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                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

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 2063 718,  
          213 2063 775 
fax :   213 2063 533 
e-mail: ssona@patt.gov.gr 
 
Συνεδρίαση 44η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 376/2013  
 
 Σήµερα 03/12/2013 ηµέρα Τρίτη 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. 233241/27-11-2013 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα 
Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 27/11/2013 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. 
 
 

Θέµα 2ο     
Έγκριση σκοπιµότητας, σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Εξωτερικών και του 
Κοινωφελούς Οργανισµού µε την επωνυµία «Μέγαρο Μουσικής» για την 
παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και της Συνεδρίασης του 
Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών. 
 
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εξήντα ενός (61) παρόντων 
Περιφερειακών Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης 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, 
Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης 
∆ηµήτριος, 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.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, 
Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αρσένης 
Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ∆ηµήτριος,  
Βασιλάκης Μιχαήλ,  Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, 
Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, 
Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, 
Γούδης Χρήστος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  ∆ηµόπουλος 
Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,  Επιτροπάκης Εµµανουήλ,  Ερµίδου Γεωργία, 
Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης,  Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, 
Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - Συµβουλάκη 
Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπριανίδου  Ερµιόνη,  Κωνσταντάκου 
Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, 
Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, 
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία,  
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος,  Μεθυµάκη Άννα, 
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, 
Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σµέρος Γεώργιος,  Σπονδυλίδης Αθανάσιος, 
Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς 
Γεώργιος,  Χάγιος Άγγελος.  
 
Απόντες: 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου Κων/νος. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα, 
Αµανατίδης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης,  Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρεµένος 
Γεώργιος, Βασιλάκη Ειρήνη, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Καραµανλή 
Άννα, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μπαλού 
Αλεξάνδρα, Μπάστας Κων/νος, Πλεύρης Αθανάσιος, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σαµόλης Αλέξανδρος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός 
Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής  Σταυρούλα Καπελούζου και Ευτυχία Παπαδηµητρίου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την από 27-11-2013 εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι.  
Σγουρού, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: 
 

Ενόψει της διοργάνωσης της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και ∆ήµων που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 6, 7 και 8 
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Μαρτίου 2014 όπου συµπίπτει µε τον εικοσαετή εορτασµό ίδρυσης της 
Επιτροπής των Περιφερειών προτείνουµε τη σύναψη προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Εξωτερικών και 
του Μεγάρου ∆ιεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών, για τη διοργάνωση 
της ∆ιάσκεψης και την κάλυψη όλων των τεχνικών προδιαγραφών του 
εξοπλισµού και των αιθουσών  που προτάθηκαν από την Επιτροπή των 
Περιφερειών και πρέπει να πληρούνται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

Η προγραµµατική σύµβαση περιλαµβάνει αναλυτικά όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές των αιθουσών, του εξοπλισµού, του catering κ.α. που θα 
εκπληρωθούν από το Μέγαρο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. 

Το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης αφού εγκριθεί από το 
Περιφερειακό Συµβούλιο θα αποσταλεί για προσυµβατικό έλεγχο στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών συµµετέχει ως συµβαλλόµενος στην 
Προγραµµατική Σύµβαση καθώς έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία όλων 
των δράσεων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε.  
 

 
                            Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

 
Eγκρίνει τη σκοπιµότητα, τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Εξωτερικών και 
του Κοινωφελούς Οργανισµού µε την επωνυµία «Μέγαρο Μουσικής» για την 
παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των 
Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και της Συνεδρίασης του 
Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών, που έχει ως εξής: 
  

«Στην Αθήνα, σήµερα την …… του µηνός …………………………………  του 
έτους 2013 οι παρακάτω φορείς: 

 
1. Το Υπουργείο Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα, 

…………………………………………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

2. Η Περιφέρεια Αττικής (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. 
Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη 
Αττικής, Σγουρό Ιωάννη και 

3. Ο κοινωφελής οργανισµός µε την επωνυµία « Μέγαρο Μουσικής», που 
εδρεύει στο ……………………………………………………… και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
………………………………………………………………………….. 

 

έχοντας υπόψη: 

 
1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α – 11/04/2012). 
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2. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση 
Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
2494Β – 04/11/2011). 

3. Τον Ν. 1198/1981 αρ. 10 επ. κύρωσης συµβάσεως οργανισµού 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.  

4. Την αριθµ. ………………………………………………………..Υ.Α. 
«Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους ……………………………………………………………………… 

5. Την υπ. αριθ.307/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα την διοργάνωση της 6ης 
διάσκεψης κορυφής των Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και 
της συνεδρίασης  του  Προεδρείου της επιτροπής Περιφερειών στην 
Αθήνα τον Μάρτιο του 2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε 
αριθµό 327/2013 απόφαση του Περιφερειακού συµβουλίου. 

6. Την µε αριθµό 219264/2013 ανάληψη υποχρέωσης (Α∆Α:ΒΛ1Ρ7Λ7-
ΞΕ8) 

7. Την υπ’ αριθµ. ………../2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
 

 
Συµφωνούν να υπογράψουν προγραµµατική σύµβαση και συναποδέχονται 
τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: 

Περιεχόµενα της σύµβασης: 
� Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης 
� Προϋπολογισµός  
� Χρονική διάρκεια της σύµβασης  
� ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  
� Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής 
� Ρόλος της Επιτροπής Παραλαβής 
� Τρόπος πληρωµής – κρατήσεις  
� Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης 
� Αντισυµβατική συµπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες  
� Επίλυση διαφωνιών 
� Τελικές διατάξεις 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  
 Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε τη 
διεξαγωγή της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των ∆ήµων 
της Ευρώπης, στην Αθήνα τον Μάρτιο 2014. Η ∆ιάσκεψη θα διοργανωθεί 
από την Περιφέρεια Αττικής και θα πραγµατοποιηθεί το εξάµηνο της 
Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
συµπέσει µε τον εορτασµό για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Επιτροπής 
των Περιφερειών (ΕτΠ).   
  
 Η Περιφέρεια Αττικής θα έχει την τιµή να καλωσορίσει, µαζί µε την 
ηγεσία της ΕτΠ, στην Αθήνα από 6 έως 8 Μαρτίου 2014, πάνω από 800 
κορυφαίους επισκέπτες, µεταξύ των οποίων Προέδρους Ευρωπαϊκών 
Θεσµικών Οργάνων, Ευρωπαίους Επιτρόπους, Περιφερειάρχες και 
∆ηµάρχους από τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.      
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 Ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη ∆ιάσκεψη Κορυφής είναι οι αίθουσες 
του Κοινωφελούς Οργανισµού «Μεγάρου Μουσικής», το οποίο αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο των υπηρεσιών που κρίνονται 
απαραίτητες για την εύρυθµη διεξαγωγή της διάσκεψης και οι οποίες έχουν 
καθοριστεί από την ΕτΠ ως εξής: 

• παραχώρηση χώρου που θα διαθέτει εξοπλισµό συνεδρίων (podium 
οµιλητών, µεταφραστική, ηχητική και προβολική εγκατάσταση, πρόσβαση 
στο internet κ.α.)  

• παραχώρηση εξοπλισµού πληροφορικής 

• υπηρεσίες σίτισης (catering, coffee breaks, δείπνο, κοκτέιλ) 

• υπηρεσίες ασφαλείας, τεχνικής υποστήριξης και ταξιθεσίας 

• διάθεση τηλεφωνικών γραµµών και αντίστοιχων τηλεφωνικών συσκευών 
και συσκευών fax 

• παραχώρηση χώρου για τη φιλοξενία µουσικής παράστασης  
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

  
 Ο συνολικός προϋπολογισµός διοργάνωσης της 6ης ∆ιάσκεψης 
Κορυφής των Περιφερειών και ∆ήµων της Ευρώπης και της Συνεδρίασης 
του Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών ανέρχεται στα 279.513,12 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της υπογραφής της. Οι 

ζητούµενες υπηρεσίες, που περιγράφονται στην παρούσα, θα καλύψουν το 
χρονικό διάστηµα από 4/3/2013 έως 8/3/2013. Η Περιφέρεια Αττικής 
διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύπτουν λόγοι 
ανωτέρας βίας.  
 

Ο τρίτος συµβαλλόµενος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της 
Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας 
διακήρυξης, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των υπηρεσιών 
διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.   

 

ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
 
Το «Μέγαρο Μουσικής» 
 
1. Χώροι ∆ιεξαγωγής ∆ιάσκεψης 

 
Το Μέγαρο Μουσικής αναλαµβάνει την υποχρέωση να διοργανώσει 

την 6η ∆ιάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχοντας τους χώρους µε τις συνακόλουθες υπηρεσίες που 
περιγράφονται παρακάτω:  
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1.1. Είσοδος χώρου διεξαγωγής της 6ης Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης 
∆ήµων και Περιφερειών  

  
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• ∆υνατότητα ελέγχου ασφαλείας µε τουλάχιστον δύο πύλες ασφαλείας για 
ανίχνευση µεταλλικών αντικειµένων και έλεγχο αποσκευών (συντονισµός 
ασφάλειας από την Ελληνική Αστυνοµία) 

• Φυλασσόµενο βεστιάριο (για 750 συµµετέχοντες)  

• Γραφείο υποδοχής / εγγραφής: 
o Συνολικού µήκους 10 µέτρων  
o 5 επιτραπέζιοι υπολογιστές µε εκτυπωτή και σύνδεση internet 
o 3 τηλέφωνα  

• 2 οθόνες 40 ιντσών σε βάση για αναµετάδοση από την κύρια αίθουσα 
συνεδριάσεων (βλ. παρ. 1.3) 

 
 

1.2. Εκθεσιακός χώρος και χώρος µπουφέ 
 

Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Εκθεσιακό χώρο 500m2 για την Έκθεση «Ευρώπη 2020» της ΕτΠ, καθώς 
και για τα περίπτερα ενηµέρωσης της ΕτΠ και τους ελληνικούς 
οργανισµούς – εταίρους 

• Γραφείο πληροφοριών: 
o 2 επιτραπέζιοι υπολογιστές µε εκτυπωτή και σύνδεση internet  
o 2 τηλέφωνα  

• ∆υνατότητα παροχής µπουφέ µε καφέ και αναψυκτικά (βλ. κατηγορία 
υπηρεσιών Εστίαση) 

• 25 ψηλά τραπέζια  

• 1 οθόνη 40 ιντσών σε βάση για αναµετάδοση από την κύρια αίθουσα 
συνεδριάσεων (βλ. παρ. 1.3) 

 
Στον χώρο αυτό θα δοθεί επίσηµη δεξίωση στις 7 Μαρτίου 2014 οπότε η 
αίθουσα θα διαθέτει επίσης:  

• Εξοπλισµό για παροχή δείπνου (µπουφέ) (βλ. κατηγορία υπηρεσιών 
Εστίασης παρ. 2.2 της παρούσας) 

• Ψηλά τραπέζια για 700 συµµετέχοντες  

• Βήµα µε µικρόφωνο  
 
Επίσης, ο χώρος αυτός θα πρέπει να διαθέτει την υποδοµή για παρουσίαση 
µουσικής παράστασης που θα δοθεί κατά τη διάρκεια της επίσηµης 
δεξίωσης στις 7 Μαρτίου 2014.  
 
 

1.3. Αίθουσα εργασιών της 6ης Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης των ∆ήµων 
και Περιφερειών   

 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Σκηνή µε ένα βήµα (lectern) και τραπέζια µε δέκα (10) καρέκλες για τους 
οµιλητές   

• Οπτικοακουστικό εξοπλισµό:  
o 5 σταθερά µικρόφωνα για τους οµιλητές (1 ανά δύο άτοµα)  
o 2 µικρόφωνα πέτου για τους συντονιστές  
o 2 ασύρµατα µικρόφωνα για τους συµµετέχοντες  
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o 1 Οθόνη (18µΧ10µ) για µπροστινή προβολή βίντεο   
o Μεγαφωνική εγκατάσταση. Κονσόλα ήχου  
 

• Για τη διερµηνεία σε 15 γλώσσες εργασίας κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων: 

o 9 σταθερές καµπίνες διερµηνείας τριών θέσεων έκαστη  
o 6 κινητές καµπίνες διερµηνείας τριών θέσεων έκαστη 

• ∆υνατότητα παροχής σήµατος ήχου (3 γλώσσες) και εικόνας για το web 
streaming  

• 850 θέσεις µε ακουστικά και πτυσσόµενο τραπεζάκι    
 
 

1.4. Αίθουσα παράλληλων εργαστηρίων και συνέντευξης τύπου 
 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Σκηνή µε ένα βήµα (lectern) και τραπέζια µε οκτώ (8) καρέκλες για τους 
οµιλητές   

• Οπτικοακουστικό εξοπλισµό:  
o 4 σταθερά µικρόφωνα για τους οµιλητές (1 ανά δύο άτοµα)  
o 1 µικρόφωνο πέτου για τους συντονιστές  
o 2 ασύρµατα µικρόφωνα για τους συµµετέχοντες  
o 1 Οθόνη (7,5Χ5µ) για µπροστινή προβολή βίντεο   
o Μεγαφωνική εγκατάσταση. Κονσόλα ήχου 

 

• Για τη διερµηνεία σε 5 γλώσσες εργασίας κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων: 

o 5 σταθερές καµπίνες διερµηνείας τριών θέσεων έκαστη  

• 360 θέσεις µε ακουστικά και πτυσσόµενο τραπεζάκι    
 
 

1.5. Αίθουσα συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής 
Περιφερειών  

 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Ορθογώνιο τραπέζι 67 θέσεων, µε 34 σταθερά µικρόφωνα και 67 
ακουστικά-δέκτες   

• Πρόσθετες θέσεις – περιµετρικά του τραπεζιού – για 80 συµµετέχοντες, 
µε ακουστικά-δέκτες 

• Για τη διερµηνεία σε 13 γλώσσες εργασίας κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων: 

o 13 κινητές καµπίνες διερµηνείας τριών θέσεων έκαστη  
o 1 Οθόνη (9,8µ. Χ 7,2µ.) για προβολή βίντεο 
o Μεγαφωνική εγκατάσταση Κονσόλα ήχου  
o  Ηχογράφηση τριών (3) γλωσσών  

 
1.6. Χώρος/φουαγιέ έξω από την Αίθουσα συνεδρίασης του 

Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών  
 

Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την παροχή: 

•  Μπουφέ γεύµατος για το Προεδρείο (βλ. κατηγορία υπηρεσιών Εστίαση) 
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1.7. Αίθουσες συνεδριάσεων  
(Οι αίθουσες θα µετονοµαστούν κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης, προς 
αποφυγή σύγχυσης στην επικοινωνία και στη σήµανση)   
 

1.7.1. Αίθουσα Τύπου 
 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Γραφεία για 70 δηµοσιογράφους απαραιτήτως µε σύνδεση internet  

• Ζωντανή προβολή βίντεο από την κύρια αίθουσα (βλ. παρ. 1.3). Θα 
µεταδίδεται ο ήχος των ζωντανών οµιλιών της κύριας αίθουσας 

• Οθόνη µε µία ενσύρµατη γραµµή internet για χρήση µηνυµάτων twitter 

• Πέντε (5) υπολογιστές γραφείου/laptop  

• Έναν (1) επαγγελµατικό σαρωτή (scanner) και φωτοαντιγραφικό 
µηχάνηµα σε ενιαία συσκευή 

• Έναν (1) εκτυπωτή δικτύου  

• 7 τηλεφωνικές γραµµές pstn µε αντίστοιχες συσκευές  

• 2 τηλεφωνικές γραµµές isdn µε αντίστοιχες συσκευές  

• 2 εκτυπωτές  

• 1 συσκευή Fax 

• 1 φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα  
 
  

1.7.2. Αίθουσα εργασίας των µελών και των συµµετεχόντων  
 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Χώρος εργασίας για 20 συµµετέχοντες απαραιτήτως µε σύνδεση internet 

• Πέντε (5) υπολογιστές γραφείου/laptop  

• Έναν (1) επαγγελµατικό σαρωτή (scanner) και φωτοτυπικό µηχάνηµα  

• Έναν (1) εκτυπωτή δικτύου  

• Ξεχωριστό τραπέζι εργασίας (28 θέσεων) 
 
 

1.7.3. Αίθουσα γραφείων για το προσωπικό της ∆ιάσκεψης   
 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Τραπέζι συνεδριάσεων 15 θέσεων  

• ∆έκα (10) γραφεία µε καθίσµατα, επιτραπέζιους /φορητούς υπολογιστές 
(µε σύνδεση adsl internet) και τηλέφωνα (µε δυνατότητα διεθνών 
κλήσεων) 

• Τέσσερις (4) επαγγελµατικούς έγχρωµους εκτυπωτές, συνδεδεµένους µε 
τους υπολογιστές  

• ∆ύο (2) επαγγελµατικούς σαρωτές εγγράφων (scanners) και εκτυπωτές, 
συνδεδεµένους µε τους υπολογιστές (µε δυνατότητα αναπαραγωγής 65 
αντιγράφων το λεπτό, εκτύπωση µπρος – πίσω, διαλογή και συρραφή), 
φωτοτυπικό χαρτί Α4 

• Μία (1) συσκευή fax  
 
Το Γραφείο αυτό θα πρέπει να είναι έτοιµο και διαθέσιµο για το προσωπικό 
της ∆ιάσκεψης Κορυφής στις 5 Μαρτίου και ώρα 9:30 π.µ. 
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1.7.4. Αίθουσα οπτικοακουστικού µοντάζ   
 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Τρεις ηχοµονωµένες καµπίνες για τους δηµοσιογράφους  
 
 
1.7.5. Αίθουσα υψηλών προσκεκληµένων (VIP) 

 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Τραπέζι συνεδριάσεων 15 θέσεων  

• Γωνία µε έξι πολυθρόνες  
 
 

1.7.6. Αίθουσα Γραφείο Προέδρου 
 
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Τραπέζι συνεδριάσεων 8 θέσεων  

• ∆ύο (2) πολυθρόνες  

• Ένα (1) γραφείο µε καρέκλα 

• Επιτραπέζιος / φορητός υπολογιστής (µε σύνδεση internet) και τηλέφωνο  
 
 

2. Χώροι Υπηρεσιών Εστίασης 
 

2.1. Υπηρεσίες εστίασης στον χώρο έξω από την Αίθουσα 
συνεδρίασης του Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών 
 

  Παράθεση ελαφρού γεύµατος σε όρθιο µπουφέ µε πιάτο που θα 
περιλαµβάνει σαλάτες, κρύα ορεκτικά, ζεστά πιάτα, επιδόρπια, αναψυκτικά, 
χυµοί φρούτων, µεταλλικό και ανθρακούχο νερό για το Προεδρείο στις 7 
Μαρτίου 2014, για 150 συµµετέχοντες κατ’ εκτίµηση. 
 

2.2. Υπηρεσίες εστίασης στον χώρο της παραγράφου 1.2 
 

Στο χώρο αυτό θα προσφερθούν: 

• Επίσηµη δεξίωση σε όρθιο µπουφέ που θα περιλαµβάνει ποτό 
καλωσορίσµατος, κρύους και ζεστούς µεζέδες, επιδόρπια, ποτά, 
διάφορους χυµούς, αναψυκτικά, εµφιαλωµένο και ανθρακούχο νερό και 
θα παρατεθεί στις 7 Μαρτίου 2014, για 750 συµµετέχοντες κατ’ εκτίµηση 

• ∆ιάλειµµατα για καφέ, τσάι, χυµούς (coffee break) στις 7 Μαρτίου 2014 
(9:30-12:00 για 100 άτοµα, 13:30-18:00 για 600 άτοµα, 16:00-16:30 για 
750 άτοµα) και στις 8 Μαρτίου 2014 (9:00 – 13:00 για 750 άτοµα) 

 
Σε όλες τις αίθουσες συνεδριάσεων, στις καµπίνες διερµηνείας και στους 
χώρους εργασίας των αιθουσών συνεδριάσεων θα προσφέρεται νερό.  
 
3. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Ταξιθεσίας  
 
Το Μέγαρο Μουσικής θα διαθέσει:  

• Το απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό (ταξιθέτες και τεχνικοί) 
µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

o Εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισµού και διοικητική 
υποστήριξη στις 5 και 6 Μαρτίου 2014 
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o Παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια όλων των 
συνεδριάσεων και των συναντήσεων στις 7 και 8 Μαρτίου 
2014 

o Παροχή υποστήριξης κατά την αποσυναρµολόγηση στις 8 
Μαρτίου 2014  

 

• Προσωπικό εστίασης για τις δεξιώσεις, τα γεύµατα, και τον καφέ  
 

• Προσωπικό ασφαλείας: 
o Οµάδα ασφαλείας σε ετοιµότητα κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων και των εργαστηρίων  
 

• Παροχή πρώτων βοηθειών από νοσοκόµα κατά τις ηµέρες διεξαγωγής 
των συνεδρίων  

 

• Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας:  
o τακτικός καθαρισµός της αίθουσας της ∆ιάσκεψης και των 

κοινόχρηστων χώρων της έκθεσης, κυρίως πριν την έναρξη 
της κάθε συνεδρίασης  

 
Όλο το προσφερόµενο προσωπικό θα πρέπει να είναι δίγλωσσο (Ελληνικά 
– Αγγλικά).   
 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές για τις καµπίνες διερµηνείας  
 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ (ISO 2603-
1998) 
 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ (ISO 4043-
1998) 

1. Ελάχιστες διαστάσεις 
καµπίνας  
Πλάτος: 2.50 µ για 2 διερµηνείς  
3.20 µ για 3 διερµηνείς 
(κατ'εξαίρεση για 4 διερµηνείς)  
Βάθος: 2.40 µ  
Ύψος: 2.30 µ  
 
2. Πόρτες  
Κάθε καµπίνα πρέπει να διαθέτει 
πόρτα που να εξασφαλίζει  
Ικανοποιητική ηχοµόνωση και να 
λειτουργεί αθόρυβα.  
 
3. Εξαερισµός/Κλιµατισµός  
Το σύστηµα 
κλιµατισµού/εξαερισµού πρέπει να 
είναι αποδοτικό και αθόρυβο 
σύµφωνα µε το πρότυπο 150 
2603-1998.  
 
4. Παράθυρα  
Τα µπροστινά παράθυρα πρέπει 
να καλύπτουν όλο το πλάτος της 
καµπίνας. Πρέπει να 

1. Ελάχιστες διαστάσεις 
καµπίνας  
Πλάτος: 2.40 µ (3.20 µ αν λόγω 
των γλωσσών  
χρειάζονται 4 διερµηνείς στην 
καµπίνα)  
Βάθος: 1.60 µ  
Ύψος: 2.00 µ  
N.B. Είναι δυνατό για συνεδριάσεις 
µε πολύ  
µικρή διάρκεια (1 ώρας το πολύ) 
να  
επιτρέπονται καµπίνες µε πλάτος 
1,60 µ µετά  
από συνεννόηση µε τη Γ∆ 
∆ιερµηνείας.  
 
2. Πόρτες  
Κάθε καµπίνα πρέπει να διαθέτει 
µια πόρτα µε µεντεσέδες που θα 
ανοίγει προς τα έξω και θα παρέχει 
άµεση πρόσβαση από την αίθουσα 
ή την εξέδρα. Η πόρτα πρέπει να 
είναι αθόρυβη, να µην κλειδώνει 
και µπορεί να τοποθετηθεί είτε στο 
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αποφεύγονται τα κάθετα 
στηρίγµατα. Τα µπροστινά και 
πλαϊνά παράθυρα πρέπει να 
αποτελούνται από άχρωµο 
αντιθαµβωτικό τζάµι και να 
πληρούν τις απαιτήσεις 
ηχοµόνωσης.  
 
Αν οι σταθερές καµπίνες ή ο 
εξοπλισµός ταυτόχρονης 
διερµηνείας δεν πληρούν το 
πρότυπο ISO 2603:1998 ή τις 
παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν φορητές 
καµπίνες και ο κατάλληλος 
εξοπλισµός.  

 
 

πίσω είτε στο πλαϊνό µέρος της 
καµπίνας.  
 
3. Εξαερισµός/Κλιµατισµός  
Η καµπίνα πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσµατικό σύστηµα 
εξαερισµού για πλήρη ανανέωση 
του αέρα τουλάχιστον 7 φορές την 
ώρα, χωρίς να προκαλεί ρεύµατα 
πάνω στους καθισµένους χρήστες 
της καµπίνας. Ο εξαερισµός 
πρέπει να λειτουργεί όσο το 
δυνατόν πιο αθόρυβα, πράγµα 
που απαιτεί τουλάχιστον 2 
εξαεριστήρες ανά καµπίνα.  
 
4. Παράθυρα  
Κάθε καµπίνα πρέπει να διαθέτει 
µπροστινά και πλαϊνά παράθυρα. 
Τα µπροστινά παράθυρα πρέπει 
να καλύπτουν όλο το πλάτος της 
καµπίνας για να παρέχουν την 
µέγιστη ορατότητα. Τα κάθετα 
στηρίγµατα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο στενά και να µη 
βρίσκονται στο κέντρο του οπτικού 
πεδίου από καµία θέση εργασίας. 
Τα τζάµια πρέπει να είναι άχρωµα, 
καθαρά, χωρίς χαρακιές.  
 
5. Εξέδρα  
Οι φορητές καµπίνες πρέπει να 
τοποθετούνται πάνω σε εξέδρα 
ύψους περίπου 30 εκατοστών 
καλυµµένη µε τάπητα που να 
απορροφά το θόρυβο. Η εξέδρα 
πρέπει να έχει ασφαλή πρόσβαση 
και να µην προκαλεί µηχανικούς 
θορύβους. Πρέπει να αφήνει 
πέρασµα πλάτους + /- 1, 50 µ 
πίσω από την καµπίνα, χωρίς 
διαφορά ύψους µε το πάτωµα της 
καµπίνας.  
 
6. Απόσταση  
Η τελευταία σειρά καθισµάτων θα 
απέχει τουλάχιστον 1,50µ από τις 
καµπίνες για να µην ενοχλούνται οι 
συµµετέχοντες από τη φωνή του 
διερµηνέα στην καµπίνα.   
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5. Κανόνες για όλες τις Αίθουσες Συνεδριάσεων: (ανεξάρτητα από το 
αν διαθέτουν σταθερό ή φορητό εξοπλισµό ταυτόχρονης 
διερµηνείας)  
 
5.1. Αριθµός: (τουλάχιστον) µία καµπίνα για κάθε γλώσσα προς την 

οποία παρέχεται διερµηνεία. 

  

5.2. Εξοπλισµός στις καµπίνες: Τουλάχιστον 1 ατοµική κονσόλα για 
κάθε διερµηνέα στην καµπίνα.  

Κάθε κονσόλα πρέπει να περιλαµβάνει:  
• Χειριστήριο που θα έχει διακόπτη επιλογής του ρελέ και διακόπτη επιλογής 
του καναλιού εξόδου (channel switch). Κάθε κονσόλα πρέπει να επιτρέπει 
τουλάχιστον 3 προεπιλογές ρελέ. Αν παρέχεται διερµηνεία από 
περισσότερες από 6 γλώσσες, η κονσόλα πρέπει να επιτρέπει τουλάχιστον 
5 προεπιλογές ρελέ.  

• Ένα µικρόφωνο.  

• Ένα ζευγάρι ακουστικά (τύπου ΑΚ6 Κ10 ή παρόµοιο). Αν 
χρησιµοποιούνται αφρώδη µαξιλαράκια στα ακουστικά πρέπει να µπορούν 
να αφαιρεθούν.  
 

5.3. Τα µικρόφωνα των συνέδρων:  
 
ί) Σταθερά: Η συνήθης πρακτική είναι τουλάχιστον ένα µικρόφωνο ανά 2 
συνέδρους ή ένα µικρόφωνο ανά αντιπροσωπεία στο κεντρικό τραπέζι.  
ίί) Φορητά: Όταν ο οµιλητής πρέπει να µετακινείται για να παρουσιάσει 
διαφάνειες ή άλλο υλικό πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο κατάλληλο µικρόφωνο 
πέτου (Lavallier).  
Για συνεντεύξεις τύπου ή για διαλέξεις µπορεί να χρησιµοποιούνται 
ασύρµατα µικρόφωνα για αυτούς που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. 
 Για να αποφεύγεται η σύγχυση, ο εξοπλισµός διερµηνείας δεν θα 
πρέπει να επιτρέπει ταυτόχρονη λειτουργία δύο µικροφώνων.  
(FIFO 1= First In – First Out with 1 active microphone)  
 

5.4. Εξοπλισµός ταυτόχρονης διερµηνείας  
 
Ο τεχνικός εξοπλισµός και οι καµπίνες πρέπει να βρίσκονται σε τέλεια 

κατάσταση και να τοποθετηθούν µε τη µέγιστη προσοχή. Σε όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης πρέπει να παραµένει στην αίθουσα ένας (µερικές φορές 
και δύο) πλήρως καταρτισµένος τεχνικός εξοπλισµού ταυτόχρονης 
διερµηνείας για να παρέµβει αν χρειαστεί.  
Ν.Β. Είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία µεταξύ της εταιρείας που παρέχει 
τον εξοπλισµό ταυτόχρονης διερµηνείας και της εταιρείας που παρέχει το 
σύστηµα ήχου εάν πρόκειται για διαφορετικές εταιρείες. Σε αυτήν την 
περίπτωση τον πρώτο λόγο έχει ο τεχνικός του εξοπλισµού ταυτόχρονης 
διερµηνείας.  
 

5.5. Πρόσθετοι κανόνες  
 
Για την ασφαλή πρόσβαση και έξοδο από τις καµπίνες πρέπει να 

τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας.  
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Όλες οι καµπίνες πρέπει να επιτρέπουν στους διερµηνείς άµεση και 
απρόσκοπτη θέα όλων των τεκταινοµένων στην αίθουσα και στις υπόλοιπες 
καµπίνες. Καλό είναι να αποφεύγονται οι αίθουσες µε κολόνες που 
εµποδίζουν την ορατότητα των διερµηνέων.  
 

Εάν χρησιµοποιούνται οθόνες προβολής πρέπει να είναι πλήρως 
ορατές από όλες τις καµπίνες και σε κοντινή απόσταση ώστε να µπορούν οι 
διερµηνείς να διαβάζουν τις λέξεις και τους αριθµούς. Εφόσον ζητηθεί, θα 
τοποθετηθούν µικρές οθόνες (17") στις καµπίνες, µία οθόνη για δύο 
διερµηνείς, δύο οθόνες για τρεις διερµηνείς.  
 

Αν προβάλλονται ταινίες ή φιλµάκια πρέπει το σενάριο να δοθεί από 
πριν στους διερµηνείς και ο ήχος να ακούγεται κατευθείαν από τον 
εξοπλισµό διερµηνείας.  
 

Πρέπει η καµπίνα να είναι εξοπλισµένη µε ευσταθή επιφάνεια 
εργασίας καλυµµένη µε υλικό που απορροφά τους κραδασµούς. Επίσης 
πρέπει να παρέχονται στους διερµηνείς στην καµπίνα ατοµική ρυθµιζόµενη 
επιτραπέζια λάµπα, άνετη καρέκλα µε ρυθµιζόµενο ύψος µε 5 πόδια µε 
αθόρυβα ροδάκια, χαρτί, στυλό (όχι µολύβια), νερό και ποτήρια.  
 

Πρέπει να αποστέλλεται προς έγκριση στη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας (DG SCIC) σχέδιο µε την τοποθέτηση που έχουν οι καµπίνες 
στην αίθουσα.  
 
 
Η Περιφέρεια Αττικής 
 
Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει:  

• την εξ ολοκλήρου χρηµατοδότηση της διοργάνωσης της διάσκεψης 
µέχρι του ποσού των 279.513,12 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.),  

• τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης,  

• την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται 
στην παρούσα σύµβαση. 

 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαµβάνει: 

• την εποπτεία και την επίβλεψη του Προγράµµατος σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζονται στη Σύµβαση, 

• την προβολή µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο τις δραστηριότητες 
της διάσκεψης Κορυφής σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
σε συνεργασία µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέλη, 

• το συντονισµό άλλων κρατικών φορέων ή φορέων της Αυτοδιοίκησης, 
η συνδροµή των οποίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση όσων 
προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση, 

• τη συµµετοχή δια των εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.  
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ΑΡΘΡΟ 6:  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται 
όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» 
αποτελούµενη από τρία (3) µέλη, τα οποία είναι:  
 

� Ένας (1) εκπρόσωπος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε το 
νόµιµο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής. 

� Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, µε το νόµιµο 
αναπληρωτή του. 

� Ένας (1) εκπρόσωπος του Κοινωφελούς Οργανισµού «Μέγαρο 
Μουσικής», µε το νόµιµο αναπληρωτή του. 

 

Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς 
οφείλουν να κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρµογής της 
Προγραµµατικής Σύµβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεποµένων 
εργασιών, η λήψη απόφασης για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε 
την παρούσα Σύµβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβληµάτων 
παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθµίσεων στο πλαίσιο της 
παρούσας σύµβασης.  
 
Ο καθένας από τους συµβαλλόµενους διατηρεί το δικαίωµα να 
αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή µε σχετική 
απόφασή του.  
 
Η θητεία των µελών θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραµµατική 
Σύµβαση.  
 
Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται για το παραπάνω έργο τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 
Αρµόδια για την παραλαβή και τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των 

υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση είναι η ειδική 
Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής, που θα συσταθεί για την 
αιτία αυτή µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

   
   Η πληρωµή του Μεγάρου Μουσικής  θα γίνει µετά την ολοκλήρωση 
της παροχής των υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της 6ης ∆ιάσκεψης Κορυφής 
των Περιφερειών και των ∆ήµων της Ευρώπης και της Συνεδρίασης του 
Προεδρείου της Επιτροπής Περιφερειών, ακολουθουµένης της διαδικασίας 
του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννιά (9) ηµερών από 
την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια 
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Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της 
προηγούµενης προσκόµισης των παρακάτω απαιτούµενων από το Νόµο 
δικαιολογητικών: 
 
1. Τιµολόγιο/α παροχής υπηρεσιών ή/και πώλησης. 
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
3. Πρακτικό Παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
 
Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας 
βαρύνουν το «Μέγαρο Μουσικής», ήτοι: 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,  
- Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  
- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%  επί του χαρτοσήµου. 
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  
  (Ν.4013/2011-ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011). 
- Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η δαπάνη βαρύνει τους ΚΑΕ 08440Α του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2013. 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της 
Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. 
 
 Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σηµεία της 
Προγραµµατικής Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, γίνεται µόνο εγγράφως µε 
κοινή συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου 
από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στον έτερο το 
δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε 
εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας της αποκατάστασης, 
έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία.  

 
Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από το Μέγαρο 

Μουσικής, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από 
το νόµο 2286/95 και το Π.∆. 118/2007.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΩΝ 

 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην 

εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα 
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επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Αυτά συµφωνήθηκαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα 
συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το 
οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα 
οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει δύο (2). 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Υπουργείο Εξωτερικών 
 

 Για την Περιφέρεια Αττικής 
Ο Περιφερειάρχης 

 
  

 
 

  Ιωάννης Σγουρός 
 
 

Για το Μέγαρο Μουσικής 
Ο Πρόεδρος» 

 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Φλούδα Γεωργία, 
Χάγιος Άγγελος. 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κυπριανίδου 
Ερµιόνη, Καπάταης Χρήστος, Κωνσταντάκου Μερόπη. 

 
 
 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.   
  
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ  
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