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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου του ταµιευτήρα του Ευήνου
εκδηλώθηκε κατολίσθηση στην Επαρχιακή οδό Αγίου ∆ηµητρίου – Αράχωβας. Από την
διερεύνηση προέκυψε ότι επρόκειτο για επανενεργοποίηση παλαιάς εκτεταµένης κατολίσθησης
των κολλουβίων του φλύσχη λόγω των αυξηµένων βροχοπτώσεων. Για την σταθεροποίηση της
κατολίσθησης κατασκευάσθηκαν αποστραγγιστικές σήραγγες, σταθεροποιητικό επίχωµα ποδός
και έργα διευθέτησης της επιφανειακής απορροής.
ABSTRACT : A landslide occurred at the Agios Demetrios – Arahova Country Road during the
construction of the Evinos reservoir project. After the investigations it was concluded that it was a
re-activation of a large pre-existing landslide of the flysch coluvium, due to excessive rainfall. For
the stabilization of the landslide, drainage tunnels, toe berms and surface runoff collection works
were constructed.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων
υδροδότησης της Αθήνας από τον ποταµό
Εύηνο
εκδηλώθηκε
κατολίσθηση
στην
Επαρχιακή Οδό 24, Αγίου ∆ηµητρίου –
Αράχωβας, λίγο µετά τον οικισµό του Αγίου
∆ηµητρίου (Φωτογραφία 1). Η κατολίσθηση
έγινε στην αριστερή πλαγιά του ταµιευτήρα του
Ευήνου και βρίσκεται εξ ολοκλήρου πάνω από
την ανώτατη στάθµη του ταµιευτήρα. Απέχει
500m περίπου από τον άξονα του φράγµατος.
Παρουσιάζεται το ιστορικό, οι γενικές
γεωµορφολογικές συνθήκες, ο µηχανισµός της
κατολίσθησης, τα µέτρα αντιµετώπισης, η
κατασκευή τους και η συµπεριφορά τους.
2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Η ευρύτερη περιοχή δοµείται από φλύσχη της
Ζώνης της Πίνδου ηλικίας Παλαιοκαίνου –
Ηωκαίνου (Φύλλο ΚΛΕΠΑ, ΙΓΜΕ, 1985).

Η περιοχή της κατολίσθησης χαρακτηρίζεται
από πρανή µε κλίσεις κυρίως 10ο-20ο. Το
µεγαλύτερο µέρος της περιοχής καλύπτεται
από κολλούβια του φλύσχη (πρόκειται για
ψαµµιτικούς ογκολίθους και λατύπες µέσα σε
γκριζο-ερυθροϊώδες αργιλoϊλυώδες υλικό).
Στην περιοχή της κοίτης απαντώνται άµµοι,
χάλικες και κροκάλες που απέθεσε ο ποταµός
Εύηνος και παραπόταµοί του.
Υπόβαθρο της περιοχής είναι ο ιλυολιθικός
φλύσχης, χρώµατος ερυθροϊώδους-γκρίζου, ο
οποίος
εµφανίζεται
λεπτοστρωµατώδης,
πτυχωµένος και διερρηγµένος µε λεπτές ενστρώσεις ψαµµίτη και διατµηµένες επιφάνειες.
Από τα υψηλότερα τµήµατα της πλαγιάς,
όπου οι ασβεστόλιθοι επωθήθηκαν πάνω στο
φλύσχη, µέχρι την περιοχή της κοίτης
παρατηρούνται σηµαντικά πάχη υλικών
µανδύα που προέκυψαν είτε από επί τόπου
αποσάθρωση του φλύσχη, είτε συνηθέστερα
από µετακινήσεις αποσαθρωµένων υλικών
προς τα κατάντη. Εκεί όπου η µορφολογία του
αναγλύφου το επιτρέπει έχουν συγκεντρωθεί
σηµαντικά πάχη υλικών µανδύα. Από την
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όρια κατολίσθησης
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µέγιστης στάθµης ταµιευτήρα
Φωτογραφία 1. Άποψη της περιοχής της κατολίσθησης άνω του Α.Υ. 505m.
Photo 1. Landslide area view over 505m O.D.
επαφή ασβεστόλιθου – φλύσχη στο ανώτερο
τµήµα της κλιτύος έως την κοίτη του ποταµού
έχουν παρατηρηθεί, και αναφερθεί ιστορικά,
πολλές κατολισθήσεις. Μάρτυρας σε αυτό είναι
οι πολλές ρηγµατωµένες, µερικές µέχρι καταστροφής, οικίες. Οι κατολισθήσεις αυτές, αν και
διακριτές, σχετίζονται µεταξύ τους µε µια
λογική ντόµινο όπου η µετακίνηση µιας
επηρεάζει συνήθως τις όµορές της. Τα τελευταία 15 έτη που η περιοχή επιθεωρείται τακτικά έχει διαπιστωθεί ότι οι ρυθµοί µετακίνησης
ποικίλουν και είναι της τάξεως των λίγων
εκατοστών ανά έτος. Οι µετακινήσεις µπόρεσαν να γίνουν αντιληπτές µετά την ασφαλτόστρωση της οδού προς τον Άγιο ∆ηµήτριο.
3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Στην περιοχή της κατολίσθησης δεν έγιναν
σηµαντικά χωµατουργικά έργα. Κοντά στην
κεφαλή της έγινε µικρή διεύρυνση της υπάρχουσας οδού για να κατασκευασθεί το τεχνικό
διέλευσης του χειµάρρου Ξηρόρεµα ενώ στο
πόδα έγινε εκσκαφή ύψους 2m περίπου για
την διέλευση της Ε.Ο. 24 (Φωτογραφία 1).
Αµέσως µετά την κατασκευή του τεχνικού το
1993 διαπιστώθηκαν ρηγµατώσεις στους πτε-

ρυγότοιχούς του. Οι ρωγµές συνέχισαν να διευρύνονται κάθε υγρή περίοδο. 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 (Φωτογραφία 2). Οι καθιζήσεις συνεχίσθηκαν µέχρι τον Μάιο οπότε και
επιβραδύνθηκαν. Στο διάστηµα αυτό η συνολική καθίζηση ήταν της τάξεως των 3m µε οριζόντια µετακίνηση της τάξεως του 1m. Στο επίπεδο της παραλίµνιας οδού παρατηρήθηκε µικρή
ανύψωση, και ανάποδη στροφή κάποιων στύλων. ∆εν υπήρχαν άλλες εκδηλώσεις στο
επίπεδο της οδού, πιθανώς λόγω κατανοµής
παραµορφώσεων σε µεγάλο εύρος περί την
Ε.Ο. 24.
Τα πλευρικά όρια της κατολίσθησης ήταν
ορατά στην περιοχή γύρω από το σπασµένο
τεχνικό αλλά πιο κάτω ήταν αδύνατος ο
εντοπισµός συνεχούς θραύσης λόγω της
πυκνής φυτοκάλυψης, των πολλών ρεµάτων
και πιθανώς λόγω επέκτασης κατά πλάτος. Τα
όρια παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.
Οι γεωτεχνικές έρευνες υπέδειξαν την
ύπαρξη επιφάνειας αστοχίας σε βάθος 15m
περίπου στην περιοχή του τεχνικού. Το βάθος
στο κέντρο της κατολίσθησης ήταν 20m
περίπου (Σχήµα 2).
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µεγάλου πάχους προκρίθηκε η κατασκευή
σταθεροποιητικού αναβαθµού στο επίπεδο της
κοίτης. Τέλος, για τον περιορισµό της
αποσταθεροποιητικής δράσης του ρέµατος
Ξηρόρεµα, που διατρέχει περίπου κεντρικά την
κατολίσθηση, αποφασίσθηκε η εκτροπή του
στο παρακείµενο µεγαλύτερο Μάη Ρέµα.
4.1 Αναλύσεις ευστάθειας

Φωτογραφία 2. Άποψη του σπασµένου
τεχνικού.
Photo 2. View of the broken culvert.
Το πάχος των χαλαρών υλικών συνέπιπτε
µε το πάχος της κατολίσθησης στην κεντρική
της περιοχή. Στην περιοχή όµως του πόδα και
κάτω από αυτή εντοπίσθηκαν κολλούβια
πάχους έως 32.5m (ΓΝ1, Σχήµα 2). Τα κλισιόµετρα υπέδειξαν επίσης ότι υπήρχε τάση επέκτασης της κατολίσθησης προς τα άνω στον
οικισµό περί την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου.
Με δεδοµένη την αφαίρεση από την
περιοχή της κοίτης αµµοχαλίκων πάχους 10
έως 15m δηµιουργήθηκε ανησυχία σχετικά µε
πιθανή επέκταση της κατολίσθησης και προς
τα κάτω, µετά την πλήρωση του ταµιευτήρα.
Για τον λόγο αυτό όλη η περιοχή από το
σπασµένο τεχνικό µέχρι την κοίτη αντιµετωπίσθηκε από τα έργα σταθεροποίησης.
Ο ρυθµός µετακίνησης κατά τη φάση των
ερευνών και µελετών τα επόµενα έτη ήταν
κυµαινόµενος από λίγα εκατοστά ανά έτος
έως λίγα εκατοστά ανά µήνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανίχνευση µετακινήσεων και σε περιοχές εκτός της εκδηλωθείσας κατολίσθησης.
Αν και κρίθηκε ότι η κατολίσθηση αυτή δεν
εγκυµονεί κίνδυνο για την λειτουργία του
ταµιευτήρα και του φράγµατος, προκρίθηκε η
κατασκευή σταθεροποιητικών µέτρων κυρίως
για την προστασία της Ε.Ο. 24.
4. ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η στάθµη του υπόγειου ορίζοντα βρέθηκε
πολύ υψηλά στο σύνολο σχεδόν της ερευνηθείσας περιοχής. Η κατανοµή των πιέσεων δεν
ήταν πάντα υδροστατική αλλά, και εκεί όπου
παρατηρήθηκε µείωση µε το βάθος, οι πιέσεις
ήταν υψηλές περί την επιφάνεια ολίσθησης.
Προκρίθηκε λοιπόν ως βασικό µέτρο η υπόγεια
στράγγιση µε κατασκευή σηράγγων.
Για την επαναφορά της υποστηρικτικής
δράσης των αφαιρεθέντων αµµοχάλικων της
κοίτης και την σταθεροποίηση των κολλουβίων

4.1.1 Ανάστροφες αναλύσεις
Θεωρώντας ότι το πρανές βρίσκεται σε
κατάσταση οριακής ισορροπίας (συντελεστής
ασφαλείας FOS=1.00) έγιναν επί της ∆ιατοµής
Χ-Χ’ του Σχήµατος 2 ανάστροφες αναλύσεις
για δύο υποθέσεις πιεζοµετρικής στάθµης.
Έδωσαν για την κατώτερη Σ.Υ.Ο c΄=3kPa,
φ΄=16.9ο και για την ανώτερη Σ.Υ.Ο. c΄=5kPa,
φ΄=18ο.
Από
τη
συναξιολόγηση
των
εργαστηριακών δοκιµών και των ανάστροφων
αναλύσεων
επελέγησαν
οι
ακόλουθες
παράµετροι για τις ευθείες αναλύσεις:
c΄ (kPa)
Επιφάνεια ολίσθησης
5
Κολλούβια
10
Αµµοχάλικα κοίτης
0
Φλύσχης διαταραγµένος 50

φ΄ (o)
17
20
30
30

4.1.2 Σταθεροποίηση µε επίχωµα ποδός
Το επίχωµα ποδός εκτείνεται µέχρι υψόµετρο
445m περίπου (Σχήµατα 1 και 2). Εξετάστηκε
η βελτίωση στο συντελεστή ασφαλείας για
διάφορες στάθµες του ταµιευτήρα (µέχρι τη
µέγιστη 505m) για δύο πιθανούς µηχανισµούς.
Ο πρώτος αφορούσε συνολική βαθιά
ολίσθηση του τµήµατος από το Α.Υ. 505m
µέχρι την κοίτη. Η βελτίωση ήταν της τάξης του
25% µε ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας µετά
τα έργα FOSmin=1.523.
Ο δεύτερος µηχανισµός αφορά ολισθήσεις
των οποίων ο πόδας αναγκάζεται να ανέλθει
πάνω από τον αναβαθµό. Στην περίπτωση
αυτή προέκυψε FOSmin=1.444.
Για την περίπτωση σεισµικής καταπόνησης
υπολογίσθηκαν οι αναµενόµενες µετατοπίσεις
σύµφωνα µε τους Ambraseys and Menu
(1988). O ελάχιστος κρίσιµος σεισµικός
συντελεστής
ήταν
αh,cr,min=0.074g.
Για
επιτάχυνση
σχεδιασµού
αh=0.08g
και
πιθανότητα
υπέρβασης
5%
προέκυψε
µετακίνηση δ<1cm.
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Σχήµα 1. Οριζοντιογραφία περιοχής.
Figure 1. Area plan view.
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Σχήµα 2. ∆ιατοµές κατά µήκος της κατολίσθησης.
Figure 2. Sections along the landslide.
4.1.3 Στραγγιστική σήραγγα και επίχωµα
ποδός
Η κατασκευή της στραγγιστικής σήραγγας
(Σχήµατα 1, 2 και 3) έχει ως στόχο τη βελτίωση
της ευστάθειας πάνω από το Α.Υ. 505 όπου
έχουν
εµφανιστεί
και
οι
µεγαλύτερες
µετακινήσεις.

Σχήµα 3: Τυπική διατοµή στραγγιστικής
σήραγγας.
Figure 3: Typical cross section of drainage
tunnel.

∆εν συνυπολογίστηκε τυχόν θετική συµβολή στην ταπείνωση του υπόγειου ορίζοντα
λόγω της εκτροπής του ρέµατος, ενώ η επίδραση της σήραγγας υποτέθηκε ότι έχει οριζοντιογραφικό εύρος µόνο 30m προς τα άνω και
70m προς τα κάτω. Εξετάστηκαν δύο ενδεχόµενα. Το πρώτο αφορά στην περίπτωση που
µεταξύ των δύο σηράγγων δεν υπάρχει πλήρης ταπείνωση. Το δεύτερο υποθέτει ότι
υπάρχει πλήρης στράγγιση µεταξύ των
σηράγγων που αναµένεται να ισχύσει
µακροπρόθεσµα.
Με τις υποθέσεις αυτές και για την
επιφάνεια ολίσθησης του Σχήµατος 3 η αύξηση
του συντελεστή ασφαλείας κυµαίνονταν από
7.4% για το πρώτο ενδεχόµενο και τον χαµηλό
αρχικό υπόγειο ορίζοντα έως 13.9% για το
δεύτερο ενδεχόµενο και τον υψηλότερο αρχικό
υπόγειο ορίζοντα. Οι αυξήσεις αυτές κρίθηκαν
κατ’ αρχήν αποδεκτές.
Για την περίπτωση σεισµικής καταπόνησης
υπολογίσθηκαν οι αναµενόµενες µετατοπίσεις
σύµφωνα µε τους Ambraseys and Menu
(1988) για επιτάχυνση σχεδιασµού αh=0.08g.
Για την περίπτωση χαµηλού αρχικού υπόγειου
ορίζοντα και µε υπόθεση πλήρους στράγγισης
µεταξύ των σηράγγων (αh,cr,min=0.039g)
προέκυψε συµµετρική µετακίνηση 9cm και µη
συµµετρική 10cm. Για την περίπτωση υψηλού
αρχικού υπόγειου ορίζοντα και µε υπόθεση
πλήρους στράγγισης µεταξύ των σηράγγων
(αh,cr,min=0.025g)
προέκυψε
συµµετρική
µετακίνηση 21cm και µη συµµετρική 32cm.
Ακόµη και για τα δυσµενέστερα ενδεχόµενα η
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µετατόπιση δεν θα είναι καταστροφική. Στους
υπολογισµούς δεν λήφθηκε υπόψη η πιθανή
αύξηση της παραµένουσας αντοχής της
επιφάνειας ολίσθησης λόγω ταχείας διάτµησης
(Tika et al, 1996).
Τέλος, τα έργα στράγγισης δεν βελτιώνουν
την ευστάθεια έναντι ρηχών επιφανειών
ολίσθησης.

θηση περιλαµβάνει µετρήσεις βάθρων επιφανειακών µετακινήσεων, πιεσοµέτρων σε
διάφορα βάθη, κλισιοµέτρων και παροχών της
στραγγιστικής σήραγγας. Αρκετά κλισιόµετρα
χρειάσθηκε να αντικατασταθούν µετά την
έµφραξή τους λόγω µεγάλων µετακινήσεων.
Για την αξιολόγηση των µετρήσεων
λήφθηκαν υπόψη και οι µετρήσεις του
βροχοµετρικού σταθµού του φράγµατος.

5. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
5.1 Πιεσόµετρα
Τα έργα σταθεροποίησης κατασκευάσθηκαν
µεταξύ 2000 και 2002. Πέραν των οργάνων
που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια των
ερευνών για τη µελέτη των µέτρων σταθεροποίησης, τοποθετήθηκαν περαιτέρω όργανα
για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων. Η ενόργανη παρακολού-

Τα πιεσόµετρα είναι διάσπαρτα τοποθετηµένα
στην περιοχή και από τις µετρήσεις τους είναι
δυνατή η εκτίµηση του µεγέθους της
στράγγισης και η αποτύπωση της µεταβολής
της πιεσοµετρικής στάθµης. Από αυτά τα PW1
έως PW10 και το Γ108Α βρίσκονται κοντά

(α)

(β)
Σχήµα 4. Μεταβολές στην στάθµη πιεσοµέτρων.
Figure 4. Variation on the piezometric level.
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Σχήµα 5. Πιέσεις πόρων συναρτήσει του βάθους από την επιφάνεια.
Figure 5. Pore pressure profile from surface.
στους κλάδους στράγγισης. Στο Σχήµα 4
παρουσιάζονται οι µεταβολές στις στάθµες των
πιεσόµετρων PW1 έως PW10. Στο Σχήµα 5
δίνονται τα διαγράµµατα µεταβολής της πίεσης
των πόρων µε το βάθος όπως προκύπτουν
στις οµάδες των πιεσόµετρων α) PW1, PW2,
PW3, β) PW4, PW5, γ) PW6, PW7, PW8 και δ)
PW9, PW10. Από τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων
των
πιεσόµετρων
αυτών
προκύπτουν τα γενικά συµπεράσµατα:
Πιεσόµετρα, τοποθετηµένα σε βάθος έως
15m περίπου δεν έχουν επηρεασθεί σηµαντικά από τις στραγγιστικές σήραγγες. Πιθανώς απαιτούνται περισσότερες αποστραγγιστικές γεωτρήσεις δια των σηράγγων.
Τα «βαθιά» πιεσόµετρα, τοποθετηµένα σε
βάθος άνω των 15m περίπου, έχουν
σηµαντικά επηρεασθεί από τις στραγγιστικές σήραγγες µε πτώση της πιεσοµετρικής στάθµης έως και 10m περίπου.
Όσο βαθύτερα βρίσκονται τα πιεσόµετρα
τόσο λιγότερο επηρεάζονται από τις
βροχοπτώσεις.
Τα πιεσόµετρα που βρίσκονται εκτός της
περιοχής των σηράγγων δεν έχουν
επηρεασθεί σηµαντικά.
Χαρακτηριστικά, από τα «ρηχά» πιεσόµετρα
όσα είναι εγκατεστηµένα µέχρι περίπου 10m
βάθος (PW1 βάθος γεώτρησης 5.93m, PW4
βάθος γεώτρησης 6.31m, PW6 βάθος
γεώτρησης 9.57m) εµφανίζουν τη µεγαλύτερη
άνοδο λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Τα
λίγο βαθύτερα (PW9 βάθος γεώτρησης
10.41m, PW2 βάθος γεώτρησης 14.74m, PW5
βάθος
γεώτρησης
15.24m)
εµφανίζουν
µικρότερη άνοδο λόγω βροχοπτώσεων. Τα
βαθύτερα (PW3 βάθος γεώτρησης 25.24m,
PW7 βάθος γεώτρησης 20.60m, PW8 βάθος
γεώτρησης 31.94m και PW10 βάθος

γεώτρησης 21.17m) παρουσίασαν σηµαντική
πτώση στάθµης λόγω των στραγγιστικών
έργων και πρακτικά δεν επηρεάζονται από τις
βροχοπτώσεις.
Από τα διαγράµµατα του Σχήµατος 5 είναι
εµφανές πως οι στραγγιστικές σήραγγες
προσφέρουν υποστράγγιση στη ζώνη επιρροής τους αφού οι κλίσεις των διαγραµµάτων
πιέσεων πόρων είναι παντού µικρότερες από
αυτές που αντιστοιχούν στις υδροστατικές συνθήκες. ∆ηλαδή, τα έργα στράγγισης έχουν συνεισφέρει θετικά στη µείωση πιέσεων πόρων,
ειδικά κοντά στη βαθιά επιφάνεια ολίσθησης.
Σηµειώνεται ότι στο χρόνο παρακολούθησης η στάθµη του ταµιευτήρα έχει δύο
φορές ξεπεράσει τα 500m και συνεπώς έχουν
συµβεί σχεδόν οι δυσµενέστερες συνθήκες
που αναµένονται (µέγιστη στάθµη 505m).
5.2 Κλισιόµετρα
Από τα κλισιόµετρα που µετρώνται τα Γ103Α,
Γ107, ΙΝ1 και ΙΝ2 βρίσκονται στο σώµα της
κατολίσθησης, ενώ οι Γ105Α και Γ101 βρίσκονται εκτός της περιοχής αυτής (Σχήµα 1).
Οι µετρήσεις που αξιολογήθηκαν αφορούν την
περίοδο κατά τη διάρκεια της κατασκευής των
έργων σταθεροποίησης αλλά και µετά.
Οι µετακινήσεις που εµφανίζουν επιβεβαιώνουν τον γενικό ερπυσµό που υπάρχει στην
περιοχή. Το κλισιόµετρο Γ103Α εµφανίζει
επιφάνεια ολίσθησης στα 15m από την επιφάνεια του εδάφους το οποίο συµφωνεί µε το
βάθος που έχει σπάσει το παλαιό κλισιόµετρο
Γ103. Επίσης, επιφάνεια αστοχίας εµφανίζεται
στο κλισιόµετρο ΙΝ1 σε βάθος 20m από την
επιφάνεια του εδάφους στοιχείο που έρχεται
σε συµφωνία µε το εκτιµώµενο πάχος του
αποσαθρωµένου µανδύα στην περιοχή. Στο
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κλισιόµετρο Γ105, παρατηρήθηκε έµφραξη σε
βάθος 13 έως 17 m. Στα υπόλοιπα κλισιόµετρα
δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ολίσθησης.
H περιοχή της κατολίσθησης περί το
σπασµένο τεχνικό είναι περισσότερο ενεργή.
5.3 Μάρτυρες επιφανειακών µετακινήσεων
Τυπικά αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.
Στις µετρήσεις
παρατηρήθηκε έντονη διακύµανση, αποτέλεσµα του πολύπλοκου της µετρητικής διαδικασίας και της ακρίβειας των οργάνων µέτρησης.
Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων προκύπτει ότι κατά το 2001 µε 2002 παρουσιάσθηκαν οι µέγιστες µετακινήσεις που έφθασαν
συνολικά τα 8 cm περίπου. Έκτοτε οι µετακινήσεις είναι πολύ µικρές µε διακυµάνσεις. Με
την αλλαγή του συνεργείου µέτρησης το 2003
παρουσιάζεται µια γενική µεταβολή λίγων εκατοστών. Γενικά παρατηρείται µια τάση σταθεροποίησης και οι µετακινήσεις παρουσιάζουν
διακύµανση περί την ακρίβεια της διαδικασίας.
Από τα κλισιόµετρα και τα βάθρα προκύπτει
ότι στα ανώτερα τµήµατα της κατολίσθησης,
καθώς και στις εκατέρωθεν περιοχές εκτός
αυτής, υπάρχει µικρή ερπυστική µετακίνηση.
Αυτή η µετακίνηση είναι αναµενόµενη για τις
συγκεκριµένες γεωµορφολογικές συνθήκες.
Στα κατώτερα τµήµατα της κατολίσθησης, που
περιλαµβάνουν και αυτά που επηρεάζονται
άµεσα από τον ταµιευτήρα, οι µετρούµενες
µετακινήσεις είναι εντός του σφάλµατος
µετρήσεων.

5.4 Μετρήσεις εκροών στην αποστραγγιστική
σήραγγα
Στο Σχήµα 7 παρουσιάζονται οι µετρήσεις από
τη διάταξη µέτρησης παροχής στην έξοδο της
σήραγγας, αλλά και σε διάφορες επιµέρους
διακλαδώσεις εντός αυτής. Παρατηρείται ότι οι
εκροές είναι ανάλογες των βροχοπτώσεων, ο
ευθύς κλάδος έχει µεγαλύτερη εκροή από τον
δεξιό κλάδο και η απόκριση των σηράγγων
στις βροχοπτώσεις είναι ταχεία.

Σχήµα
7.
Μετρήσεις
παροχής
στην
αποστραγγιστική σήραγγα.
Figure 7. Discharge measurements at the
drainage tunnel.
7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Κύριος του έργου του Ευήνου ήταν η
ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Μετά την
ολοκλήρωσή του το έργο παραχωρήθηκε στη
ΕΥ∆ΑΠ η οποία έχει την ευθύνη της
παρακολούθησης από το 2003. Η Ε∆ΑΦΟΣ
ΕΠΕ εκπόνησε την οριστική µελέτη των έργων
αποκατάστασης και παρακολούθησε την
κατασκευή και την συµπεριφορά του έργου. Τα
έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης
κατασκεύασε η Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΜΕΤΩΝ - ΤΕΡΝΑ
Τους ευχαριστούµε όλους για τη συνεργασία.
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχήµα 6. Μετρήσεις µαρτύρων επιφανειακών
µετακινήσεων.
Figure 6.
Measurements of surface
monuments.
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