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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. 378/2013  
 
 Σήµερα 3/12/2013 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 4ο     
Έγκριση σκοπιµότητας, σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης 
πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Αγίας 
Παρασκευής, του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου Αγίας 
Παρασκευής (Π.Α.Ο.∆.Α.Π.), του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΣΥΝ+ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών, για την 
αναβάθµιση της µουσικής παιδείας µέσω της εκµάθησης µουσικής στους 
σπουδαστές του ∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής, συνολικού 
προϋπολογισµού 217.710,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
 
 
∆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:  
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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.  
 
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, Ροκοφύλλου Άννα, Σµέρος Γεώργιος,  Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, 
Φουντάς Γεώργιος.  
 
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, Σαµόλης Αλέξανδρος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Χάγιος 
Άγγελος,  Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας 
Αττικής  Σταυρούλα Καπελούζου και Ευτυχία Παπαδηµητρίου. 
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Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συµβουλίου την υπ’αριθµ.πρωτ.οικ. 917/21-11-2013 εισήγηση του 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κ. Μανιάτη, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την 
πρόσκληση και έχει ως εξής: 
 
Σχετ.: (α) Η µε Αριθ. : 105/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού του ∆ήµου Αγίας 
Παρασκευής Π.Α.Ο.∆.Α.Π. µε θέµα:«Έγκριση σχεδίου 
Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης για το Ωδείο 
καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την 
υλοποίηση αυτής.» 

 (β) Η µε Αριθ.: 300/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας 
Παρασκευής µε την οποία εγκρίνει την µε Αριθ.: 105/2013 Απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Π.Α.Ο.∆.Α.Π.  

 (γ) Το µε Αρ. Πρωτ. 53560/43864//25-10-2013 έγγραφο µε 
θέµα:«Έλεγχος νοµιµότητας της υπ΄ Αριθ.: 300/2013 Απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας Παρασκευής.» 

 (δ)  Το µε Αρ. Πρωτ.: 859//06-11-13 έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών µε το οποίο 
διαβιβάστηκαν: η 105/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Π.Α.Ο.∆.Α.Π., η 300/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αγίας Παρασκευής, το σχέδιο της εν λόγω προγραµµατικής σύµβαση 
κ.ο.κ. στο τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής /∆/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 (ε) 
 
 
 
 
(ε1) 
 

Το µε Αρ. Πρωτ. : 226675//20-11-13 έγγραφο του τµήµατος 
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής /∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα:«∆ιαβίβαση 
θεωρηµένου σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής 
Ανάπτυξης για το Ωδείο του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής.»  
Το µε το Αρ. Πρωτ. : 224026//19-11-13 έγγραφο της Νοµικής 
Υπηρεσίας Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα « 
Θεώρηση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης.» 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής µε την Αριθ.: 
300/2013 Απόφαση (β) σχετικό, ενέκρινε την µε Αριθ. Απόφαση : 105/2013 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Π.Α.Ο.∆.Α.Π.(α) σχετικό, που αφορά το Σχέδιο 
Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης για το ∆ηµοτικό Ωδείο 
της Αγίας Παρασκευής, καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής 
πίστωσης για την υλοποίηση αυτής, µεταξύ του Πολιτιστικού Αθλητικού 
Οργανισµού ∆ήµου Αγίας Παρασκευής(Π.Α.Ο.∆.Α.Π.), της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΣΥΝ+ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ», του 
∆ήµου Αγίας Παρασκευής, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και 
της Περιφέρειας Αττικής. Το σχέδιο της εν λόγω Προγραµµατικής σύµβασης 
διαβιβάστηκε, (δ) σχετικό, στο τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 
της ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και στη Νοµική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής, όπου ύστερα από έλεγχο οι υπηρεσίες απέστειλαν το 
σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, (ε) σχετικό. 

Σκοπός της προγραµµατικής σύµβασης είναι η παροχή πολιτιστικών 
υπηρεσιών για την αναβάθµιση του επιπέδου εκπαίδευσης, µέσω της 
εκµάθησης µουσικής στους σπουδαστές του ∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας 
Παρασκευής.  
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Ο Π.Α.Ο.∆.Α.Π. αναλαµβάνει αποκλειστικά την χρηµατοδότηση του 
ανωτέρου έργου στο σύνολό του από τον προϋπολογισµό του και τις 
εισφορές των µελών του. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση του 
προαναφερθέντος έργου ανέρχεται στις διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες 
επτακόσια δέκα Ευρώ(217.710,00 €) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4019/2011(άρθρο 2 περ (γ), και 
άρθρο 12 §5), και του Ν. 3852/2010(άρθρο 100 §5), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει του Ν. 4071/2012(άρθρο 8 και άρθρο 12), αναφέρεται ρητώς ότι 
στην περίπτωση έργων προγραµµάτων και υπηρεσιών πολιτιστικού 
χαρακτήρα συµβαλλόµενοι στην προγραµµατική σύµβαση είναι το πρώην 
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και νυν του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και η οικεία Περιφέρεια. 

 
Από την υπογραφή της σύµβασης δεν προκύπτει οικονοµική 

υποχρέωση για την Περιφέρεια Αττικής.  
 

Εισηγούµαι: 
 υπέρ της έγκρισης σκοπιµότητας υπογραφής της προαναφερθείσας 

σύµβασης από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. 
τον ορισµό ενός εκπροσώπου του περιφερειακού Συµβουλίου, καθώς 

και του νοµίµου αναπληρωτή του για την συµµετοχή τους στην κοινή 
επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 
 

 

                            Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 

 

Α) Εγκρίνει τη σκοπιµότητα, τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής 
σύµβασης πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του 
∆ήµου Αγίας Παρασκευής, του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού ∆ήµου 
Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.∆.Α.Π.), του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΣΥΝ+ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» για τη παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών, 
για την αναβάθµιση της µουσικής παιδείας µέσω της εκµάθησης µουσικής 
στους σπουδαστές του ∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής, συνολικού 
προϋπολογισµού 217.710,00 €(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), η οποία 
έχει ως εξής: 

 

«Στην Αγία Παρασκευή και στην έδρα του Πολιτιστικού και Αθλητικού 
Οργανισµού ∆ήµου Αγίας Παρασκευής, σήµερα στις …/…./2013, οι 
παρακάτω φορείς: 
 
1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εδρεύει στην οδό 

........................ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 

................................., µε την ιδιότητα του ................... 
2. Η Περιφέρεια Αττικής που εδρεύει στην ................................. και 

συγκεκριµένα στην οδό ..............................., µε ΑΦΜ 
..............................., υπαγόµενη στην ∆ΟΥ ..................... και 
εκπροσωπείται νόµιµα από ………………………………………………… 

3. Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής που έχει έδρα στην Αγία Παρασκευή επί 
της οδού ..........................., αριθµόν ...., µε Α.Φ.Μ. ..............., 
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υπάγεται στην ∆.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής και εκπροσωπείται νόµιµα 
από τον κ. ..................., µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10  

4. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αγίας Παρασκευής 
(αναφερόµενος εφεξής για χάριν ευκολίας ως Π.Α.Ο.∆.Α.Π.) µε ΑΦΜ 
997779048, υπαγόµενος στην ∆.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, εδρεύει στην 
οδό Τέρµα Νότου και  εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Σάρκουλα 
Βασίλειο µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ., 

5. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
(αναφερόµενη εφεξής για χάριν ευκολίας ως ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριµένα στην οδό 
Χαλκοκονδύλη 36, µε ΑΦΜ 997326127, υπαγόµενη στην ∆ΟΥ Α’ 
Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από την κα. Χριστίνα 
Μπουγονικολού, µε την ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου. 
 

Οι  συµβαλλόµενοι λαµβάνοντας υπόψη : 

•  των άρθρων 236 & 240 του Ν. 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) 

• του άρθρο 100 του Νόµου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) 
(Πρόγραµµα «Καλλικράτης»). 

• του N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010): Προστασία της εθνικής 
οικονοµίας - Επείγοντα 
µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης. 

• των άρθρων 2 & 12 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/30-09-2011) 
(Κοινωνική Οικονοµία 
και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα). 

• του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α 85/11-4-2012), 

•  Το άρθρο 2 του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) 
«Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (Α΄141) - Ίδρυση Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού», σε συνδυασµό µε το ΦΕΚ 309/ΥΟ∆∆/1-
7-2013 «∆ιορισµός της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου ως Γενικής 
Γραµµατέως του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού», 

• Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΟΕΠΥ/127853/19799/268 (ΦΕΚ 
1781/Β/23-7-2013) Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους 
Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού», άρθρο 1, 
παρ. 25». 

• 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). 

• Τις υπ’αριθµ. 39935/28-2-2013,129629/2-7-2013 αποφάσεις 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής. 

•  τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 «προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» 

•  την υπ’ αριθµόν 36/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας 
Παρασκευής αναφορικά µε την «Σύσταση του νέου Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» λόγω 
συγχώνευσης των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
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«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»»  (ΦΕΚ 
621 Β/18-4-2011) 

•  την υπ’ αριθµόν …./2013 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Αγίας 
Παρασκευής αναφορικά µε την έγκριση των όρων της παρούσας 
προγραµµατικής σύµβασης 

•  την υπ’ αριθµόν …./2013 απόφαση του ∆.Σ. του Π.Α.Ο.∆.Α.Π. 
αναφορικά µε την έγκριση των όρων της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης  

•  την υπ’ αριθµόν …/2013 απόφαση της ∆ιοικούσας επιτροπής της 
…………. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 

•  Την υπ’ αρ. ............/...-...-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για τον έλεγχο νοµιµότητας των 
ανωτέρω αποφάσεων 

•  την υπ’ αριθµόν ......./2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής 

• Το υπ΄αριθµόν πρωτ………/2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού 

  
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Η παρούσα Σύµβαση περιέχει : 
 
1. Περιεχόµενα 
2. Προοίµιο 
3. Αντικείµενο της Σύµβασης 
4. Σκοπός της Σύµβασης 
5. Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης 
6. Κοινή Επιτροπή  
7. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
8. ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της σύµβασης 
9. Τελικές ∆ιατάξεις 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 
4019/11 : 
«Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συµβαλλόµενοι µπορούν να συνάπτουν 
προγραµµατικές συµβάσεις µε αντισυµβαλλόµενους το ∆ηµόσιο ή τον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, 
για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς 
σκοπούς των αντισυµβαλλοµένων, τηρουµένων, κατά τα λοιπά, των 
αναφεροµένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87)». 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Ο Π.Α.Ο.∆.ΑΠ. αναθέτει στην  ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ: 
α) την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών για την αναβάθµιση της 
µουσικής Παιδείας µέσω της εκµάθησης µουσικής στους σπουδαστές 
του δηµοτικού Ωδείου Αγίας Παρασκευής 
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Αναλυτικά η εκµάθηση µουσικής θα αφορά τα ακόλουθα όργανα : 
 

1. Πιάνο   

2. Κόρνο  

3. Κιθάρα  

4. Τροµπέτα 

5. Αρµόνιο 

6. Βιολί 
7. Μπουζούκι 
8. Κλαρινέτο 

9. Βιολοντσέλο 

10. Σαξόφωνο 

11. Ακορντεόν 

12. Ηλ. Μπάσο 

13. Ηλ. Κιθάρα 

14. Κρουστά 
Παραδοσιακά Όργανα 

15. Ορχήστρα 

16. Φωνητικά 

17. Θεωρητικά 

18. Μονωδίας 
  

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Συµφωνείται από τα µέρη ότι από την µεριά της  ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως υπεύθυνος για την εκπόνηση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ορίζεται η κ. Χριστίνα Μπουγιονικολού εφεξής αναφερόµενος 
ως «υπεύθυνος υλοποίησης». 
 
Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού έγκειται, ενδεικτικά, στα 
ακόλουθα : 
Ως προς την εκµάθηση µουσικής : 
Στην πραγµατοποίηση 1.184 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση κιθάρας  
Στην πραγµατοποίηση 384 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση τροµπέτα 
Στην πραγµατοποίηση 1.141 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση πιάνο  
Στην πραγµατοποίηση 108 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση κόρνο  
Στην πραγµατοποίηση 1.588 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση θεωρητικά  
Στην πραγµατοποίηση 1.300 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση αρµόνιο 
Στην πραγµατοποίηση 100 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση φωνητικά 
Στην πραγµατοποίηση 253 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση βιολί 
Στην πραγµατοποίηση 300 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση µπουζούκι  - παραδοσιακά όργανα 
Στην πραγµατοποίηση 258 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση σαξόφωνο 
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Στην πραγµατοποίηση 50 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την εκµάθηση 
βιολοντσέλο 
Στην πραγµατοποίηση 300 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση Ηλ. µπάσο 
Στην πραγµατοποίηση 900 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση κρούστα 
Στην πραγµατοποίηση 175 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση ακορντεόν 
Στην πραγµατοποίηση 267 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση Ηλ. Κιθάρα 
Στην πραγµατοποίηση 250 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση  κλαρινέτο 
Στην πραγµατοποίηση 100 ωρών ατοµικών µαθηµάτων για την 
εκµάθηση µονωδίας 
 

  Για την εύρυθµη λειτουργία  το προσωπικό που θα προσληφθεί για την 
διδασκαλία των ανωτέρω µαθηµάτων, θα πρέπει να κέκτηται τα νόµιµα 
τυπικά προσόντα. 
 

Για τη σωστή και οµαλή λειτουργία του ∆ηµοτικού ωδείου θα 
απασχοληθεί προσωπικό για τη  γραµµατειακή και διοικητική 
υποστήριξη: 
Στην πραγµατοποίηση  1.500 ωρών  γραµµατειακής- διοικητικής  
υποστήριξης 
Στην πραγµατοποίηση  1.200 ωρών  γενικών καθηκόντων 

 
Ο αριθµός των ανωτέρω ωρών και το είδος των ανωτέρω 
προγραµµάτων δύναται να αναπροσαρµόζονται (αυξοµειώνονται) 
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του Π.Α.Ο.∆.Α.Π., λαµβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τα οριζόµενα στα άρθρα 5 &10 της παρούσας 
σύµβασης αναπροσαρµοζόµενου ταυτόχρονα του χρηµατικού ποσού 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Η αµοιβή της ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ για την εκπόνηση των 
παρεχόµενων στην παρούσα σύµβαση εργασιών θα καταβληθεί από 
πιστώσεις του Π.Α.Ο.∆.Α.Π. (ιδίους πόρους)  και συγκεκριµένα από τις 
εισφορές των µελών του   και συµφωνείται στο ποσό των διακοσίων  
δεκαεπτά χιλιάδων Ευρώ (217.710,00 €),  συµπεριλαµβανοµένου του  
επιβαλλόµενου φ.π.α. ποσοστού 23%  Η αµοιβή θα καταβληθεί µέχρι τις 
31/07/2014 

       
   Ως ηµεροµηνία καταβολής του για την υλοποίηση της ανωτέρω δαπάνης 
έχει προβλεφθεί διαθέσιµη, εξειδικευµένη και επαρκής πίστωση στον 
προϋπολογισµό εξόδων του Π.Α.Ο.∆.Α.Π. οικονοµικού έτους 2013 και 
συγκεκριµένα στον Κ.Α.∆. 15.6736.02 µε περιγραφή «Προγραµµατική 
σύµβαση µε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησης µε αντικείµενο την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του δηµοτικού  ωδείου Π.Α.Ο.∆.Α.Π. 
σύµφωνα µε τον Ν. 4019/2011», ύψους 50.000,00 €, ενώ για την κάλυψη 
του υπόλοιπου ποσού θα προβλεφθεί πίστωση στον αντίστοιχο κωδικό 
εξόδων του   προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2014 του 
δηµοτικού Ν.Π.∆.∆. Η δαπάνη για την υλοποίηση της προγραµµατικής 
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σύµβασης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Π.Α.Ο.∆.Α.Π. και θα 
καταβάλλεται τµηµατικά στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ». 
Ως ηµεροµηνία καταβολής του µηνιαίου παρασχεθέν συµβατικού τιµήµατος 
ορίζεται η πρώτη     ηµέρα του επόµενου µήνα από εκείνον κατά την 
διάρκεια του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι υπηρεσίες και σε ενδεχόµενο 
που ηµέρα αυτή είναι αργία, η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Σε ενδεχόµενο καθυστέρησης καταβολής των χρηµάτων πέραν της 
ανωτέρω ηµεροµηνίας θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.∆. 166/03.  
Στην παραπάνω αµοιβή περιλαµβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα της  
ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ οι φόροι του, καθώς και οι εισφορές στα 
κάθε είδους Ταµεία και κρατήσεις που τον βαρύνουν.   

  Ρητά συµφωνείται ότι : 
• η ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ουδεµία άλλη απαίτηση έχει 

πέραν του ανωτέρου συµφωνηθέντος ποσού 

• λόγω της ιδιαίτερης φύσης των µαθηµάτων που υλοποιούνται στο 
Ωδείο (ιδιαίτερα µαθήµατα, αριθµός σπουδαστών-συµµετεχόντων 
κ.α.)  ο ΠΑΟ∆ΑΠ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει ολόκληρο το 
συµβατικό ποσό ενώ σε ενδεχόµενο λήξης του συµβατικού 
χρόνου χωρίς να εξαντληθεί ολόκληρο το συµβατικό αντικείµενο 
(ποσό), η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και η  ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ δεν θα διεκδικήσει τυχόν οικονοµικές και άλλες 
αξιώσεις από τον Π.Α.Ο.∆.Α.Π. για τον λόγο αυτό.  
 

   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 καλύπτεται από το ποσό των διακοσίων 
δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ (217.710,00 €), το οποίο ο 
Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισµός υποχρεούται να  καταβάλει. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας σύµβασης 
ορίζεται κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται: 

 
α) εκ µέρους του Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού  : 

  Τον/ην κ./κα …………………………. µε την ιδιότητα του …………….. µε 
αναπληρωµατικό µέλος    
  τον κ. ………………………………    

 
β) εκ µέρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : 
Τον/ην κ./κα …………………………. µε την ιδιότητα του ……………. µε 
αναπληρωµατικό µέλος τον κ. ………………………………   
 
γ)Εκ µέρους του ∆ήµου   ο κ.  ………………………….. µε την ιδιότητα 
του ∆ηµάρχου Αγίας Παρασκευής, µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ. 
………………………………   
 
γ) εκ µέρους του φορέα (Π.Α.Ο.∆.Α.Π.) από : 
Τον κ. Παύλου Ιωάννη,  µε την ιδιότητα του Αντιπρόεδρου του ΠΑΟ∆ΑΠ, 
µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Κουµεντέρη Αθανάσιο µε την ιδιότητα 
του Καλλιτεχνικού ∆/ντη του Ωδείου  

ΑΔΑ: ΒΛΓ67Λ7-2ΗΩ



10 

 
δ) εκ µέρους της ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΕΠ. : 
Την κα. Χριστίνα Μπουγιονικολού  µε την ιδιότητα της Προέδρου της  
ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ µε αναπληρωµατικό µέλος την κα. Φαφούτη 
Αποστολία µε την ιδιότητα της Ταµία της ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΕΠ 

 
Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
αναφερόµενου έργου στο άρθρο 3, γενικά δε η εποπτεία για την πιστή 
εφαρµογή όλων των όρων της παρούσας Σύµβασης.  
Στα µέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται  
αµοιβή/αποζηµίωση, σύµφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 

3833/2010. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού  

• Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6.  

Περιφέρεια Αττικής 

• Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6.  

Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής αναλαµβάνει την υποχρέωση : 

• Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6.  

 
 Ο Π.Α.Ο.∆.Α.Π.  αναλαµβάνει την υποχρέωση: 
 α)Να χρηµατοδοτήσει την ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ µε τον 

προαναφερθέντα προϋπολογισµό, όπως αναφέρεται στα άρθρα 4,5 και 
10 της σύµβασης. 

 
β) Να παρέχει, στην ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ όλους τους 
διαθέσιµους πόρους (εγκαταστάσεις κ.α.), που είναι αναγκαία για τη 
υλοποίηση του Αντικειµένου που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια 
ολοκλήρωση του Αντικειµένου. 
 

  γ) Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6. 
 
Η ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ αναλαµβάνει την υποχρέωση: 
α) Να ολοκληρώσει το συµφωνηθέν Αντικείµενο. 

β) Να διαθέσει στον Π.Α.Ο.∆.Α.Π. το προσωπικό που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 της παρούσας 

γ) Να συµµετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 και να παρέχει κάθε 
δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων της για την εµπρόθεσµη υλοποίηση όσων προβλέπονται 
στην παρούσα σύµβαση. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Αντικειµένου, µε αρχή µέτρησης την 
υπογραφή της Σύµβασης, ορίζεται µέχρι τις 31/07/2014 
∆ιευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραµµα δεν 
περιλαµβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από αρµόδιες Υπηρεσίες, οι 
οποίοι θα επιµηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύµβασης. 

Με την παραλαβή όλου του Αντικειµένου θα συνταχθεί πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής και από την υπογραφή αυτού η παρούσα σύµβαση 
λύεται και δεν έχει ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση ο Π.Α.Ο.∆.Α.Π. έναντι 
της ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο, οι 
παρεχόµενες εργασίες θεωρούνται αποπερατωµένες, εάν παρέλθει ένας 
µήνας,  από την πραγµατοποίηση - υλοποίηση από την  ΣΥΝ - 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ όλων των απαραίτητων παρεχόµενων 
υπηρεσιών, χωρίς να έχει προβληθεί από τον Π.Α.Ο.∆.Α.Π. οποιαδήποτε 
αντίρρηση ή ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο ή από τότε που ο 
φορέας νέµεται και χρησιµοποιεί το έργο εξ’ ολοκλήρου. Σε αυτήν την 
περίπτωση, θεωρείται ότι από την χρονική στιγµή αυτή η παρούσα 
σύµβαση λύεται και δεν έχει ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση ο 
Π.Α.Ο.∆.Α.Π. έναντι της ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. 

Σε ενδεχόµενο ολικής ακύρωσης των προγραµµάτων που αναφέρονται 
στην παρούσα σύµβαση κατά την διάρκεια υλοποίησής της από 
αποκλειστική υπαιτιότητα του Ν.Π.∆.∆. που δεν οφείλονται σε λόγους 
ανωτέρας βίας και δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της 
παρούσας, το Ν.Π.∆.∆. θα καταβάλλει στην ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΕΠΙΧ. ως ποινική ρήτρα χρηµατική αποζηµίωση που 
αναλογεί σε ποσοστό ύψους 10% επί του υπόλοιπου ανεκτέλεστου 
µέρους της παρούσας σύµβασης.     

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Καµία τροποποίηση της σύµβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
έγγραφο που υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 
2. Η µη άσκηση των δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συµβαλλόµενων µερών από τα δικαιώµατα ή 
απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του, ή αναγνώριση των 
δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζεται από 
αυτή τη σύµβαση. 

 
3. Σε περίπτωση µη πιστής εφαρµογής της παρούσας σύµβασης µε 

υπαιτιότητα της ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., ο Π.Α.Ο.∆.Α.Π., 
αποκτά µονοµερώς το δικαίωµα της µη χρηµατοδότησης του έργου 
σύµφωνα µε το άρθρο 5. Αναλόγως, στην περίπτωση υπαιτιότητας 
του Π.Α.Ο.∆.Α.Π., η ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ,δύναται  
µονοµερώς να διακόψει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τα άρθρα 2 
και 3, δικαιούται δε το µέρος της χρηµατοδότησης του έργου κατά 
το άρθρο 5 που θα ανταποκρίνεται στις µέχρι τότε παρασχεθείσες 
υπηρεσίες του. 
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4. Ο ΠΑΟ∆ΑΠ ουδεµία ευθύνη φορολογική – ασφαλιστική και αστική 
φέρει έναντι του προσωπικού της ΣΥΝ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
για την υλοποίηση των προγραµµάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Ο Π.Α.Ο.∆.Α.Π. έχει το δικαίωµα να αυξήσει µονοµερώς το πλήθος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών – προγραµµάτων που θα υλοποιήσει η ΣΥΝ - 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. µε παράλληλη αύξηση του συµβατικού ποσού 

της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, µέχρι το ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συµβατικής της αξίας, 

µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, αν διαπιστώσει ότι : 
• Απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός  καλλιτεχνών – µουσικών 

προκειµένου να δηµιουργηθούν περισσότερα τµήµατα για να καλύψει 
τις ανάγκες των δηµοτών της Αγίας Παρασκευής και των εν γένει 
συνδροµητών- µελών των προγραµµάτων του  

• Το κόστος των ανωτέρω παρεχόµενων υπηρεσιών θα καλυφθεί 
πλήρως από τις συνδροµές που θα εισπράξει ο Π.Α.Ο.∆.Α.Π. από το 

αντίτιµο που θα καταβάλλουν οι επιπλέον συνδροµητές - µέλη των 

προγραµµάτων που θα απολαύσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

 
Η παρούσα προγραµµατική συµφωνία συντάχθηκε σε πέντε αντίτυπα, 
ένα  για κάθε φορέα, τα οποία υπογράφονται από τους νόµιµους 
εκπροσώπους των φορέων. Αποκτά δε πλήρη ισχύ µετά την υπογραφή 
της. Οι συλλογικές αποφάσεις των πέντε φορέων οι οποίες ενέκριναν την 
παρούσα συµφωνία αποτελούν συµπληρωµατικά έγγραφα της. 
 
 
 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
   

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
   

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                     

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. 

 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝ - 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ» 
  

 
 
 
 
Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Γιώργο ∆ηµαρά ως τακτικό µέλος µε 
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καλλικράτη Μανιάτη. 

 
 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Βακάλης Ευάγγελος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Φλούδα Γεωργία. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Κουρούσης Χρήστος, 
∆ηµαράς Ιωάννης, Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς 
Γεράσιµος, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, 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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