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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το έργο του Ευήνου αποτελείται από χωµάτινο φράγµα ύψους 126m µε κεντρικό 
αργιλικό πυρήνα, και σήραγγα µεταφοράς νερού προς τον ταµιευτήρα του Μόρνου µήκους 29 km 
περίπου. Παρουσιάζεται περιληπτικά ο σχεδιασµός και η κατασκευή του φράγµατος, η 
σταθεροποίηση δύο σηµαντικών κατολισθήσεων στο αριστερό αντέρεισµα και η έµφραξη της 
σήραγγας εκτροπής και η πρώτη πλήρωση του ταµιευτήρα το 2001. Τέλος, παρουσιάζονται 
στοιχεία συµπεριφοράς του φράγµατος κατά την κατασκευή και λειτουργία του. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το έργο του Ευήνου, επέκταση του γενικότερου υδραγωγείου της Αθήνας, περιλαµβάνει το 
φράγµα του Αγίου ∆ηµητρίου στον ποταµό Εύηνο (Σχ. 1) και τη σήραγγα µεταφοράς προς τον 
ταµιευτήρα του Μόρνου.  
Το φράγµα κατασκευάστηκε κοντά στο χωριό Άγιος ∆ηµήτριος, στην Ορεινή Ναυπακτία. 
Πρόκειται για χωµάτινο φράγµα µε αργιλικό πυρήνα και σώµατα στήριξης από αµµοχάλικα και λι-
θορριπή, συνολικού ύψους από τη θεµελίωση126m και µήκους περίπου 600m στη στέψη. Η 
σήραγγα εκτροπής και ο υπερχειλιστής τοποθετήθηκαν στο αριστερό αντέρεισµα. 
Ο ταµιευτήρας έχει συνολικό όγκο 145x106 m3 εκ του οποίου ο όγκος πάνω από το κατώφλι της 
υδροληψίας της σήραγγας µεταφοράς είναι 135x106 m3. 
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Σχήµα 1: Γενική άποψη του φράγµατος (Google Earth) 



Γεωλογικά η περιοχή κατασκευής ανήκει στη γεωτεκτονική ζώνη της Πίνδου. Το φράγµα 
θεµελιώθηκε επί της ψαµµιτικής φάσης του φλύσχη της Πίνδου. Η γεωλογία του φράγµατος και ο 
γεωτεχνικός σχεδιασµός έχουν περιγραφεί εκτενώς στα {17}, {7} και {10}. 
Η σήραγγα µεταφοράς ολοκληρώθηκε το 1995. Το φράγµα του Ευήνου κατασκευάσθηκε µεταξύ 
1992 και 2000. Κατά την κατασκευή των έργων ενεργοποιήθηκαν δύο µεγάλες κατολισθήσεις στα 
αριστερά πρανή του ταµιευτήρα. Τα συνοδά έργα και η σταθεροποίηση των κατολισθήσεων 
ολοκληρώθηκαν το 2001 οπότε και έγινε η πρώτη πλήρωση του ταµιευτήρα. Έκτοτε το έργο 
λειτουργεί κανονικά χωρίς προβλήµατα. 
Η παρούσα εργασία περιγράφει συνοπτικά την κατασκευή του έργου, την πλήρωση του 
ταµιευτήρα και την συµπεριφορά του φράγµατος. 

2 Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Η σήραγγα µεταφοράς νερού έχει µήκος 29 km περίπου και διέτρεξε όλους σχεδόν τους 
γεωλογικούς σχηµατισµούς της ζώνης της ζώνης της Πίνδου.  
Η σήραγγα µε εσωτερική διάµετρο 3.5m και διάµετρο εκσκαφής 4m περίπου, διανοίχθηκε µε 
χρήση τεσσάρων µηχανηµάτων ολοµέτωπης κοπής (ΤΒΜ) σε χρόνο ρεκόρ. Η σήραγγα Ευήνου 
Μόρνου τέθηκε σε λειτουργία την 8 Απριλίου 1995, είκοσι επτά µήνες µετά την έναρξη λειτουρ-
γίας του πρώτου ΤΒΜ τον Ιανουάριο του 1993 όπως περιγράφεται αναλυτικά στα {6} και {9}. 
Λόγω των επιτακτικών αναγκών ενίσχυσης της ύδρευσης της Αθήνας και επειδή η σήραγγα 
Ευήνου – Μόρνου ολοκληρώθηκε αρκετά ενωρίτερα από το φράγµα, σχεδιάσθηκε και 
κατασκευάσθηκε προσωρινό έργο υδροδότησης που αποτελείτο από χαµηλό φράγµα από 
κυλινδρούµενο σκυρόδεµα και πλευρική υδροληψία, ανάντη του κυρίως φράγµατος αλλά µέσα 
στα όρια του ταµιευτήρα, δεξαµενή εξάµµωσης, αγωγό Φ2000 για τη µεταφορά µε βαρύτητα του 
νερού από τη δεξαµενή εξάµµωσης στη σήραγγα Ευήνου-Μόρνου. Η παροχετευτικότητα του 
έργου ήταν περίπου 12m3/s. Το προσωρινό αυτό έργο λειτούργησε µεταξύ 1995 και 1999 
τροφοδοτώντας τον ταµιευτήρα του Μόρνου µε πάνω από 100x106 m3 νερού ετησίως. 

3 ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
Στο Σχήµα 1 παρατίθεται η γενική διάταξη του φράγµατος, στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται 
χαρακτηριστική διατοµή και στο Σχήµα 3 µηκοτοµή όπου φαίνονται και οι σήραγγες 
τσιµεντενέσεων. Η στέψη του φράγµατος είναι στο +519 m ενώ το κατώφλι του υπερχειλιστή 
βρίσκεται στο +505 m.  
Για την επιτάχυνση της κατασκευής του φράγµατος τοποθετήθηκε στοά τσιµεντενέσεων στην 
επαφή θεµελίωσης – πυρήνα στην ευρεία κοίτη και στο αριστερό αντέρεισµα του φράγµατος (Σχ. 
3, Φωτ. 1). Στο δεξιό αντέρεισµα διανοίχθηκαν σήραγγες τσιµεντενέσεων. Οι τσιµεντενέσεις 
κουρτίνας εκτελέσθηκαν δια των στοών και σηράγγων ταυτόχρονα µε την κατασκευή του 
αναχώµατος.  
Η κατασκευή του φράγµατος άρχισε το 1992.  Η έναρξη διάστρωσης υλικού πυρήνα έγινε το Μάιο 
του 1995 και το επίχωµα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 1997. Έχει ύψος 126m από τη 
στάθµη θεµελίωσης, ευρύ κεντρικό αργιλικό πυρήνα και κελύφη από αµµοχάλικα ποταµού και 
λιθορριπή ψαµµιτικού φλύσχη. Γενικά στοιχεία για τη µελέτη και την κατασκευή του φράγµατος 
δίδονται στα {3}, {5},{11}, {12}, {13}και{16}.  Ο πυρήνας κατασκευάσθηκε από ιλυολιθικό 
φλύσχη µε ειδική µέθοδο απόληψης, έχει εξωτερική κλίση 3:1 (κατ.:οριζ.).  και είναι εφοδιασµένος 
µε πληθώρα οργάνων παρακολούθησης. Όργανα τοποθετήθηκαν στις ∆ιατοµές IV, IX και XI του 
φράγµατος καθώς και σε πολλές ενδιάµεσες θέσεις, ιδίως στη θεµελίωση. Στοιχεία από την 
ανάπτυξη τάσεων και παραµορφώσεων κατά την κατασκευή, πρώτη πλήρωση και λειτουργία 
δίδονται στα {4}και{16}.  



 

1: ΠΥΡΗΝΑΣ
2: ΦΙΛΤΡΟ
3: ΖΩΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ
4: ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟΥ

5: ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΦΛΥΣΧΗ
6: ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟ
7: ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ
8: ΤΑΠΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ

 

Σχήµα 2: ∆ιατοµή ΙΧ  
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Σχήµα 3: Μηκοτοµή του φράγµατος 

 
 

 

Φωτογραφία 1: Κατασκευή της στοάς τσιµεντενέσεων και του αναχώµατος 



4 ΣΥΝΟ∆Α ΕΡΓΑ 

4.1 Υπερχειλιστής   
Λόγω της τοπογραφίας της θέσης του φράγµατος, σε συνδυασµό µε τον κίνδυνο αστάθειας πρανών 
σε µεγάλο ύψος σε περίπτωση εκτεταµένων εκσκαφών, το έργο υπερχείλισης κατασκευάσθηκε, 
στο µεγαλύτερο µήκος του, υπόγειο. Το έργο διαστασιολογήθηκε και ελέγχθηκε ώστε να είναι 
δυνατή η παροχέτευση της διοδευµένης Μέγιστης Πιθανής Πληµµύρας. 
Το µήκος της στέψης υπερχείλισης είναι 40m ενώ η διατοµή της σήραγγας είναι τροποποιηµένη 
πεταλοειδής µε διάµετρο 10m. Η προσαρµογή από 40m σε 10m είναι πολύ µεγάλη και για αυτό 
απαιτήθηκε βελτιστοποίηση της γεωµετρίας της επιφάνειας συναρµογής σε φυσικό υδραυλικό 
µοντέλο. Το µήκος της σήραγγας είναι 290m περίπου ενώ ακολουθεί τµήµα ορθογωνικού αγωγού 
πλάτους 10m και µήκους 140m περίπου. Στο µεγαλύτερο µήκος του ο αγωγός αυτός είναι 
κλειστός. Στο κατάντη άκρο του αγωγού κατασκευάσθηκε διάταξη αναπήδησης (flip bucket).  
Η επιλογή σηραγγοειδούς υπερχειλιστή δηµιουργεί ορισµένα ιδιαίτερα θέµατα σχετικά µε την 
ασφαλή λειτουργία του έργου: 

• Στην είσοδο της σήραγγας κατασκευάσθηκε διάταξη που εξασφαλίζει τη διατήρηση 
ελεύθερης ροής µέσα στη σήραγγα. Έως την παροχή των 2000m3/s το έργο σε όλο του το 
µήκος λειτουργεί µε ελεύθερη ροή. Σε µεγαλύτερες παροχές, η διάταξη που 
κατασκευάσθηκε προκαλεί έλεγχο της ροής τύπου οπής (orifice control) αποµακρύνοντας 
τον κίνδυνο εµφάνισης διαλείπουσας ροής (slug flow) µέσα στη σήραγγα. 

• Επειδή η κινούµενη φλέβα νερού παρασύρει αέρα, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση 
εισόδου αέρα στη σήραγγα προκειµένου να αποφευχθούν πολύ χαµηλές υποπιέσεις. Για 
παροχές άνω των 2000m3/s  η είσοδος αέρα στην ελεύθερη διατοµή της σήραγγας είναι 
δυνατή µόνο από τα κατάντη. Ελέγχθηκε ότι η ελεύθερη διατοµή είναι στην περίπτωση 
αυτή επαρκής για την παροχή αέρα χωρίς µεγάλη πτώση της πίεσης µέσα στη σήραγγα. 

• Επειδή σε µεγάλες παροχές αναπτύσσονται ταχύτητες ροής που προσεγγίζουν τα 40m/s 
και ο δείκτης σπηλαίωσης στο κατάντη τµήµα του υπερχειλιστή λαµβάνει τιµές µικρότερες 
του 0,20, ελήφθησαν ιδιαίτερα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών από σπηλαίωση. 
Συγκεκριµένα  σχεδιάσθηκαν, βελτιστοποιήθηκαν σε φυσικό υδραυλικό µοντέλο και 
κατασκευάσθηκαν τρεις διατάξεις αερισµού της ροής {8}. Η πρώτη  από ανάντη διάταξη 
σχεδιάσθηκε ώστε να αποτελεί και συναρµογή µεταξύ της πεταλοειδούς διατοµής της 
σήραγγας και της ορθογωνικής διατοµής του κατάντη τµήµατος. 

• Επειδή οι σηραγγοειδείς υπερχειλιστές εµφανίζουν µεγάλες ειδικές παροχές (στην 
περίπτωση του Ευήνου 200m3/s ανά µέτρο πλάτος του υπερχειλιστή), είναι ιδιαίτερα 
υψηλές οι απαιτήσεις για τα κατάντη έργα καταστροφής ενέργειας. Η διάταξη που 
σχεδιάσθηκε αποτελείται από flip bucket, το οποίο σε µικρές παροχές λειτουργεί σαν 
λεκάνη καταστροφής ενέργειας, και στα κατάντη αυτού λεκάνη αποτόνωσης η οποία 
δηµιουργήθηκε µε την κατασκευή υπερπηδητού ρουφράκτη  από σκυρόδεµα στην κοίτη 
του ποταµού στα κατάντη. 

4.2 Σήραγγα Εκτροπής και εκκένωσης 
Το συνδυασµένο έργο εκτροπής και εκκένωσης του Ευήνου αποτελεί εξαιρετικά σπάνια 
περίπτωση δεδοµένου ότι διασχίζει σχεδόν εγκάρσια την κοίτη του ποταµού. Ο σχεδιασµός του 
υπαγορεύθηκε από το συνδυασµό των κατά πολύ ευνοϊκότερων γεωλογικών συνθηκών για 
θεµελιώσεις στο δεξιό αντέρεισµα µε την γεωµετρία της κοίτης του ποταµού (αριστερόστροφη 
καµπύλη) που υπαγόρευε την χάραξη της σήραγγας εκτροπής στο αριστερό αντέρεισµα. 
Το έργο αποτελείται από έργο εισόδου στο δεξιό αντέρεισµα, κλειστό αγωγό µήκους 110m µε 
πλάτος 7,60m που διασχίζει εγκάρσια την κοίτη και σήραγγα πεταλοειδούς διατοµής µε διάµετρο 
7,60m και µήκος 700m δια του αριστερού αντερείσµατος. Η διάταξη αυτή επελέγη έτσι ώστε να 



αποφευχθεί η κατασκευή, στο ασθενές αριστερό αντέρεισµα, πύργου υδροληψίας ύψους 50m για 
τον εκκενωτή πυθµένα. Στο δεξιό αντέρεισµα, όπου συναντώνται παχυστρωµατώδεις ασβεστιτικοί 
ψαµµίτες, αντί πύργου κατασκευάσθηκε κεκλιµένος επί του πρανούς αγωγός υδροληψίας µε δύο 
στόµια. Συγχρόνως, έγινε έτσι δυνατόν να κατασκευασθεί στο αριστερό αντέρεισµα 
σταθεροποιητικό επίχωµα. 
Ο κλειστός αγωγός, ο οποίος ενσωµατώθηκε στο ανάντη πρόφραγµα εδράσθηκε στα αµµοχάλικα 
της κοίτης των οποίων τα χαρακτηριστικά βελτιώθηκαν µε την κατασκευή συνεχούς διαφράγµατος 
πασσάλων jet grouting το οποίο αντικατέστησε και το στεγανωτικό διάφραγµα του προφράγµατος. 
Η σχεδόν εγκάρσια διάσχιση της κοίτης από το έργο απαίτησε να υπάρξει η εξής αλληλουχία 
φάσεων προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία: [α] ολοκληρώθηκε η σήραγγα και το έργο εξόδου, [β] 
ο υπαίθριος αγωγός ολοκληρώθηκε µε εξαίρεση ένα µόνο τµήµα ώστε να διέρχεται η ροή του 
ποταµού, [γ] η θερινή ροή του ποταµού παροχετεύθηκε µέσα από αγωγό «by-pass» τύπου 
ARMCO Φ4000 στο δεξιό αντέρεισµα κατά την κατασκευή του τελευταίου τµήµατος του 
υπαίθριου αγωγού και [δ] το έργο εκτροπής τέθηκε σε λειτουργία. 

5 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
Κατά την κατασκευή του έργου ενεργοποιήθηκαν δύο κατολισθήσεις στα αριστερά πρανή του 
ταµιευτήρα. Η πρώτη µόλις ανάντη της περιοχής εισόδου του υπερχειλιστή (κατολίσθηση 1993) 
και η δεύτερη 500 m ανάντη του άξονα του φράγµατος (κατολίσθηση ΕΟ 24). 

5.1 Κατολίσθηση του 1993 
Η κατολίσθηση ενεργοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1993 λόγω εκσκαφών στον πόδα της, κατά την 
κατασκευή της νέας οδού πρόσβασης προς το φράγµα (Σχήµα 4, Φωτ. 2). Έρευνες έδειξαν ότι η 
επιφάνεια ολίσθησης βρισκόταν σε βάθος 25m και αφορούσε 600.000m3 αργιλικών κολλουβίων τα 
οποία ολίσθαιναν κοντά στην επαφή τους µε τον υποκείµενο ψαµµιτικό φλύσχη. Ο υδροφόρος ορί-
ζοντας στην κατολίσθηση   ήταν πολύ ψηλά σε αντίθεση µε τη γειτονική περιοχή του υπερ-
χειλιστή. 
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Φωτογραφία 2. [α] Γενική άποψη κατολίσθησης, [β] Επιφάνεια ολίσθησης 
 

 
Ανάστροφες αναλύσεις έδειξαν ότι η αντοχή στην επιφάνεια ολίσθησης ήταν πολύ χαµηλή (c'=0, 
φ'=14ο), κοντά στην παραµένουσα των αργιλικών υλικών µέσης έως χαµηλής πλαστικότητας που 
απαρτίζουν τα κολλούβια του φλύσχη. Εγκαταστάθηκαν φρέατα αντλήσεων ως  προσωρινά µέτρα 
σταθεροποίησης τα οποία ήταν αποδοτικά για ένα έτος περίπου αλλά προοδευτικά αχρηστεύτηκαν 



από τη συνεχιζόµενη µετακίνηση. Τον Αύγουστο του 1994 µετά από µια πολύ ισχυρή νεροποντή 
έγινε αιφνίδια µετακίνηση κατά 20 m περίπου της ήδη ενεργοποιηµένης µάζας καθώς και 
επέκταση της κατολίσθησης προς τα άνω (διακεκοµµένη γραµµή στη Φωτ. 2 και το Σχ. 4).  Οι 
φάσεις της ενεργοποίησης παρουσιάζονται στο {1}.  
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Σχήµα 5: Κατολίσθηση 1993 - ∆ιατοµή Α-Α’ µε τα µέτρα σταθεροποίησης. 
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Σχήµα 4. Κατολίσθηση 1993 [α] Θέση κατολίσθησης, [β] ∆ιάταξη έργων αποκατάστασης 
 

 
Τα µέτρα οριστικής σταθεροποίησης περιελάµβαναν: 

• διευθέτηση της επιφανειακής απορροής µε κατασκευή έργων σύλληψης και απαγωγής του 
νερού των ρεµάτων που εισέρεαν στην κατολίσθηση 

•  Αποστραγγιστική σήραγγα µήκους 690 m σε δύο κλάδους που εισέρχεται κατάντη του 
φράγµατος σε υψόµετρο 475.30m και διέρχεται κάτω από την κατολίσθηση εντός του 
ψαµµιτικού φλύσχη. Έχει πεταλοειδή µορφή, πλάτος εκσκαφής 3.65 m και µέσο ύψος 
εκσκαφής 3.70m.  Η σήραγγα έχει επένδυση από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, ενισχυµένο 
µε δοµικό πλέγµα, πλην της πλάκας δαπέδου και των βάσεων των πλευρικών τοιχωµάτων 
έως ύψους 1.00 m από το δάπεδο, τα οποία  κατασκευάστηκαν από συµβατικό σκυρόδε-
µα. ∆ια της σήραγγας διανοίχθηκαν αποστραγγιστικές γεωτρήσεις για την ταχεία 
στράγγιση της βραχοµάζας. Η θέση των σηράγγων φαίνεται στα Σχήµατα 4 και 5. Ο 



κατώτερος, Βόρειος, κλάδος (∆Ε) της σήραγγας τοποθετήθηκε στο πλησιέστερο προς τον 
ταµιευτήρα σηµείο που θεωρήθηκε ασφαλές έναντι σηµαντικών εισροών από τον 
ταµιευτήρα. Το δάπεδό του βρίσκεται σε υψόµετρο 486 m περίπου. Η οροφή της σήραγ-
γας τοποθετήθηκε 2 διαµέτρους τουλάχιστον κάτω από την επαφή κολλουβίων – φλύσχη. 

• Στην κεντρική περιοχή της κατολίσθησης διανοίχτηκαν 71 κατακόρυφα φρέατα στράγ-
γισης Φ300 mm (Σχ. 4 και 5) σε κάνναβο 10 x 10m περίπου µε µέσο µήκος 35m. Τα 
φρέατα διαπερνούν την επιφάνεια ολίσθησης και επιτρέπουν την στράγγιση δια 
βαρύτητος προς τον στραγγιζόµενο από τη σήραγγα υποκείµενο ψαµµιτικό φλύσχη. 

• Επέκταση του αναχώµατος ώστε να δρα ως αντίβαρο ποδός (Σχ. 5)  

Τα έργα ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2001. Έκτοτε, η κατολίσθηση είναι απολύτως 
σταθεροποιηµένη και τα έργα στράγγισης λειτουργούν αποτελεσµατικά. Στοιχεία για τη 
συµπεριφορά της κατολίσθησης, τις διηθήσεις, την ανάπτυξη των πιέσεων πόρων κλπ. 
παρουσιάζονται στο {14}.  

5.2 Κατολίσθηση της Επ.Ο. 24 
Από το πρώτο έτος της κατασκευής των έργων, το 1993, εντοπίσθηκε ένας ερπυσµός στο αριστερό 
πρανές, 100 m περίπου πάνω από την ανώτατη στάθµη του ταµιευτήρα και 500 m περίπου ανάντη 
του άξονα του φράγµατος. Στην περιοχή δεν έγιναν αξιόλογα χωµατουργικά έργα. Οι ρωγµές που 
παρατηρήθηκαν κυρίως στους πτερυγοτοίχους ενός οχετού διευρύνονταν και τελικώς την Άνοιξη 
του 1996, µετά από µια ιδιαίτερα υγρή περίοδο, οι ρωγµές διευρύνθηκαν πολύ και παρατηρήθηκε 
µεγάλη καθίζηση εκατέρωθεν του τεχνικού σε εύρος 150m περίπου. Στο διάστηµα αυτό η συνολι-
κή καθίζηση ήταν της τάξεως των 3m µε οριζόντια µετακίνηση της τάξεως του 1m. Τα όρια της 
ενεργοποιηµένης περιοχής ήταν ασαφή πλευρικά, λόγω της φυτοκάλυψης αλλά ο πόδας της 
ολίσθησης ήταν στο επίπεδο της παραλίµνιας Επ.Ο. 24 (υψόµετρο +520 περίπου) και ο καθρέπτης 
σε υψόµετρο +650 m (Σχ. 6 και 7).  
∆ιαπιστώθηκε µετά από έρευνες ότι το βάθος της κατολίσθησης ήταν 20 m περίπου στην κεντρική 
περιοχή κοντά στην επαφή του µανδύα του φλύσχη µε τον υποκείµενο φλύσχη, ο οποίος στην 
περιοχή αποτελείται από εναλλαγές ψαµµιτών µε ιλυολίθους µε κατά τόπους επικράτηση των 
ιλυολίθων. Η στάθµη του υπόγειου ορίζοντα βρέθηκε πολύ υψηλά. 
Κατάντη του πόδα της ολίσθησης υπάρχει ακόµη µεγαλύτερο πάχος µανδύα. Επίσης από την 
περιοχή της κοίτης  αφαιρέθηκε σηµαντικό πάχος αµµοχαλίκων, γεγονός που πιθανώς θα είχε  
αποσταθεροποιητική δράση. Τέλος η πλήρωση του ταµιευτήρα θα αποσταθεροποιούσε περαιτέρω 
την περιοχή.  
Εκτιµήθηκε ότι η οποιαδήποτε περαιτέρω ενεργοποίηση θα γινόταν µε αργούς ρυθµούς και δεν θα 
επηρέαζε τον ταµιευτήρα και τα έργα του φράγµατος. Αποφασίσθηκε όµως να κατασκευασθούν 
µέτρα σταθεροποίησης κυρίως για να αποτρέψουν προβλήµατα αποκοπής της Επ.Ο. 24. 
Τα µέτρα σταθεροποίησης περιελάµβαναν: 

 Εκτροπή του χειµάρρου που διατρέχει την κατολίσθηση σε παρακείµενο χείµαρρο, που 
έγινε υψηλότερα από την κεφαλή της. 
 Αποστραγγιστικές σήραγγες µήκους 700 m περίπου µε ακτινικές αποστραγγιστικές 
γεωτρήσεις που βοηθούν τη στράγγιση της κατολίσθησης. 
 Επίχωµα ποδός από προϊόντα εκσκαφών του φράγµατος εδραζόµενο στο επίπεδο της 
κοίτης για να αποτρέψει γενικευµένη ολίσθηση του πρανούς.  

 



 
Σχήµα 6: Όρια κατολίσθησης της Επ.Ο. 24 και έργα αποκατάστασης 
 

Τα έργα κατασκευάσθηκαν το 2000-2001 και τοποθετήθηκε σειρά οργάνων παρακολούθησης (Σχ. 
6 και 7). Η µελέτη, η κατασκευή και η συµπεριφορά της κατολίσθησης παρουσιάζονται στο {15}. 
Στην ασφαλτοστρωµένη Επ.Ο. 24 δεν έχουν παρουσιασθεί ενδείξεις µετακινήσεων. Η 
παρακολούθηση της κατολίσθησης µέχρι σήµερα δείχνει ότι οι µετακινήσεις είναι στα όρια του 
µετρητικού σφάλµατος, η σήραγγα ανταποκρίνεται ταχέως στις βροχοπτώσεις και η στάθµη του 
υπόγειου ορίζοντα παρουσιάζει ταπείνωση {15}.  



 

 
Σχήµα 7: ∆ιατοµή ΧΧ’ κατά µήκος της κατολίσθησης. 
 

6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
Τα έργα του φράγµατος και της υδροληψίας, καθώς και τα µέτρα σταθεροποίησης των 
κατολισθήσεων ολοκληρώθηκαν την Άνοιξη του 2001. Ταυτόχρονα καταστρώθηκε και τέθηκε σε 
εφαρµογή ο σχεδιασµός των διαδικασιών πρώτης πλήρωσης και αντιµετώπισης εκτάκτων 
συνθηκών. Ο σχεδιασµός περιελάµβανε την τοποθέτηση υπευθύνων για την κατάκλυση, την 
λεπτοµερή καταγραφή των διαδικασιών και των µεθόδων αντιµετώπισης αναµενόµενων αλλά και 
εκτάκτων συµβάντων και τέλος την οργάνωση συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης και 
οργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας, µετά και τα σενάρια πληµµύρας που προέβλεψε η µελέτη 
θραύσης του φράγµατος.  
Για το έργο εκκένωσης κατασκευάσθηκε στη σήραγγα εκτροπής και κάτω από τον άξονα του 
φράγµατος πώµα από σκυρόδεµα και τοποθετήθηκαν θυροφράγµατα (θυρόφραγµα λειτουργίας και 
εφεδρικό). Ο εξοπλισµός των θυροφραγµάτων έχει εγκατασταθεί σε υπόγειο θάλαµο ο οποίος 
προσπελαύνεται µε σήραγγα. 
Αµέσως µετά την τοποθέτηση των θυρών έµφραξης της εισόδου της σήραγγας εκτροπής τον 
Ιούλιο του 2001, κατασκευάσθηκε πώµα από σκυρόδεµα στο ανάντη άκρο του υπαίθριου αγωγού 
και τοποθετήθηκαν µεταλλικές κοίλες δοκοί έµφραξης στις δύο εισόδους της υδροληψίας του 
εκκενωτή. Στη συνέχεια κατασκευάσθηκε το πώµα θυροφραγµάτων και τοποθετήθηκε ο 
εξοπλισµός. Επειδή κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ο υπαίθριος αγωγός εκτροπής ήταν κενός 
ενώ είχε ανέλθει η στάθµη στον ταµιευτήρα, υπήρξε ιδιαίτερη µέριµνα για τον έλεγχο των 
εισροών. Μετά την ολοκλήρωση των θυροφραγµάτων ακολούθησε η ελεγχόµενη πλήρωση µε 
νερό του ανάντη των θυροφραγµάτων τµήµατος µε ταυτόχρονη απαγωγή του αέρα. Για την 
διαδικασία αυτή είχαν προβλεφθεί αγωγοί εγκιβωτισµένοι στο σκυρόδεµα του έργου εκτροπής. 
Μετά την εξισορρόπηση της εσωτερικής υδροστατικής πίεσης στο έργο και αυτής στον ταµιευτήρα 
αφαιρέθηκαν οι κοίλοι δοκοί έµφραξης από τις εισόδους του εκκενωτή. 
Η άνοδος της στάθµης µπορούσε µερικώς να ελεγχθεί µέσω της λειτουργίας της σήραγγας 
µεταφοράς Ευήνου – Μόρνου. Αυτό δεν απαιτήθηκε µέχρι το ∆εκέµβριο του 2001, οπότε η 
στάθµη της λίµνης ανέβηκε εξαιρετικά απότοµα. 
Η διακύµανση της στάθµης της λίµνης τα πρώτα έτη λειτουργίας, η οποία εξαρτάται και από την 
λειτουργία της σήραγγας µεταφοράς, παρουσιάζεται στο Σχήµα 8. Τον Μάρτιο του 2006 η λίµνη 
υπερχείλισε για πρώτη φορά επί 20 ηµέρες περίπου µε µέγιστη εκτιµώµενη παροχή 110 m3/sec 
µετά από µια πολύ υγρή περίοδο. Στη Φωτογραφία 3 φαίνεται η εκτίναξη του νερού αριστερά 
(περίπου 100 m3/sec) και ο πίδακας της οικολογικής παροχής στα δεξιά (1 m3/sec). 
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Σχήµα 8: ∆ιακύµανση της στάθµης του ταµιευτήρα. 
 
 

 
Φωτογραφία 3: Λειτουργία υπερχειλιστή και οικολογικής παροχής. 

7 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
Η συµπεριφορά του φράγµατος στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του είναι αναµενόµενη και 
απολύτως ικανοποιητική. 
Η ανάπτυξη τάσεων και παραµορφώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία παρουσιάζονται στα 
{4} και {16}. Στον πυρήνα αναπτύχθηκαν υψηλές πιέσεις πόρων κατά την κατασκευή, µε 
εξαίρεση µια ξηρότερη ζώνη, οι οποίες ακολούθως παρουσίασαν µείωση λόγω στερεοποίησης. Η 
πίεση του ταµιευτήρα επηρεάζει κατά κανόνα τις πιέσεις πόρων µε κάποιες περιοχές να δείχνουν 
άµεση απόκριση (κοντά στην ανάντη παρειά και κοντά στη θεµελίωση) και άλλες να επηρεάζονται 
λιγότερο. 
Ο πυρήνας παρουσιάζει πολύ µικρή τάση αψίδωσης και οι µέσες ολικές τάσεις είναι πάντα 
υψηλότερες από την αντίστοιχη πίεση του ταµιευτήρα.   



Στο Σχήµα 9 παρουσιάζονται οι µέγιστες µετακινήσεις στη στέψη. Κατά την περίοδο ανάπαυσης 
µεταξύ 1997 και 2001 οι καθιζήσεις ήταν 12 cm περίπου µε έντονα πτωτικό ρυθµό που λίγο πριν 
την κατάκλυση είχε ελαχιστοποιηθεί. Η πρώτη πλήρωση της λίµνης και η επακόλουθη έντονη 
διακύµανση της στάθµης επιτάχυνε προσωρινά τις καθιζήσεις αλλά λίγα χρόνια µετά ο ρυθµός των 
καθιζήσεων έχει µειωθεί. Με βάση την εµπειρία αλλά και αριθµητικές αναλύσεις σε άλλα 
φράγµατα, {2}, εκτιµάται ότι η διακύµανση της στάθµης θα προσθέτει καθιζήσεις, οι οποίες όµως 
θα βαίνουν µειούµενες. Οι οριζόντιες µετακινήσεις στη στέψη είναι πολύ µικρές, συνήθως µόλις 
εκτός των µετρητικών σφαλµάτων και δείχνουν µια µικρή τάση πλευρικής εξάπλωσης. 
Οι διηθήσεις δια των στραγγιστικών σηράγγων και των σηράγγων πρόσβασης προς τις σήραγγες 
τσιµεντενέσεων είναι µικρές και κατά κανόνα επηρεάζονται περισσότερο από τις βροχοπτώσεις 
και λιγότερο από τη στάθµη του ταµιευτήρα. Εξαίρεση αποτελεί ο χαµηλός κλάδος της 
στραγγιστικής σήραγγας της κατολίσθησης του 1993, η παροχή του οποίου αυξάνεται σηµαντικά 
όταν η στάθµη της λίµνης υπερβεί το +495 m. Οι διηθήσεις αυτές δεν εµπνέουν καµιά ανησυχία 
για το φράγµα και οι απώλειες νερού είναι µηδαµινές. 
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Σχήµα 9: Μέγιστες µετακινήσεις στη στέψη µετά την κατασκευή 

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Κύριος για τη µελέτη και κατασκευή του φράγµατος και της σήραγγας Ευήνου - Μόρνου ήταν το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.) µε αρµόδια την 
Ειδική Υπηρεσία Οδικών Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Υ.∆.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε.). Υπεύθυνοι για τον 
τελικό σχεδιασµό του φράγµατος ήταν οι εταιρείες Γ. Καραβοκύρης και Συν/τες, ΟΤΜ και 
Ε∆ΑΦΟΣ. Η κατασκευή του έργου έγινε από την Ελληνο – Ιταλο – Αυστριακή Κοινοπραξία, την 
οποία αποτελούσαν οι εταιρείες ΑΕΓΕΚ, ΜΕΤΩΝ, ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ, SELI και JAEGER. Η 
κατασκευή των σταθεροποιητικών έργων των κατολισθήσεων έγινε από την Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ – 
ΜΕΤΩΝ – ΤΕΡΝΑ. Η κατασκευή των Η/Μ εργασιών έγινε από την ΤΕΡΝΑ. 
Το έργο παρέλαβε και παρακολουθεί από το 2003 η ΕΥ∆ΑΠ.  
Ευχαριστούµε όλους για τη συνεργασία. 
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SUMMARY: The Evinos project includes a 126m high earth dam with a central clay core and a 29 
km long water conveyance tunnel, linking the reservoir to the Mornos lake. The design and 
construction of the earth dam, the stabilization of two significant landslides on the left banks of the 
reservoir and the closure of the diversion tunnel and the first impoundment in 2001 are briefly 
presented. Finally, some information is provided on the behaviour of the dam during construction 
and operation. 
 
 


