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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία παρουσιάζει τα κύρια τεχνικά στοιχεία κατασκευής του φράγµατος 
Γαδουρά Ρόδου µε ιδιαίτερη έµφαση στις γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες και διερευνήσεις 
κατά την εξέλιξη της κατασκευής. Αναλύονται στοιχεία σχετικά µε τα υλικά κατασκευής του 
αναχώµατος και τις συνθήκες θεµελίωσης, παρουσιάζεται η τελική διαζώνιση του φράγµατος, 
γίνεται παρουσίαση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών, παρουσιάζονται οι λόγοι 
εκβάνθυνσης της στάθµης θεµελίωσης, η παρακολούθηση της ανάπτυξης πιέσεων πόρων στην 
θεµελίωση, η παρακολούθηση των καθιζήσεων της θεµελίωσης και των συνιζήσεων του 
φράγµατος κατά την κατασκευή και η παρακολούθηση της συµπεριφοράς του φράγµατος κατά την 
πλήρωση του ταµιευτήρα. 

1  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Το φράγµα Γαδουρά βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 km νότια της πόλης της Ρόδου και απέχει 
περίπου 6,5 km δυτικά από τη γέφυρα Γαδουρά της παλιάς Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου.  
Κύριος του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Επιβλέπουσα και Προϊσταµένη Υπηρεσία είναι η 
∆ιεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆6 και ∆ιευθύνουσα υπηρεσία επί τόπου των 
έργων η ΕΥ∆Ε/Ύδρευση Ρόδου. Η λεκάνη απορροής του φράγµατος έχει έκταση 147.7 km2 και 
ταµιευτήρα ωφέλιµης χωρητικότητας 63.5 x 106 m3, βρίσκεται στον οµώνυµο ποταµό και θα 
υδροδοτήσει αρχικά, µε υδραγωγείο µήκους 43.5 km, την πόλη της Ρόδου και παράκτιους 
οικισµούς. Η µέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 18 x 106 m3. Το υδραγωγείο 
προβλέπεται να επεκταθεί βόρεια µέχρι τα Καλαβάρδα και νότια µέχρι το χωριό Λαχανιά σε µήκος 
περίπου 30 km και 35 km αντίστοιχα. 
Πρόκειται για χωµάτινο φράγµα µε κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα, σώµατα στήριξης από 
αµµοχάλικα κοίτης και ηµιπερατά κροκαλοπαγή, µεταβατικές ζώνες από διαβαθµισµένα υλικά 
κοίτης και εξωτερικές ζώνες προστασίας του ανάντη και κατάντη πρανούς.  



1.1 Μορφολογικά και Υδρολογικά χαρακτηριστικά του ταµιευτήρα Γαδουρά 
Η λεκάνη απορροής του φράγµατος Γαδουρά έχει έκταση 147.7 km2, µέσο υψόµετρο 327 m, µέση 
ετήσια βροχόπτωση 629.7 mm και µέση επιφανειακή κλίση 15-20%. Η µέση ετήσια απορροή του 
ταµιευτήρα υπολογίστηκε 26 x 106 m3. Η έκταση της λεκάνης Γαδουρά καταλαµβάνεται από 
γεωργικές εκτάσεις και δάση – ηµιφυσικές εκτάσεις σε αναλογία περίπου 50% - 50%.  

1.2 Σεισµικότητα ευρύτερης περιοχής των έργων 
Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Τροποποίηση ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ Β΄1154/12-
8-2003), η περιοχή των έργων ανήκει στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ µε συντελεστή 
σεισµικής επιτάχυνσης α = 0.24. 

1.3 Τεχνικά στοιχεία φράγµατος και συναφών έργων  
Στην εικόνα.1 παρουσιάζεται η γενική διάταξη των έργων του φράγµατος Γαδουρά και στον 
πίνακα 1 δίνονται τα τεχνικά στοιχεία του έργου όπως διαµορφώθηκαν κατά την κατασκευή. 
 

 
Εικόνα 1: Γενική διάταξη έργων φράγµατος Γαδουρά Ρόδου 

Πίνακας 1. Τεχνικά Στοιχεία Φράγµατος Γαδουρά και Συναφών Έργων 

Ταµιευτήρας  
Συνολική χωρητικότητα ταµιευτήρα 67x106 m3

Ωφέλιµη (+117,50) 63.5x106 m3

Ανώτατη Στάθµη Πληµµύρας (Α.Σ.Π.). +122.10 
Ανώτατη Στάθµη Λίµνης (Α.Σ.Λ.). +117.50 
Κατώτατη Στάθµη Λίµνης (Κ.Σ.Λ.). +91.00 
Επιφάνεια Λίµνης 4.38 km2

Φράγµα  
Όγκος 2.567.000 m3

Ύψος (από τη θεµελίωση) 67.00 m 



Φράγµα  
Υψόµετρο θεµελίωσης +58.00 
Υψόµετρο Στέψης +125.00 
Πλάτος Στέψης 10.00 m 
Μήκος Στέψης 585.00 m 
Κλίση Πρανών ανάντη 1:2.5 κατάντη 1:2 
Κυρίως Ανάντη Πρόφραγµα (Κ.Α.Π.)  
Όγκος 678.000 m3

Ύψος (από τη θεµελίωση) 27.00 m 
Υψόµετρο θεµελίωσης +71.00  
Υψόµετρο Στέψης +98.00 
Πλάτος Στέψης 10.00 m 
Μήκος Στέψης 436.90 m 
Κλίση Πρανών 1:2 
Αυχενικό Φράγµα  
Όγκος 88.400 m3

Ύψος (από τη θεµελίωση) 14.00 m 
Υψόµετρο θεµελίωσης +111.00 
Υψόµετρο Στέψης +125.00 
Πλάτος Στέψης 8.00 m 
Μήκος Στέψης 138.30 m 
Κλίση Πρανών 1:2 
Υπερχειλιστής  
Μέγιστο πλάτος διώρυγας 36.6 m 
Υψόµετρο Στέψης +117.50,  
Στέψη διώρυγας προσαγωγής +115.00  
Qεκρ. (1:10.000) 890 m3/s 
Σήραγγα Εκτροπής (πεταλοειδής διατοµή)  
πλάτος / ύψος  3.50 m / 3.25 m 
Μήκος σήραγγας 596.75 m 
Μήκος εισόδου CUT & COVER 47.50 m 
Μήκος εξόδου CUT & COVER 44.23 m 
Σύστηµα Υδροληψίας  
3 στόµια υδροληψίας-εκκένωσης Φ1000 Υ1 = +99.00 Υ2 = +104.5, Υ3= +111.50 
1 στόµιο εκκένωσης-υδροληψίας Φ1200 ΥΕ = +90.00 
Αγωγός υδροληψίας- εκκένωσης  Φ1200 
Αγωγός αποχέτευσης φερτών Φ600 
Αγωγός για την οικολογική παροχή Φ350 

 

Περιµετρικά του ταµιευτήρα κατασκευάζεται παραλίµνια οδός, συνολικού µήκους περίπου 12.6 
km, για την αποκατάσταση της σύνδεσης της µόνιµης οδοποιίας του φράγµατος µε την υφιστάµενη 
οδό Λαέρµα-Απόλλωνας. Η κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά, ολοκληρώθηκε στις 30/7/2007 
και στις 27/9/2007 έγινε η έµφραξη της σήραγγας εκτροπής για την πλήρωση του ταµιευτήρα. Η 
ονοµαστική στέψη του αναχώµατος είναι στο +125.00. Σύµφωνα µε το διάγραµµα υπερύψωσης, 
κατά το πέρας κατασκευής, το ανάχωµα, στην περιοχή των µέγιστων διατοµών έχει στέψη στο 
+127.00. 

1.4 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων – Οικολογική παροχή 
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του Φράγµατος Γαδουρά στηρίχθηκε στις 
σχετικές περιβαλλοντικές µελέτες και προβλέπει συνολικά 5.25 x 106 m3 ανά έτος για εξασφάλιση 
οικολογικής παροχής. Η οικολογική παροχή έχει οριστεί σε 0.5 m3/sec τον Απρίλιο και Μάϊο και 
0.1 m3/sec τους υπόλοιπους µήνες.  



2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2.1 Γενικά Γεωλογικά στοιχεία 
Η ευρύτερη περιοχή θεµελίωσης των έργων του φράγµατος Γαδουρά δοµείται γεωλογικά από 
αλπικά ιζήµατα, κυρίως φλύσχη και δευτερεύοντος ασβεστολίθους - µεταλπικά µολασσικά, 
νεογενή και τεταρτογενή ιζήµατα, που αποτελούνται κυρίως από µάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή, 
πλευρικά κορήµατα κλιτύος, υλικά αναβαθµίδων και καλύπτουν ασύµφωνα τους αλπικούς 
σχηµατισµούς {1}.  
Εξαιτίας της θέσεώς του στην απόληξη του αιγιακού τόξου, ο φλύσχης έχει υποστεί εξαιρετική 
παραµόρφωση, µε εσωτερική αναδιάταξη της δοµής του λόγω του έντονου τεκτονισµού, και 
χαρακτηρίζεται ως παραυτόχθονος. Η πολυπλοκότητα της γεωλογικής δοµής έχει εξαιρετικά 
ενισχυθεί από τη σηµαντική νεοτεκτονική δραστηριότητα, κατακόρυφου-παρακατακόρυφου 
χαρακτήρα (ΒΒΑ-ΝΝ∆, ΑΝΑ-∆Β∆ και Β∆-ΝΑ, ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης σύµφωνα µε το 
σεισµοτεκτονικό χάρτη της Ελλάδος-ΙΓΜΕ, 1989), που βασικά οφείλεται στη γειτονία της νήσου 
Ρόδου προς το περιθώριο της ζώνης καταβύθισης της αφρικανικής τεκτονικής πλάκας κάτω από 
την αιγειακή πλάκα και συνοδεύεται από υψηλή σεισµικότητα {1}.  
Το σύνολο της λεκάνης κατάκλυσης αποτελείται από στρώµατα του φλύσχη (ιλυόλιθοι – αργιλικοί 
σχιστόλιθοι και µικρές εµφανίσεις ψαµµιτών) και κατά θέσεις νεογενείς αποθέσεις (Λεβαντίνια 
κροκαλοπαγή και σχηµατισµός Θάρι). 

2.2 Ζώνη θεµελίωσης κυρίως φράγµατος και συναφών έργων 
Η περιοχή θεµελίωσης του φράγµατος Γαδουρά δοµείται από ισχυρά διατµηµένους και 
καταπονηµένους τεκτονικά αργιλικούς σχιστόλιθους και ιλυολίθους του φλύσχη. Οι αργιλικοί 
σχιστόλιθοι και ιλυόλιθοι του φλύσχη κατά το γεωλογικό παρελθόν βρέθηκαν σε ένα ευρύτερο 
πεδίο τεκτονικής δράσης που είχε ως αποτέλεσµα την ισχυρή καταπόνηση των αργιλικών – 
ιλυολιθικών στρωµάτων. Με την ανωτέρω τεκτονική διαδικασία µεταφέρθηκαν και 
τοποθετήθηκαν µέσα στη µάζα του διατµηµένου φλύσχη τεµάχη γύψων προερχόµενοι από άλλες 
περιοχές. Στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Ρόδου δεν έχουν εντοπισθεί θέσεις στις οποίες να 
αναπτύσσονται γύψοι στην πρωτογενή τους θέση και µορφή. Η τεκτονική αυτή τοποθέτηση των 
γύψων είχε ως αποτέλεσµα τόσο την τυχαία κατανοµή τους στο χώρο, όπως επίσης και την 
εµφάνιση τους από µικρής διαµέτρου τεµαχών (της τάξης των ολίγων εκατοστών) έως και 
ογκολίθων, διαστάσεων της τάξης των δεκάδων µέτρων.  
Η προβλεπόµενη, από την Οριστική µελέτη, στάθµη θεµελίωσης ήταν στο υψόµετρο +67.00. Κατά 
την εκσκαφή της τάφρου πυρήνα, πριν την τελική στάθµη, συναντήθηκαν ογκόλιθοι γύψων σε ένα 
πλάτος 20.0 m. Μια από τις εµφανίσεις αυτές είχε µήκος περί τα 30.0 m, πλάτος 7.0 m και ύψος 
περί τα 6.0 m. Η εµφάνιση αυτή ήταν τοποθετηµένη κάθετα στον άξονα του φράγµατος κάλυπτε 
όλο το πλάτος της επιφάνειας έδρασης και κρίθηκε απαραίτητη η αφαίρεση της. ∆ίπλα στην 
εµφάνιση αυτή υπήρχαν διάσπαρτοι και άλλοι ογκόλιθοι γύψων. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο 
αποτέλεσε και το γεγονός της παρουσίας ψευδοκαρστ στους γύψους αυτούς µε πλήρωση τους από 
άµµους και κροκάλες. Η παρουσία των εγκλωβισµένων, στο αδιαπέρατο µέσο, ογκολίθων δεν 
επηρεάζει την περατότητα του υποβάθρου. Μετά την αφαίρεση των γύψων αυτών, για τη αποφυγή 
διασωληνώσεων και οδών επιλεκτικής κυκλοφορίας και διαβρώσεων στη βάση του πυρήνα, έγινε 
εξοµάλυνση των επιφανειών έδρασης µε τελική επιφάνεια θεµελίωσης το +58.  
Η ζώνη θεµελίωσης του αυχενικού φράγµατος στην περιοχή του υπερχειλιστή δοµείται και αυτή, 
από ισχυρά ισχυρά διατµηµένους αργιλικούς σχιστολίθους – ιλυολίθους του φλύσχη. Κατά την 
εκσκαφή θεµελίωσης συναντήθηκαν και εδώ, εγκιβωτισµένοι εντός του φλυσχικού περιβάλλοντος, 
ογκόλιθοι γύψων. 
Η σήραγγα εκτροπής στο σύνολό της διέτρησε την ως άνω διατµηµένη ασθενή φλυσχική 
βραχόµαζα. {1}. 



3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3.1 Ανάπτυξη πιέσεων πόρων στη στάθµη θεµελίωσης – µετρήσεις πιεζοµέτρων 

Κατά την κατασκευή, εξετάστηκε, λόγω της δοµής του υποβάθρου (αργιλικός σχιστόλιθος πολύ 
µικρής περατότητας), η πιθανότητα ανάπτυξης υψηλών πίεσεων πόρων στη θεµελίωση του 
φράγµατος. Έτσι, στη θεµελίωση του κυρίως ανάντη προφράγµατος (ΚΑΠ) και του κυρίως 
φράγµατος τοποθετήθηκαν µια σειρά ηλεκτρικά πιεζόµετρα δονούµενης χορδής και υδραυλικά 
πιεζόµετρα µε κεφαλή τύπου Casagrande. Από τις µετρήσεις στα εγκατεστηµένα πιεζόµετρα κάτω 
από τη βάση του ΚΑΠ προκύπτει ότι, υπό το βάρος του, αναπτύσσονται στο έδαφος θεµελίωσης, 
µικρές υπερπιέσεις πόρων µε τιµές του συντελεστή ru κυρίως µεταξύ 0.05 και 0.25.  
Στα διαγράµµατα 1 και 2, παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της µεταβολής του συντελεστή ru κατά 
τη διάρκεια κατασκευής του ΚΑΠ (πέρας κατασκευής περί το τέλος Μαρτίου 2003) και µετά από 
αυτήν (έως τέλος Μαίου 2004) καθώς και η χρονική εξέλιξη του πιεζοµετρικού ύψους του νερού 
µε την ανύψωση του ΚΑΠ, στη µέγιστη κεντρική διατοµή του προφράγµατος (στέψη +98.00).  
 

ch 340 - centreline piezometers

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

30-∆εκ-02 30-Μαρ-03 28-Ιουν-03 26-Σεπ-03 25-∆εκ-03 24-Μαρ-04 22-Ιουν-04
date

ru
 v

al
ue

s

PZ 21a

PZ 21b

PZ 21
STAND
PZ 31a

PZ 31c

 
∆ιάγραµµα 1: Χρονική µεταβολή του συντελεστή ru στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στο 
έδαφος θεµελίωσης, στο κεντρικό τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος, στη µέγιστη κεντρική διατοµή. 
Το πιεζόµετρο ΡΖ 21 είναι υδραυλικό πιεζόµετρο. Το ύψος του επιχώµατος φαίνεται στο διάγραµµα 2. 
 

ch 340 - centreline piezometer 21a,b,c
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∆ιάγραµµα 2: Χρονική εξέλιξη µέτρησης της πιεζοµετρικής στάθµης στα πιεζόµετρα ΡΖ – 21 (στάθµες 
+66.53, +56.53), PZ-31 (στάθµες +66.70,+41.60) που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης, στο 
κεντρικό τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος, στη µέγιστη κεντρική διατοµή. Φαίνεται και το, κατά 
περίπτωση, ύψος του αναχώµατος. 



Κατά την κατασκευή του ΚΑΠ, σε ένα τµήµα της θεµελίωσης του κατάντη σώµατος στήριξης, 
τοποθετήθηκαν αµµοστραγγιστήρια ώστε, στην περίπτωση καταγραφής µεγάλων υπερπιέσεων 
πόρων, να προβλεφθεί η τοποθέτηση αµµοστραγγιστηρίων στη θεµελίωση του κατάντη σώµατος 
στήριξης του κυρίως φράγµατος. Στα διαγράµµατα 3 και 4 φαίνεται η µεταβολή του συντελεστή ru 
µε και χωρίς αµµοστραγγιστήρια. Λόγω των µικρών υπερπιέσεων πόρων που καταγράφηκαν και 
στις δυο περιπτώσεις, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η πρόβλεψη αµµοστραγγιστηρίων.  
 

ch 340 - downstream piezometers (with drains)
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∆ιάγραµµα 3: Χρονική µεταβολή του συντελεστή ru στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στο 
έδαφος θεµελίωσης, στο κατάντη τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος, στη µέγιστη κεντρική διατοµή. 
Στην περιοχή αυτή τοποθετήθηκαν αµµοστραγγιστήρια για την επιτάχυνση της αποτόνωσης των 
υπερπιέσεων πόρων. Το πιεζόµετρο ΡΖ 32 είναι υδραυλικό πιεζόµετρο µε κεφαλή τύπου Casagrande. 

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι το υπόβαθρο θεµελίωσης του φράγµατος (αργιλικός σχιστόλιθος), 
παρ’όλη την µικρή του περατότητα (k=10-6cm/sec), διατηρεί κάποια ανοικτή δοµή από την 
µικροσχιστότητα και τις λεπτές ασυνέχειες, που επιτρέπουν την εκτόνωση των πιέσεων. Οι 
αρνητικές µετρήσεις οφείλονται σε σφάλµα µέτρησης των οργάνων. 
 

ch 400 - downstream piezometers (without drains)
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∆ιάγραµµα 4: Χρονική µεταβολή του συντελεστή ru στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στο 
έδαφος θεµελίωσης, στο κατάντη τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος. Στην περιοχή αυτή δεν έχουν 
τοποθετηθεί αµµοστραγγιστήρια. Το πιεζόµετρο ΡS 2 είναι υδραυλικό πιεζόµετρο µε κεφαλή τύπου 
Casagrande. 



Στο διάγραµµα 5 που ακολουθεί φαίνεται η χρονική εξέλιξη του πιεζοµετρικού ύψους του νερού 
σε πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στη θεµελίωση του πυρήνα του κυρίως αναχώµατος, από 
την έναρξη κατασκευής (6/10/2003) µέχρι το πέρας (22/8/2007) και κατά τους πρώτους µήνες 
πλήρωσης του ταµιευτήρα.  
 

ch 310 - centreline piezometers 211a,b,c
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∆ιάγραµµα 5: Χρονική εξέλιξη µέτρησης της πιεζοµετρικής στάθµης στα πιεζόµετρα ΡΖ – 211 που είναι 
εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης (στάθµες +60.70, +50.90, +40.70) στο άξονα του φράγµατος. 
Φαίνονται το ύψος του αναχώµατος και η στάθµη πλήρωσης του ταµιευτήρα. 

Κατά την κατασκευή, οι καταγραφές των οργάνων υποδεικνύουν µικρή ανάπτυξη της πίεσης των 
πόρων του υπεδάφους. Κατά τους πρώτους µήνες ανύψωσης της στάθµης του ταµιευτήρα (10/2007 
έως και 01/2008), δεν έχουν καταγραφεί µεταβολές. Αυτό, οφείλεται στην αδιαπερατότητα του 
υποβάθρου σε συνδυασµό µε το µικρό χρόνικό διάστηµα που έχει παρέλθει από την εκκίνηση της 
πλήρωσης. Από τις µετρήσεις των πιεζοµέτρων στη θεµελίωση του φράγµατος ο συντελεστής ru 
έχει µέση τιµή περίπου 0.15. 
 

ch 310 - 390 - centreline piezometers
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∆ιάγραµµα 6: Χρονική µεταβολή του συντελεστή ru στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα ΡΖ – 211, ΡΖ – 111 που είναι 
εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης στον άξονα του φράγµατος. 

Παρόµοιες ενδείξεις καταγράφηκαν στα εγκατεστηµένα, στο εσωτερικό του πυρήνα, πιεζόµετρα. 
Κατά την πλήρωση, δεν έχουν καταγραφεί µεταβολές της πίεσης πόρων ενώ κατά τη διάρκεια 
κατασκευής, λόγω της χαµηλής πλαστικότητας του φλύσχη ως υλικό πυρήνα, δεν αναπτύχθηκαν 
σηµαντικές υπερπιέσεις πόρων. 



3.2 Στεγανοποίηση υποβάθρου 
Από την οριστική µελέτη, δεν προβλεπόταν κουρτίνα στεγανοποίησης του υποβάθρου, λόγω της 
πολύ µικρής περατότητας των αργιλικών σχιστολίθων. Στη βάση της τάφρου θεµελίωσης του 
πυρήνα, για την αποφυγή φαινοµένων διάβρωσης, κατασκευάστηκε τάπητας 3 σειρών 
τσιµεντενέσεων, σε πεσσοειδή διάταξη 1.5 x 2.0, βάθους έως 10 m µε µέση απορρόφηση της τάξης 
των 5 kg τσιµεντενέµατος ανά µέτρο µήκους οπής και τσιµεντένεµα µε αναλογία νερού/τσιµέντου 
1:1. 

4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ∆ΙΑΖΩΝΙΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

4.1 ∆ιαζώνιση φράγµατος και προφράγµατος 
Τα υλικά κατασκευής του φράγµατος λήφθηκαν από δανειοθαλάµους στη κοίτη, από αναβαθµίδες 
στην ευρύτερη περιοχή του φράγµατος και του ταµιευτήρα, από τις εκσκαφές ή από λατοµεία µέσα 
στον ταµιευτήρα. Στην εικόνα 2 που ακολουθεί φαίνεται η τελική διαζώνιση του φράγµατος 
Γαδουρά και στον πίνακα 2 περιγράφονται οι ζώνες του φράγµατος. 
 

 
Εικόνα 2: Τυπική ∆ιατοµή Φράγµατος όπως διαµορφώθηκε κατά την κατασκευή 

Πίνακας 2. Συνοπτική περιγραφή διαζώνισης τυπικής διατοµής φράγµατος 

Ζώνη Περιγραφή 
1 Αδιαπέρατος πυρήνας 
2 Φίλτρο (διαβαθµισµένο αµµοχάλικο) 
2α Λεπτόκοκκο στραγγιστήριο 
3 Κελύφη (αµµοχάλικα ποταµού) 
3 α Κελύφη (κροκαλοπαγή) 
4 Προστασία ανάντη πρανών (λιθορριπή λατοµείου) 
5 Προστασία κατάντη πρανών (κροκάλες) 
6 Αναβαθµίδες (τυχαία υλικά) 
7 Στραγγιστήριο (διαβαθµισµένο αµµοχάλικο) 

 

Κατά την κατασκευή, απαιτήθηκε πρόσθετη διερεύνηση για την εύρεση κατάλληλων υλικών για 
τα σώµατα στήριξης και τον πυρήνα του φράγµατος. Για τις αναβαθµίδες σταθεροποίησης (ζώνη 
6), χρησιµοποιήθηκαν τα προϊόντα των εκσκαφών στη θεµελίωση του φράγµατος και των άλλων 
έργων όπως και υλικά από τους δανειοθαλάµους αµµοχάλικου. 

4.1.1 Υλικά πυρήνα - γεωτεχνικά χαρακτηριστικά υλικών 
Τα υλικά κατασκευής της ζώνης 1 (αδιαπέρατος πυρήνας) προέρχονται από συµβατικούς 
δανειοθαλάµους στην περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης Το ποσοστό διερχόµενου υλικού από το 
κόσκινο Νο 4 (4.76 mm) κυµαίνεται από 89.2 έως 100% και από το κόσκινο Νο 200 (0.074 mm) 
από 53.9 έως 72.7%. Το όριο υδαρότητας κυµαίνεται από 39.71 έως 45.69% και ο δείκτης 



πλαστικότητας από 17.62 έως 24.28%. Τα υπόψη υλικά χαρακτηρίζονται ως ανόργανη άργιλος και 
ταξινοµούνται στην οµάδα CL του χάρτη πλαστικότητας. Η µέγιστη ξηρή πυκνότητα του υλικού, 
σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµή συµπύκνωσης (Standard Proctor) έδωσε τιµές 1.67÷1.82 kg/cm3 
και βέλτιστη υγρασία από 16.15÷18.96%. 
Το υλικό αυτό χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του πυρήνα του ΚΑΠ και του πυρήνα του 
κυρίως φράγµατος από την στάθµη θεµελίωσης (+58.00) µέχρι το +80.80. Λόγω της αύξησης των 
εκσκαφών για τη θεµελίωση του αυχενικού φράγµατος, του ΚΑΠ και του κυρίως αναχώµατος, 
προέκυψε ανεπάρκεια σε υλικά κατασκευής πυρήνα από τους συµβατικούς δανειοθαλάµους. Τα 
υπολειπόµενα απαιτούµενα ~300.000 m3, για την κατασκευή του αδιαπέρατου πυρήνα (από την 
στάθµη +80.80 και µέχρι το τελικό υψόµετρο του πυρήνα στο +122.10), αναζητήθηκαν στην 
λεκάνη κατάκλυσης των έργων και επιλέχθηκε η χρήση αποσαθρωµένου καστανού φλύσχη από 
την περιοχή του δεξιού αντερείσµατος της λεκάνης. 
Στα πλαίσια των διερευνήσεων, εκτελέστηκε δοκιµαστικό επίχωµα συµπύκνωσης του υλικού µε 
την διενέργεια 8, 12 και 16 διελεύσεων του συµπυκνωτή (κατσικοπόδαρο). Τα αποτελέσµατα του 
δοκιµαστικού επιχώµατος υπέδειξαν την καταλληλότητα του συγκεκριµένου φλύσχη για υλικό 
πυρήνα. Ο επιφανειακός φλύσχης που επιλέχθηκε, αποτελείται από εναλλασσόµενα στρώµατα 
µικρού πάχους ψαµµίτη, ιλυολιθικού ψαµµίτη, ιλυόλιθου και αργιλικού σχιστόλιθου. Από τις 
δοκιµές κατάταξης και πρότυπης συµπύκνωσης κατά Proctor τα χαρακτηριστικά του υλικού είναι, 
ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος: 29-54%, όριο υδαρότητας: 21.5% - 34.5%, δείκτης 
πλαστικότητας: 4.4% - 14.8%, κατάταξη κατά U.S.C.S.: CL – ML, από την Πρότυπη ∆οκιµή 
Proctor: wopt = 16 – 17%, ρd,max = 1.76 – 1.80 Mg/m3. 
Κατά τη διάστρωση και συµπύκνωση, για την επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού κορεσµού, τον 
περιορισµό των καθιζήσεων και την αποφυγή ανεπιθύµητων παραµορφώσεων και ρηγµατώσεων 
(κατά την πλήρωση του ταµιευτήρα και την αποκατάσταση συνθηκών µόνιµης ροής στον πυρήνα), 
το υλικό διαβρεχόταν και αναµοχλευόταν για την οµοιόµορφη διανοµή της υγρασίας σε επίπεδα 
της τάξεως του 1-1.5% υψηλότερα της wopt.  

4.1.2 Σώµατα στήριξης- γεωτεχνικά χαρακτηριστικά υλικών 
Τα σώµατα στήριξης του ΚΑΠ κατασκευάστηκαν από αµµοχάλικα της κοίτης του χειµάρρου 
Γαδουρά. Τα σώµατα στήριξης του κυρίως φράγµατος (και τµήµα του σώµατος του ΚΑΠ) 
κατασκευάστηκαν από Λεβαντίνια κροκαλοπαγή, µε περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα έως 15% (και 
ενίοτε 18%), τα οποία περιέχουν και αποσαθρωµένες οφιολιθικές κροκάλες. Για την περαιτέρω 
εξασφάλιση της στράγγισης του κατάντη σώµατος στήριξης, τοποθετήθηκε σε επαφή µε το 
παρακατακόρυφο σύστηµα στράγγισης, ζώνη από αµµοχάλικα κοίτης, πάχους 10 m και µήκους, 
στη βάση, 60 m. Λόγω της κάπως µειωµένης διαπερατότητας των υλικών των σωµάτων στήριξης 
και προκειµένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του ανάντη σώµατος έναντι απότοµου 
καταβιβασµού της στάθµης του ταµιευτήρα, τοποθετήθηκε στραγγιστική στρώση πάχους 2.00 m 
στην ανάντη παρειά κάτω από την ανάντη λιθορριπή και µια οριζόντια στρώση φίλτρου στη 
στάθµη +106.00. 

4.1.3 Φίλτρα και στραγγιστήρια - γεωτεχνικά χαρακτηριστικά υλικών – µέθοδος διάστρωσης 
Τα υλικά των φίλτρων και στραγγιστηρίων προέρχονται από την κοίτη του χ. Γαδουρά, µετά από 
κοσκίνισµα µε ταυτόχρονη πλύση. Κατάντη του πυρήνα, κατασκευάστηκαν τρείς κατακόρυφες 
ζώνες, το κατάντη φίλτρο πάχους 4.00 m και δύο ζώνες στραγγιστηρίου (λεπτόκοκκο και 
χονδρόκοκκο) πάχους 2.50 m εκάστη. Στη βάση του κατάντη σώµατος στήριξης, τοποθετήθηκε 
αποστραγγιστική στρώση πάχους 1.00 m η οπoία περιβάλλεται από άνω και κάτω φίλτρο πάχους 
0.50 m.  



4.1.4 Ζώνες προστασίας ανάντη και κατάντη πρανούς 
Στο ανάντη κεκλιµένο πρανές του φράγµατος, τοποθετήθηκε λιθορριπή προστασίας από 
ασβεστολιθικούς ογκόλιθους του φλύσχη Λαέρµα και από λατοµείο παχυστρωµατώδους ψαµµίτη. 
Το κατάντη κεκλιµένο πρανές, προστατεύεται από ζώνη από κροκάλες ποταµού και προϊόντα 
διαλογής αµµοχάλικων. 

4.1.5 Αναλύσεις ευστάθειας φράγµατος 
Στον πίνακα 3 δίνονται οι παράµετροι σχεδιασµού των ζωνών του φράγµατος, όπως λήφθηκαν στη 
φάση σχεδιασµού και διερεύνησης της ευστάθειας του φράγµατος. Στον πίνακα 4 συνοψίζονται τα 
αποτελέσµατα των αναλύσεων. Οι αναλύσεις έγιναν λαµβάνοντας συντηρητικές τιµές του δείκτη 
ru, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των πιεζοµέτρων στη θεµελίωση του 
προφράγµατος 

Πίνακας 3. Παράµετροι σχεδιασµού των ζωνών του φράγµατος για τις αναλύσεις ευστάθειας 

Ζώνη γξ 
kN/m3

γκ 
kN/m3

Ε  
Mpa 

ν 
Poisson 

c’ (kPa) 
στατική 

c’ (kPa) 
σεισµική 

φ’ (ο) ru 

1  20 20.5 40 0.35 10 15 24 0.40 
2  18 20 70 - 0 0 38 0 
3α 18 20 50 0.30 0 5 32 0.10 
3 18 20 70 0.30 0 0 37 0 
6  18 20 20 - 5 5 32 0.10 
Υπέδαφος – ανώτερη 
στρώση έως +61.00 

 21 30 0.35 5 10 18 0.40 

Υπέδαφος – µεσαία 
στρώση έως +47.00 

 21 80 0.30 20 25 22 0.35 

Υπέδαφος – κατώτερη 
στρώση από +47.00 

 22 200 0.30 50 50 25 0.25 

 

Πίνακας 4. Αποτελέσµατα αναλύσεων ευστάθειας 

Πέρας κατασκευής  Συντελεστής ασφάλειας  
Φόρτιση Πρανές φράγµατος κυκλική επιφάνεια πολυγωνική 

επιφάνεια 
Ελάχιστος 
αποδεκτός 

Στατική ανάντη 1.619 1.65 1.30 
Στατική κατάντη 1.440 1.515 1.30 
Σεισµική (ε=0.10) ανάντη 1.123 1.08 1.00 
Σεισµική (ε=0.10) κατάντη 1.06 1.021 1.00 
Λειτουργία  Συντελεστής ασφάλειας  
Φόρτιση Πρανές φράγµατος κυκλική επιφάνεια πολυγωνική 

επιφάνεια 
Ελάχιστος 
αποδεκτός 

Στατική κατάντη 1.643 1.752 1.50 
Σεισµική (ε=0.16) κατάντη 1.098 1.091 1.10 
Σεισµική (ε=0.21) κατάντη 1.000 1.001 1.00 
Ταχύς καταβιβασµός  Συντελεστής ασφάλειας  
Φόρτιση Πρανές φράγµατος κυκλική επιφάνεια πολυγωνική 

επιφάνεια 
Ελάχιστος 
αποδεκτός 

Στατική ανάντη 1.455 1.692 1.40 
Σεισµική (ε=0.10) ανάντη 1.156 1.192 1.10 
Σεισµική (ε=0.16) ανάντη 1.000 1.082 1.00 



4.2 Όργανα παρακολούθησης συµπεριφοράς φράγµατος 
Κατά την κατασκευή, εγκαταστάθηκαν στη θεµελίωση, το σώµα και τα αντερείσµατα του 
φράγµατος όργανα παρακολούθησης της συµπεριφοράς του. Οι µετρήσεις κατά την κατασκευή 
του ΚΑΠ και του κυρίως αναχώµατος λήφθηκαν υπόψη για τον τελικό σχεδιασµό (αναλύσεις 
ευστάθειας και υπερύψωση στέψης). Μετά το πέρας κατασκευής, το πρόγραµµα παρακολούθησης 
περιλαµβάνει καταγραφές σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα κατά την πλήρωση, τη λειτουργία 
και τον καταβιβασµό της στάθµης του ταµιευτήρα. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα παρακολούθησης 
περιλαµβάνει:  
• Μετρήσεις ηλεκτρικών πιεζοµέτρων δονούµενης χορδής στη θεµελίωση, στον πυρήνα και στο 

φίλτρο του Κ.Α.Π. και του κυρίως αναχώµατος. 
• Μετρήσεις κλισιοµέτρων στο Κ.Α.Π. και το κυρίως ανάχωµα. 
• Μετρήσεις κλισιοµέτρων – καθιζησιοµέτρων τύπου IDEL στο Κ.Α.Π. και το κυρίως ανάχωµα 
• Μετρήσεις πιεζοµέτρων Casagrande στο Κ.Α.Π. και το κυρίως ανάχωµα. 
• Μετρήσεις πιεζοµέτρων κατακόρυφου σωλήνα και κλισιοµέτρων στα αντερείσµατα του 

φράγµατος. 
• Γεωδαιτικές µετρήσεις για τον έλεγχο κατακόρυφων και οριζοντίων µετακινήσεων στο κυρίως 

και το αυχενικό φράγµα 

4.3 Συνίζηση σώµατος φράγµατος – υπερύψωση στέψης 
Για την εκτίµηση της υπερύψωσης της στέψης του κυρίως αναχώµατος, έγινε εκτίµηση των 
µακροχρόνιων καθιζήσεων του φράγµατος. Οι εκτιµήσεις στηρίχθηκαν στα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων καθιζήσεων από τα όργανα τύπου IDEL και ανάπτυξης των υπερπιέσεων πόρων από τα 
πιεζόµετρα στο πρόφραγµα και το κυρίως ανάχωµα. Η συνολική υπερύψωση εκτιµάται από το 
άθροισµα της µακροχρόνιας υποχώρησης του υπεδάφους και της µακροχρόνιας συνίζησης του 
σώµατος του αναχώµατος. Για την εκτίµηση των υποχωρήσεων του υπεδάφους θεµελίωσης, 
λήφθηκε η τιµή της παραµέτρου πίεσης πόρων Βi = 0.15.  
Στον πίνακα 5 δίνεται η µετρούµενη κατακόρυφη µετακίνηση από τα όργανα τύπου IDEL και η 
εκτίµηση του µέτρου συµπίεσης Esi στη αντίστοιχη στρώση. Για συνολική επιφόρτιση 67 m από 
την κατασκευή του αναχώµατος, η συνολική καθίζηση εκτιµήθηκε 0.40 m και η µακροχρόνια 
καθίζηση εκτιµήθηκε της τάξης των 0.30 m. 

Πίνακας 5. Αποτελέσµατα µετρήσεων οργάνων IDEL στη θεµελίωση του ΚΑΠ και του φράγµατος 

Θέση Χ.Θ. 
Πάχος στρώσης 
θεµελίωσης Hbi 
(m) 

Επιφόρτιση h 
(m) 

Καθίζηση si 
(m) 

Μέτρο 
Ελαστικότητας 
Esi (kPa) 

Πρόφραγµα 340 5.15 12.24 0.04 26790 
Πρόφραγµα 400 5.09 12.43 0.02 53780 
Κυρίως Φράγµα 310 8.01 8.84 0.00 120374 
Κυρίως Φράγµα 390 14.16 8.73 0.03 70050 

 

Το µεγαλύτερο µέρος της καθίζησης οφείλεται στη µακροχρόνια συνίζηση του πυρήνα του 
φράγµατος. Για την εκτίµηση της συνίζησης του σώµατος του φράγµατος λήφθηκε Βi = 0.35. Ένα 
µέρος της συνίζησης του αναχώµατος, της τάξης των 1.1 m, συντελείται κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής και ένα ποσοστό των καθιζήσεων εκ στερεοποιήσεως, της τάξης του 0.93 m, θα έχει 
συντελεστεί µέχρι το πέρας κατασκευής.  
Για ύψος αναχώµατος 67 m, η συνολική συνίζηση υπολογίστηκε ίση µε 3.75 m και η µακροχρόνια 
συνίζηση ίση µε 1.72 m. Από τα παραπάνω προέκυψε η συνολική υπερύψωση του κυρίως 
αναχώµατος ίση µε 2.0 m περίπου. Η υπερύψωση αυτή λήφθηκε υπόψη στη διαµόρφωση της 
τελικής στάθµης της στέψης του φράγµατος στο +127. 



Πίνακας 6. Αποτελέσµατα µετρήσεων οργάνων IDEL στο εσωτερικό του ΚΑΠ και του φράγµατος 

Θέση Χ.Θ. 
Πάχος στρώσης 
θεµελίωσης Hbi 
(m) 

Επιφόρτιση h 
(m) 

Καθίζηση si 
(m) 

Μέτρο 
Ελαστικότητας 
Esi (kPa) 

Πρόφραγµα 340 12.17 12.24 0.16 12103 
Πρόφραγµα 400 12.02 12.43 0.21 9250 
Κυρίως Φράγµα 310 24.37 8.84 0.37 7570 
Κυρίως Φράγµα 390 24.21 8.73 0.44 6245 

 

4.3.1 Συµπεριφορά φράγµατος κατά την πλήρωση του ταµιευτήρα 
Ο ρυθµός πλήρωσης του ταµιευτήρα Γαδουρά από την πρώτη µέτρηση µετά από την έµφραξη της 
σήραγγας εκτροπής (1/10/2007) και µέχρι τον Ιανουάριο 2008, είναι 2.40 m/month. Κατά τους 
πρώτους µήνες της πλήρωσης, τα στοιχεία των µετρήσεων των οργάνων παρακολούθησης δεν 
έδειξαν αξιόλογη µεταβολή από το πέρας κατασκευής.

5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κατασκευή του φράγµατος έγινε από τις εταιρείες ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Σύµβουλος 
∆ιαχείρισης είναι η «Κ/Ξ Γαδουρά Ρόδου» (Υδροεξυγιαντική» Λ. Λαζαρίδης, Γραφείο Μαχαίρα, 
Ο.Τ.Μ., Γ. Καφετζόπουλος – ∆. Μπενάκης, «Γεωµηχανική», Βασίλειος Περλέρος). Ειδικοί 
Σύµβουλοι για την κατασκευή του φράγµατος ήταν οι κ.V. Milligan, Π.Μαρίνος, Μ.Καββαδάς, 
R.Coxon. 

6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου και των συναφών έργων, προέκυψαν και 
αντιµετωπίστηκαν πολλαπλά θέµατα τεχνικής, γεωλογικής και γεωτεχνικής φύσεως. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζονται γεωλογικά και γεωτεχνικά θέµατα σχετικά µε την κατασκευή του 
αναχώµατος του φράγµατος και δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά των υλικών των ζωνών του 
έργου. 
Κατά την εκσκαφή της τάφρου πυρήνα του κυρίως φράγµατος, συναντήθηκαν διάσπαρτα τεµάχη 
γύψου και ασβεστολίθου µε αποτέλεσµα την εκβάνθυνση της τάφρου κατά 9.00 m από τον αρχικό 
σχεδιασµό.  
Κατά την κατασκευή του κυρίως ανάντη προφράγµατος, λόγω της αδιαπέρατης φύσης του 
υποβάθρου, εγκαταστάθηκαν στη θεµελίωση του πιεζόµετρα τα οποία υπέδειξαν µικρή ανάπτυξη 
της πίεσης πόρων του υπεδάφους. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων λήφθηκαν υπόψη για τη 
µελέτη ευστάθειας του αναχώµατος και εκτιµήθηκε η τελική υπερύψωση της στέψης κατά 2.00 m.  
Τους πρώτους τέσσερις µήνες πλήρωσης του ταµιευτήρα, δεν καταγράφηκαν αξιόλογες µεταβολές 
στις ενδείξεις των εγκατεστηµένων οργάνων.  
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ABSTRACT: In this paper, the main technical aspects of Gadoura Dam in Rhodes island are 
presented, focusing on the geological and geotechnical issues which were confronted during 
construction. Data related to the embankment materials and their geotechnical parameters are 
analyzed. The foundation preparation and the reasons for deciding to increase the foundation depth 
during construction are presented. Results from the pore pressure measurements in the foundation 
are examined. The evolution of the dam settlement and subsidence are also examined. Finally, a 
general review of the overall dam behaviour during the first impoundment is given. 
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