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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά
Η παρούσα Τεχνική Μελέτη αφορά την Επισκευή της Στέγης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην
Σαρακίνα Γρεβενών. Ο εν θέματι Ιερός Ναός είναι ιστορικό μνημείο χρήζον ειδικής κρατικής
προστασίας με βάση την ΥΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/35/32/891/7-8-1995, ΦΕΚ757/Β/1-9-1995, που
προστατεύεται από τις διατάξεις της Αρχαιολογικής Νομοθεσίας Ν. 3028/02, άρθρο 10.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου είναι ο ενοριακός Ναός της Σαρακίνας Γρεβενών. Ο Ναός
χτίστηκε το 1858. Αποτελεί αξιόλογο μεταβυζαντινό μνημείο, με καλά διατηρημένες τοιχογραφίες του
β΄ μισού του 19ου αιώνα, όπως μας πληροφορεί η λιθανάγλυφη επιγραφή στο υπέρθυρο της νότιας
θύρας του. Πρόκειται για τρίκλιτη θολωτή βασιλική με πρόναο-γυναικωνίτη στον όροφο και χαγιάτι
στη νότια πλευρά, που αποτελείτο από υπερυψωμένο λίθινο πεζούλι.
Το 1995 προξενήθηκαν φθορές στο μνημείο τόσο λόγω του σεισμού που έπληξε την περιοχή,
αλλά και λόγω ηλικίας των υλικών δομής. Το μνημείο αναστηλώθηκε το έτος 1999. Για την
κατασκευή της στέγης χρησιμοποιήθηκαν κεραμίδια κοίλα βυζαντινού τύπου από συλλογή άλλων
υφιστάμενων κτιρίων που άλλαζαν τη στέγη τους. Τα υφιστάμενα κεραμίδια τοποθετήθηκαν
κολυμβητά επί πλήρους στρώσης κονιάματος.
Με το πέρασμα των χρόνων παρατηρήθηκαν εκτεταμένες φθορές στα υφιστάμενα κεραμίδια με
αποτέλεσμα να απαιτείται η αντικατάσταση της στέγης από νέα κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια
βυζαντινού τύπου, σε όλη την επιφάνεια της στέγης.

Πρόταση Αποκατάστασης
Με την προτεινόμενη αποκατάσταση του Ι. Ναού αντικαθίσταται όλη η επιφάνεια της στέγης και
συγκεκριμένα:
Καθαίρεση επικεραμώσεως σε όλη την επιφάνεια της στέγης.
Αποξήλωση της υπάρχουσας ασφαλτικής μεμβράνης και την επίστρωση νέας βάρους 0,5
kg/m2, υδρατμοπερατής, ειδική για στεγάνωση στέγης.
Επικεράμωση δια κοίλων Βυζαντινών κεράμων με κολυμβητή την πρώτη στρώση στην
περίμετρο της στέγης και στερέωση των υπολοίπων με βίδες πάνω στην στέγη. Η κάτω σειρά των
κεραμιδιών το «λούκι» θα βιδωθούν απευθείας στο σανίδωμα της στέγης παρεμβαλλόμενη η ελαστική
μεμβράνη η οποία θα προσφέρει στεγανοποίηση πέριξ της βίδας. Για την στερέωση της πάνω σειράς
το «καπάκι» θα βιδώνεται επιτεγίδα 4χ6cm2 ανάμεσα στο λούκι και πάνω σε αυτήν θα βιδώνεται –
στερεώνεται το καπάκι. Οι κορφιάτες καθ’ όλο το μήκος θα τοποθετηθούν με κονίαμα, κολυμβητά. Η
απόχρωση του κονιάματος θα είναι η ίδια με το κονίαμα της υπάρχουσας κολυμβητής κεραμοσκεπής.
Στα σχέδια της μελέτης εμφαίνονται αναλυτικά οι εργασίες αντικατάστασης της στέγης.
Σκοπό έχει η αποκατάσταση του Ι. Ναού., διατηρητέο μεταβυζαντινό μνημείο, την διατήρηση
σημαντικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που συμβάλει στην ανάδειξη της περιοχής, την
υποβοήθηση του τουρισμού, και την διαμόρφωση συνθηκών συγκράτησης του πληθυσμού και
προσέλκυση νέων ανθρώπων

Έργα συντήρησης αρχαιοτήτων.
Για τα έργα συντήρησης αρχαιοτήτων ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2557/97 και
του Π.Δ. 99/92 και τα έργα παρακολουθούνται και από την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων.
Οικονομικά στοιχεία
Ο προϋπολογισμός της μελέτης που είναι οριστική, ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 Ευρώ,
από τα οποία 6.774,19 Ευρώ ΦΠΑ.
Το ανωτέρω έργο σύμφωνα με την αρίθμ.
108/11ης /15ο/09-04-2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 της Π.Ε. Γρεβενών με
πίστωση 35.000,00ΕΥΡΩ
Γρεβενά, 25 - 08 -2020
Η Συντάξασα
ΝΤΟΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Γρεβενά, 25- 08 -2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΙΩΓΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθ. ΔΤΕ 119054/25 -08-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών.

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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