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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ:

« Μελέτη Στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης
Εκκλησιάς Πλατυστόμων»

CPV

[70331000-0]
ΚΑΠ φορέας 02071 και ΚΑΕ
9779.02.019.001.001.
Προεκτιµώµενη αµοιβή
(µε Φ.Π.Α. 24%): 57.663,60 €

ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Στις κορυφές των Σκάρων έστησαν το πρώτο Ιερό κοινόβιο τους δύο μοναχοί από τον
Αλέξανδρο, για να εξελιχθεί με τα χρόνια σε σπουδαίο μοναστήρι, την Ι.Μ. της Ευαγγελίστριας
ή Κόκκινης Εκκλησίας. Κτισμένη ένα χρόνο πριν (1478) την Τουρκοκρατία στη Λευκάδα
(1479), άνθησε οικονομικά και πνευματικά στο παρελθόν και έδωσε ένα δεσπότη.
Αντιμετώπισε, μέχρι πρόσφατα τους σεισμούς και επέζησε για 528 χρόνια χάρη στη συνεχή
φροντίδα παλαιότερα των μοναχών και πιο πρόσφατα αυτών που σεβάστηκαν το χώρο
καθώς οι μνήμες τους συντηρούσαν δεσμούς ψυχικούς και πνευματικούς με αυτόν.
Η Ιερά Μονή Κόκκινης Εκκλησίας αποτελεί μετόχι της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδος
και βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια της Κοινότητας Πλατυστόμων της Δημοτικής Ενότητας
Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Τα κτίσματα
Αν και οι ασεβείς απογύμνωσαν τα κτίσματα της από οτιδήποτε κινητό (ξυλεία, εικόνες και
ιερά σκεύη) διεσώθησαν μέχρι τις μέρες μας από τ’ ακίνητα αγαθά της, δύο σπουδαία
κτίσματα: Το Δεσποτικό ή Αρχονταρίκι και κελιά, κάποια βοηθητικά κτίσματα και βεβαίως η
εκκλησία.
Συγκεκριμένα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής συμπεριλαμβανομένων του
Καθολικού, των κτηρίων των κελιών, του ηγουμενείου, του αρχονταρικίου, της κουζίνας και
λοιπών χρήσεων, του παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων μετά του χώρου του νεκροταφείου
και των λοιπών κτηριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου
εμβαδού 8.330τ.μ.
Οι σεισμοί, τότε και σήμερα
Το νότιο θύρωμα της, ένα από τα καλύτερα δείγματα λιθοξοϊκής της ορεινής Λευκάδας, με τη
χαραγμένη χρονολογία 1722 διασώζει τη μνήμη του μεγάλου σεισμού του έτους αυτού αλλά
και την άμεση και γενναία επέμβαση για την αποκατάσταση ζημιών. Τότε η θεομηνία έδωσε

αφορμή για καλλιτεχνική δημιουργία. Τώρα, δεκαοκτώ χρόνια μετά το σεισμοί του 2003 και
έξη χρόνια μετά τον σεισμό του 2015, οι πληγές που αυτοί άφησαν τείνουν να αφανίσουν το
μοναστήρι καθώς μέρα με τη μέρα επιδεινώνεται. Οι ρωγμές που άνοιξε στους τοίχους άφησε
τα νερά να μπαίνουν στο εσωτερικό τους και τους διαβρώνουν με αφάνταστα γοργό ρυθμό.
Το τριώροφο κτίσμα, το Δεσποτικό, σπάνιο δείγμα τριώροφου λιθόκτιστου κτίσματος στη
σεισμοπαθή Λευκάδα, στέκει επιβλητικό αλλά και ακρωτηριασμένο ήδη από το σεισμό του
1998. Τμήματα του τώρα κινδυνεύουν άμεσα να καταρρεύσουν.
Κλίση
Ο Εξωτερικός τοίχος του μοναστηριού που ως σήμερα σώζεται σχεδόν ακέραιος και
επιβλητικός σε μήκος 43 μέτρων κινδυνεύει να καταρρεύσει καθώς ένα τμήμα του 5μ έχει
πάρει επικίνδυνη κλίση. Επίσης, ορισμένα καλά έχουν αποκολληθεί από αυτόν. Οι θόλοι
τους, οι «βόλτοι», σπάνιο δείγμα τέτοιας κατασκευής για τη Λευκάδα και τα Ιόνια, μας
παραπέμπουν στη Βυζαντινή παράδοση. Η άψογη κατασκευή τους αλλά και το είδος της
υπαινίσσεται πολιτισμική συγγένεια με τη γειτονική Ήπειρο. Οι αμφίπλευρες ξυλοδεσιές μιας
ρωμαλέας τοιχοποιίας 80 και πλέον εκατοστών, δεμένες με πυκνές εγκάρσιες, σήμερα όλες
κατεστραμμένες και να δέσει την τοιχοποιία. Θόλοι και τοίχοι, κατασκευές ανεπανάληπτες, αν
καταρρεύσουν δεν αναπαράγονται.
Η μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών καταγραφής, λήψης στοιχείων και τεκμηρίωσης της
υφιστάμενης κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων (πτέρυγες) συνολικού εμβαδού
προμέτρησης 1.210τ.μ. περίπου και του εσωτερικού αύλειου χώρου της Ιεράς Μονής
Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων Λευκάδας εξαιρουμένου του Καθολικού της Ιεράς Μονής.
Επίσης η μελέτη αφορά στη καταγραφή της παθολογίας του Φ.Ο., πραγματοποίηση
εργαστηριακών ελέγχων εάν απαιτούνται, αποτίμηση των αποτελεσμάτων καταγραφής του
πρώτου σταδίου και προκαταρκτική περιγραφή των μεθόδων αποκατάστασης των κτιριακών
εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου, για την σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών και λήψη
στοιχείων για την δημιουργία υποβάθρου μελέτης αποκατάστασης της Ιεράς Μονής, καθώς
και την σύνταξη τεύχους εκτίμησης του κόστους των τελικών μεθόδων αποκατάστασης μετά
την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ μελετών που αποτελούν αντικείμενο της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Το προεκτιμώμενο κόστος αμοιβών εκπόνησης των Αρχιτεκτονικών, Στατικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών της παρούσας σύμβασης Έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
Φ.Ε.Κ.2519/τ.Β’/20-07-2017 και ανέρχεται στο ποσό των 57.633,60 € με Φ.Π.Α.
Παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του έργου η τήρηση του οποίου
θα εξαρτηθεί από τη πρόοδο των διοικητικών ενεργειών και τις καιρικές συνθήκες που θα
επικρατήσουν κατά την εκτέλεσή του:

α/α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0-6 μήνες

6-12 μήνες

1.

Λήψη στοιχείων και τεκμηρίωση της υφιστάμενης
κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων
(πτέρυγες) και του εσωτερικού αύλειου χώρου.

100%

-

2.

Παθολογία του Φέροντος οργανισμού των
κτιρίων.

65%

35%

3.

Μέθοδοι αποκατάστασης των κτιριακών
εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου.
Σύνταξη μελετών - Λήψη εγκρίσεων.

45%

55%

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Τμ. Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

ΛΕΥΚΑΔΑ , Λευκάδα, 01.02.2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Θεόδωρος Μανωλίτσης
Ευάγγελος Μοσχονάς
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ με A’ βαθμό
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με A’ βαθμό
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ................................... απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. i

i

Του αρμοδίίου οργαί νου του εργοδοί τη – αναθεί τουσας αρχηί ς (αί ρθρο 2 παρ. 3 στοίχ. 2 του ν.
4412/2016).

