειται για σχηματισμούς όπου επικρατεί το ιλυοαμμώδες κλάσμα με μεγάλη 

συμμετοχή οργανικών, το ποσοστό των οποίων μειώνεται με το βάθος. 

Χαρακτηρίζονται από χαλαρή δομή και σχετικά ομοιόμορφη γεωμετρία ως 

προς την οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξή τους. 

Παρουσιάζονται γενικά ως πολύ μαλακός σχηματισμός με καλή έως μέτρια 

τοπικά διαβάθμιση και χαρακτηρίζεται από μέτρια υδροπερατότητα. Η εκσκαφή 

τους γίνεται εύκολα με μηχανικά μέσα και τα υλικά που προκύπτουν κρίνονται 
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με βάση μακροσκοπικά κριτήρια ακατάλληλα για την χρήση τους σε έργα 

οδοποιίας. 

Γενικά παρουσιάζουν αστάθεια νε ανοιχτές εκσκαφές, ιδιαίτερα εκεί όπου η 

παρουσία του νερού μειώνει την διατμητική αντοχή.  

Για την έδραση επιχωμάτων και τεχνικών λόγω της παρουσίας οργανικών, 

υλικών χαλαρής δομής μεγάλης πλαστικότητας και υψηλού υδροφόρου, 

απαιτείται ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός.  

 Ενότητα ΤΑ2.  

Μαλακή έως μέσης συνεκτικότητας ΑΡΓΙΛΩΔΗΣ ΑΜΜΟΣ, υψηλής 

πλαστικότητας, με σημαντικό ποσοστό οργανικών.  

Συναντώνται στο τμήμα της αρτηρίας 2, στην περιοχή του Πανηπειρωτικού, σε 

βάθη κάτω των 9,0 – 10,0 μέτρων, ή σε φακούς φακούς και ενστρώσεις σε 

ανώτερα βάθη, καθώς και ανατολικά και βόρεια της Επ. Οδού Ιωαννίνων – 

Κατσικάς, όπου αναπτύσσεται μαλακή μέσης συνεκτικότητας κατά θέσεις, 

τεφρή αργιλώδης άμμος, υψηλής πλαστικότητας, με μεγάλο ποσοστό 

οργανικών. Χαρακτηρίζεται κατά το AUSCS, ως SC. 

Πρόκειται για σχηματισμούς όπου επικρατεί το αμμώδες κλάσμα με μεγάλη 

συμμετοχή οργανικών, το ποσοστό των οποίων μειώνεται με το βάθος. 

Χαρακτηρίζονται από μέσης συνεκτικότητας δομή και σχετικά ομοιόμορφη 

γεωμετρία ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξή τους. 

Παρουσιάζονται γενικά ως σχηματισμός με καλή έως μέτρια τοπικά διαβάθμιση 

και χαρακτηρίζεται από μέτρια και τοπικά υψηλότερη υδροπερατότητα. Η 

εκσκαφή τους γίνεται εύκολα με μηχανικά μέσα και τα υλικά που προκύπτουν 

κρίνονται με βάση μακροσκοπικά κριτήρια ακατάλληλα για την χρήση τους σε 

έργα οδοποιίας. Για την έδραση επιχωμάτων και τεχνικών λόγω της παρουσίας 

οργανικών, υλικών χαλαρής δομής μεγάλης πλαστικότητας και υψηλού 

υδροφόρου, απαιτείται ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός.  

3.2.2. ΠΛ. Πλειοκαινικά υλικά  

 Ενότητα ΠΛ1.  

Μέσης συνεκτικότητας έως συνεκτική και τοπικά πολύ συνεκτική ΑΡΓΙΛΩΔΗΣ 

ΑΜΜΟΣ ΜΕ ΧΑΛΙΚΙΑ, και ΑΡΓΙΛΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ μέσης πλαστικότητας.  

Συναντώνται στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της οδού, στον λόφο της 

Ανατολής, σε βάθη 5,0 – 6,0 μέτρα, κάτω των επιφανειακών τεχνιτών 

αποθέσεων πάχους ~ 1,0 μ.  και χαρακτηρίζεται κατά το AUSCS, ως SC και CL. 
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Πρόκειται για σχηματισμούς όπου επικρατεί το αμμώδες κλάσμα, τοπικά με 

αυξημένη συμμετοχή χαλικιών ή του αργιλικού κλάσματος. Χαρακτηρίζονται 

από μέσης συνεκτικότητας δομή η οποία αυξάνεται με το βάθος και σχετικά 

ομοιόμορφη γεωμετρία ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξή 

τους. 

Παρουσιάζονται γενικά ως σχηματισμός με καλή έως μέτρια τοπικά διαβάθμιση 

και χαρακτηρίζεται από μέτρια και τοπικά υψηλότερη υδροπερατότητα. Η 

εκσκαφή τους γίνεται εύκολα με μηχανικά μέσα και τα υλικά που προκύπτουν 

κρίνονται με βάση μακροσκοπικά κριτήρια ακατάλληλα για την χρήση τους σε 

έργα οδοποιίας. 

Η διαμόρφωση των τεχνητών πρανών εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει με πολύ 

ήπιες κλίσεις 1 : 2  έως 1 : 3 (κ : ο) για ύψος αναβαθμού έως 8  - 10 μέτρα και 2 : 

3 (κ : ο) για μικρότερο ύψος πρανών. 

Απαραίτητη κρίνεται η λήψη άμεσων μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας της 

επιφάνειας των πρανών καθώς επίσης και η προσπάθεια διαμόρφωσής τους 

την ξηρή περίοδο έτσι ώστε να αποφευχθούν οι βροχοπτώσεις κατά την 

διάρκεια των εργασιών. 

Για την έδραση επιχωμάτων και την κατασκευή τεχνικών λόγω της παρουσίας 

υλικών χαλαρής δομής κατά θέσεις και της ικανότητας διαποτισμού με νερό, 

απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός του έργου. Γενικά προτείνονται ικανό πάχος 

εξυγίανσης με πιθανή χρήση γεωυφάσματος διαχωρισμού, πρόβλεψη 

αποστραγγιστικής στρώσης και σε έντονα επικλινές ανάγλυφο κατασκευή 

αναβαθμών αγκύρωσης.   

 Ενότητα ΠΛ2.  

Πολύ συνεκτική έως συνεκτική ΑΜΜΩΔΗΣ ΑΡΓΙΛΟΣ, με ενστρώσεις και φακούς 

ΑΡΓΙΛΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟ και αργιλώδης χάλικες με άμμο μικρής έως μέσης 

πλαστικότητας.  

Συναντώνται στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της οδού, στον λόφο της 

Ανατολής, σε βάθη κάτω των 5,0 – 6,0 μέτρα, και χαρακτηρίζεται κατά το 

AUSCS, ως CL και τοπικά GC. 

Πρόκειται για σχηματισμούς όπου επικρατεί το αργιλικό κλάσμα, τοπικά με 

αυξημένη συμμετοχή χαλικιών ή και άμμου. Χαρακτηρίζονται από υψηλής 

συνεκτικότητας δομή η οποία αυξάνεται με το βάθος και σχετικά ομοιόμορφη 

γεωμετρία ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξή τους. 



ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  – ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 50 τηλ/fax ;2651022564, e-mail geosyn4@otenet.gr 
40 

Παρουσιάζονται γενικά ως σκληρός σχηματισμός με καλή έως μέτρια τοπικά 

διαβάθμιση και χαρακτηρίζεται από χαμηλή και τοπικά μέτρια υδροπερατότητα. 

Η εκσκαφή τους γίνεται σχετικά εύκολα με μηχανικά μέσα και τα υλικά που 

προκύπτουν κρίνονται με βάση μακροσκοπικά κριτήρια ακατάλληλα για την 

χρήση τους σε έργα οδοποιίας. 

Η διαμόρφωση των τεχνητών πρανών εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει με πολύ 

ήπιες κλίσεις 1 : 2  για ύψος αναβαθμού έως 8  - 10 μέτρα και 2 : 3 (κ : ο) για 

μικρότερο ύψος πρανών. 

Απαραίτητη κρίνεται η λήψη άμεσων μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας της 

επιφάνειας των πρανών καθώς επίσης και η προσπάθεια διαμόρφωσής τους 

την ξηρή περίοδο έτσι ώστε να αποφευχθούν οι βροχοπτώσεις κατά την 

διάρκεια των εργασιών. 

Για την έδραση επιχωμάτων και την κατασκευή τεχνικών κρίνεται καταρχήν ως 

αποδεκτός σχηματισμός.   

3.3. Εκσκαψιμότητα προιόντων εκσκαφής ορυγμάτων και εδαφικών υλικών  

Η εκσκαψιμότητα ενός σχηματισμού εξαρτάται από πλήθος παραγόντων μεταξύ 

των οποίων συγκαταλέγεται η σκληρότητα των ορυκτών, η κοκκομετρία, κυρίως 

όμως ο δεσμός μεταξύ των κόκκων. Σε πετρώματα όπου είναι έντονη η παρουσία 

χαλαζία οδηγεί σε χαμηλές ταχύτητες ανόρυξης και υψηλή φθορά του εκσκαπτικού 

μέσου. 

Η εκσκαψιμότητα γενικότερα των λιθολογικών σχηματισμών καθορίζει και 

επηρεάζει τα εξής: 

 Το είδος, το μέγεθος και την ποικιλία των χωματουργικών μηχανημάτων, 

 Το χρόνο περάτωσης του έργου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, 

 Την ευκολία διαμόρφωσης των τεχνητών πρανών, 

 Την τροποποίηση του σχεδιασμού σε ιδιαίτερα δύσκολες θέσεις, 

 Τη δαπάνη κατασκευής του έργου. 

Οι συνθήκες εκσκαψιμότητας των λιθολογικών σχηματισμών, από τους οποίους 

διέρχεται η χάραξη, είναι δυνατό να περιγραφούν ως εξής :  

 Τα εδαφικά υλικά των αλλουβιακών αποθέσεων, και τα μέσης συνεκτικότητας 

υλικά που χαρακτηρίζονται ως ΑΡΓΙΛΩΔΗΣ ΑΜΜΟΣ ΜΕ ΧΑΛΙΚΙΑ, και ΑΡΓΙΛΟΣ 

ΜΕ ΑΜΜΟ των πλειοκαινικών αποθέσεων που συναντώνται στα ανώτερα 

στρώματα, χαρακτηρίζονται από εύκολη εκσκαψιμότητα με τη χρησιμοποίηση 

κατά περίπτωση απλών ή ισχυρότερων μηχανικών μέσων. 
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 Για τα κατώτερες πολύ συνεκτικές έως σκληρές πλειοκαινικές αποθέσεις η 

εκσκαφή ή διάτρηση χαρακτηρίζονται ως εύκολη έως σχετικά εύκολη με τη  

χρησιμοποίηση κατά περίπτωση απλών ή ισχυρότερων μηχανικών μέσων. 

3.4. Δανοιοθάλαμοι  – αποθεσοιοθάλαμοι 

Η περιοχή κατά μήκος της χάραξης της οδού και ευρύτερα, δομείται από δύο 

βασικούς εδαφικούς λιθολογικούς σχηματισμούς, τις σύγχρονες αλλουβιακές και 

τις πλειοκαινικές  αποθέσεις. 

Οι σχηματισμοί θεωρούνται κατ’ αρχήν ακατάλληλοι για τη λήψη αδρανών υλικών 

και τη χρήση τους στην κατασκευή επιχωμάτων, στρώσεων οδοστρωσίας, 

εξυγίανσης - αποστράγγισης καθώς και στην παραγωγή αδρανών για 

ασφαλτομίγματα και σκυροδέματα. Επομένως, τα υλικά που θα προκύψουν από 

τις εκσκαφές – εξυγιάνσεις θα χρησιμοποιηθούν για φυτική κάλυψη στα πρανή των 

επιχωμάτων και τα τυχόν πλεονάζοντα θα πρέπει να οδηγηθούν σε 

αποθεσιοθαλάμους. 

Για την κατασκευή επιχωμάτων, υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών καθώς και 

σκυροδέματος, θα απαιτηθούν αδρανή υλικά (ασβεστολιθικά) τα χαρακτηριστικά 

των οποίων θα προκύψουν από την Γεωτεχνική Μελέτη. Σε κάθε περίπτωση τα 

υλικά αυτά θα πρέπει να προέρχονται από τους εγκεκριμένους δανειοθαλάμους 

της περιοχής του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 

3.5. Καταλληλότητα υλικών εκσκαφής 

Για την κατασκευή της οδού θα απαιτηθούν δάνεια υλικά, τα οποία θα προέλθουν 

κυρίως από δανειοθαλάμους. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε 

επιχώματα οδοποιίας, ως αδρανή σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, σε 

οδοστρωσία, καθώς και ως υλικά λιθορριπών ή στραγγιστικά υλικά. 

Οι κατηγορίες καταλληλότητας υλικών για τη χρήση στα επιχώματα οδοποιίας με 

βάση τον ΚΜΕ (ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 1990) παρουσιάζονται στον πίνακα 9 : 

Σύμφωνα με τον Πιν 9, θα πρέπει να ισχύουν τα κριτήρια σταθερότητας φίλτρου 

στρώσης αποστράγγισης, τόσο σε σχέση με την υπερκείμενη όσο και με την 

υποκείμενη στρώση, και σύμφωνα με αυτά να γίνεται η επιλογή κοκκομετρικής 

διαβάθμισής. Στην περίπτωση που απαιτείται κατασκευή στρώσης αντιπαγετικής 

προστασίας, το πάχος στρώσης αποστράγγισης στάθμης χωματισμών δεν 

επιτρέπεται να υπολογίζεται στο πάχος στρώσης αντιπαγετικής προστασίας. Το 

πάχος στρώσης αποστράγγισης πρέπει να διαστασιολογείται ανάλογα με τις 

τοπικές συνθήκες. Το ελάχιστο πάχος ανέρχεται σε 0,50μ.  
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Οι κατηγορίες που αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα αφορούν μόνο τα 

γαιώδη εδαφικά υλικά. Στην κατηγορία αυτή, όπως προαναφέρθηκε, 

τοποθετούνται οι σύγχρονες γενικά αλλουβιακές αποθέσεις (al), και οι 

πλειοκαινικές αποθέσεις. Τα υλικά αυτά, μακροσκοπικά, είναι γενικά ακατάλληλα 

για τη χρήση σε επιχώματα οδοποιίας. 

Πίνακας 9 : Κατηγορίες γεωδών εδαφικών υλικών  

(Δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγμάτων) 
 

 

Κατηγο-

ρία εδα- 

φικού 

υλικού 

 

 

 

Χαρακτηριστικά υλικού 

 

 

Ορια 

Atterberg  

Max. πυκνότητα 

κατά την 

τροποποιημένη 

δοκιμή 

συμπύκνωσης 

χγρ/μ3  

 

 

CBR* 

 

Περιεκτι-

κότητα σε 

οργα-

νικά*** 

Παρατηρήσεις 

ως προς τη 

δυνατότητα 

χρησιμοποίησ

ής τους για 

επιχώματα 

 

 

E1 

Γαιώδες υλικό με 

μέγιστη διάσταση 

κόκκου D < 200 χλστ 

και περιεκτι-κότητα σε 

κόκκους 200 > D > 150 

χλστ μέχρι 25% 

 

 

LL < 40 ή 

LL < 65 και 

PI>(0.6LL-9) 

 

 

 

> 1.600 

 

 

> 3 και 

διόγκωση*

* < 3% 

 

 

 

< 3% 

 

 

 

Αποδεκτό 

 

 

E2 

 

Μέγιστος κόκκος 

< 100 χλστ 

Διερχόμενο % από Νο 

200 < 35% 

 

 

LL < 40 

 

 

> 1.940 

 

> 5 και 

διόγκωση*

* 

<2% 

 

 

< 1% 

 

 

Κατάλληλο 

 

E3 

Μέγιστος κόκκος < 80 

χλστ 

Διερχόμενο % από Νο 

200 < 25% 

 

LL < 30 

 

PI < 10 

 

- 

 

> 10 και 

διόγκωση*

*  

= 0 

 

 

0% 

 

 

Επίλεκτο I 

 

E4 

 

Μέγιστος κόκκος < 80 

χλστ 

Διερχόμενο % από Νο 

200 < 25% 

 

LL < 30 

 

PI < 10 

 

 

- 

 

> 20 και 

διόγκωση*

* = 0 

 

 

0% 

 

 

 

Επίλεκτο II 

 

E0 

 

Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 

 

Ακατάλληλο 

LL  = Οριο Υδαρότητας  E 105 - 86  Method  5 

PI  = Δείκτης Πλαστικότητας  E 105 - 86  Method  6 

No 200 = Κόσκινο της Αμερικανικής σειράς προτύπων κοσκίνων AASHTO : Μ-92 ανοίγματος βροχίδας 

0,074 χλστ 

*CBR = Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη 

μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε 105 -86) επί δοκιμίων 

συμπυκνωθέντων στο 90% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης Δοκιμής Συμπύκνωσης 

(Μέθοδος 11 Ε 105-86) με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδρεμποτισμό 4 ημερών.  Κατ' εξαίρεση 

επί "σιμεντωμένων' εδαφών και για έργα σε όρυγμα, για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας 

της "υποκείμενης στρώσης" οδοστρωμάτων θα γίνεται συμπληρωματικά και προσδιoρισμός του CBR 

με δοκιμή "επί τόπου" 

** =  Κατά τη δοκιμή CBR 

*** =  Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (AASHTO T 194) 
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4. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

Με βάση τα λιθολογικά, τεκτονικά, μορφολογικά, υδρογεωλογικά και 

τεχνικογεωλογικά δεδομένα, που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους, παρουσιάζονται οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες που αναμένεται 

να συναντηθούν στα επί μέρους τμήματα κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης 

της οδού. 

Οι προτάσεις για τον σχεδιασμό των χωματουργικών εργασιών γίνονται ανά 

τμήματα με βάση τις διατομές του έργου και ανάλογα με τα τεχνικογεωλογικά 

χαρακτηριστικά του γεωλογικού σχηματισμού που επικρατεί. Οι γεωλογικές 

εκτιμήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό των χωματουργικών εργασιών και τον 

εντοπισμό των προβληματικών περιοχών καθώς και η μορφή των παρεμβάσεων 

που προτείνονται κατά θέσεις είναι ενδεικτική, γίνεται με βάση αποκλειστικά 

γεωλογικά – τεχνικογεωλογικά κριτήρια και η τελική επιλογή και διαστασιολόγησή 

τους θα πρέπει να γίνει με κατάλληλους γεωστατικούς υπολογισμούς. 

Η γενική διάταξη των έργων είναι δυνατό να χωριστεί σε τρεις διακριτές ενότητες : 

1. Έργα διάνοιξης ορυγμάτων 

2. Έργα κατασκευής επιχωμάτων 

3. Έργα κατασκευής τεχνικών - γεφυρών 

Η παρουσίαση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου και όπως 

προκύπτει, στην παρουσίαση ακολουθείται η χιλιομέτρηση της οδού όπως αυτή 

δόθηκε από τον οδοποιό μελετητή του έργου.  

4.1. Αρτηρία 1 - τμήμα από χ.θ. 0+000 – 0+551 

Η περιοχή αυτή εντοπίζεται στο λόφο της Ανατολής και αφορά τα έργα που 

προβλέπονται από την αρχή της χάραξης (0+000) στην περιοχή του κόμβου με την 

Οδό Εθ. Αντιστάσεως έως τον κόμβο με τις οδούς Δεξαμενής και Παπαναστασίου. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο τμήμα από επιφάνεια μικρής κλίσης με 

σταθερή βύθιση προς ανατολικά (προς Οδό Εθ. Αντίστασης), και δομείται από 

πλειοκαινικές αποθέσεις (PL), οι οποίοι επιφανειακά καλύπτονται από μικρού 

πάχους έως 1,0 μέτρο τεχνητές επιχωματώσεις (αμμοχαλικώδη υλικά 

οδοστρωσίας).  

Για την διέλευση της οδού προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών : 

1. Κατασκευή πασσαλότοιχου από Δ4 (0+129,90) – Δ17 (0+389,90), μέγιστου 

ύψους ~7,0 μμ. περί την διατομή Δ9, μήκους 260,0 μ. περίπου. 



ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  – ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc 

ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 50 τηλ/fax ;2651022564, e-mail geosyn4@otenet.gr 
44 

2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από Δ14 (0+329,90) – Δ22 (0+499,90), μέγιστου 

ύψους ~ 3,0 μ. περί την διατομή Δ21.  

3. Κατασκευή πεζογέφυρας περί την χ.θ. 229,90 (Δ9) μήκους 25,64 μ. και ύψους 

5,20 μ. 

Η κατασκευή του πασσαλότοιχου θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που δομείται 

από πλειοκαινικές αποθέσεις, οι οποίοι καλύπτονται επιφανειακά από 

αμμοχαλικώδη υλικά οδοστρωσίας πάχους ~ 1,0 μέτρο.  

Κατά την εκτέλεση των δειγματολειπτικών γεωτρήσεων μετρήθηκε στάθμη υπόγειου 

νερού σε βάθη 1,40 (Γ3) έως 3,0 μ. (Γ4). Εκτιμάται ότι δεν αναμένεται η ανάπτυξη 

εκτεταμένου υπόγειου υδροφόρου ορίζονται αλλά η παρουσία νερού σε φακούς 

και ενστρώσεις περιοριζόμενες πλευρικά, περιορισμένης παροχής σε περιοχές με 

αυξημένη παρουσία άμμου και χαλικιών. 

Για την κατασκευή του πασσαλότοιχου δεν αναμένονται καταρχήν ιδιαίτερα 

τεχνικογεωλογικά προβλήματα. Το πάχος των επιφανειακών χαλαρότερων 

στρώσεων εκτιμάται ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί ενώ οι βαθύτερες 

αργιλικές στρώσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές, οπότε οι αναμενόμενες καθιζήσεις 

εκτιμάται ότι θα αναληφθούν κατά την διάρκεια κατασκευής, ενώ οι 

μετακατασκευαστικές θα είναι απόλυτα ανεκτές. 

Η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που δομείται 

από παρόμοια υλικά θεμελίωσης του πασσαλότοιχου  

Το ύψος του τοίχου είναι ιδιαίτερα μικρό και καταρχήν δεν αναμένονται ιδιαίτερα 

τεχνικογεωλογικά προβλήματα. Το πάχος των επιφανειακών χαλαρότερων 

στρώσεων είναι μικρό ενώ οι βαθύτερες αργιλικές στρώσεις είναι ιδιαίτερα 

σκληρές, οπότε οι αναμενόμενες καθιζήσεις εκτιμάται ότι θα αναληφθούν κατά την 

διάρκεια κατασκευής, ενώ οι μετακατασκευαστικές θα είναι απόλυτα ανεκτές. Για 

τον λόγο αυτό για την θεμελίωση του τοίχου προτείνεται καταρχήν η αφαίρεση των 

επιφανειακών χαλαρών υλικών πάχους ~ 2,0 μέτρων και η πλήρωση με κατάλληλο 

κοκκώδες υλικό. 

Η πεζογέφυρα πρόκειται να κατασκευασθεί περί την χ.θ. 229,90 (Δ9) κοντά στο 

υψηλότερο σημείο του πασσαλότοιχου. Καταρχήν εκτιμάται ότι δεν αναμένονται 

ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά προβλήματα για την θεμελίωση των βάθρων. 

4.2. Αρτηρία 2 Τμήμα από χ.θ. 0+000 – 0+930 

Η περιοχή της Αρτηρίας 2 ξεκινά από  τον κόμβο με τις οδούς Δεξαμενής και 

Παπαναστασίου στην Ανατολή, και καταλήγει στο τέλος του έργου, στον κόμβο με 
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την οδό Ιωαννίνων στην περιοχή του Πανηπειρωτικού σταδίου. Η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από επιφάνεια μεγαλύτερης κλίσης από το προηγούμενο τμήμα με 

σταθερή βύθιση προς δυτικά μέχρι την χ.θ. 360,0 περίπου, και στην συνέχεια 

επίπεδη μέχρι το τέλος της οδού. Η περιοχή δομείται από πλειοκαινικές αποθέσεις 

(PL), οι οποίοι επιφανειακά καλύπτονται από μικρού πάχους έως 0,50 μέτρα 

φυτικής γης μέχρι την χ.θ. 360,0 περίπου και στην συνέχεια από χαλαρές 

αλλουβιακές σύγχρονες αποθέσεις (al).  

Για την διέλευση της οδού προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών : 

1. Κατασκευή τοίχου οπλισμένης γης από Δ2 (0+042) – Ω3 (0+200), μέγιστου 

ύψους ~7,0 μμ. περί την διατομή Δ9, μήκους 257,0 μ. περίπου. 

2. Κατασκευή κάτω διάβασης ΚΔ 1 διαστάσεων 4 x 4 περί την χ.θ. 257,90 (Δ9).  

3. Κατασκευή σωληνωτού οχετού ΣΟ 1 περί την χ.θ. 264,10 (Δ9) διάμετρο Φ100. 

4. Κατασκευή επιχώματος Ε 1 από Ω3 (0+200) έως Ω΄5 (0+891) μέγιστου ύψους 

5,0 μ. περί την διατομή Δ27. 

5. Κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδή οχετού ΚΟ 1 περί την χ.θ.649,0 διαστάσεων 10 x 

3. 

Η κατασκευή του τοίχου οπλισμένης γης θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που 

δομείται από πλειοκαινικές αποθέσεις, οι οποίοι καλύπτονται επιφανειακά από 

επιφανειακό μανδύα φυτικών γεών πάχους ~ 0,50 μέτρο.  

Δεν αναμένονται καταρχήν ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά προβλήματα. Το πάχος των 

επιφανειακών χαλαρότερων στρώσεων εκτιμάται είναι μικρό ενώ οι βαθύτερες 

αργιλικές στρώσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές, οπότε οι αναμενόμενες καθιζήσεις 

εκτιμάται ότι θα αναληφθούν κατά την διάρκεια κατασκευής, ενώ οι 

μετακατασκευαστικές θα είναι απόλυτα ανεκτές. Για τον λόγο αυτό για την 

θεμελίωση του τοίχου προτείνεται καταρχήν η αφαίρεση των επιφανειακών 

χαλαρών υλικών πάχους ~ 2,0 μέτρων και η πλήρωση με κατάλληλο κοκκώδες 

υλικό. 

Η κατασκευή της κάτω διάβασης ΚΔ 1 θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που 

δομείται από πλειοκαινικές αποθέσεις, οι οποίοι καλύπτονται επιφανειακά από 

αμμοχαλικώδη υλικά οδοστρωσίας πάχους ~ 1,0 μέτρο.  

Κατά την εκτέλεση των δειγματολειπτικών γεωτρήσεων μετρήθηκε στάθμη υπόγειου 

νερού σε βάθη 1,70 (Γ2). Εκτιμάται ότι δεν αναμένεται η ανάπτυξη εκτεταμένου 

υπόγειου υδροφόρου ορίζονται αλλά η παρουσία νερού σε φακούς και 

ενστρώσεις περιοριζόμενες πλευρικά, περιορισμένης παροχής σε περιοχές με 

αυξημένη παρουσία άμμου και χαλικιών. 
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Για την κατασκευή του τεχνικού δεν αναμένονται καταρχήν ιδιαίτερα 

τεχνικογεωλογικά προβλήματα. Το πάχος των επιφανειακών χαλαρότερων 

στρώσεων εκτιμάται ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί ενώ οι βαθύτερες 

αργιλικές στρώσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές, οπότε οι αναμενόμενες καθιζήσεις 

εκτιμάται ότι θα αναληφθούν κατά την διάρκεια κατασκευής, ενώ οι 

μετακατασκευαστικές θα είναι απόλυτα ανεκτές. 

Η κατασκευή του ΣΟ 1 θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που δομείται από 

παρόμοια υλικά θεμελίωσης του τεχνικού ΚΔ 1 με αντίστοιχη συμπεριφορά.  

Προτείνεται η απομάκρυνση των επιφανειακών χαλαρών ή ασύνδετων υλικών και 

θεμελίωση επιφανειακά σε στρώση εξομάλυνσης στο έτσι ώστε να διαμορφωθεί 

κατάλληλο δάπεδο εργασίας για την ορθή σκυροδέτηση της θεμελίωσης των 

τεχνικών. 

Η κατασκευή του επιχώματος Ε 1 θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή που δομείται 

από πλειοκαινικές αποθέσεις (από χ.θ. 0+200 έως 0+360) και από αλλούβιες 

σύγχρονες αποθέσεις, οι οποίες καλύπτουν το χαμηλότερο επίπεδο τμήμα της 

λεκάνης της Λαγκάτσας.  

Για την κατασκευή του επιχώματος στην περιοχή ανάπτυξης των αλλουβιακών 

αποθέσεων αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικά τεχνικογεωλογικά προβλήματα που 

προέρχονται από τους εξής παράγοντες : 

 Πολύ υψηλό υδροφόρος ορίζοντας, σχεδόν στην επιφάνεια του εδάφους ενώ 

σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων είναι πιθανό τα νερά να λιμνάζουν. 

 Εμφάνιση πάρα πολύ μαλακών υλικών με μεγάλη πλαστικότητα. 

 Παρουσία οργανικών σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχετικά μεγάλο βάθος 

(τουλάχιστον μέχρι τα 10 – 11 μέτρα). 

Αν και το ύψος του επιχώματος είναι σχετικά μικρό εκτιμάται ότι δεν μπορεί να 

εφαρμοσθεί συμβατική μέθοδος κατασκευής (εξυγίανση – κατασκευή). Ο 

συνδυασμός των ανωτέρω δυσμενών παραγόντων  εκτιμάται ότι οδηγούν στην 

εμφάνιση μεγάλων τιμών καθιζήσεων τόσο άμεσων όσο και μακροχρόνιων. Για 

τον λόγο αυτό επιβάλλεται ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός για την κατασκευή του. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης είναι η μικρού πάχους 

εξυγίανση και προφόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα (πιθανώς άνω των 6 

μηνών), κατασκευή κατακόρυφων στραγγιστηρίων / χαλικοπασσάλων, εφαρμογή 

ηπιότερων κλίσεων πρανών επιχώματος ή η εφαρμογή ελαφρών υλικών 

κατασκευής του επιχώματος. 
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Ανάλογα προβλήματα αναμένονται και για την κατασκευή του ΚΟ 1 περί την χ.θ. 

649,0. Επιπλέον για την αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων στην περιοχή 

συναρμογής επιχώματος – τεχνικού θα πρέπει οι οποιεσδήποτε εργασίες 

βελτίωσης του υπεδάφους θα πρέπει να εφαρμοσθούν ενιαία στην περιοχή 

θεμελίωσης τεχνικού – επιχώματος και μετά να ακολουθήσεις η κατασκευή του 

τεχνικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί προσωρινή εκτροπή των 

νερών του ρέματος Λαγκάτσας έξω από την ζώνη επιρροής των έργων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Συνοψίζοντας τα επί μέρους συμπεράσματα και τις προτάσεις σχετικά με τις 

τεχνικογεωλογικές συνθήκες και τις συνθήκες ευστάθειας που επικρατούν κατά 

μήκος της ζώνης διέλευσης της οδού, σημειώνονται τα παρακάτω: 

 Η περιοχή χάραξης του υπό μελέτης έργου διέρχεται, με γενική διεύθυνση 

Νοτιοδυτικά – Βοριοανατολικά, νότια της πόλης των Ιωαννίνων, και 

χωροθετείται στο σύνολό της επί της νότιας πλευράς του ΡΣ Ανατολής, στο 

οποίο πρακτικά βαίνει εφαπτομενικά στο μεγαλύτερο τμήματα του. Παράλληλα, 

κατά το 1/3 του συνολικού μήκους της, εφάπτεται και με την βόρεια πλευρά του 

ΡΣ Κατσικάς. Η οδός οριοθετείται προς δυτικά από την οδό Ιωαννίνων, βόρεια 

του Πανηπειρωτικού Σταδίου ενώ ανατολικό άκρο του έργου αποτελεί η οδός 

3ης Σεπτεμβρίου. 

 Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 1.500 μ περίπου. Τα πρώτα 550 μ 

(ΑΡΤΗΡΙΑ 1) εκτείνονται μεταξύ της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και μέχρι την 

διασταύρωση της νέας αρτηρίας με τις οδούς Παπαναστασίου, Δεξαμενής και 

Αγίας Σοφίας, ενώ τα επόμενα 950 μ (ΑΡΤΗΡΙΑ 2) μεταξύ της ανωτέρω 

διασταύρωσης και της οδού Ιωαννίνων. 

 Η αρχή (χ.θ. 0+000) της χάραξης (ΑΡΤΗΡΙΑ 1) χωροθετείται στην περιοχή του 

κυκλικού κόμβου στην ισόπεδη σύνδεση της οδικής αρτηρίας με την οδό 3ης 

Σεπτεμβρίου (RA-3). Η χάραξη για διαδρομή 550 μέτρων περίπου προς δυτικά - 

νοτιοδυτικά, ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής, και από υψόμετρο 479,0 μ. 

περίπου στην περιοχή του κόμβου RA-3, καταλήγει στον κυκλικό κόμβο RA-2 

στην διασταύρωση της αστικής αρτηρίας με τις οδούς Παπαναστασίου, 

Δεξαμενής και Αγίας Σοφίας, σε υψόμετρο 503 μ. περίπου. Στο τμήμα αυτό η 

μέση κλίση του εδάφους είναι 5 % περίπου και καλύπτεται από σημαντικού 

πάχους Πλειοκαινικές αποθέσεις.  

 Στην συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη τις υψομετρικές διακυμάνσεις του 

φυσικού εδάφους, η οδός (ΑΡΤΗΡΙΑ 2) κατέρχεται για μήκος 350 μ. περίπου, 

στις δυτικές κλιτύς του λόφου της Ανατολής και με γενική διεύθυνση 

Βορειοανατολικά – Νοτιοδυτικά διέρχεται κατάντη και νότια του οικισμού της 

Ανατολής και συναντά την επίπεδη λεκάνη του ρέματος της Λαγκάτσας, στην 

περιοχή της ομώνυμης σήραγγας. Η περιοχή διέλευσης της οδού στο τμήμα 

αυτό χαρακτηρίζεται από εντονότερο ανάγλυφο σε σχέση με το προηγούμενο 

τμήμα, καλύπτετε από Πλειοκαινικές αποθέσεις, όπου επικρατούν σχετικά 

έντονες κλίσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της, της τάξης των (~ 8%).  Η χάραξη 
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διέρχεται από υψόμετρα τα οποία κυμαίνονται από 503 στον κυκλικό κόμβο RA-

2, έως 475 μέτρα περίπου περί την χ.θ. 0+350 της Αρτηρίας 2, ενώ στο 

μεγαλύτερο μέρος της η περιοχή καλύπτεται από χαμηλή χορτολιβαδική 

βλάστηση. 

 Στην συνέχεια η περιοχή διέλευσης της οδού χαρακτηρίζεται από ήπιο, σχεδόν 

επίπεδο μορφολογικό ανάγλυφο, ακολουθώντας Βορειοανατολική – 

Νοτιοδυτική διεύθυνση παράλληλη με το ρέμα Λαγκάτσας συναντώντας το 

περί την χ.θ. 0+650 της Αρτηρίας 2. Στο τμήμα αυτό η περιοχή δομείται από 

σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων, σημαντικού πάχους, ενώ στο 

μεγαλύτερο μέρος της η περιοχή καλύπτεται από χαμηλή χορτολιβαδική 

βλάστηση. 

 Από το σημείο αυτό η χάραξη αλλάζει πορεία και με γενική διεύθυνση Ανατολή 

– Δύση καταλήγει στην οδό Ιωαννίνων, βόρεια του Πανηπειρωτικού Σταδίου 

όπου διαμορφώνεται ο κυκλικός κόμβος RA-1. Η περιοχή δομείται από 

σύγχρονες αλλουβιακές αποθέσεις κοιλάδων, σημαντικού πάχους, εκτός από 

την περιοχή του κόμβου όπου συναντώνται Πλειοκαινικές αποθέσεις, ενώ στο 

μεγαλύτερο μέρος της η περιοχή καλύπτεται από χαμηλή χορτολιβαδική 

βλάστηση. Το υψόμετρο στην περιοχή της λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσας 

κυμαίνεται από 472 περίπου στην περιοχή του οχετού ΚΟ1 έως 477 στην 

περιοχή του κόμβου RA-1. 

 Με βάση το μορφολογικό ανάγλυφο, η περιοχή διέλευσης της χάραξης 

χαρακτηρίζεται ημιορεινή - πεδινή, όπου επικρατούν σχετικά ήπιες κλίσεις στο 

μεγαλύτερο τμήμα της, της τάξης των 5 %  –  8 %. Τοπικά εμφανίζονται τμήματα 

με εντονότερες (200 –  300) βόρεια της οδού όπου εμφανίζεται το ασβεστολιθικό 

υπόβαθρο και ηπιότερες κλίσεις της τάξης των 00 στο πεδινό τμήμα της 

Λαγκάτσας. Η χάραξη διέρχεται από υψόμετρα τα οποία κυμαίνονται από 503 

στην περιοχή του κόμβου RA-2, έως 472 μέτρα περίπου στην περιοχή 

συμβολής με το  ρέμα Λαγκάτσας. Σχεδόν στο σύνολό της η περιοχή της 

Αρτηρίας 1 χωροθετείται εντός δομημένης περιοχής, ενώ το υπόλοιπο τμήμα 

καλύπτεται κυρίως από χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση και τοπικά παρόχθια 

βλάστηση ή τεχνητές αποθέσεις (μπάζα). 

 Το αλπικό υπόβαθρο της ζώνης διέλευσης αποτελείται από σχηματισμούς που 

ανήκουν στην Ιόνια ζώνη και συγκεκριμένα από συμπαγής ανθρακικούς 

σχηματισμούς του Σενωνίου και Παντοκράτορα οι οποίοι όμως δεν 

συναντώνται στην ζώνη διέλευσης της οδού.  
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 Ασύμφωνα στα αλπικά ιζήματα τοποθετούνται οι πρόσφατοι μεταλπικοί 

σχηματισμοί του Νεογενούς και Τεταρτογενούς, που καλύπτουν το σύνολο της 

ζώνης διέλευσης της οδού. Αποτελούνται κυρίως από πλεικαινικές αποθέσεις 

λιμναίας προέλευσης που περιλαμβάνουν κυρίως ψαμμούχους αργίλους και 

αναπτύσσονται στο κεντρικό τμήμα της περιοχής μελέτης, στην περιοχή του 

οικισμού της Ανατολής. Κατά θέσεις εμφανίζουν φακούς και ενστρώσεις με 

αυξημένο ποσοστό χαλικιών και άμμου. Είναι γενικά συνεκτικός σχηματισμός 

ενώ με την αύξηση του βάθους παρουσιάζει σκληρή δομή.  

 Τα χαμηλότερα τμήματα της ενδοορεινής λεκάνης Λαγκάτσας καλύπτεται από 

αλλουβιακές προσχώσεις, ιλυοαμμώδους έως αργιλοαμμώδους σύστασης. 

Χαρακτηριστικό του σχηματισμού είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή οργανικών 

ακόμη και σε αυξημένο βάθος. Επίσης σημαντικό τμήμα της οδού κατακλύζεται 

από λιμνάζοντα νερά. 

 Οι πλειοκαινικές αποθέσεις αποτελούν σχηματισμούς όπου κατά θέσεις 

επικρατεί είτε το αμμώδες είτε το αργιλικό κλάσμα, τοπικά με αυξημένη 

συμμετοχή χαλικιών. Χαρακτηρίζονται από μέσης συνεκτικότητας δομή η οποία 

αυξάνεται με το βάθος σε πολύ συνεκτική έως σκληρή και σχετικά ομοιόμορφη 

γεωμετρία ως προς την οριζόντια και κατακόρυφη ανάπτυξή τους. 

Παρουσιάζονται γενικά ως σχηματισμός με καλή έως μέτρια τοπικά διαβάθμιση 

και χαρακτηρίζεται από μέτρια και τοπικά υψηλότερη υδροπερατότητα και 

γενικά ικανοποιητικά μηχανικά χαρακτηριστικά για εδαφικό σχηματισμό. 

 Οι αλλουβιακές αποθέσεις αποτελούν σχηματισμούς που χαρακτηρίζονται ως 

αμμώδης ιλύς και αργιλώδης άμμος με μεγάλη συμμετοχή οργανικών, το 

ποσοστό των οποίων μειώνεται με το βάθος. Χαρακτηρίζονται από χαλαρή 

δομή και σχετικά ομοιόμορφη γεωμετρία ως προς την οριζόντια και 

κατακόρυφη ανάπτυξή τους. Παρουσιάζονται γενικά ως σχηματισμός 

χαλαρής δομής με καλή έως μέτρια τοπικά διαβάθμιση και χαρακτηρίζεται από 

μέτρια υδροπερατότητα. 

 Τεχνικογεωλογικά ο σχηματισμός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι αυτός 

των σύγχρονων αλλουβιακών αποθέσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή 

του Πανηπειρωτικού σταδίου. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του σχηματισμού 

είναι ιδιαίτερα μειωμένα λόγω της συμμετοχής σε υψηλό ποσοστό οργανικών 

σε μεγάλο σχετικά βάθος (~ 10 μ.), της υψηλής πλαστικότητας και του υψηλού 

υδροφόρου ορίζοντα. 
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 Η τεκτονική δομή της περιοχής είναι ιδιαίτερα σύνθετη και αξιολογείται ότι τα 

ρήγματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης έχουν παίξει 

σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των γεωλογικών συνθηκών και των 

τεχνικογεωλογικών χαρακτηριστικών των σχηματισμών. 

 Η στενή περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται ανάμεσα στα ανθρακικά 

υπολείμματα του Κατσικά στα νότια και στο αντίκλινο του Μέγα Μπισδουνίου 

στα βόρεια. Η εικόνα αυτή, η οποία δηλώνει μια ασυνέχεια του αντίκλινου στην 

περιοχή της Ανατολής, πιθανώς να οφείλεται σε ταπείνωση του ανάγλυφου 

λόγω διάβρωσης, ή ρηξιγενής τεκτονικής με την οποία συνδέονται τα Τριαδικά 

λατυποπαγή. 

 Η γενική διάταξη των έργων είναι δυνατό να χωριστεί σε τρεις διακριτές ενότητες  

Έργα διάνοιξης ορυγμάτων - πασσαλότοιχων 

Έργα κατασκευής επιχωμάτων 

Έργα κατασκευής τεχνικών - γεφυρών 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα τεχνικογεωλογικά προβλήματα που 

αναμένεται να συναντηθούν στα διάφορα τμήματα κατά μήκος της χάραξης 

συνοψίζονται ως εξής : 

 Για την κατασκευή του πασσαλότοιχου και του τοίχου αντιστήριξης δεν 

αναμένονται καταρχήν ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά προβλήματα. Το πάχος των 

επιφανειακών χαλαρότερων στρώσεων εκτιμάται ότι μπορεί εύκολα να 

αντιμετωπισθεί ενώ οι βαθύτερες αργιλικές στρώσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές, 

οπότε οι αναμενόμενες καθιζήσεις εκτιμάται ότι θα αναληφθούν κατά την 

διάρκεια κατασκευής, ενώ οι μετακατασκευαστικές θα είναι απόλυτα ανεκτές. 

 Για την πεζογέφυρα που πρόκειται να κατασκευασθεί περί την χ.θ. 229,90 (Δ9) 

κοντά στο υψηλότερο σημείο του πασσαλότοιχου, εκτιμάται καταρχήν ότι δεν 

αναμένονται ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά προβλήματα για την θεμελίωση των 

βάθρων. 

 Για την κατασκευή του τοίχου οπλισμένης γης που θα πραγματοποιηθεί σε 

περιοχή που δομείται από πλειοκαινικές αποθέσεις, δεν αναμένονται καταρχήν 

ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά προβλήματα. Το πάχος των επιφανειακών 

χαλαρότερων στρώσεων εκτιμάται είναι μικρό ενώ οι βαθύτερες αργιλικές 

στρώσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές, οπότε οι αναμενόμενες καθιζήσεις εκτιμάται 

ότι θα αναληφθούν κατά την διάρκεια κατασκευής, ενώ οι 

μετακατασκευαστικές θα είναι απόλυτα ανεκτές. Για τον λόγο αυτό για την 

θεμελίωση του τοίχου προτείνεται καταρχήν η αφαίρεση των επιφανειακών 
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χαλαρών υλικών πάχους ~ 2,0 μέτρων και η πλήρωση με κατάλληλο κοκκώδες 

υλικό. 

 Για την κατασκευή της ΚΔ 1 και  του του ΣΟ 1 τεχνικού δεν αναμένονται 

καταρχήν ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά προβλήματα. Το πάχος των επιφανειακών 

χαλαρότερων στρώσεων εκτιμάται ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί ενώ οι 

βαθύτερες αργιλικές στρώσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές, οπότε οι αναμενόμενες 

καθιζήσεις εκτιμάται ότι θα αναληφθούν κατά την διάρκεια κατασκευής, ενώ οι 

μετακατασκευαστικές θα είναι απόλυτα ανεκτές. Προτείνεται η απομάκρυνση 

των επιφανειακών χαλαρών ή ασύνδετων υλικών και θεμελίωση επιφανειακά σε 

στρώση εξομάλυνσης στο έτσι ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλο δάπεδο 

εργασίας για την ορθή σκυροδέτηση της θεμελίωσης των τεχνικών. 

 Σημαντικά τεχνικογεωλογικά προβλήματα αναμένεται να συναντηθούν κατά την 

κατασκευή του επιχώματος Ε 1 στο τμήμα που θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή 

που δομείται από αλλούβιες σύγχρονες αποθέσεις, οι  οποίες καλύπτουν το 

χαμηλότερο επίπεδο τμήμα της λεκάνης της Λαγκάτσας.  

 Αν και το ύψος του επιχώματος είναι σχετικά μικρό (~ 5,0 μ.) στην περιοχή  

θεμελίωσης εμφανίζονται παράγοντες, ο συνδυασμός των οποίων αναμένεται 

να λειτουργήσει δυσμενώς στην μακροχρόνια ευστάθεια του έργου. Οι 

παράγοντες αυτοί συνοψίζονται στον πολύ υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, 

σχεδόν στην επιφάνεια του εδάφους, στην εμφάνιση πάρα πολύ μαλακών 

υλικών με μεγάλη πλαστικότητα και στην παρουσία οργανικών σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό σε σχετικά μεγάλο βάθος (τουλάχιστον μέχρι τα 10 – 11 μέτρα). 

Επίσης σημαντικό τμήμα της οδού κατακλύζεται από επιφανειακά νερά. 

 Για την κατασκευή του επιχώματος εκτιμάται ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί 

συμβατική μέθοδος κατασκευής (εξυγίανση – κατασκευή). Ο συνδυασμός των 

ανωτέρω δυσμενών παραγόντων οδηγούν στην εμφάνιση μεγάλων τιμών 

καθιζήσεων τόσο άμεσων όσο και μακροχρόνιων. Για τον λόγο αυτό 

επιβάλλεται ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός για την κατασκευή του. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης είναι  η μικρού πάχους εξυγίανση 

και προφόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα (πιθανώς άνω των 6 μηνών), 

κατασκευή κατακόρυφων στραγγιστηρίων / χαλικοπασσάλων, εφαρμογή 

ηπιότερων κλίσεων πρανών επιχώματος ή η εφαρμογή ελαφρών υλικών 

κατασκευής του επιχώματος. 

 Ανάλογα προβλήματα αναμένονται και για την κατασκευή του ΚΟ 1 περί την 

χ.θ.649,0. Επιπλέον για την αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων στην περιοχή 
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συναρμογής επιχώματος – τεχνικού θα πρέπει οι οποιεσδήποτε εργασίες 

βελτίωσης του υπεδάφους θα πρέπει να εφαρμοσθούν ενιαία στην περιοχή 

θεμελίωσης τεχνικού – επιχώματος και μετά να ακολουθήσεις η κατασκευή του 

τεχνικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί προσωρινή εκτροπή των 

νερών του ρέματος Λαγκάτσας έξω από την ζώνη επιρροής των έργων. 

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στην 

παρούσα μελέτη, όσον αφορά την τεχνικογεωλογική συμπεριφορά των 

σχηματισμών στις προτεινόμενες διαμορφώσεις, προκύπτουν από την γεωλογική 

παρατήρηση των υλικών και όχι από γεωτεχνικούς υπολογισμούς και κατ’ 

επέκταση οι προτάσεις που δίδονται είναι ενδεικτικές.  

Για την αποσαφήνιση της γεωλογικής δομής στην περιοχή θεμελίωσης του 

επιχώματος, όπως πάχος χαλαρών υλικών, φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά 

τους, προτείνεται η περαιτέρω γεωτεχνική διερεύνηση με την εκτέλεση 2 

δειγματοληπτικών γεωτρήσεων βάθους έως 30 μ. η κάθε μια. Η ακριβής θέση 

εκτέλεσης των ερευνών θα πρέπει να προσδιορισθεί στα πλαίσια εκπόνησης της 

γεωτεχνικής μελέτης καθώς ένα τμήμα της περιοχής κατακλύζεται από λιμνάζοντα 

ύδατα. 

Επίσης στα πλαίσια εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης του έργου θα πρέπει να 

προσδιορισθεί η ακριβής περιοχή που κατακλύζεται έτσι ώστε να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας της θεμελίωσης του επιχώματος από την παρουσία 

των υδάτων. 
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