
 
 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «Γεωτρήσεις και δοκιμές εισπίεσης για τον καθορισμό των εργασιών στεγάνωσης 

του Φράγματος Βαλσαμιώτη» 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός: 59.950,00 € (προ ΦΠΑ 24%) 74.338,00€ (Με ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARISTEIDIS 
PAPADOGI
ANNIS

Digitally signed by ARISTEIDIS 
PAPADOGIANNIS 
DN: o=Hellenic Public Administration 
Certification Services, 
serialNumber=ERMIS-19555838, 
ou=YPOURGEIO YPODOMON KAI 
METAFORON, ou=MINISTRY OF 
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT, 
c=GR, 
email=papadogiannis_ar@hotmail.com, 
sn=PAPADOGIANNIS, 
givenName=ARISTEIDIS, ou=ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, cn=ARISTEIDIS 
PAPADOGIANNIS 
Date: 2021.09.23 13:38:58 +03'00'



ΕΡΓΟ: Γεωτρήσεις και δοκιμές εισπίεσης για την ενίσχυση της στεγανότητας του Φράγματος Βαλσαμιώτη                                                                                                                                                    
Σελ: 2/5 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΕΚΘΕΣΗ 

Περιεχόμενα 

Α-1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ........................................................................................ 2 

Α-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................................................................................... 2 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ..................................................................................................................................................... 2 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ..................................................................................................... 3 

Α-3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ..................................................................................................... 4 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ....................................................................................................................................... 4 

Α-4 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .................................................................................................................................. 4 

Α-5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ..................................................................................................................................... 4 

Α-6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΣΧΕΔΙΑ) ............................................................................................................................ 5 

Α-7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ............................................................................................................... 5 

 

 

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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

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).   
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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 ΕΡΓΟΥ – 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 (Lugeon), 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). 
• Περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση τριών γεωτρήσεων εκτέλεσης δοκιμών τύπου Lugeon ανά 
αντέρεισμα (μέσου βάθους 20,00μ), από τα αντίστοιχα κεκλιμένα τμήματα της στοάς 
τσιμεντενέσεων, καθώς και μίας  γεώτρησης για την πραγματοποίηση δοκιμών τύπου Lugeon στη 
ζώνη του αριστερού αντερείσματος του ταμιευτήρα, σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο και τις 
οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
• Στη ζώνη έδρασης των στοών τσιμεντενέσεων θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση δοκιμών εισπίεσης 
νερού τύπου Lugeon, ανά περίπου 3,0μ ή σε μικρότερα διαστήματα, αναλόγως της δομής του 
διατρηόμενου σχηματισμού. Οι εν λόγω γεωτρήσεις θα προχωρήσουν σε βάθος έως 20,0μ, 
αναλόγως των αποτελεσμάτων των επιμέρους δοκιμών. Εφόσον απαιτηθεί από τα ευρήματα θα 
εκτελεστεί δοκιμή εισπίεσης Lugeon και εντός της στοάς τσιμεντενέσεων στον πυθμένα του 
φράγματος (βάθους επίσης 20,00μ). 
• Στη ζώνη του αριστερού αντερείσματος του ταμιευτήρα πραγματοποιείται η εκτέλεση μίας δοκιμής 
εισπίεσης νερού τύπου Lugeon, ανά περίπου 5,0μ ή σε μικρότερα διαστήματα, αναλόγως της δομής 
του διατρηόμενου σχηματισμού. Η εν λόγω γεώτρηση θα προχωρήσει σε βάθος έως 30,0μ, 
αναλόγως του υψομέτρου της κεφαλής της γεώτρησης. 
• 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. 
 
Στα πλαίσια της συνολικής παρακολούθησης των ροών προς το ανώτερο τμήμα του οικισμού 
Βατόλακκου, τοποθετείται πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (ελεύθερης στάθμης) εντός της γεώτρησης 
βάθους 30,00μ στο αριστερό αντέρεισμα, με σκοπό την παρακολούθηση των μεταβολών της 
στάθμης των υπόγειων υδάτων, 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 θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση ο σχεδιασμός 
των νέων μέτρων στεγανοποίησης - ενεματώσεων, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αριθμητικές 
αναλύσεις προσδιορισμού υπογείων ροών και απόκρισης της κατασκευής σε μακροχρόνιες 
συνθήκες. 
Μετά το πέρας των εργασιών, οι διανοιχθείσες γεωτρήσεις εντός των στοών θα πληρωθούν με 
τσιμεντένεμα. 
 
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, αμοίβεται 
ιδιαίτερα για εργασίες τροποποιήσεων του διατρητικού του εξοπλισμού καθώς και για την 
κατασκευή ραμπών από ξυλεία για την ασφαλή μετακίνηση από θέση σε θέση. Ο ανάδοχος 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. 
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Σύνολο διάτρησης:  

 Τεμ. 
Εκτιμώμενο Μέσο 

Μήκος (μ) 

0-20μ βάθος 
(μ) 

20-40μ βάθος 
(μ) 

Διατρήσεις εντός της στοάς 
τσιμεντενέσεων στο αριστερό  
αντέρεισμα 

3 20 60  

Διατρήσεις εντός της στοάς 
τσιμεντενέσεων στο δεξί 
αντέρεισμα 

3 20 60  

Διατρήσεις (εκτός στοάς) στο 
αριστερό αντέρεισμα (και 
τοποθέτηση πιεζομέτρου) 

1 30 20 10 

Διατρήσεις εντός της στοάς 
τσιμεντενέσεων στον πυθμένα 
του φράγματος  

1 20 
Εφόσον 

απαιτηθεί 
 

ΣΥΝΟΛΟ   140,00 10 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 
Παραδοτέα: Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνα στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 
των δοκιμών εισπίεσης καθώς και τα δεδομένα κατά τη διάρκεια των διατρήσεων. 
 

Α-3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Η έναρξη της σύμβασης αρχίζει με τον έλεγχο επί τόπου του έργου από τον ανάδοχο 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 προαναφερόμενος χρόνος έχουν ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών την ημερομηνία 
υπογραφής του συμφωνητικού εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτό. Τυχόν παρατάσεις του 
χρόνου εκτέλεσης δύναται να χορηγηθούν στον ανάδοχο για καθυστερήσεις που οφείλονται στην 
διάθεση στοιχείων κ.λπ. από τον εργοδότη. 
  

Α-4 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η συνολική δαπάνη για τις εργασίες ανέρχεται σε 44.113,67 € 
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ: 7940,46 € 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) : 7.808,12 € 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 87,85 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%): 59.950,00 € 
ΦΠΑ (24%) : 14.388,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 74.338,00 € 
 

Α-5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε………………. 
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Α-6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΣΧΕΔΙΑ) 

 

Α-7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) 
 

ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

Οι Συντάξαντες             Ο Δντής Υδρ. Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

 

Μ. Πενθερουδάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

Θ. Βουρβαχάκης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

       Μ. Πατρελάκης 

       Πολιτικός Μηχανικός 


