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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με τθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των 

κατολιςκζντων τμθμάτων και των ηθμιϊν που ζχουν καταγραφεί ςτισ Σ.Κ. Ζερμπιςίων 

και Ανδροφςασ. υγκεκριμζνα: α) Ζθμιζσ ςτο οδικό δίκτυο από Αρκαδικι Πφλθ τθσ 

Αρχαίασ Μεςςινθσ προσ τον οικιςμό Ζερμπιςίων του Διμου Μεςςινθσ, β) ζναν τοίχο 

αντιςτιριξθσ πρανοφσ ςτον οικιςμό Κογχφλι ςτθ κζςθ «Μαλαγάρθ Βρφςθ», ζμπροςκεν 

ιδιοκτθςίασ Νζηθ Γεωργίασ, γ) τςιμεντόςτρωςθ ςε μικοσ 180μ. τθσ οδοφ ςτθ κζςθ 

«τενοφλι Λογγαράκι», δ) Ζθμιζσ ςτο οδικό δίκτυο ςτθν Ανδροφςα ςτθ κζςθ Μαφρθ 

Λίμνα και ε) ςτθν Ανδροφςα ςτθν περιοχι ουλθνάρι.  

τα Ζερμπίςια ςθμειϊκθκαν κατολιςκιςεισ του πρανοφσ του δρόμου (ςυνολικοφ 

μικουσ 3,6 χλμ) ςε ζξι τμιματα με μικθ αντίςτοιχα περίπου 20μ, 50μ, 20μ, 50μ, 15μ και 

20μ. Όλα τα τμιματα του πρανοφσ του δρόμου που ζχουν κατολιςκιςει βρίςκονται 

κατάντθ του δρόμου με κατεφκυνςθ από Αρχαία Μεςςινθ προσ Ζερμπίςια, το πρϊτο 

ςτθ Χ.Θ. 0+850 με αφετθρία τθν Αρκαδικι Πφλθ. 

Οι ανωτζρω βλάβεσ ςθμειϊκθκαν εξ’ αιτίασ των μεγάλων ποςοτιτων υδάτων τα 

οποία προιλκαν από τον δρόμο και προωκικθκαν επιφανειακά αφοφ οι υφιςτάμενεσ  

τάφροι δεν επαρκοφςαν, κατζκλυςαν το οδόςτρωμα και προκάλεςαν διαβρϊςεισ και 

κατολιςκιςεισ ςτα ςθμεία όπου εκτονϊκθκαν, και από τα υπόγεια φδατα που των 

ανάντθ κτθμάτων, λόφων, πρανϊν κ.λ.π.  

Για τθν αποκατάςταςθ του δρόμου απαιτοφνται να γίνουν τα κάτωκι: 

1. Κακαριςμόσ των τμθμάτων από τον όγκο των προϊόντων κατολίςκθςθσ. 

Κακαριςμόσ από τθ υπάρχουςα βλάςτθςθ, διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ ζδραςθσ 

και εν ςυνεχεία καταςκευι λικορριπισ με ογκόλικουσ.  

2. Επίχωςθ με κραυςτό υλικό. 

3. Καταςκευι επενδεδυμζνθσ τάφρου για τθν διευκζτθςθ των υδάτων ϊςτε να μθ 

δθμιουργοφν νζεσ ηθμιζσ ςτο δρόμο. 

4. Αςφαλτόςτρωςθ των κατεςτραμμζνων τμθμάτων του δρόμου. 

5. Σοποκζτθςθ ςιμανςθσ και ςτθκαίων αςφαλείασ.  

 

Σο τοιχείο ςτο Κοχφλι κα είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C20/25, μζςου φψουσ 

1,80μ.   
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