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          Στην Λαμία, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 18012/63/23-1-2018 
Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 
στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης:       
 

Θέμα 21ο   
     Η.Δ.   

Έγκριση Σχεδίου 1ης τροποποίησης της  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της  
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την 
εκτέλεση του  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 
(π.κ. 2009ΣΕ44000053)». 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος  √ 
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς  √ 
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
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7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 27 4 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 14 6 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
    Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 21ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 8866/22/19-1-2018   εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
 
ΣΧΕΤ.

: 
Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12903/9271/110/11-1-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και το συνημμένο σχέδιο της 1ης τροποποίησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Το έργο του θέματος, εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ766 με ΚΑ 2014ΕΠ76600003 και 
προϋπολογισμό 350.000,00 €. 

 Στις 23-5-2015 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. 

 Στις 24-3-2016 υπογράφηκε η εκτελεστική σύμβαση, μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία,  ποσού 168.000,00 €,  και στην συνέχεια ο εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός του έργου  στην ΣΑΕΠ766 περιορίστηκε στο ύψος της 
σύμβασης. 

 Η   Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε  τα  
πρακτικά: 1/21-4-2014, 2/9-6-2014, 3/3-8-2016, 4/28-9-2016, 5/24-5-2017 και 
6/10-11-2017. 
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 Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της 
από 23-5-2015 προγραμματικής σύμβασης όπως αποτυπώνεται στα ανωτέρω 
πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Φθιώτιδας και Ευρυτανίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού με το αρ.πρωτ. 12903/9271/110/11-1-2018 έγγραφο της μας 
έστειλε σχέδιο 1ης τροποποίησης της από 23-5-2015 προγραμματικής Σύμβασης. 

 Συγκεκριμένα τροποποιείται η διάρκεια της σύμβασης (παράταση),  τα μέλη της 
επιτροπής παρακολούθησης και  το άρθρο 3, ως εξής: 
       α) παρατείνεται  η διάρκεια της από 23/05/2015 Προγραμματικής Σύμβασης σε 
διάστημα έξι (6) μηνών, δυνάμει του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 , με  λήξη 
στις 23-07-2018, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση των 
εγκεκριμένων εργασιών των τοιχογραφιών, η υλοποίησή τους και η αποπεράτωση 
των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Δεν προβλέπεται τροποποίηση του 
αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της παρούσας. 

β) το άρθρο 3 της από 23/05/2015 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Φραγκίστας Ευρυτανίας», αντικαθίσταται ως εξής: 
      

Άρθρο 3 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην 
Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας). 
Για τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου θα πραγματοποιηθούν οι εξής 
εργασίες, σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις από πλευράς ΥΠΠΟΑ: 
3.1 Τοποθετείται προσωρινό μεταλλικό στέγαστρο προστασίας πάνω από τη στέγη 
του ναού,  
       για την προφύλαξη του μνημείου από τις καιρικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης   
       των  εργασιών στη στέγη. 
 3.2 Δεν θα τοποθετηθούν ελκυστήρες στις γενέσεις των τεταρτοσφαιρίων των 
χορών, στην   
        κατεύθυνση Α-Δ,  του ναού.  
3.3 Καθαίρεση της στέγης, καθαρισμός των εξωραχίων του θόλου, πλήρωση και 
ενίσχυση  
       αυτών. 
3.4 Καθαρισμός των πλακών της στέγης και αντικατάσταση των φθαρμένων. 
3.5 Αποκατάσταση της περιμετρικής κορνίζας. 
3.6 Καθαρισμός από ασβεστώματα και αποεπίχριση, όπου απαιτείται, των 
εξωτερικών  
       επιφανειών  των τοιχοποιιών, βαθύς καθαρισμός και αρμολόγηση των αρμών. 
3.7 Τοπική εφαρμογή ενεμάτων στις ρηγματωμένες περιοχές. 
3.8 Αντικατάσταση των κουφωμάτων. 
3.9 Συντήρηση ξύλινου τέμπλου. 
3.10 Πριν την υλοποίηση της μελέτης θα γίνουν σωστικές στερεώσεις στις 
τοιχογραφίες,  
        σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν απώλειες 
κατά τη  
         διάρκεια των   εργασιών. 
3.11 Οι εργασίες στερεώσεων των τοιχογραφιών και προστασίας των ξύλινων και 
ξυλόγλυπτων   
         στοιχείων θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
εγκεκριμένες μελέτες  
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         και τους όρους που αναφέρονται στις  σχετικές εγκριτικές Αποφάσεις.  
3.12 Οι εργασίες θα εποπτεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και 
Ευρυτανίας. 

γ) Στο Άρθρο 9 «Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
και αρμοδιότητές του», αντικαθίσταται ο κ. Βονόρτας Παναγιώτης από τον κ. 
Πεταρούδη Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, και η κ. Μαρία Φωτεινή Παπακωνσταντίνου από την κ. Ιωάννα 
Μανωλούδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., μόνιμη  υπάλληλο της ΕΦΑ Φθιώτιδας και 
Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την κ. Αθανασία Τσόκα, Αρχαιολόγο, υπάλληλο 
ΙΔΑΧ της ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 23/05/2015 Σύμβαση.  

  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1. την έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 
το έργο  της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2014ΕΠ76600003  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (π.κ. 2009ΣΕ44000053)» και 
προϋπολογισμό 168.000,00  €, ως εξής: 
       α) παρατείνεται  η διάρκεια της από 23/05/2015 Προγραμματικής Σύμβασης σε 
διάστημα έξι (6) μηνών, δυνάμει του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 , με  λήξη 
στις 23-07-2018, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση των 
εγκεκριμένων εργασιών των τοιχογραφιών, η υλοποίησή τους και η αποπεράτωση 
των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Δεν προβλέπεται τροποποίηση του 
αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της παρούσας. 

β) το άρθρο 3 της από 23/05/2015 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Φραγκίστας Ευρυτανίας», αντικαθίσταται ως εξής: 
      

Άρθρο 3 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», στην 
Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ευρυτανίας). 
Για τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου θα πραγματοποιηθούν οι εξής 
εργασίες, σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις από πλευράς ΥΠΠΟΑ: 
3.1 Τοποθετείται προσωρινό μεταλλικό στέγαστρο προστασίας πάνω από τη στέγη 
του ναού,  
       για  την προφύλαξη του μνημείου από τις καιρικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης   
       των  εργασιών στη στέγη. 
 3.2 Δεν θα τοποθετηθούν ελκυστήρες στις γενέσεις των τεταρτοσφαιρίων των 
χορών, στην   
       κατεύθυνση Α-Δ,  του ναού.  
3.3 Καθαίρεση της στέγης, καθαρισμός των εξωραχίων του θόλου, πλήρωση και 
ενίσχυση  
      αυτών. 
3.4 Καθαρισμός των πλακών της στέγης και αντικατάσταση των φθαρμένων. 
3.5 Αποκατάσταση της περιμετρικής κορνίζας. 
3.6 Καθαρισμός από ασβεστώματα και αποεπίχριση, όπου απαιτείται, των 
εξωτερικών  
      επιφανειών  των τοιχοποιιών, βαθύς καθαρισμός και αρμολόγηση των αρμών. 
3.7 Τοπική εφαρμογή ενεμάτων στις ρηγματωμένες περιοχές. 
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3.8 Αντικατάσταση των κουφωμάτων. 
3.9 Συντήρηση ξύλινου τέμπλου. 
3.10 Πριν την υλοποίηση της μελέτης θα γίνουν σωστικές στερεώσεις στις 
τοιχογραφίες,  
         Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν απώλειες 
κατά τη  
         διάρκεια των    εργασιών. 
3.11 Οι εργασίες στερεώσεων των τοιχογραφιών και προστασίας των ξύλινων και 
ξυλόγλυπτων   
         στοιχείων θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
εγκεκριμένες μελέτες  
         και τους όρους που αναφέρονται στις  σχετικές εγκριτικές Αποφάσεις.  
3.12 Οι εργασίες θα εποπτεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και 
Ευρυτανίας. 

γ) Στο Άρθρο 9 «Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
και αρμοδιότητές του», αντικαθίσταται ο κ. Βονόρτας Παναγιώτης από τον κ. 
Πεταρούδη Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, και η κ. Μαρία Φωτεινή Παπακωνσταντίνου από την κ. Ιωάννα 
Μανωλούδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., μόνιμη  υπάλληλο της ΕΦΑ Φθιώτιδας και 
Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την κ. Αθανασία Τσόκα, Αρχαιολόγο, υπάλληλο 
ΙΔΑΧ της ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 23/05/2015 Σύμβαση.  

 
2. την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα, 1) εγκρίνει  την 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για 
το έργο  της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2014ΕΠ76600003  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ι.Ν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ (π.κ. 2009ΣΕ44000053)» και προϋπολογισμό 
168.000,00  €, ως εξής: 

 α) παρατείνεται  η διάρκεια της από 23/05/2015 Προγραμματικής Σύμβασης 
σε διάστημα έξι (6) μηνών, δυνάμει του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 , 
με  λήξη στις 23-07-2018, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση 
των εγκεκριμένων εργασιών των τοιχογραφιών, η υλοποίησή τους και η 
αποπεράτωση των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου. Δεν 
προβλέπεται τροποποίηση του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο της παρούσας. 
β) το άρθρο 3 της από 23/05/2015 Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι.Ν. 
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Φραγκίστας Ευρυτανίας», αντικαθίσταται ως 
εξής: 
      

Άρθρο 3 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση 
του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος», 
στην Ανατολική Φραγκίστα, Π.Ε. Ευρυτανίας» με φορέα υλοποίησης την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας). 
Για τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου θα πραγματοποιηθούν οι 
εξής εργασίες, σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις από πλευράς ΥΠΠΟΑ: 
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3.1 Τοποθετείται προσωρινό μεταλλικό στέγαστρο προστασίας πάνω από τη 
στέγη του ναού,  
       για  την προφύλαξη του μνημείου από τις καιρικές συνθήκες, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης   
       των  εργασιών στη στέγη. 
 3.2 Δεν θα τοποθετηθούν ελκυστήρες στις γενέσεις των τεταρτοσφαιρίων 
των χορών, στην   
       κατεύθυνση Α-Δ,  του ναού.  
3.3 Καθαίρεση της στέγης, καθαρισμός των εξωραχίων του θόλου, πλήρωση 
και ενίσχυση  
      αυτών. 
3.4 Καθαρισμός των πλακών της στέγης και αντικατάσταση των φθαρμένων. 
3.5 Αποκατάσταση της περιμετρικής κορνίζας. 
3.6 Καθαρισμός από ασβεστώματα και αποεπίχριση, όπου απαιτείται, των 
εξωτερικών  
      επιφανειών  των τοιχοποιιών, βαθύς καθαρισμός και αρμολόγηση των 
αρμών. 
3.7 Τοπική εφαρμογή ενεμάτων στις ρηγματωμένες περιοχές. 
3.8 Αντικατάσταση των κουφωμάτων. 
3.9 Συντήρηση ξύλινου τέμπλου. 
3.10 Πριν την υλοποίηση της μελέτης θα γίνουν σωστικές στερεώσεις στις 
τοιχογραφίες,  
         Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
απώλειες κατά τη  
         διάρκεια των    εργασιών. 
3.11 Οι εργασίες στερεώσεων των τοιχογραφιών και προστασίας των 
ξύλινων και ξυλόγλυπτων   
         στοιχείων θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
εγκεκριμένες μελέτες  
         και τους όρους που αναφέρονται στις  σχετικές εγκριτικές Αποφάσεις.  
3.12 Οι εργασίες θα εποπτεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος 
και Ευρυτανίας. 
γ) Στο Άρθρο 9 «Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
και αρμοδιότητές του», αντικαθίσταται ο κ. Βονόρτας Παναγιώτης από τον κ. 
Πεταρούδη Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ευρυτανίας, και η κ. Μαρία Φωτεινή Παπακωνσταντίνου από την κ. Ιωάννα 
Μανωλούδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., μόνιμη  υπάλληλο της ΕΦΑ Φθιώτιδας 
και Ευρυτανίας, με αναπληρώτρια την κ. Αθανασία Τσόκα, Αρχαιολόγο, 
υπάλληλο ΙΔΑΧ της ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 23/05/2015 Σύμβαση.  

Και 2) εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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