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Α-1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Φράγμα Βαλσαμιώτη βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, πλησίον του οικισμού 
Βατολάκου. Η έμφραξη πραγματοποιήθηκε το 2014, όμως το φράγμα δεν αξιοποιείται πλήρως λόγω 
σημαντικών διαρροών από το δάπεδο της στοάς τσιμεντενέσεων οι οποίες δεν επιτρέπουν την ασφαλή 
πλήρωσή του στη μέγιστη στάθμη. 
 
 

Α-2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΡΓΟΥ 
 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Μετά την περαίωση των εργασιών του φράγματος Βαλσαμιώτη και την είσοδο νερού εντός του 
ταμιευτήρα, παρουσιάστηκαν μικρές διαρροές εντός της στοάς τσιμεντενέσεων οι οποίες 
χαρακτηρίστηκαν ως επουσιώδεις και αντιμετωπίστηκαν από τον ανάδοχο του έργου. Η αποκατάσταση 
των βλαβών αυτών δεν μπορούσε να θεωρηθεί πλήρης πριν τη δοκιμή της λειτουργίας του ταμιευτήρα 
σε πλήρη στάθμη.  
 Κατά την πρώτη πλήρη πλήρωση του ταμιευτήρα (Μάρτιος 2015) διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα 
σημαντικές διαρροές οι οποίες καθιστούσαν μη λειτουργικό το φράγμα Βαλσαμιώτη και επομένως οι 
έως τότε εργασίες αποκατάστασης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν επιτυχείς. Η έκταση δε των 
διαρροών αυτών (κυρίως εντός της κατασκευαστικά στεγανής στοάς τσιμεντενέσεων) ήταν τόσο 
μεγάλη ώστε οι βλάβες να θεωρούνται πλέον ουσιώδεις (προκαλώντας δε έντονη ανησυχία για την 
μελλοντική συμπεριφορά του φράγματος εάν δεν πραγματοποιηθεί προσπάθεια περιορισμού των 
ανωτέρω διαρροών).  
 Οι αρχικές εργασίες αποκατάστασης περιλάμβαναν ρητινενέσεις στην επιφάνεια του 
σκυροδέματος της στοάς τσιμεντενέσεων καθώς και τσιμεντενέσεις στη διεπιφάνεια του φυσικού 
εδάφους και του δαπέδου της ανωτέρω στοάς, παρουσιάζοντας τοπικά σημαντικές απορροφήσεις. Εκ 
του αποτελέσματος (μείωση των διαρροών σε ποσοστό 50%) κρίνεται ότι η τεχνική έκθεση του 
συμβούλου του έργου προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό τη φύση του προβλήματος (αποδεικνύοντας την 
όδευση σημαντικών ποσοτήτων υδάτων τόσο εντός της μάζας του σκυροδέματος όσο και μεταξύ της 
διεπιφάνειας του φυσικού εδάφους και της στοάς τσιμεντενέσεων).   
Καθώς όμως οι διαρροές μετά το πέρας των επεμβάσεων δεν χαρακτηρίζονται αποδεκτές, 
παρουσιάζουν δε αυξητική τάση, η συνέχιση των τσιμεντενέσεων πρέπει να ολοκληρωθεί.  
 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Ως πρώτο βήμα διερεύνησης των επιμέρους δυνατοτήτων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της 
στεγανότητας της ζώνης έδρασης της στοάς τσιμεντενέσεων και των αντερεισμάτων, κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση περιστροφικών κατακόρυφων γεωτρήσεων εκτέλεσης δοκιμών 
υδατοπερατότητας - εισπίεσης νερού, σε κατάλληλες θέσεις, για τον προσδιορισμό της υφιστάμενης 
διαπερατότητας των σχηματισμών της ζώνης θεμελίωσης της στοάς τσιμεντενέσεων, αλλά και του 
αριστερού αντερείσματος ανάντη του φράγματος (ζώνης διαρροών προς Τζιγκούνια). 
 
• Προτείνεται η πραγματοποίηση τριών γεωτρήσεων εκτέλεσης δοκιμών τύπου Lugeon ανά 
αντέρεισμα, από τα αντίστοιχα κεκλιμένα τμήματα της στοάς τσιμεντενέσεων, καθώς και δύο 
γεωτρήσεων για την πραγματοποίηση δοκιμών τύπου Lugeon στη ζώνη του αριστερού αντερείσματος 
του ταμιευτήρα, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο. 
• Στη ζώνη έδρασης των στοών τσιμεντενέσεων προτείνεται η εκτέλεση δοκιμών εισπίεσης νερού 
τύπου Lugeon, ανά περίπου 3,0μ ή σε μικρότερα διαστήματα, αναλόγως της δομής του  διατρηόμενου 
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σχηματισμού. Οι εν λόγω γεωτρήσεις θα προχωρήσουν σε βάθος έως 20,0μ, αναλόγως των 
αποτελεσμάτων των επιμέρους δοκιμών. 
• Στη ζώνη του αριστερού αντερείσματος του ταμιευτήρα προτείνεται η εκτέλεση δοκιμών εισπίεσης 
νερού τύπου Lugeon, ανά περίπου 5,0μ ή σε μικρότερα διαστήματα, αναλόγως της δομής του 
διατρηόμενου σχηματισμού. Οι εν λόγω γεωτρήσεις θα προχωρήσουν σε βάθος έως 30,0μ ÷ 40,0μ, 
αναλόγως του υψομέτρου της κεφαλής των γεωτρήσεων. 
• Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στην υφιστάμενη (αρχική) κατάσταση και αργότερα, από τις ίδιες 
οπές ελέγχου, θα γίνουν δοκιμές διαπερατότητας για τη διερεύνηση της απόδοσης των επιμέρους 
εργασιών στεγάνωσης. 
• Παράλληλα προτείνεται η πραγματοποίηση δύο γεωτρήσεων εκτέλεσης δοκιμών τύπου Lefranc ανά 
αντέρεισμα, βάθους 20,0μ έκαστη. Εκτέλεση δοκιμών σταθερής παροχής ανά 5,0μ ή σε μικρότερα 
διαστήματα, αναλόγως της δομής του διατρηόμενου σχηματισμού. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν 
στην υφιστάμενη (αρχική) κατάσταση. 
 

Στα πλαίσια της συνολικής παρακολούθησης των ροών προς το ανώτερο τμήμα του οικισμού 
Βατόλακκου, προτείνεται η διάνοιξη δύο περιστροφικών γεωτρήσεων (μη δειγματοληπτικών), βάθους 
30,0μ έως 50,0μ, και η τοποθέτηση πιεζομετρικών φιλτροσωλήνων (ελεύθερης στάθμης), με σκοπό 
την παρακολούθηση των μεταβολών της στάθμης των υπόγειων υδάτων στις εν λόγω περιοχές, με τη 
σταδιακά ανύψωση της στάθμης του ταμιευτήρα. 

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία της 
συμπεριφοράς του έργου - από πλευράς διαρροών - ακολουθεί ο σχεδιασμός των νέων μέτρων 
στεγανοποίησης - ενεματώσεων, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αριθμητικές αναλύσεις προσδιορισμού 
υπογείων ροών και απόκρισης της κατασκευής σε μακροχρόνιες συνθήκες. 
 
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να προσκομίσει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση των 
εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα χώρου αλλά και την ύπαρξη κλιμάκων από σκυρόδεμα  
εντός των στοών του φράγματος. Για την κίνηση των μηχανημάτων του εντός των στοών, δύναται να 
κατασκευάσει ειδικό φορείο από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, ενώ θα αναλάβει και την 
εγκατάσταση καλωδίων εντός της στοάς τσιμεντενέσεων ικανών να αναλάβουν τα αναμενόμενα 
φορτία του εξοπλισμού του. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν πληρώνονται ιδιαίτερα. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 
 
Παραδοτέα: Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας σύμφωνα με το άρθρο Γ.Τ.Ε. 3 του κανονισμού 

προεκτιμώμενων αμοιβών 
 

Α-3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

Η έναρξη της σύμβασης αρχίζει με τον έλεγχο επι τόπου του έργου από τον μελετητή και την υποβολή 
του προτεινόμενου προγράμματος εκτέλεσης των εργασιών (καθορισμός τελικών θέσεων και 
υψομέτρων γεωτρήσεων) για έγκριση από τη διευθύνουσα υπηρεσία.  
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της παρούσας σύμβασης ορίζεται δε πέντε (5) μήνες. Ο καθαρός 
συμβατικός χρόνος για τη σύνταξη και την υποβολή της μελέτης είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης.  
Στον ως άνω χρόνο δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι ελέγχου και έγκρισης των μελετών. Οι 
προαναφερόμενοι χρόνοι έχουν ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών την ημερομηνία υπογραφής 
του συμφωνητικού εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό. Τυχόν παρατάσεις του καθαρού χρόνου 
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εκπόνησης δύναται να χορηγηθούν στον ανάδοχο για καθυστερήσεις που οφείλονται στην διάθεση 
στοιχείων κ.λπ. από τον εργοδότη. 
 
 

Α-4 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Τα ποσοτικά στοιχεία και η εκτιμώμενη δαπάνη αναφέρονται στον πίνακα προεκτίμησης αμοιβής 
μελετών. 
Η συνολική αμοιβή εκτιμάται σε 74.386,81 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) 
Σύμφωνα με το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής της Μελέτης, το συνολικό κόστος της μελέτης της 
παρούσας σύμβασης είναι: 
 
Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες (21) : 52.164,66 € 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) : 7.824,70 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%): 59.989,36 € 
ΦΠΑ (24%) : 14.397,45 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 74.386,81 € 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 76 παράγραφος 4, όπως προστέθηκε με τον Ν.4472/2017 άρθρο 
119 παρ.5Α, στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον των επιχειρήσεων 
που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήποτε αναφορά 
αντίθετη με τα παραπάνω, καταργείται. 
Με τον Ν. 4278/04-08-2014 άρθρο 59 καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 
Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 71/ΦΕΚ 112/Α/03.07.2019, άρθρο 39 παράγραφος 2 όπως αντικαταστάθηκε με το 
Ν. 4635/2019 άρθρο 188 παρ. 4, τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο 
Μητρώο Γραφείο Μελετητών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομικού πλαισίου που ίσχυε 
ως τις 02 Ιουλίου 2019. 
Τα πτυχία και τάξεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το ανωτέρω ΠΔ 71/03-07-2019 ΦΕΚ 112Α άρθρο 39 
παρ.2, κατά το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν τα πτυχία τα οποία ήταν σε ισχύ την 03-07-2019, 
(βλέπε Ν. 3316/2005 άρθρο 39 παράγραφοι 4 και 6) και κατά τις ανάγκες της μελέτης, όπως 
προσδιορίζονται από την Υπηρεσία, για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς είναι: 
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατ. 21) Β και άνω 
 
Σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 71 / ΦΕΚ 112Α/03.07.2019, άρθρο 39 παράγραφος 2 όπως 
αντικαταστάθηκε με το ν.4635/19 άρθρο 188 παρ.4 , τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο 
Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείο Μελετητών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 
εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31 Δεκεμβρίου 2020 , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
νομικού πλαισίου που ίσχυε ως τις 02 Ιουλίου 2019.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση και για τις αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, για την ολοκλήρωση της 
παρούσας σύμβασης, κατά το προϊσχύον του ΠΔ 71/19 (Ν. 3316/05 άρθρο 39 παρ. 4, 5 και 6, και ΠΔ 
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138/09 άρθρο 14), ο προσφέρων οικονομικός φορέας - ανά κατηγορία - πρέπει θα διαθέτει τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους - στελέχωση (αναφέρονται κατ’ ελάχιστον): 
Για την κατηγορία Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) απαιτείται: τάξη πτυχίου Β και άνω 
 
Σε περίπτωση ένωσης η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα (1) τουλάχιστον, από τα 
μέλη της ένωσης. 
 

Α-5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
 
Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε  
Λογαριασμός 91.98.03 
 
 

 
 
 
 

Ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ 
 

Μάρκος Πατρελάκης 
 


