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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το φράγµα Σέτα-Μανίκια σχεδιάστηκε και έχει κατασκευαστεί σε ποταµό της
κεντρικής Εύβοιας που εκβάλει σε καταβόθρα καρστικών ασβεστολίθων. Κατά τη διάρκεια
κατασκευής, η καταβόθρα έφραξε παροδικά από προϊόντα εκσκαφών του έργου, που
παρασύρθηκαν από έντονες πληµµυρικές παροχές, ανατρέποντας τον αρχικό σχεδιασµό και
επιβάλλοντας αναθεώρηση της λειτουργίας του συστήµατος υπερχείλισης, µε δυνατότητα
εκτροπής µέρους ή του συνόλου του πληµµυρικού όγκου προς γειτονική υδρολογική λεκάνη. Η
δυνατότητα εκτροπής παρέχει τη απαιτούµενη ασφάλεια για την αντιµετώπιση πληµµυρικών
γεγονότων ακόµη και σε περίπτωση µελλοντικής έµφραξης της καταβόθρας. Το αρχικά
προβλεπόµενο σύστηµα υδροληψίας και µεταφοράς νερού από τον ταµιευτήρα, τροποποιήθηκε
ριζικά, ώστε να περιλάβει πρόσθετο σύστηµα υπερχείλισης καθώς και σύστηµα εκκένωσης.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φράγµα Σέτα-Μανίκια έχει κατασκευαστεί στον ποταµό Μανικίων, της κεντρικής Εύβοιας, που
δεν εκβάλλει στη θάλασσα ή σε άλλο ποταµό, αλλά σε καταβόθρα που αναπτύχθηκε σε
ασβεστολιθικούς καρστικούς σχηµατισµούς. Παρά το ενδεχόµενο έµφραξης της καταβόθρας, ο
σχεδιασµός του φράγµατος έγινε αποδεκτός λόγω της σηµαντικής µείωσης των φερτών του
ποταµού προς την καταβόθρα, που θα επιτυγχανόταν µετά την κατασκευή του φράγµατος και τη
δηµιουργία του ταµιευτήρα. Όµως, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών θεµελίωσης του φράγµατος,
παρασύρθηκαν από υψηλές πληµµυρικές παροχές, σηµαντικές ποσότητες προϊόντων εκσκαφής,
που είχαν απορριφθεί στην περιοχή της κοίτης του ποταµού, µε αποτέλεσµα την έµφραξη της
καταβόθρας και τη δηµιουργία λίµνης βάθους ~20 m στην περιοχή του φράγµατος και ~30 m στο
στόµιο της καταβόθρας.
Η σταδιακά αυξανόµενη υδροστατική πίεση στα υλικά έµφραξης της καταβόθρας, σε συνδυασµό
µε ενδεχοµένως συνεχή ροή µέσα από αυτά, τελικά παρέσυρε τα υλικά προς τις υπόγειες διόδους,
µε αποτέλεσµα την επανεργοποίηση της καταβόθρας. Οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στην
παροχετευτικότητα των υπογείων διόδων της καταβόθρας, από τη µεταφορά και απόθεση φερτών
υλικών και την παροδική έµφραξή της, δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν, θέτουν όµως σε
αµφιβολία τη δυνατότητα της καταβόθρας να παροχετεύσει µε ασφάλεια τις µελλοντικές
πληµµυρικές παροχές του ποταµού.
Η αµφισβήτηση της παροχετευτικότητας της καταβόθρας και η αυξηµένη πιθανότητα µελλοντικής
έµφραξής, της επέβαλε τον επανασχεδιασµό του συστήµατος υπερχείλισης του έργου, µε
διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων ελέγχου και εκτροπής µέρους ή του συνόλου των πληµµυρικών
παροχών και όγκων, προς γειτονική υδρολογική λεκάνη.

2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η θέση του φράγµατος βρίσκεται πλησίον των χωριών Κάτω Σέτα και Μανίκια στην κεντρική
Εύβοια, και σε απόσταση ~3 km βόρεια από αυτά (βλ. Εικ. 1). Στην περιοχή αυτή οι κοιλάδες των
ποταµών έχουν κατεύθυνση ροής προς Α, ενώ παρατηρείται µία γενική κλίση πρανών προς Ν, από
το υψ. +1200 στο υψ. +600. Περί το υψ. +900 εµφανίζεται επιµήκης κοιλάδα µε κλίση προς Α,
στην οποία ρέει ο ποταµός του φράγµατος. Ο πυθµένας της κοιλάδας στο ανατολικό άκρο της
βρίσκεται περί το υψ. +700. Στο βαθύτερο αυτό σηµείο εντοπίζεται καταβόθρα στην οποία
καταλήγει η ροή του ποταµού. Κατά συνέπεια η φυσική αποστράγγιση της λεκάνης απορροής του
ποταµού του φράγµατος βασίζεται στην οµαλή και ανεµπόδιστη λειτουργία της καταβόθρας.
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Εικόνα 1. Μορφολογία ευρύτερης περιοχής έργου και θέσεις καταβοθρών

3 ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΜΑΝΙΚΙΩΝ
Η καταβόθρα χαρακτηρίζεται ως σπηλαιο-καταβόθρα και σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής
Σπηλαιολογικής Εταιρίας του 1986 {3), αποτελείται από δύο εισόδους (στα υψ. +695 και +765)
και ένα σύστηµα διαδοχικών υπόγειων διαδρόµων και µεγαλύτερων ή µικρότερων αιθουσών. Η
ανάπτυξη του σπηλαίου γίνεται στις διευθύνσεις Β∆ - ΝΑ, Α - ∆ και Β - Ν, παράλληλα προς τις
βασικές τεκτονικές δοµές της περιοχής.
Τόσο στις αίθουσες αλλά και κατά µήκος των διαδροµών καταγράφηκε από τους σπηλαιολόγους η
παρουσία συσσωρευµένων υλικών από κροκάλες, αµµοϊλύες, κλαδιά και κορµούς, σε διάφορα
επίπεδα. Τα υλικά αυτά έχουν αποτεθεί κατά την απόσυρση των υδάτων του ποταµού µετά από
έντονα πληµµυρικά γεγονότα. Η έξοδος της καταβόθρας τοποθετείται στην περιοχή της πηγής Αγ.
Κωνσταντίνου Μανικίων στο υψ. ~+600 m, δηλαδή 100 m χαµηλότερα από την είσοδο.
Φωτογραφία του κυρίου στοµίου της καταβόθρας δείχνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2. Στόµιο καταβόθρας

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρονται σε παροδικές εµφράξεις της καταβόθρας και το
σχηµατισµό λίµνης στην κοιλάδα του ποταµού, χωρίς όµως να παρέχονται στοιχεία ή ενδείξεις για
το βάθος κατάκλυσης ή τη χρονική διάρκεια µέχρι την επανεργοποίηση της καταβόθρας. Η
απουσία σαφών ενδείξεων µακροχρόνιων κατακλύσεων της κοιλάδας, συνηγορεί υπέρ των
περιορισµένης χρονικής διάρκειας εµφράξεων της καταβόθρας και της υψηλής της
παροχετευτικότητας. Η παρατήρηση ότι µετά τις εµφράξεις, η καταβόθρα κατάφερνε να
αυτοκαθαρίζεται και µάλιστα σχετικά σύντοµα, επέτρεψε στους µελετητές του έργου να
θεωρήσουν ότι µετά την κατασκευή φράγµατος και τη συγκράτηση του µεγαλύτερου µέρους των
φερτών του ποταµού στον ταµιευτήρά του, ο κίνδυνος νέων εµφράξεων ουσιαστικά εξαλείφεται,
γεγονός που επέτρεψε την υλοποίηση του έργου.
Μία δεύτερη καταβόθρα έχει καταγραφεί σε απόσταση ~3 km Β∆ του φράγµατος, στο υψ. ~1.100,
εντός της λεκάνης απορροής, αλλά εκτός της λεκάνης κατάκλυσης, στην οποία εκρέουν τα νερά
µικρού οροπεδίου (βλ. Εικ. 1)
4 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η ευρύτερη περιοχή του φράγµατος Σέτα - Μανίκια και η περιοχή όπου αναπτύσσεται το σύστηµα
των καταβοθρών, δοµείται από τους παρακάτω σχηµατισµούς (αναφέρονται από τους νεότερους
προς τους παλαιότερους) {1}, {2}:
κώνοι κορηµάτων, πλευρικά κορήµατα και αποσαθρώµατα, σύγχρονες και παλαιότερες
ποταµοχειµάρριες αποθέσεις.
πλειστοκαινικές αποθέσεις, αποτελούµενες από εναλλαγές αργίλων, άµµων και
αµµοχαλίκων.
ασβεστόλιθοι (αν. Τριαδικού - Ιουρασικού), τεφροί - τεφρόµαυροι, πάχυ- έως
µεσοστρωµατώδεις, καρστικοποιηµένοι. Βρίσκονται επί των σχηµατισµών της
υποκείµενης σχιστολιθικής σειράς, µε ασυµφωνία.
σύστηµα (Νεοπαλαιοζωικό - κατ., µέσο Τριαδικό) από εναλλαγές χλωριτικών σερικιτικών σχιστολίθων, φυλλιτών, γραουβάκη, σχιστοψαµµιτών µε ενστρώσεις
κρυσταλλικών ασβεστολίθων και φακοειδείς εµφανίσεις βασικών εκρηξιγενών
πετρωµάτων.

Το φράγµα και ο ταµιευτήρας σχηµατίζονται στο σύνολό τους στους στεγανούς σχιστολιθικούς
σχηµατισµούς, ενώ η ζώνη επαφής µεταξύ των σχιστολίθων και των ασβεστολίθων βρίσκεται
κατάντη του φράγµατος, µεταξύ της εξόδου της σήραγγας εκτροπής και της καταβόθρας.
5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
5.1 Γενική διάταξη
Η γενική διάταξη του έργου δείχνεται στην Εικ. 2. Το έργο αποτελείται από λιθόρριπτο φράγµα,
πλευρικό υπερχειλιστη µε κεκλιµένο φρέαρ πτώσης, σήραγγα εκτροπής, τεχνικό υδροληψίας και
σήραγγα υδροληψίας. Το έργο βρίσκεται σε δεξιόστροφη καµπύλη του ποταµού, γεγονός που
επέτρεψε την τοποθέτηση όλων των επιµέρους έργων στο δεξιό αντέρεισµα.
Ορθογωνικός οχετός
Χώρος απόρριψης

Στέψη Φράγµατος

Σήραγγα Εκτροπής

Πλευρικός υπερχειλιστής

Εικόνα 2. Γενική διάταξη έργου

Προκειµένου να αξιοποιηθεί η σήραγγα εκτροπής, και µετά την έµφραξή της, το κατάντη του
άξονα του φράγµατος τµήµα της, σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως τµήµα του συστήµατος
υπερχείλισης. Έτσι το ανάντη της συµβολής τµήµα της σήραγγας εκτροπής είναι πεταλοειδούς
διατοµής, χαρακτηριστικής διαµέτρου 3.5 m, ενώ το τµήµα κατάντη της συµβολής είναι κυκλικής
διατοµής, διαµέτρου 5.5 m.
Στο δεξιό αντέρεισµα προβλέπεται η κατασκευή της υδροληψίας καθώς και η σήραγγα
υδροληψίας, για τη µεταφορά νερού εκτός της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού, προς
διυλιστήριο πόσιµου νερού. Το τεχνικό και η σήραγγα υδροληψίας δεν δείχνονται στην Εικ.2,
αλλά η θέση τους φαίνεται στην Εικ. 1.

5.2 Φράγµα
Το φράγµα είναι λιθόρριπτο µε κεκλιµένο πυρήνα, ζώνες φίλτρων και στραγγιστηρίων σε
αµφότερες τις παρειές, το πυρήνα και κελύφη από προϊόντα εκσκαφών και υλικά λατοµείου. Ζώνες
προστασίας των εξωτερικών πρανών του αναχώµατος σχηµατίζονται µε λίθους λατοµείου
κατάλληλων διαστάσεων. Τυπική διατοµή του φράγµατος δείχνεται στην Εικόνα 3 και η
περιγραφή των ζωνών δίνεται στον Πίνακα 1. Η στέψη του φράγµατος διαµορφώνεται στο υψ. 774
και κατά συνέπεια το όλο έργο βρίσκεται σε περιοχή χαµηλών χειµερινών θερµοκρασιών, η οποία
συχνά αποκόπτεται λόγω χιονιού για διάστηµα µερικών µηνών.
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Εικόνα 3. Τυπική διατοµή φράγµατος
Πίνακας 1. Ζώνες αναχώµατος φράγµατος

Αρ.
Ζώνης

Ζώνη

Υλικό

Πάχος
στρώσης-[m]

Μέγιστη
διάσταση-[m]

1
2
3
4
5

Πυρήνας
Φίλτρα
Στραγγιστήρια
Κελύφη
Τµήµα κατάντη κελύφους

Λεπτόκοκκο
∆ιαβαθµισµένο
∆ιαβαθµισµένο
Λιθορριπή
Προϊόντα
εκσκαφών

0.15
0.45
0.45
1.00
1.00

0.10
0.019
0.076
1.00
0.35

6
7
8

Ζώνες οδοποιίας
Κυµατοπροστασία
Προστασία κατάντη πρανούς

Τ.Π. Y.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

-

0.5
0.2

Λίθοι
Λίθοι

5.3 Υπερχειλιστής
Το σύστηµα υπερχείλισης του έργου σχεδιάστηκε {4} για εισερχόµενη παροχή ποταµού 274 m3/s,
που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς 5.000 έτη. Μετά την ανάσχεση της πληµµύρας στον
ταµιευτήρα, η µέγιστη παροχή εκροής υπολογίζεται σε 255 m3/s, η οποία αποτελεί και την παροχή
σχεδιασµού του συστήµατος υπερχείλισης. Το σύστηµα περιλαµβάνει πλευρικό υπερχειλιστή µε
λεκάνη ηρεµίας, ρυθµιστικό αναβαθµό, κεκλιµένο φρέαρ, παρα-οριζόντια σήραγγα, έργο
εκτόξευσης, λεκάνη αποτόνωσης και διώρυγα φυγής. Μηκοτοµή του συστήµατος υπερχείλισης
δείχνεται στην Εικ. 4.
Ο πλευρικός υπερχειλιστής έχει µήκος στέψης 45 m, λεκάνη ηρεµίας σταθερού πλάτους 4 m, και
βάθους 11 m {5}. Η ροή νερού προς το κεκλιµένο φρέαρ του υπερχειλιστή ρυθµίζεται µε
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αναβαθµό ύψους 2 m. Το κεκλιµένο φρέαρ προβλέπεται κυκλικής διατοµής, διάµετρου 5.5 m και
σχηµατίζεται υπό γωνία 45ο. Στη συναρµογή του φρέατος µε τη σήραγγας υπερχείλιστή και λόγω
της σύνδεσης µε τη σήραγγα εκτροπής, προβλέπεται η κατασκευή πώµατος, που αποκαθιστά τη
συνέχεια των τοιχωµάτων του φρέατος και της σήραγγας. Η ταχύτητα ροής στο κάτω άκρο του
φρέατος υπερβαίνει ελαφρώς τα 25 m/s, µε αποτέλεσµα την ανάγκη πρόβλεψης συστήµατος
αερισµού της δέσµης νερού, ώστε να µειωθούν οι επιπτώσεις του φαινοµένου σπηλαίωσης. Το
σύστηµα αερισµού τροφοδοτείται από την επιφάνεια και όχι από το εσωτερικό του φρέατος
υπερχειλιστή.

Φρέαρ Υπερχειλιστή

Πώµα έµφραξης

Αερισµός

Σήραγγα Υπερχειλιστή
Κλίση 0,0271
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Εικόνα 4. Μηκοτοµή συστήµατος υπερχείλισης

Στην έξοδο της σήραγγας υπερχειλιστή προβλέπεται έργο εκτόξευσης της δέσµης νερού, ακτίνας
καµπυλότητας R = 20 m και γωνίας εκτόξευσης 30ο. Το κατώφλι εκτίναξης της δέσµης
διαµορφώνεται στο υψ. 720.5, δηλαδή 8 m περίπου πάνω από την κοίτη του ποταµού. Η ροή
εκτοξεύεται ως υγρή δέσµη σε (οριζόντιο) µήκος 50 m περίπου και εκτονώνεται σε διαµορφωµένη
λεκάνη εκτόνωσης, Για τον έλεγχο της ροής στη λεκάνη εκτόνωσης, προβλέπεται η κατασκευή
ρυθµιστικού αναβαθµού στο κατάντη άκρο της λεκάνης.
5.4 Χώρος απόρριψης προϊόντων εκσκαφής
Η οριστική µελέτη του έργου {4} προέβλεπε ως χώρο απόρριψης των προϊόντων εκσκαφής του
έργου, περιοχή κατάντη του φράγµατος, εντός της κοίτης του ποταµού, όπως δείχνεται στην
Εικόνα 2. Επειδή :
•

η απόρριψη υλικών θα άρχιζε πολύ νωρίτερα από την εκτροπή του ποταµού και

•

κατάντη του φράγµατος εκβάλει από την αριστερή όχθη παραπόταµος, του οποίου τα νερά θα
έπρεπε να διευθετηθούν επί µονίµου βάσεως, δηλαδή κατά τη φάση κατασκευής και τη φάση
λειτουργίας του έργου,

η οριστική µελέτη προέβλεπε την κατασκευή ορθογωνικού οχετού κατά µήκος και πλησίον της
κοίτης, που θα παροχέτευε τα νερά του κυρίου ποταµού καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών πριν
από την εκτροπή του και τα νερά του παραποτάµου, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.
Κατά συνέπεια ο οχετός διαστασιολογήθηκε για α) την πληµµύρα σχεδιασµού ‘εκτροπής’ του
κυρίου ποταµού και του παραποτάµου και β) την πληµµύρα σχεδιασµού ζωής έργου για τον
παραπόταµο. Η διάταξη του οχετού δείχνεται στην Εικόνα 2.
Στο χώρο απόρριψης τα υλικά διαστρωνόταν µε προωθητή, χωρίς πρόσθετη συµπύκνωση εκτός
αυτής που επιτυγχάνεται µε τον εξοπλισµό µεταφοράς τους. Με την πρόοδο των εργασιών, τα
υλικά στο χώρο απόρριψης ξεπέρασαν, κατά θέσεις, το ύψος των 25 m, πάνω από την κοίτη του
ποταµού.

6 ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Στις αρχές Σεπτεµβρίου 2002, καταγράφηκαν έντονες και µεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις, στην
ευρύτερη περιοχή του έργου, που κατέληξαν σε υψηλές πληµµυρικές παροχές. Από επεξεργασία
στοιχείων της πληµµύρας (διατοµές κοιλάδας, ανώτατες στάθµες ποταµού κατά µήκος του
ποταµού, κατά τη διάρκεια του πληµµυρικού γεγονότος, κατά µήκος κλίση του ποταµού κλπ)
εκτιµήθηκε ότι η αιχµή της πληµµυρικής παροχής ήταν της τάξης των 150 m3/s, που αντιστοιχεί
σε συχνότητα επαναφοράς µεταξύ 1:100 και 1:500. Η πληµυρική αυτή παροχή έπρεπε να διέλθει
από τον ορθογωνικό οχετό που βρίσκεται κάτω από το χώρο απόρριψης προϊόντων εκσκαφής.
Ο οχετός, ως έργο προσωρινής διευθέτησης της ροής, είχε σχεδιαστεί ως έργο προσωρινής
λειτουργίας, µε στόχο να ανταποκριθεί σε πληµµυρικές παροχές συχνότητας επαναφοράς
µικρότερες από 1:50. Κατά συνέπεια ο οχετός δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθεί στη σηµαντικά
υψηλότερη παροχή του ποταµού. Παράλληλα, η υψηλή παροχή µετέφερε όγκους φερτών υλικών,
µέρος των οποίων αποτέθηκε και ανάντη του στοµίου εισόδου του οχετού, µειώνοντας
ενδεχοµένως ακόµη περισσότερο την παροχετευτική του ικανότητα. Αποτέλεσµα ήταν να
σχηµατιστεί λίµνη ανάντη του χώρου απόρριψης, τα νερά της οποίας κατέκλυσαν το χώρο
θεµελίωσης του φράγµατος.
Η ανύψωση της στάθµης της λίµνης είχε ως αποτέλεσµα τη διήθηση νερού µέσα από το ανάχωµα
των απορριφθέντων υλικών, όπως προκύπτει από φωτογραφίες. ∆εν είναι γνωστό εάν η
κατάρρευση του αναχώµατος οφείλεται σε υπερπήδησή του ή σε εσωτερική διάπλυση λόγω
διήθησης (διασωλήνωση). Γεγονός όµως είναι ότι το κεντρικό τµήµα του αναχώµατος διαβρώθηκε
ολοκληρωτικά µέχρι την αρχική κοίτη, µε αποτέλεσµα µερικές δεκάδες χιλιάδες υλικών να
παρασυρθούν προς την καταβόθρα. Η παρειά του διαβρωθέντος αναχώµατος φαίνεται στις
φωτογραφίες των Εικ. 5 και 6.
Η θραύση του αναχώµατος πρέπει να ολοκληρώθηκε σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε
ανάπτυξη µεγάλου κύµατος εκροής, κρίνοντας από το µέγεθος και το βάρος του εξοπλισµού που
παρασύρθηκε,όπως φαίνεται στις Εικ. 5 και 6.

Εικόνα 5. ∆ιατρητικός εξοπλισµός υπογείων έργων Εικόνα 6. Εκσκαφέας
Κατάρρευση αναχώµατος απορριφθέντων υλικών και εξοπλισµός που παρασύρθηκε. Στα πρανή φαίνονται
τα σηµάδια από την ανώτατη στάθµη της λίµνης που σχηµατίστηκε µετά την έµφραξη της καταβόθρας

Ο ορθογωνικός οχετός στο βαθύτερο τµήµα της κοίτης δεν καταστράφηκε από την κατάρρευση
του αναχώµατος.

7 ΕΜΦΡΑΞΗ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ
Κατά τη διάρκεια του πληµµυρικού γεγονότος και µετά την κατάρρευση του αναχώµατος,
µεταφέρθηκαν στα κατάντη του φράγµατος και προς την καταβόθρα, σηµαντικές ποσότητες
υλικών, που ενδεχοµένως να ανέρχονται σε µερικές χιλιάδες κυβικά. ∆εν µπορεί να εκτιµηθεί ο
όγκος των υλικών που αποτέθηκαν κατά µήκος του ποταµού, αλλά λόγω της σφοδρότητας του
κύµατος από την κατάρρευση του αναχώµατος, εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των υλικών
του αναχώµατος (τουλάχιστον) κατέληξαν στην καταβόθρα. Η έµφραξη είχε ως αποτέλεσµα το
σχηµατισµό λίµνης, της οποίας η ανώτατη στάθµη έφθασε στο υψ. 732.20 όπως φαίνεται από τα
σηµάδια νερού στα έργα εξόδου της σήραγγας εκτροπής-υπερχειλιστή. Κατά συνέπεια η ανώτατη
στάθµη της λίµνης έφθασε ~10 m υψηλότερα από το µελλοντικό κατώφλι του έργου εκτόξευσης
του υπερχειλιστή, που προβλέπεται στο υψ. 720.5, βυθίζοντας όχι µόνο το έργο εκτόξευσης αλλά
και ολόκληρη τη σήραγγα υπερχειλιστή από τη συµβολή της µε το φρέαρ µέχρι την έξοδο.
Εάν ή έµφραξη συνέβη µία φορά στη διάρκεια κατασκευής, ενδέχεται να εµφανιστεί και κατά τη
διάρκεια των 50 χρόνων ονοµαστικής ζωής του έργου. Θεωρώντας ότι η βύθιση τµήµατος του
συστήµατος υπερχείλισης θα ανέτρεπε τη λειτουργικότητά του, καθώς και η βύθιση σηµαντικού
τµήµατος του κατάντη κελύφους του φράγµατος δεν θα ήταν επιθυµητή, κρίθηκε επιβεβληµένος ο
επανασχεδιασµός του συστήµατος υπερχείλισης, ώστε να ληφθεί υπ’ όψη το ενδεχόµενο
αδυναµίας της καταβόθρας να παροχετεύσει τις πληµµυρικές παροχές του ποταµού.
8 ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο επανασχεδιασµός του συστήµατος υπερχείλισης {6} εκφεύγει του θέµατος της παρούσας
εργασίας, αλλά για λόγους ολοκληρωµένης παρουσίασης, γίνεται µια απλή περιγραφή. Το βασικό
σκεπτικό του επανασχεδιασµού είναι ότι σε περίπτωση έµφραξης της καταβόθρας, ο
προβλεπόµενος υπερχειλιστής του φράγµατος θα εκφορτίσει µέρος του πληµµυρικού όγκου προς
τα κατάντη, ο οποίος και θα αποθηκευτεί στο χώρο µεταξύ φράγµατος και καταβόθρας, µε
ανώτατη στάθµη νερού µέχρι το κατώφλι του έργου εκτόξευσης. Το υπόλοιπο µέρος του
πληµµυρικού όγκου θα παροχετευτεί µέσω νέου συστήµατος υπερχείλισης (επικουρικός
εκχειλιστής) προς το γειτονικό ποταµό Μανικιώτη.
Το νέο σύστηµα υπερχείλισης θα συνδυαστεί µε το αρχικά προβλεπόµενο, αλλά επανασχεδιασµένο
σύστηµα υδροληψίας και µε προσθήκη συστήµατος εκκένωσης και καθαρισµού φερτών του
ταµιευτήρα. Το συνδυασµένο αυτό σύστηµα υδροληψίας - υπερχείλισης - εκκένωσης καθαρισµού, θα µεταφέρει τα νερά µέσω σήραγγας µήκους 1134 m, πεταλοειδούς διατοµής,
πλάτους 4.75 m και εµβαδού 19.57 m2.
Η ρύθµιση της παροχής εκχείλισης και εκκένωσης γίνεται µε τοξωτό θυρόφραγµα στο κατάντη
στόµιο της σήραγγας, µε δυνατότητα σταδιακής και ρυθµιζόµενης λειτουργίας τόσο κατά τη φάση
ανοίγµατος όσο και κατά τη φάση κλεισίµατος. Η λειτουργία του θυροφράγµατος για την
υπερχείλιση των πληµµυρικών παροχών, θα βασίζεται σε λειτουργικό λογισµικό που θα
καταγράφει και θα αξιολογεί στάθµες, παροχές κ.α. σε διάφορες θέσεις του έργου.
9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο αρχικός σχεδιασµός αντιµετώπισης και διαχείρισης πληµυρικών γεγονότων στο φράγµα Σέτα Μανίκια, µε την ιδιαιτερότητα κατασκευής του σε ποταµό που εκβάλει σε καταβόθρα, σε
συνδυασµό µε κάποιες ιδιαιτερότητες σχεδιασµού του έργου (απόρριψη προϊόντων εκσκαφής στην
κοίτη του ποταµού) και έκτακτα καιρικά φαινόµενα (εµφάνιση υψηλών πληµµυρικών παροχών),
ανατράπηκε σε µεγάλο βαθµό, και επανασχεδιάστηκε µε προσθήκη νέου συστήµατος
υπερχείλισης. Συµπερασµατικά, οι ιδιαιτερότητες και κυρίως οι συνδυασµοί ιδιαιτεροτήτων ενός

φράγµατος θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψη στο σχεδιασµό του έργου, γιατί µπορεί να
οδηγήσουν σε δύσκολες και ενδεχοµένως επικίνδυνες καταστάσεις.
Η ανατροπή του αρχικού σχεδιασµού και ο επανασχεδιασµός του συστήµατος υπερχείλισης,
οδήγησε σε σηµαντικές βελτιώσεις του έργου, µε την προσθήκη του συστήµατος εκκένωσης, που
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της στάθµης του ταµιευτήρα σε µεγάλο εύρος διακύµανσης καθώς και
προσθήκη συστήµατος καθαρισµού του ταµιευτήρα, µε απόπλυση υλικών που έχουν αποτεθεί στον
πυθµένά του, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή του στοµίου του έργου καθαρισµού.
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ABSTRACT: Setta-Manikia dam was designed and constructed on a river in central Evia, that
discharges in a sinkhole formed in karstic limestones. During construction, the sinkhole was
blocked, for short periods of time, by project excavation materials that were washed away by heavy
floods. These events overturned the original design and enforced redesign of the flood control
system, to provide facilities for partial or total diversion of the flood volume to a nearby river
basin. The flood diversion facility will ensure proper and safe flood control, even in the event of
future sinkhole blockage The originally foreseen water intake and conveying system was
redesigned to accommodate an additional spillway and a bottom outlet system.

