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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών 

Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063 532, 213 2063718,  
          213 2063775 
fax :   213 2063 533 
e-mail: ssona@patt.gov.gr 
 
Συνεδρίαση 31η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 276/2013  
 

Σήµερα 05/09/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου  
Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 167624/29-08-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 30/08/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 6ο      
Έγκριση σκοπιµότητας, σύναψης και όρων της προγραµµατικής σύµβασης 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για τη συµπλήρωση της 
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την οργάνωση µαθηµάτων στις σχολές 
κρουστών και πνευστών οργάνων της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής και τη 
διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε την Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «Φιλαρµονία». 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συµβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης εβδοµήντα πέντε (75) ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:  
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κισκήρα 
Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα. 
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Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος, 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα,  Βακάλης 
Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος,  Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, 
Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης 
Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γκούµας Ιωάννης, 
∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος 
Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, 
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, 
Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή 
- Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λυµπέρη 
Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης,  Μαντσιώκα 
Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης 
Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας 
Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος,  
Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου 
Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου 
Άννα, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος 
Άγγελος, Χολέβα Μαρία. 
 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βλάχος 
Ιωάννης, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς 
Γεράσιµος, Γούδης Χρήστος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, 
Καραµανλή Άννα, Κολοβού Ελένη, Λούσκος Παναγιώτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,  Μπαλού Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Ψαριανός Γρηγόριος. 
     
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής Πάνθη ∆ούκα και Ευτυχία Παπαδηµητρίου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 164894/164898/23-08-2013 εισήγηση της 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Μ. Καρακλιούµη, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την 
πρόσκληση και έχει ως εξής: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Καλλιθέας µε τις 354/22.8.2013 και 
355/22.8.2013 αποφάσεις του ενέκρινε τα σχέδια των Προγραµµατικών 
Συµβάσεων Πολιτισµικής Ανάπτυξης, (τα οποία και επισυνάπτονται): 
 
α) για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την οργάνωση της δράσης 
µορφωτικών και πολιτιστικών θεσµών στα Εργαστήρια και τις Οµάδες του 
δικτύου Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας του ∆ήµου Καλλιθέας µε την Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «Καλή 
Τέχνη» και  
 
β) για τη συµπλήρωση της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την 
οργάνωση µαθηµάτων στις σχολές κρουστών και πνευστών οργάνων της 
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής και τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε την 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού 
«Φιλαρµονία». 
 
Σύµφωνα προς τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 2 περ.(γ) και 12 
παρ.5 του Ν.4019/2011, και του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε τις όµοιες του άρθρου 8 παρ.10 Ν.4071/2012, 
αναφέρεται ρητώς ότι στην περίπτωση έργων, προγραµµάτων και 
υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα συµβαλλόµενοι σε µία προγραµµατική 
σύµβαση είναι τόσο το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού , όσο και η 
οικεία Περιφέρεια. 
 
Από την υπογραφή της σύµβασης δεν προκύπτει οικονοµική υποχρέωση για 
την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Προτείνω λοιπόν η έγκριση σκοπιµότητας υπογραφής των 
προαναφερθέντων συµβάσεων καθώς και ο ορισµός εκπροσώπων της 
Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή Παρακολούθησης τους, να  συζητηθεί 
στην επόµενη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.  
 
 

                   Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
 

A. Εγκρίνει τη σκοπιµότητα σύναψης της προγραµµατικής σύµβασης 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για τη συµπλήρωση 
της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την οργάνωση µαθηµάτων 
στις σχολές κρουστών και πνευστών οργάνων της ∆ηµοτικής 
Φιλαρµονικής και τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε την 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού «Φιλαρµονία». 

B. Εγκρίνει την σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης 
Πολιτισµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλλιθέας για τη συµπλήρωση 
της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την οργάνωση µαθηµάτων 
στις σχολές κρουστών και πνευστών οργάνων της ∆ηµοτικής 
Φιλαρµονικής και τη διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων µε την 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού «Φιλαρµονία», που έχει ως εξής: 
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«Στην Αθήνα σήµερα, την _________________ 2013, στο κτίριο του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, επί της οδού Μπουµπουλίνας 20, οι 
κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 

1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, νοµίµως εκπροσωπούµενο 
από_________________________________________________. 

2. Η Περιφέρεια Αττικής, νοµίµως εκπροσωπούµενη από ___________ 
_______________________________________________________. 

3. Ο ∆ήµος Καλλιθέας, νοµίµως εκπροσωπούµενος από τον 
_____________________________________________________. 

4. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού «Φιλαρµονία», νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο 
της ∆ιοικούσας Επιτροπής κ. Ευάγγελο Βαβυλουσάκη. 

 
Συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
Προοίµιο 
Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα Προγραµµατική 
Σύµβαση, σύµφωνα προς: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 περ. (γ) και 12 § 5 του Ν. 4019/2011 
(ΦΕΚ Α΄216 / 30.9.2011). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 § 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 /  
7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες του άρθρου 8 § 10 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85 / 11.4.2012). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 § Α΄ στ. (α) έως και (ε) του Π∆ 476/1981 
(ΦΕΚ Α΄ 132 / 21.5.1981). 

4. Τη µε αριθµό _________________ Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλλιθέας, µε την οποία εγκρίθηκαν το σχέδιο και οι όροι 
της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. 

5. Τη µε αριθµό _______________ Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκαν η σκοπιµότητα 
υπογραφής και οι όροι της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. 

6. Τις µε αριθµούς __________________ Αποφάσεις του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε τις οποίες 
εγκρίθηκαν οι ως άνω αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλλιθέας και του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής. 

7. Το από _________________ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισµού, 
µε το οποίο γίνονται αποδεκτοί οι όροι της παρούσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης και 

8. Η από _________________ Απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής της 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Φιλαρµονία», µε την οποία 
γίνονται αποδεκτοί οι όροι της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 
Άρθρο 1 – Αντικείµενο της Σύµβασης 
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η περιγραφή 
των όρων συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών µε στόχο τη 
συµπλήρωση της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας, την οργάνωση 
µαθηµάτων στις Σχολές Κρουστών και Πνευστών Οργάνων της ∆ηµοτικής 
Φιλαρµονικής, καθώς και την οργάνωση και διεξαγωγή καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων. 
 
Άρθρο 2 – Περιεχόµενο της Σύµβασης 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει: 

1. Το αντικείµενο της Σύµβασης.  
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2. Το σκοπό της Σύµβασης (συµπλήρωση της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
Καλλιθέας, οργάνωση µαθηµάτων στις Σχολές Κρουστών και 
Πνευστών Οργάνων της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής, καθώς και 
οργάνωση και διεξαγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων). 

3. Τη διάρκεια της Σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 
σκοπού της. 

4. Τη χρηµατοδότηση και τους πόρους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την 
υλοποίηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

5. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, τα 
οποία αναφέρονται στην υλοποίηση των σκοπών της. 

6. Τη συγκρότηση, τις αρµοδιότητες και τις διατάξεις που διέπουν τη 
λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, η οποία θα παρακολουθεί την 
εκτέλεση και την ορθή εφαρµογή των όρων της Σύµβασης και 

7. Τελικές διατάξεις. 
 
Άρθρο 3 – Σκοπός Προγραµµατικής Σύµβασης 
Σκοπός της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι ο συντονισµός των 
συµβαλλοµένων και συµµετεχόντων µερών και ο καθορισµός του βαθµού και 
του µεγέθους συνδροµής και συνεισφοράς ενός εκάστου στην επίτευξη του 
τελικού αποτελέσµατος. Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση, λαµβάνοντας 
υπ’ όψη τη συνολική πολιτιστική και επιµορφωτική δραστηριότητα του ∆ήµου 
Καλλιθέας για την προαγωγή της πολιτιστικής της ανάπτυξης, επιδιώκει τη 
διαµόρφωση των βέλτιστων προϋποθέσεων για την καλλιτεχνική, 
εκπαιδευτική και εν γένει κοινωνική δραστηριότητα της ∆ηµοτικής 
Φιλαρµονικής Καλλιθέας.  
Στόχοι της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας είναι: 

1. Η συµµετοχή της στην οργανωµένη συµβολή του ∆ήµου Καλλιθέας, 
ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ανάπτυξη ευρείας, 
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία αποσκοπεί 
στη γνωριµία του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας µε την τέχνη της 
µουσικής, την ιστορία και τα σύγχρονα καλλιτεχνικά της ρεύµατα στην 
Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και ειδικότερα τη διάδοση της 
φιλαρµονικής µουσικής. 

2. Η συµµετοχή στις εθιµοτυπικές εκδηλώσεις του Κράτους, του ∆ήµου 
και λοιπών ∆ηµοσίων φορέων, καθώς και τις καλλιτεχνικές και άλλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες οργανώνονται στην Καλλιθέα από 
το ∆ήµο, την εκπαιδευτική κοινότητα και τις κοινωνικές οργανώσεις 
της πόλης. 

3. Η συµµετοχή της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 
συνεργασίας, όπως και σε εθνικούς και διεθνείς θεσµούς 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαίδευσης στη µουσική τέχνη. 

 
Άρθρο 4 – Μέσα υλοποίησης 
Η συγκεκριµενοποίηση και υλοποίηση των στόχων της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης θα επιδιωχθούν µε τις παρακάτω 
δραστηριότητες: 

1. Με τη συµπλήρωση της σύνθεσης της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
Καλλιθέας από µουσικούς – εκτελεστές οργάνων για τη διοργάνωση 
και τη διεξαγωγή µουσικών εκδηλώσεων, παραστάσεων και 
συναυλιών και την ανταπόκριση του σχήµατος στις εθιµοτυπικές και 
λοιπές υποχρεώσεις του.  

2. Με την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ερασιτεχνικής 
δηµιουργίας, τα οποία αναπτύσσονται στις Σχολές Κρουστών και 
Πνευστών Οργάνων της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας. 
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3. Με την οργάνωση προγραµµάτων διάδοσης της φιλαρµονικής 
µουσικής στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. 

4. Με την οργάνωση και την εκπαίδευση άλλων Μουσικών Συνόλων, 
όπως οργανικά σχήµατα και ορχήστρες. 

5. Με την οργάνωση συναυλιών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων. 

 
Άρθρο 5 – Πόροι και έσοδα 
Οι πόροι για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων θα προέρχονται: 

1. Από τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλλιθέας (Κ.Α. 15.6736.0005). 
2. Από ίδια έσοδα του ∆ήµου Καλλιθέας, προερχόµενα από δίδακτρα 
των Σχολών Κρουστών και Πνευστών Οργάνων, τα οποία µπορούν 
να καθιερωθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα 
προς τις διατάξεις των άρθρων 25 § 14 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 
Α΄/3.1.1989) και 4 § 5 της ΚΥΑ 3966/2011 (ΦΕΚ Β΄ 141/9.2.2011), 
εισιτήρια σε εκδηλώσεις, εκδόσεις. 

3. Από χορηγίες φυσικών και νοµικών Προσώπων, διατιθέµενες προς το 
∆ήµο Καλλιθέας για τη λειτουργία της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής. 

4. Από την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων και προγραµµάτων. 
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Καλλιθέας θα καταβάλει για την παροχή της υπηρεσίας 
συµπλήρωσης της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής από µουσικούς – εκτελεστές, 
όπως και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις Σχολές της, το ποσό 
των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) €, το οποίο θα βαρύνει τους 
Προϋπολογισµούς των ετών 2013 (Κ.Α. 15.6736.0005) και 2014 και 
συγκεκριµένα είκοσι χιλιάδες (20.000) € το έτος 2013 και εκατόν δέκα 
χιλιάδες (110.000) € το έτος 2014. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται τµηµατικά 
ανά µήνα από της υπογραφής της Σύµβασης και µέχρι τη λήξη της. 
Ο ∆ήµος Καλλιθέας υποχρεούται να κοινοποιήσει αντίγραφο του 
Προϋπολογισµού του στη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, από το οποίο θα 
προκύπτει ο Κωδικός Αριθµός της καταβολής του ποσού των εν λόγω 
παρεχοµένων υπηρεσιών στη ∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλλιθέας. 
 
Άρθρο 6 – Εγκαταστάσεις και υποδοµή 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, 
οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση της 
απαραίτητης υποδοµής σε κτιριακό και λοιπό εξοπλισµό. Αυτός ο εξοπλισµός 
συνίσταται σε χώρους και ακίνητα ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλλιθέας ή τρίτων, 
φυσικών ή νοµικών Προσώπων, η χρήση των οποίων τού έχει παραχωρηθεί 
επ’ αµοιβή ή µη, καθώς και σε µουσικά όργανα, στολές και τεχνικές 
υποδοµές για τη γραµµατειακή υποστήριξη της λειτουργίας της ∆ηµοτικής 
Φιλαρµονικής. 
 
Άρθρο 7 – ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, 
έκαστο των συµβαλλοµένων µερών αναλαµβάνει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 

1. Ο ∆ήµος Καλλιθέας, πέραν της καταβολής του αναφεροµένου 
χρηµατικού ποσού, παραχωρεί δωρεάν τις χρήσεις ακινήτων της 
δικής του ή της ιδιοκτησίας τρίτων για την παροχή των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών και των λοιπών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής 
Φιλαρµονικής και αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει κάθε 
άλλο απαραίτητο εξοπλισµό, καθώς και τη λειτουργικότητα των 
χώρων. 
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2. α). Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και 
Παραγωγικού Σκοπού «Φιλαρµονία» αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για τη συµπλήρωση της σύνθεσης 
της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής από µουσικούς – εκτελεστές και την 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράµµατα ερασιτεχνικής 
δηµιουργίας των Σχολών Κρουστών και Πνευστών Οργάνων της 
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής, εφαρµόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 § Α΄ στ. (α) έως και (3) του Π.∆. 476/1981 (ΦΕΚ Α΄ 
132/21.5.1981), µε το οποίο καθορίζονται τα τυπικά προσόντα του 
προσωπικού απασχολουµένου σε φιλαρµονικές ορχήστρες και 
χορωδίες και του Β.∆. της 11/11/1957 (ΦΕΚ Α΄ 229 / 11.11.1957), µε 
το οποίο καθορίζονται τα τυπικά προσόντα των καθηγητών µουσικής 
και είναι υπεύθυνη έναντι του ∆ήµου Καλλιθέας για την άρτια 
εκπλήρωση των καθηκόντων αυτού του προσωπικού. β). Ο ∆ήµος 
Καλλιθέας διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει τον Αρχιµουσικό της 
∆ηµοτικής Φιλαρµονικής, τους κορυφαίους µουσικούς – εκτελεστές 
του σχήµατος, όπως και τους µουσικούς – καθηγητές, οι οποίοι 
επιλέγονται µεταξύ του εν λόγω προσωπικού, κατά τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

3. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και η Περιφέρεια Αττικής, σε 
συνεργασία µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη, θα προβάλλουν µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο και µέσο τις καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και λοιπές 
δραστηριότητες της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλλιθέας σε 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και θα συντονίζουν άλλους 
κρατικούς ή φορείς της Αυτοδιοίκησης, η συνδροµή των οποίων είναι 
απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων του. 

4. Το κόστος ανάληψης οιασδήποτε τυχόν πρόσθετης υποχρέωσης του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (όπως ενδεικτικώς, η παροχή 
επιστηµονικής υποστήριξης, η διάθεση προσθέτων στελεχών και 
υπηρεσιών του) και της Περιφέρειας Αττικής θα καλύπτονται από το 
ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) €, το οποίο υποχρεούται 
να καταβάλλει ο ∆ήµος Καλλιθέας, κατά το άρθρο 5 της παρούσας. 

 
Άρθρο 8 – Όργανα διοίκησης 
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αναθέσουν στο ∆ήµο Καλλιθέας τη 
διοίκηση, παρακολούθηση και τήρηση των όρων της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης. Ο ∆ήµος Καλλιθέας εκπροσωπείται από τον 
αρµόδιο Αντιδήµαρχο.  
 
 
Άρθρο 9 – Κοινή Επιτροπή 
Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης συνιστάται πενταµελής Κοινή Επιτροπή, 
αποτελούµενη: 

1. Από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Καλλιθέας, ως εκπρόσωπο του ∆ήµου, 
ως Πρόεδρο, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας και Εκδηλώσεων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτισµού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του ∆ήµου. 

2. Από τον Αρχιµουσικό της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής. 
3. Από τον _________________________________, ως εκπρόσωπο 
της του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

4. Από τον _________________________________, ως εκπρόσωπο 
της Περιφέρειας Αττικής. 
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5. Από τον Πρόεδρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «Φιλαρµονία» κ. Ευάγγελο 
Βαβυλουσάκη. 

Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου Καλλιθέας, ο οποίος υπηρετεί 
στο Τµήµα Ερασιτεχνικής ∆ηµιουργίας και Εκδηλώσεων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτισµού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του ∆ήµου Καλλιθέας. 
Η θητεία των µελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η παρούσα Σύµβαση και 
η πρωτοβουλία για τη σύγκλησή της ανήκει στο ∆ήµο Καλλιθέας. Στα µέλη 
του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αµοιβή / αποζηµίωση, 
σύµφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄40 / 
15.3.2010). 
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και η Περιφέρεια Αττικής ορίζουν 
αντιστοίχως, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου τους, τον αναπληρωτή 
κάθε τακτικού µέλους. 
 
Άρθρο 10 – ∆ιάρκεια της σύµβασης 
Η ισχύς της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης άρχεται από της 
ηµεροµηνίας υπογραφής της και λήγει δέκα (10) µήνες µετά από αυτή. 
 
Άρθρο 11 – Αντισυµβατική συµπεριφορά 

1. Η παράβαση οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύµβασης, 
οι οποίοι θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις, από οιοδήποτε των 
συµβαλλοµένων µερών, παρέχει σε κάθε άλλο το δικαίωµα να αξιώσει 
την αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. 
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση, 
ο αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση, 
σύµφωνα προς την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή 
αποθετική ζηµία. 

2. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την 
ερµηνεία και την εφαρµογή των όρων της παρούσας Σύµβασης, οι 
οποίες δεν µπορούν να επιλυθούν από την Επιτροπή του άρθρου 9 
αυτής, θα επιλύονται από τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

 
 

Άρθρο 12 – Τελικές διατάξεις 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση είναι πλαίσιο συµφωνίας και το 
περιεχόµενό της µπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά µε ειδικότερες 
συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων.  
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
εκ των συµβαλλοµένων µερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την 
παρούσα Σύµβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων προβλεποµένων από 
τη Σύµβαση αυτή από οιοδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών, δεν µπορεί 
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από τα δικαιώµατά 
τους ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 
συµβαλλόµενα µέρη, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
Προγραµµατική Σύµβαση. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ» 

 
Γ. Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης την 
Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναγνώστου Αικατερίνη ως τακτικό µέλος µε 
αναπληρωµατικό µέλος την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Βασιλάκη Ειρήνη.   
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Χάγιος Άγγελος. 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, 
Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  ∆ιάκος Κων/νος,  ∆ηµαράς Γεώργιος, Καπάταης 
Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη. 
 

 
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  
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