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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 2η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 10/2018 

Σήμερα 18/01/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ. 9778/12-01-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 12-01-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από 
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., 
της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και της Εταιρείας 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία 
ΟΤΑ (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της 
ανακήρυξης της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου 2018, συνολικού 
ποσού 500.000,00 € με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Αθηναίων. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα τεσσάρων (84) παρόντων
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Τζόκας 
Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος,  Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος 
Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης 
Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου 
Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -
Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καμάρας 
Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά 
Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου 
Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης 
Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, 
Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης,
Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης,  
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος 
Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, 
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Καραμέρος Γεώργιος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης). 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βέττα 
Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δημοπούλου 
Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλογεράκος Κυριάκος, Κορομάντζος 
Βασίλειος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικολιδάκη Φλωρεντία 
(Φλώρα), Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
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Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ερμ. Κυπριανίδου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 241851/11-01-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη: 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α/11.04.2012). 

2. Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), 
όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 109290/39629/23-12-2016 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει. 

3. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) για την κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012) για τις ρυθμίσεις στην Τοπική 
Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση και την 
ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

6. Οι διατάξεις του αρθ. 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 137/Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 τουΝ.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2ατου Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α), και με το 
Π.Δ. 63 (ΦΕΚ Α΄98 22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», και οι διατάξεις του Ν.2503/97 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» καθώς και το άρθρο 1 παρ.3 του 
Ν.2647/1999 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

7. Η υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659 /30330/23405 
(ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση «διορισμού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη 
θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

8. Η υπ’ αριθ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21 Υπουργική 
Απόφαση  (ΦΕΚ 901/Β/17.3.2017) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
“Με εντολή Υπουργού” ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους 
Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  

9. Το με αρ. πρωτ. 241520/20-11-2017 έγγραφο από το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα με το συνημμένο σε αυτό σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης και τις από  26/10/2017 και 13/11/2017 
Γνωμοδοτήσεις του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων Π.Ε. Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
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10. Το από 19/12/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα με το συνημμένο σε αυτό τελικό - οριστικό 
σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. 

11. Τις με αρ. 1415Α/05-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΡΛΩ6Μ-Ν2Π) και 1415Β/05-10-2017 
(ΑΔΑ: 6Ρ6ΥΩ6Μ-7ΩΑ) Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αθηναίων. 

12. Τη με αρ. 1864/23-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΣ4ΓΩ6Μ-Β27) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με την οποία επαναδιατυπώνεται η 
παράγραφος 4.5 του άρθρου 4 του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και 
εγκρίνεται η σύναψη και οι όροι αυτής. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το Σεπτέμβριο του 2016, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO ανακοίνωσε την πόλη 
της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018, μετά από σύσταση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος. Το προτεινόμενο πρόγραμμα το 
οποίο θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Απρίλιο 
του 2019, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συναντήσεις με συγγραφείς, μεταφραστές 
και εικονογράφους, συναυλίες, θεματικές εκθέσεις, αναγνώσεις ποίησης και 
εργαστήρια. 

Ο τίτλος της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου είναι ένας τίτλος που απονέμεται 
κάθε χρόνο από την UNESCO σε αναγνώριση των προγραμμάτων προώθησης 
του βιβλίου, της ανάγνωσης και της αφοσίωσης στην βιομηχανία του βιβλίου. Η 
Αθήνα είναι η 18η πόλη που κατακτά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωτεύουσας 
βιβλίου.   

 
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Αθήνα να γίνει μια πόλη 
περισσότερο φιλική στο βιβλίο και όσοι ζουν σε αυτήν ή την επισκέπτονται να έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες για πληροφόρηση και γνώση. Το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης όλων των κατοίκων της πόλης 
στο βιβλίο (με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες). 
 
Με το με αρ. πρωτ. 241520/20-11-2017 έγγραφο του Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Κεντρικού Τομέα διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και οι από 26/10/2017 και 13/11/2017 
γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίες και επισυνάπτονται. 
 
Το οριστικό σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης έχει εγκριθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με την με αριθμό 1864/23-11-2017 
Απόφαση του. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργασθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 της συνημμένης Προγραμματικής 
Σύμβασης. Οι συμβαλλόμενοι Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. θα αναλάβουν τις 
υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης των διαδικασιών για την εκπόνηση των 
δράσεων. 
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Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 
500.000,00 € και θα προέλθει αποκλειστικά από πόρους του Δήμου Αθηναίων (Κ.Α. 
6737.067.Φ0), όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της σύμβασης. 
 
Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως συμβαλλόμενος στην παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100, παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8, παρ. 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012). 
 
 
 

Μετά τα παραπάνω  
 ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

 
1. Την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 

Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 
Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
(Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων για το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της ανακήρυξης της 
Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου 2018, συνολικού ποσού 
500.000,00 €, με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Αθηναίων. 

 
2. Τον ορισμό δύο (2) μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου, (τακτικό και 

αναπληρωματικό μέλος) τα οποία θα συμμετέχουν στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 10. 

 
3. Την εξουσιοδότηση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό εκπροσώπων 

της Περιφέρειας Αττικής στην Ομάδα Έργου. 
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής 

σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & 
Αθλητισμού (ΥΠ. ΠΟ.Α.), της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) του Δήμου 
Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
(Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 
στο πλαίσιο της ανακήρυξης της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου 
2018, συνολικού ποσού 500.000,00 €, με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου 
Αθηναίων, η οποία έχει ως εξής: 
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«Στην Αθήνα σήμερα την....................., ημέρα ..............του έτους 2017 και στο 
κτήριο γραφείων επί της Λιοσίων 22, όπου στεγάζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα 
ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη: 

1.το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Μπουμπουλίνας 22 Τ.Κ. 106 82 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Γενική 
Γραμματέα Πολιτισμού κα Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη Μαρία, κάτοικο Αθηνών. 

2. η Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Περιφερειάρχη κα Δούρου Ρένα. 

3.ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος 
Αθηναίων» (εφ’ εξής «Δ.Α.»), ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς 63 Τ.Κ. 
10552 και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον Δήμαρχο, κ.Γεώργιο Καμίνηγια 
την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. 

4.το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων» (εφ’ εξής «ΟΠΑΝΔΑ»), ο οποίος εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Ακαδημίας 50 Τ.Κ. 10679 και εκπροσωπείται σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 265 / 16.03.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αθηναίων, από τoν Πρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη για την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης. 

5.Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος 7 (T.K. 10557), με Α.Φ.Μ.: 
094492456 – Δ.O.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό 
της, κα Μαρία Λογοθέτη, και το Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Αλέξη Γαληνό, 
δυνάμει των υπ’ αριθ. 1,2 και 3 /114ο Δ.Σ./2-5-2017 αποφάσεων του Δ.Σ. 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Άρθρο 1 
Περιεχόμενα της Προγραμματικής Σύμβασης 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 
 τα περιεχόμενά της  
 το ισχύον δίκαιο 
 τον σκοπό 
 το αντικείμενο  
 τον προϋπολογισμό  
 τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
 διάρκεια - χρονοδιάγραμμα 
 τους πόρους από τους οποίους θα καλυφθούν οιαναλαμβανόμενες 

οικονομικές υποχρεώσεις  
 τα όργανα παρακολούθησης της εφαρμογής της και τις αρμοδιότητές 

τους 
 την πρόνοια επίλυσης διαφορών και επιβολής κυρώσεων σε βάρος 

του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής 
σύμβασης 
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Άρθρο 2 

Ισχύον Δίκαιο 

Το νομικό καθεστώς, το οποίο ισχύει για την υπογραφή της παρούσας 
Προγραμματικής σύμβασης, είναι το εξής: 
 ΟΝ. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012) για τις ρυθμίσειςστην Τοπική Ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση και την ενσωμάτωση της οδηγίας 
2009/50/ΕΚ. 
 Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτηςκαι 
ιδίως το άρθρο 100.  
 Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) για την κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 225.  
 Οι διατάξεις του αρθ. 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 137/Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 τουΝ.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2ατου Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α), και με το Π.Δ. 63 
(ΦΕΚ Α΄98 22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», και οι διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» καθώς και το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.2647/1999 «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
 Η Απόφαση......./........του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
που αφορά στη λήψη απόφασης, στην έγκριση όρων και σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας 
Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ. «Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ» για το 
σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως 
παγκόσμιας πρωτεύσουσας βιβλίου 2018, ποσού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (500.000,00 €). 
 Η Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων......./........, που αφορά 
στη λήψη απόφασης, στην έγκριση όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ. «Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ» για το σχεδιασμό και 
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας 
πρωτεύσουσας βιβλίου 2018, ποσού ύψους πεντακοσίωνχιλιάδων ευρώ 
(500.000,00 €). 

  Η υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659 /30330/23405 
(ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση «διορισμού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη 
θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

  Η υπ’ αριθ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21 Υπουργική 
Απόφαση  (ΦΕΚ 901/Β/17.3.2017) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με 
εντολή Υπουργού” ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς 
Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
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Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  

 Η απόφαση ...........................του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων» που αφορά στη λήψη απόφασης, στην έγκριση όρων και σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ. «Ε.Α.Τ.Α. 
ΑΕ» για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας 
ως παγκόσμιας πρωτεύσουσας βιβλίου 2018, ποσού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (500.000,00 €). 

 Η απόφαση......./........ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ που αφορά στη λήψη 
απόφασης, στην έγκριση όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 
Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ. «Ε.Α.Τ.Α. ΑΕ» για το σχεδιασμό και 
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας 
πρωτεύσουσας βιβλίου 2018, ποσού ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(500.000,00 €). 

 Η υπ’αριθ. .../........ πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ. «Ε.Α.Τ.Α. 
ΑΕ» για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας 
ως παγκόσμιας πρωτεύσουσας βιβλίου 2018. 

 

Άρθρο 3 
 Σκοπός  

Tην Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ιρίνα 
Μπόκοβα, ανακοίνωσε την πόλη της Αθήνας ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 
για το 2018, μετά από σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος. 
Η πόλη της Αθήνας επιλέχθηκε για την ποιότητα των δραστηριοτήτων της και 
υποστηρίζεται από το σύνολο της βιομηχανίας του βιβλίου. Το προτεινόμενο 
πρόγραμμα που θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα από τον Απρίλιο του 2018 έως 
τον Απρίλιο του 2019, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συναντήσεις με συγγραφείς, 
μεταφραστές και εικονογράφους, συναυλίες, θεματικές εκθέσεις, αναγνώσεις 
ποίησης και εργαστήρια για την προβολή των επαγγελματιών. 

Ο τίτλος της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου είναι ένας τίτλος που απονέμεται 
από την UNESCO σε αναγνώριση των προγραμμάτων προώθησης του βιβλίου και 
του διαβάσματος και της αφοσίωσης στην βιομηχανία του βιβλίου. 
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Ο τίτλος απονέμεται στις 23 Απριλίου κάθε χρόνου (Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και 
Πνευματικών Δικαιωμάτων από την UNESCO) και ισχύει ως τις 22 Απριλίου του 
επόμενου έτους. 

Η επιτυχία της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων που 
καθιερώθηκε το 1996, παρότρυνε την UNESCO να αναπτύξει ένα σχέδιο ανάδειξης 
της Πρωτεύουσας Παγκόσμιου Βιβλίου, επιλέγοντας την Μαδρίτη σαν πρώτη 
πρωτεύουσα το 2001. Ο θεσμός αυτός στέφθηκε από επιτυχία και έτσι η Γενική 
Συνέλευση του Οργανισμού αποφάσισε την επανάληψη της επιλογής σε ετήσια 
βάση. 

Η UNESCO μαζί με τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Εκδοτών, την Παγκόσμια 
Συνομοσπονδία Βιβλιοθηκών και την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Βιβλιοπωλών 
συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, ως οι τρεις σημαντικότεροι φορείς στη 
βιομηχανία του βιβλίου. Η επιλογή δεν συμπεριλαμβάνει κάποιο χρηματικό έπαθλο, 
αλλά επιβραβεύονται μόνο τα καλύτερα προγράμματα προώθησης του βιβλίου. 

Τα κριτήρια επιλογής της επιτροπής είναι: 

 ο βαθμός συμμετοχής τόσο σε δημοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 
 η πιθανή επίδραση των προγραμμάτων 
 ο σκοπός και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις 

υποψήφιες πόλεις και ο βαθμός που αυτές επηρεάζουν τους συγγραφείς, 
τους εκδότες, τους βιβλιοπώλες και τις βιβλιοθήκες 

 κάθε πιθανό πρόγραμμα ή δραστηριότητα που αφορά το βιβλίο 
 ο βαθμός που τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις αρχές της 

ελευθερίας της έκφρασης, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της 
UNESCO, στα Άρθρα 19 και 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Συμφωνίας για την Εισαγωγή 
Εκπαιδευτικών, Επιστημονικών και Πολιτιστικών Υλών. 

Η Αθήνα είναι η 18η πόλη που κατακτά τον τίτλο της παγκόσμιας 
πρωτεύουσας βιβλίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που στοχεύουν στην 
ενίσχυση της πρόσβασης όλων των κατοίκων της πόλης στο βιβλίο (με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες) θα 
ξεκινήσει στις 23 Απριλίου 2018, την ημέρα που γιορτάζεται διεθνώς το 
βιβλίο, και θα ολοκληρωθεί στις 23 Απριλίου του 2019. 

 
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Αθήνα να γίνει μια 

πόλη περισσότερο φιλική στο βιβλίο και όσοι ζουν σε αυτήν ή την επισκέπτονται να 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες για πληροφόρηση και γνώση. Σκοπός επίσης της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διάκριση της Αθήνας ως παγκόσμιας 
πρωτεύουσας βιβλίου 2018, να αποτελέσει μια σημαντική παρακαταθήκη, η οποία 
θα συμβάλλει καθοριστικά στην πνευματική και την πολιτιστική εξέλιξη των 
κατοίκων αυτής. 
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Άρθρο 4  

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί o 
σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός για την υλοποίηση δράσεων και 
εκδηλώσεων στον πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας 
βιβλίου 2018, καθώς και η προβολή και προώθηση του ως άνω υλικού με στόχο τη 
μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση επισκεπτών στην πρωτεύουσα. 

Οι ως άνω ενέργειες και δράσεις θα υλοποιηθούν με τη σύμπραξη του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου 
Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων, στο κομμάτι των 
αρμοδιοτήτων που αναλογεί στον κάθε έναν. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, θα υλοποιηθούν 
τα εξής: 

4.1 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ  
4.1.1 Μελοποιημένη ποίηση. Κύκλος έξι εκδηλώσεων λόγου και μουσικής 

με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής.(Τόπος: 
Πάρκο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή Πάρκο Ελευθερίας ή καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις στις δημοτικές κοινότητες π.χ. Μουσικές Δευτέρες στο 
Λόφο του Στρέφη. Χρόνος: Άνοιξη – Καλοκαίρι 2018) 

4.1.2 Η προσφυγιά και η μετανάστευση μέσα από τη Λογοτεχνία. 
Κύκλος εκδηλώσεων με παρουσίαση εμβληματικών έργων της 
Ελληνικής Λογοτεχνίας, καθώς και έργων σύγχρονων ξένων 
συγγραφέων που βρίσκονται στη χώρα μας. (Τόπος: Κεντρική 
Βιβλιοθήκη. Χρόνος: Οκτώβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019)  

4.1.3 Αθήνα - Η ιστορία μιας πόλης. Συζητήσεις με προσκεκλημένους 
ομιλητές, θεματική έκθεση βιβλίων, έκθεση παλαιών καρτ ποστάλ, 
προβολή ντοκιμαντέρ. (Τόπος: Κεντρική Βιβλιοθήκη ή Πολιτιστικό 
Κέντρο «Μελίνα». Χρόνος: Οκτώβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019)  

4.1.4 Η Ελληνική ιστορία στη Λογοτεχνία. Συζητήσεις με 
προσκεκλημένους ομιλητές, θεματική έκθεση βιβλίων, προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού. (Τόπος: Βιβλιοθήκη Ιωάννειου Πνευματικού 
Κέντρου. Χρόνος: Οκτώβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019)  

4.1.5 Περιηγητές στην Αθήνα του χθες. Αναγνώσεις κειμένων 
περιηγητών, προβολή οπτικοακουστικού υλικού. (Τόπος: Κεντρική 
Βιβλιοθήκη ή Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα». Χρόνος: Ιανουάριος – 
Απρίλιος 2019). 
 

4.2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
4.2.1 Από τα ιαπωνικά ιδεογράμματα στο Λευκάδιο Χερν και στα 

mangacomics. (Έκθεση Ιαπωνικής Χαρακτικής σε συνεργασία με το 
μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας) (Τόπος: Δημοτική 
Πινακοθήκη. Χρόνος: Οκτώβριος 2018- Φεβρουάριος 2019) 

4.2.2 Το Βιβλίο ως Λόγος και Εικόνα: καλλιγραφία και χαρακτική. 
(Τόπος: Δημοτική Πινακοθήκη. Χρόνος: Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018) 
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4.2.3 Τέχνη και τυπογραφία. (Τόπος: Δημοτική Πινακοθήκη. Ιούλιος – 
Σεπτέμβριος 2018)  

4.2.4 Έκθεση βιβλίων του Αλέξη Ακριθάκη.(Τόπος: Δημοτική 
Πινακοθήκη. Χρόνος: Απρίλιος – Ιούνιος 2018)  

4.2.5 Χειρόγραφες επιστολές από και προς την Αγγελική Χατζημιχάλη. 
Η έκθεση θα συνδυαστεί με εκδηλώσεις για την παρουσίαση του 
συγγραφικού έργου της Αγγελικής Χατζημιχάλη.(Τόπος: Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης “Αγγελική Χατζημιχάλη”. Χρόνος: 
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018). 

 
4.3 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 

4.3.1 Παρουσίαση της μουσικής παράστασης «Το δέντρο F. G. Lorca» 
με μελοποιήσεις του έργου του Ισπανού ποιητή, σε διασκευή για 
γυναικεία φωνή, κιθάρα, χορωδία και συμφωνική ορχήστρα. Η εν 
λόγω παράσταση είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της 
Καλλιόπης Βέττα με τον συνθέτη και κιθαριστή Μανόλη Ανδρουλιδάκη, 
με αφορμή τα 120 χρόνια από τη γέννηση του Λόρκα. Στη συναυλία 
θα ακουστεί ολόκληρο το έργο «Romancero Gitano» σε μουσική του 
Μ. Θεοδωράκη, τρία τραγούδια από τον κύκλο «Αχ, έρωτα!» σε 
μουσική του Χρ. Λεοντή και δύο τραγούδια σε μουσική του ίδιου του 
Λόρκα. Στο σύνολο θα ερμηνευτούν 13 τραγούδια σε ποίηση Λόρκα, 
με μεταφράσεις και μελοποιήσεις των σημαντικότερων Ελλήνων 
δημιουργών. (Συντελεστές: Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου 
Αθηναίων, Καλλιόπη Βέττα (τραγούδι), Μανόλης Ανδρουλιδάκης 
(κιθάρα, ενορχηστρώσεις), Χορωδία Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου) (Τόπος: Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί σε τόπο 
που θα υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή. Στο κόστος των 16.000 € 
δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη ενοικίασης του χώρου. Χρόνος: 
Απρίλιος 2019). 

 
4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

4.4.1 Δραματοποίηση αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων. (Από τις 
Ομάδες Θεάτρου) (Τόπος: επιλεγμένα Πολιτιστικά Κέντρα. Χρόνος: 
Οκτώβριος 2017 – Μάιος 2018. Παρουσίαση στο κοινό: Ιούνιος: 
2018.)  

4.4.2 Μελοποιημένη ποίηση. (Από τις χορωδίες) (Τόπος: επιλεγμένα 
Πολιτιστικά Κέντρα. Χρόνος: Οκτώβριος 2017 – Μάιος 2018. 
Παρουσίαση στο κοινό: Ιούνιος 2018)  

4.4.3 Δημιουργική Γραφή. (Τόπος: Κεντρική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη 
Ιωάννειου Πνευματικού Κέντρου, επιλεγμένα Πολιτιστικά Κέντρα. 
Χρόνος: Οκτώβριος 2018 – Απρίλιος 2019.). 

 
4.5 Συντονισμός και οργάνωση των διαδικασιών για την εκπόνηση των δράσεων 

στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 
2018. Ειδικότερα: 

 Συνολική εποπτεία όσον αφορά την διαχειριστική αρτιότητα του έργου. 
 Καθορισμός των ομάδων εργασίας καθώς και των αρμοδιοτήτων των 

ατόμων που θα τις απαρτίζουν.  
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 Συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού 
ή επιμέρους αναδόχων.  

 Συντονισμός της επικοινωνίας με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου και 
συμμετοχή σε όλες τις συντονιστικές συναντήσεις και στις συνεδριάσεις 
της Οργανωτικής Επιτροπής της Διοργάνωσης Αθήνα Παγκόσμια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018.  

 Παρακολούθηση τήρησης του χρονοδιαγράμματος και έγκαιρη 
παρέμβαση σε περίπτωση παρέκκλισης από αυτό. 

 Διερεύνηση για χορηγίες και συμπληρωματικές προσφορές σε 
συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης της διοργάνωσης. 

 Επικοινωνία με τοπικούς φορείς για σχεδιασμό εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμια 
πρωτεύουσα βιβλίου 2018.  

 Συμμετοχή στις απαιτούμενες συναντήσεις για το συντονισμό των 
δράσεων του έργου.  

 Σύνταξη πλάνου διαχείρισης κρίσης  για την περίπτωση που έκτακτο 
αρνητικό γεγονός επηρεάσει την ομαλή εκτέλεση του έργου.  

 Παρακολούθηση του φυσικου και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

 
4.6 Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής των ως άνω δράσεων η οποία θα 

απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της πρωτεύουσας, όσο και στους 
επισκέπτες αυτής από το εξωτερικό αλλά και από άλλες πόλεις του 
εσωτερικού. Ο εν λόγω σχεδιασμός, θα περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες: 

 
4.6.1 Καθορισμός στρατηγικής και πλάνου επικοινωνίας, σύμφωνα 

με τις γενικές και ειδικές επικοινωνιακές ανάγκες και συντονισμός των 
επικοινωνιακών δράσεων. 

4.6.2 Δημιουργία του περιεχομένου υπό τη μορφή θεματικών 
κατηγοριών, κειμενογραφίας, γραφιστικής και βίντεο το οποίο θα 
διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο της καμπάνιας στην οποία θα 
χρησιμοποιηθεί. Τα επίπεδα της καμπάνιας διαμορφώνονται ως εξής: 

 καμπάνια σε επίπεδο συνόλου για την οικοδόμηση της 
αναγνωρισιμότητας της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας 
βιβλίου 2018 (ATLMarketing) 

 καμπάνια η οποία θα απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες 
ατόμων, με στόχο την πιο στοχευμένη παρουσία 
(BTLMarketing) 

 ψηφιακή καμπάνια μέσα από την ιστοσελίδα, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 

4.6.3 Παραγωγή μέσων επικοινωνιακής προβολής με την αξιοποίηση 
του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί, τα οποία μεταξύ άλλων θα 
είναι: 

 Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας 
 Εκτύπωση προωθητικού υλικού και αφισών 
 Κατασκευή υπαίθριων σημείων πληροφόρησης 
 Παραγωγή τηλεοπτικών διαφημίσεων ή διαδικτυακών βίντεο 
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4.6.4 Ενέργειες προώθησης και προβολής του ως άνω 
επικοινωνιακού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Καταχωρήσεις σε έντυπα 
 Τηλεοπτικές διαφημίσεις 
 Καμπάνιες προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 Αφίσες σε στάσεις λεωφορείων και σταθμούς του Μετρό 

4.6.5 Ανάπτυξη και διαχείριση των επαφών και των σχέσεων, τόσο 
με τον τύπο, όσο και με το κοινό, σε επίπεδο πολιτών αλλά και σε 
επίπεδο τουριστών. 

 Λειτουργία Γραφείου Τύπου 
 Διαχείριση και παρακολούθηση λογαριασμών κοινωνικών 

μέσων 
 Λειτουργία Calling center 
 Λειτουργία Σημείων πληροφόρησης 
 Ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων 
 Συνεχής ενημέρωση και εμπλουτισμός Ιστοσελίδας 

 

Άρθρο 5  

Προϋπολογισμός (παράρτημα 1) 

5.1 Ο προϋπολογισμός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται 
σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €) που θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 
6737.067 Φ0 του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.  

5.2 Ο συγκεκριμένος ειδικός και αναλυτικός προϋπολογισμός της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα 1 το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

Άρθρο 6 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

6.1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τα 

διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, και θα παρέχει  κάθε αναγκαία 
βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των 
προβλεπόμενων στην παρούσα. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί 
τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη 
του σκοπού αυτής με την παράλληλη και απαραίτητη προώθηση ελκυστικού για το 
κοινό πολιτισμικού προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα συμμετέχει στην Πενταμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα 
με τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας. 

 
6.2. Η Περιφέρεια Αττικής 

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τα διάρκεια εκτέλεσης 
της παρούσας Σύμβασης, στην υλοποίηση του γενικού και των επιμέρους 
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αντικειμένων της παρούσας Σύμβασης και στην επίτευξη του σκοπού της, 
παρέχοντας κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων 
της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην παρούσα. 

Η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει στην Πενταμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 
10, 11 και 12 της παρούσας. 
 
6.3. Ο Δήμος Αθηναίων 

O «Δήμος Αθηναίων» θα συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της παρούσας Σύμβασης, στην υλοποίηση του γενικού και των επιμέρους 
αντικειμένων της παρούσας Σύμβασης και στην επίτευξη του σκοπού της. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο ο «Δήμος Αθηναίων» υποχρεούται, να παρέχει 
ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και γνωστικό υλικό: 

1. από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, 
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων για: 
 τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την συμμετοχή στην 

υλοποίηση ψυχαγωγικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 
επιμορφωτικών δράσεων για τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο 
ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 

 την εισήγηση για τη διάθεση των διδακτηρίων για άλλες χρήσεις 
κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 την εισήγηση για τη διοργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων για τους μαθητές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 
2. από το Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Τεμηρίωσης της 

Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
του Δήμου Αθηναίων για: 
 την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, 

την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και 
διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας 

 την υποστήριξη και παρακολούθηση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του ΟΠΑΝΔΑ και της 
ΕΑΤΑ ΑΕ 

 
3. από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας για: 

 τη φύλαξη και προστασία όλων των εκδηλώσεων και δράσεων που 
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως 
παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 

 
4. από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Σχεδίου 
Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για: 

 τη μέριμνα για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται 
με την αποκατάσταση μνημείων, γλυπτών και αγαλμάτων του Δήμου 
σε χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο 
ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 
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 τη μέριμνα για εικαστικές παρεμβάσεις σε χώρους όπου θα 
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας 
ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 (σήμανση, τοιχογραφίες, 
προσωρινές εκθέσεις κ.λπ.) 

 το σχεδιασμό και τη μέριμνα για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων 
για την προβολή και ανάδειξη των μνημείων καθώς και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών (γνωριμία με την τέχνη - εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε 
επιστημονικές ομάδες για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, δράσεις στο διαδίκτυο, σηματοδότηση μνημείων, 
εκθέσεις, ημερίδες, εκδόσεις κ.λ.π.) σε χώρους όπου θα 
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας 
ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 

 
5. από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της 
Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για: 

 τη συμμετοχή στη διαμόρφωση προτάσεων και μελετών 
διαμόρφωσης, ανάπλασης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 
του Δήμου Αθηναίων, όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και 
δράσεις στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας 
πρωτεύουσας βιβλίου 2018 

 τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις όπου αυτό απαιτείται για τον αστικό εξοπλισμό καθώς 
και για τα πάσης φύσεως κιόσκια 

 τον καθορισμό των χώρων τοποθέτησης των διαφημιστικών μέσων 
και την παροχή έγκρισης τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  

 τη χορήγηση αδειών καταλληλότητας υπαίθριων εκθεσιακών χώρων 
που θα χρειαστεί να λειτουργήσουν στο πλαίσιο ανακήρυξης της 
Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 

 τον προσδιορισμό των παραχωρούμενων χώρων για εγκατάσταση 
περιπτέρων, πάγκων μικροπωλητών κ.λπ. και την έκδοση των 
σχετικών αδειών σκιαδίων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 

 
6. από το Τμήμα Οδοκαθαρισμού Δημοτικών Κοινοτήτων της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης για: 

 τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων πριν και μετά από κάθε 
ανοιχτή εκδήλωση ή δράση που θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 

 
7. από το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων για: 

 το σχεδιασμό και υλοποίηση της μεθοδολογίας προώθησης της 
εικόνας της Αθήνας – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018 στο 
εξωτερικό, μέσω της επικοινωνίας του τμήματος με τα ομόλογα των 
μεγαλύτερων πρωτευουσών  

 την ενημέρωση διεθνών φορέων για τα προγράμματα δράσεων που 
θα υλοποιούνται στο πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως 
παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018 
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 την ενίσχυση της δημιουργίας του δικτύου επιρροής προσέλκυσης 
μεγάλων παγκόσμιων φορέων αλλά και επισκεπτών στο πλαίσιο 
ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου 2018. 

 
Ο Δήμος Αθηναίων θα συμμετέχει στην Πενταμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και θα υποβάλλει στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης τις εισηγητικές του εκθέσεις όσον αφορά στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση του αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 
της παρούσας. 

Τέλος ο Δήμος Αθηναίων θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του, του αντικειμένου 
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 
της παρούσας. 

 
6.4.Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων θα 
συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης στην 
εκτέλεση αυτής και στην επίτευξη του σκοπού αυτής μέσα από την παροχή των 
απαιτούμενων στοιχείων, πληροφοριών, υπηρεσιών και τη συνδρομή κυρίως με 
δικά του μέσα και προσωπικό σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση των υπ’ αριθ. 4.1, 4.2, 
4.3 και 4.4 δράσεων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Ακόμα, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων θα συμμετέχει στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και θα αποκομίσει ο ίδιος ωφέλεια από το 
αντικείμενο, την επίτευξη και υλοποίηση του σκοπού της παρούσας Σύμβασης, 
αποκτώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη 
ανάλογου περιεχομένου, αντικειμένου και σκοπού δράσεων στο μέλλον. 
 
6.5.Η «ΕΑΤΑ ΑΕ» 

Η «ΕΑΤΑ ΑΕ» έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και την 
οργάνωση υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων και δράσεων, στην 
προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Αθήνας και στην 
προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη με πολλά θετικά γι’ αυτήν αποτελέσματα, θα 
παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία μέσα από τη διάθεση του στελεχιακού 
δυναμικού της για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας. 

Η «ΕΑΤΑ ΑΕ» επίσης μέσα από την ως άνω συμμετοχή της στο συντονισμό 
και την οργάνωση υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων και δράσεων, αλλά 
και στην προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Αθήνας, έχει 
αναπτύξει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε αυτούς τους τομείς αλλά και 
στον τομέα της στοχευμένης επικοινωνίας, το οποία και θα διαθέσει προκειμένου να 
συμβάλλει στην υλοποίηση των δράσεων 4.5 και 4.6 που αναφέρονται στο 
αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 της 
παρούσας, ανωτέρω εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιγράφεται αναλυτικά 
στο παράρτημα 1 της παρούσας, θα συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης στην εκτέλεση αυτής και στην επίτευξη του 
σκοπού αυτής μέσα από την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων, πληροφοριών, 
υπηρεσιών και θα επικουρεί το προσωπικό τόσο του Δήμου Αθηναίων όσο και του 
«ΟΠΑΝΔΑ», σε εξειδικευμένα θέματα πέραν των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων τους. 

ΑΔΑ: ΩΗ6Γ7Λ7-Ξ7Ο



 17  

Ακόμη, η «ΕΑΤΑ ΑΕ» θα συμμετέχει στην Πενταμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και θα παρέχει 
οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο της ζητηθεί από τους άλλους συμβαλλόμενους 
σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία και την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου. 

Άρθρο 7 
Χρονοδιάγραμμα 

7.1Το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
παρατίθεται στο Παράρτημα 2 το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 
 

Άρθρο 8 
Διάρκεια  

8.1. Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 
είκοσι (20) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της. Ως πρώτος μήνας 
στους πίνακες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την κατανομή 
κόστους θεωρείται ο Δεκέμβριος του έτους 2017. 

 
Άρθρο 9 

Πόροι - Εκταμίευση 
9.1Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τον Κ.Α.6737.067 Φ0 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων και θα πιστοποιηθεί – εγκριθεί από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας σύμβασης, η οποία και θα πιστοποιεί από ποσοτική και 
ποιοτική άποψη, αλλά και από πλευράς τηρήσεως των σχετικών προθεσμιών την 
εκτέλεση της παρούσας, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

9.2 Η καταβολή των χρημάτων στον «ΟΠΑΝΔΑ» θα γίνει σε τέσσερις(4) 
δόσεις ως εξής:  

 Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(38.400,00 €), που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκτατό του προϋπολογισμού της 
παρούσας που αφορά στο κόστος των δράσεων που θα υλοποιήσει ο 
«ΟΠΑΝΔΑ», θα καταβληθεί με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης από όλα τα μέρη. 

 Η δεύτερη δόση, ήτοι το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών(19.933,33 €),που αντιστοιχεί μαζί με την 
Α΄ Δόση (προκαταβολή) στο σύνολο του προϋπολογισμού του «ΟΠΑΝΔΑ»για 
τους έντεκα πρώτους μήνες υλοποίησης σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής 
κόστους το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα 1 αυτής, θα καταβληθεί με το πέρας 
του δέκατου μήνα από την υπογραφή της παρούσας, μετά από έγκριση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, η οποία και θα πιστοποιεί την ανταπόκριση του «ΟΠΑΝΔΑ» στις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

 Η τρίτη δόση, ήτοι το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εννιά ευρώ και 
πενήντα δύο λεπτών (32.209,52 €), που αντιστοιχεί στο σύνολο του 
προϋπολογισμού του «ΟΠΑΝΔΑ» για το τρίτο πεντάμηνο υλοποίησης, 
σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κόστους το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα 
1 αυτής, θα καταβληθεί με το πέρας του δέκατου πέμπτου μήνα από την 
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υπογραφή της παρούσας, μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και θα 
πιστοποιεί την ανταπόκριση του «ΟΠΑΝΔΑ» στις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, 
βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

 Η τέταρτη δόση, ήτοι το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 
επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (37.457,15 €), που αντιστοιχεί στο σύνολο του 
προϋπολογισμού του «ΟΠΑΝΔΑ» για το τέταρτο πεντάμηνο υλοποίησης, 
σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κόστους το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα 
1 αυτής, θα καταβληθεί με το πέρας του εικοστού μήνα από την υπογραφή της 
παρούσας και συνεπώς με τη λήξη αυτής, μετά από έγκριση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η 
οποία και θα πιστοποιεί την ανταπόκριση του «ΟΠΑΝΔΑ» στις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και 
εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

9.3 Η καταβολή των χρημάτων στην «ΕΑΤΑ ΑΕ» θα γίνει σε τέσσερις(4) 
δόσεις ως εξής:  

 Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(111.600,00 €), που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό του προϋπολογισμού της 
παρούσας που αφορά στο κόστος των δράσεων που θα υλοποιήσει η «ΕΑΤΑ 
ΑΕ», θα καταβληθεί με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης από όλα τα μέρη. 

 Η δεύτερη δόση, ήτοι το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και 
δύο λεπτών (86.082,02 €), που αντιστοιχεί μαζί με την Α΄ Δόση (προκαταβολή) 
στο σύνολο του προϋπολογισμού της «ΕΑΤΑ ΑΕ» για το πρώτο και το δεύτερο 
πεντάμηνο υλοποίησης, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κόστους το οποίο 
βρίσκεται στο Παράρτημα 1 αυτής, θα καταβληθεί με το πέρας του δέκατου μήνα 
από την υπογραφή της παρούσας, μετά από έγκριση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η 
οποία και θα πιστοποιεί την ανταπόκριση της «ΕΑΤΑ ΑΕ» στις υποχρεώσεις της 
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και 
εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

 Η τρίτη δόση, ήτοι το ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (87.158,99 €), που αντιστοιχεί στο σύνολο του 
προϋπολογισμού της «ΕΑΤΑ ΑΕ» για το δεύτερο πεντάμηνο υλοποίησης, 
σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κόστους το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα 
1 αυτής, θα καταβληθεί με το πέρας του δέκατου πέμπτου μήνα από την 
υπογραφή της παρούσας, μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και θα 
πιστοποιεί την ανταπόκριση της «ΕΑΤΑ ΑΕ» στις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, 
βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

 Η τέταρτη δόση, ήτοι το ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (87.158,99 €), που αντιστοιχεί στο σύνολο του 
προϋπολογισμού της «ΕΑΤΑ ΑΕ» για το τέταρτο πεντάμηνο υλοποίησης, 
σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κόστους το οποίο βρίσκεται στο Παράρτημα 
1 αυτής, θα καταβληθεί με το πέρας του εικοστού μήνα από την υπογραφή της 
παρούσας και συνεπώς με τη λήξη αυτής, μετά από έγκριση της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η 
οποία και θα πιστοποιεί την ανταπόκριση της «ΕΑΤΑ ΑΕ» στις υποχρεώσεις της 
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και 
εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

 
Άρθρο 10 

Επιτροπή παρακολούθησης 

10.1 Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης 
συγκροτείται Επιτροπή των συμβαλλομένων μερών αποτελούμενη από τους 
ακόλουθους: 

α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

β) έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, αναπληρούμενο από τον 
νόμιμο αναπληρωτή του. 

γ) τον με απόφαση Δημάρχου, ορισθέντα ο οποίος θα εκτελεί χρέη 
Προέδρου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

δ) τον Πρόεδρο του «ΟΠΑΝΔΑ», αναπληρούμενο από τον νόμιμο 
αναπληρωτή του. 

ε) την Πρόεδρο της «ΕΑΤΑ ΑΕ», αναπληρούμενη από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 

10.2 Αναλόγως με τις ανάγκες παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου της 
πορείας υλοποίησης της παρούσας Σύμβασης, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, 
ήτοι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος 
Αθηναίων, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων ή η «ΕΑΤΑ ΑΕ» μπορούν να ορίζουν και άλλα πρόσωπα ως μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης με γνωστοποίηση του ορισμού αυτών στους λοιπούς 
συμβαλλομένους, ώστε και οι λοιποί να ορίσουν αντίστοιχο αριθμό μελών στην 
Επιτροπή. 

 
Άρθρο 11 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης 
11.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εφαρμογή της 

Προγραμματικής Σύμβασης, εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη ό,τι κρίνει αναγκαίο 
για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της, επιλαμβάνεται τυχόν διαφορών των 
συμβαλλομένων ως προς την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής και εκτέλεσης αυτής 
και επιλύει τις διαφορές σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης με κοινή συναίνεση των συμβαλλομένων μερών. 

 
Άρθρο 12 

Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης 
12.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε πέντε 

μήνες, ή περισσότερες αν χρειαστεί, και έκτακτα όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο ή 
κατόπιν αιτήματος μέλους αυτής, ελέγχει την πορεία εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης και επιβεβαιώνει την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης αυτής σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης.  

12.2 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της 
και με γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται τόσο 

ΑΔΑ: ΩΗ6Γ7Λ7-Ξ7Ο



 20  

στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν 
από  την ημερομηνία συνεδρίασης. 

12.3  Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου 
Αθηναίων όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη 
συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της ομάδας έργου τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του 
συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει νομίμως για 
κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της και σε 
κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 

12.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης πιστοποιεί με ομόφωνη απόφασή της 
την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης και εγκρίνει την καταβολή 
των ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης. 

12.5 Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά 
κανένα άλλο θεσμικό όργανο των συμβαλλομένων στις αρμοδιότητές του κατά την 
κείμενη νομοθεσία. 

12.6  Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο 
οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου. 

 

Άρθρο 13 

Ομάδα Έργου 

13.1 Για την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και του οικονομικού 
αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης συγκροτείται Ομάδα Έργου των 
συμβαλλομένων μερών αποτελούμενη από: 

α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

β) έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, αναπληρούμενο από τον 
νόμιμο αναπληρωτή του. 

γ) τον με απόφαση Δημάρχου, ορισθέντα ο οποίος θα εκτελεί χρέη 
Προέδρου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

δ) έναν εκπρόσωπο του «ΟΠΑΝΔΑ»,  αναπληρούμενο από τον νόμιμο 
αναπληρωτή του. 

ε) έναν εκπρόσωπο της «ΕΑΤΑ ΑΕ», αναπληρούμενο από τον νόμιμο 
αναπληρωτή του. 

  
13.2 Η ομάδα έργου συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε πέντε μήνες και 

έκτακτα όποτε αυτό ζητηθεί από μέλος αυτής, παρακολουθεί την πορεία 
υλοποίησης του φυσικού  και του οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής 
Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
και συντάσσει εκθέσεις προόδου και πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, σε κάθε της συνεδρίαση προς την Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
13.3 Η ομάδα έργου συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή 

ή ηλεκτρονική πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται τόσο στα τακτικά 
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όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την 
ημερομηνία συνεδρίασης. 

 
13.4  Η ομάδα έργου συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων όπως 

ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει 
απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της ομάδας έργου τακτικά ή αναπληρωματικά 
μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. 
Η ομάδα έργου αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των παρόντων μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 
2690/1999). 
 

13.5  Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Ομάδας 
Έργου υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα 
τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει 
 

13.6  Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της ομάδας έργου καθώς και 
τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίζεται 
με απόφαση του δημάρχου. 

 

Άρθρο 14 

Επίλυση Διαφορών -Κυρώσεις  

14.1. Το παρόν άρθρο ρυθμίζει τον τρόπο επίλυσης διαφορών και της 
επιβολής κυρώσεων σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της 
παρούσας Προγραμματικής σύμβασης.  

14.2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου 
όσον αφορά στην ερμηνεία και εκτέλεση αυτής και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν 
ζήτημα.  

14.3. Τα μέρη συμφωνούν ότι κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και 
εφαρμογή της παρούσης, όπως και κάθε διένεξη ανακύπτουσα από τους όρους της 
παρούσης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων των Αθηνών, στα οποία τα μέρη ρητώς υπάγονται δια της παρούσης 
για την επίλυση και επιβολή κυρώσεων.  

 
Άρθρο 15 

Ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου μέρους που παραβαίνει τους όρους της 
παρούσας σύμβασης 

Σε περίπτωση παράβασης όρου της παρούσης, από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, το αντισυμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει 
αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη συνεπεία των αντισυμβατικών ενεργειών 
και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα, μετά 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

15.1 να ζητήσει την επιβολή ρήτρας χιλίων (1.000,00€) ευρώ για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης αποκατάστασης της ζημίας και, 
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15.2 αν η αμέλεια ή αδυναμία δημιουργεί προβλήματα ολικής δυσλειτουργίας 
στην επίτευξη του σκοπού της παρούσης, να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία (γενικές αρχές του Δικαίου των 
συμβάσεων και λόγοι καταγγελίας και συνέπειες αυτής, όπως προβλέπονται από 
τον Αστικό Κώδικα), αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Σε κάθε 
περίπτωση, πριν να προβεί μονομερώς στην καταγγελία της σύμβασης, το 
συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να θέσει το ζήτημα της παράβασης ενώπιον της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, προκειμένου να εξαντληθούν οι δυνατότητες 
εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.  

 
Άρθρο 16 

Τελικές διατάξεις 
16.1. Κάθε επίδοση εγγράφου μεταξύ των μερών σχετικώς με την παρούσα 

θα γίνεται αποκλειστικώς στην ανωτέρω στην αρχή του παρόντος δηλούμενη 
διεύθυνση αυτών.  

16.2. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως ουσιώδεις, και άρα 
παράβαση και ενός εξ αυτών μπορεί να οδηγήσει στην καταγγελία της από καθένα 
από τα μη παραβιάσαντα μέρη. 

16.3 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση τελεί υπό τον όρο της εγκρίσεώς 
της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. 

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
 
 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 
 

Για την Περιφέρεια Αττικής 
 
 

Για τον Δήμο Αθηναίων 
 
 

Για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 
 
 

Για την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 
 

 

                                                                                           » 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
& 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 Αφιερώματα 0 € 55.000 € 55.000 € 

4.1.1 Μελοποιημένη ποίηση 0 € 36.000 € 36.000 € 

4.1.2 Η προσφυγιά και η μετανάστευση μέσα από τη Λογοτεχνία 0 € 2.000 € 2.000 € 

4.1.3 Αθήνα. Η ιστορία μιας πόλης 0 € 8.000 € 8.000 € 

4.1.4 Η Ελληνική ιστορία στη Λογοτεχνία 0 € 4.000 € 4.000 € 

4.1.5 Περιηγητές στην Αθήνα του χθες 0 € 5.000 € 5.000 € 

4.2 Εκθέσεις 0 € 44.000 € 44.000 € 

4.2.1 Από τα ιαπωνικά ιδεογράμματα στο Λευκάδιο Χερν και στα manga comics 0 € 20.000 € 20.000 € 

4.2.2 Το Βιβλίο ως Λόγος και Εικόνα: καλλιγραφία και χαρακτική 0 € 7.000 € 7.000 € 

4.2.3 Τέχνη και τυπογραφία 0 € 7.000 € 7.000 € 

4.2.4 Έκθεση βιβλίων του Αλέξη Ακριθάκη 0 € 5.000 € 5.000 € 

4.2.5 Χειρόγραφες επιστολές από και προς την Αγγελική Χατζημιχάλη 0 € 5.000 € 5.000 € 

4.3 Συναυλίες 0 € 16.000 € 16.000 € 

4.3.1 
Παρουσίαση της μουσικής παράστασης «Το δέντρο F. G. Lorca» με μελοποιήσεις του 
έργου του Ισπανού ποιητή, σε διασκευή για γυναικεία φωνή, κιθάρα, χορωδία και 
συμφωνική ορχήστρα 

0 € 16.000 € 16.000 € 

4.4 Προγράμματα δημιουργικής μάθησης ενηλίκων 0 € 13.000 € 13.000 € 

4.4.1 Δραματοποίηση αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων 0 € 3.000 € 3.000 € 

4.4.2 Μελοποιημένη ποίηση 0 € 5.000 € 5.000 € 

4.4.3 Δημιουργική Γραφή 0 € 5.000 € 5.000 € 

4.5 
Συντονισμός και οργάνωση των διαδικασιών για την εκπόνηση των δράσεων στο 
πλαίσιο ανακήρυξης της Αθήνας ως παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου 2018 

72.000 € 0 € 72.000 € 
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4.6 
Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής των ως άνω δράσεων η οποία θα 
απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της πρωτεύουσας, όσο και στους επισκέπτες 
αυτής από το εξωτερικό αλλά και από άλλες πόλεις του εσωτερικού 

108.100 € 191.900 € 300.000 € 

4.6.1 
Καθορισμός στρατηγικής και πλάνου επικοινωνίας, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές 
επικοινωνιακές ανάγκες και συντονισμός των επικοινωνιακών δράσεων 

20.464 € 2.900 € 23.364 € 

4.6.2 
Δημιουργία του περιεχομένου υπό τη μορφή θεματικών κατηγοριών, κειμενογραφίας, 
γραφιστικής και βίντεο το οποίο θα διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο της καμπάνιας 
στην οποία θα χρησιμοποιηθεί 

10.070 € 32.000 € 42.070 € 

4.6.3 
Παραγωγή μέσων επικοινωνιακής προβολής με την αξιοποίηση του περιεχομένου που 
έχει δημιουργηθεί 15.285 € 60.000 € 75.285 € 

4.6.4 Ενέργειες προώθησης και προβολής του ως άνω επικοινωνιακού υλικού 37.130 € 38.000 € 75.130 € 

4.6.5 
Ανάπτυξη και διαχείριση των επαφών και των σχέσεων, τόσο με τον τύπο, όσο και με το 
κοινό, σε επίπεδο πολιτών αλλά και σε επίπεδο τουριστών 25.151 € 59.000 € 84.151 € 

   Σύνολο 180.100 € 319.900 € 500.000 € 

  Τελικό Σύνολο 500.000 € 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ 

Στελέχη με 8 
έτη εμπειρία 
στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

και στο 
Marketing 

Προγραμματιστές 
με 5 έτη εμπειρία 
στη δημιουργία 

ιστοσελίδων 

Μάρκετινγκ -
Σύμβουλοι 

Τουριστικής 
Ανάπτυξης 

Γραφίστες με 
5 έτη 

εμπειρία στο 
σχεδιασμό 
εντύπων 

Δημοσιογράφοι 
Κειμενογράφοι 

Στελέχη με 8 
έτη εμπειρία 
σε δράσεις 

τομέα 
Τουρισμού 

Στελέχη με 8 
έτη εμπειρία 

Υπάλληλοι 
Γραφείου 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 Αφιερώματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1 Μελοποιημένη ποίηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2 
Η προσφυγιά και η μετανάστευση μέσα από τη 

Λογοτεχνία 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3 Αθήνα. Η ιστορία μιας πόλης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4 Η Ελληνική ιστορία στη Λογοτεχνία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.5 Περιηγητές στην Αθήνα του χθες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Εκθέσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1 
Από τα ιαπωνικά ιδεογράμματα στο Λευκάδιο Χερν και 

στα manga comics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.2 
Το Βιβλίο ως Λόγος και Εικόνα: καλλιγραφία και 

χαρακτική 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.3 Τέχνη και τυπογραφία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.4 Έκθεση βιβλίων του Αλέξη Ακριθάκη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.5 
Χειρόγραφες επιστολές από και προς την Αγγελική 

Χατζημιχάλη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Συναυλίες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3.1 

Παρουσίαση της μουσικής παράστασης «Το δέντρο F. 
G. Lorca» με μελοποιήσεις του έργου του Ισπανού 
ποιητή, σε διασκευή για γυναικεία φωνή, κιθάρα, 

χορωδία και συμφωνική ορχήστρα 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 Προγράμματα δημιουργικής μάθησης ενηλίκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.1 Δραματοποίηση αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.2 Μελοποιημένη ποίηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.3 Δημιουργική Γραφή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.5 
Συντονισμός και οργάνωση των διαδικασιών για την 
εκπόνηση των δράσεων στο πλαίσιο ανακήρυξης της 

Αθήνας ως παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου 2018 
6.400 0 0 0 0 0 0 0 6.400 

4.6 

Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής των ως άνω 
δράσεων η οποία θα απευθύνεται τόσο στους 

κατοίκους της πρωτεύουσας, όσο και στους 
επισκέπτες αυτής από το εξωτερικό αλλά και από 

άλλες πόλεις του εσωτερικού 

0 800 3.556 1.000 1.000 2.000 1.600 1.600 11.556 

4.6.1 
Καθορισμός στρατηγικής και πλάνου επικοινωνίας, 
σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές επικοινωνιακές 

ανάγκες και συντονισμός των επικοινωνιακών δράσεων 
0 0 711 200 200 480 320 304 2.215 

4.6.2 

Δημιουργία του περιεχομένου υπό τη μορφή 
θεματικών κατηγοριών, κειμενογραφίας, γραφιστικής 

και βίντεο το οποίο θα διαφέρει ανάλογα με το 
επίπεδο της καμπάνιας στην οποία θα χρησιμοποιηθεί 

0 160 178 100 100 200 80 320 1.138 

4.6.3 
Παραγωγή μέσων επικοινωνιακής προβολής με την 

αξιοποίηση του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί 0 80 711 200 50 200 160 160 1.561 

4.6.4 
Ενέργειες προώθησης και προβολής του ως άνω 

επικοινωνιακού υλικού 0 240 1.244 300 200 800 720 480 3.984 

4.6.5 
Ανάπτυξη και διαχείριση των επαφών και των σχέσεων, 

τόσο με τον τύπο, όσο και με το κοινό, σε επίπεδο 
πολιτών αλλά και σε επίπεδο τουριστών 

0 320 711 200 450 320 320 336 2.657 

  Γενικό Σύνολο 6.400 800 3.556 1.000 1.000 2.000 1.600 1.600 17.956 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

Ποσότητα 
(Ανθρωποώρες) 

Κόστος 
Ανθρωποώρας 

(σε €) 

Σύνολο 
Κόστους 

(σε €) 

Στελέχη με 8 έτη εμπειρία στή 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και στο 
Marketing 6.400 11,25 €  72.000 
Προγραμματιστές με 5 έτη 
εμπειρία στη δημιουργία 
ιστοσελίδων 800 11,25 €  9.000 

Μάρκετινγκ -Σύμβουλοι 
Τουριστικής Ανάπτυξης 3.556 11,25 €  40.000 

Γραφίστες με 5 έτη εμπειρία στο 
σχεδιασμό εντύπων 1.000 9,50 €  9.500 

Δημοσιογράφοι ‘ Κειμενογράφοι 1.000 9,50 €  9.500 

Στελέχη με 8 έτη εμπειρία σε 
δράσεις τομέα Τουρισμού 2.000 9,25 €  18.500 

Στελέχη με 8 έτη εμπειρία 1.600 7,50 €  12.000 

Υπάλληλοι Γραφείου 1.600 6,00 €  9.600 

ΣΥΝΟΛΟ 17.956  180.100 
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Χρονοδιάγραμμα - Κατανομή Κόστους ΟΠΑΝΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΗΝΕΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

1ος 
Μήνας 

2ος 
Μήνας 

3ος 
Μήνας 

4ος 
Μήνας 

5ος 
Μήνας 

6ος 
Μήνας 

7ος 
Μήνας 

8ος 
Μήνας 

9ος 
Μήνας 

10ος 
Μήνας 

11ος 
Μήνας 

12ος 
Μήνας 

13ος 
Μήνας 

14ος 
Μήνας 

15ος 
Μήνας 

16ος 
Μήνας 

17ος 
Μήνας 

18ος 
Μήνας 

19ος 
Μήνας 

20ος 
Μήνας 

4.1 Αφιερώματα                                               

4.1.1 Μελοποιημένη ποίηση 36.000 € 6 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
6.000 

€ 
6.000 

€ 
6.000 

€ 
6.000 

€ 
6.000 

€ 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.1.2 Η προσφυγιά και η μετανάστευση 
μέσα από τη Λογοτεχνία 

2.000 € 5 400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 0 € 0 € 0 € 

4.1.3 Αθήνα. Η ιστορία μιας πόλης 8.000 € 5 1.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
1.600 

€ 
1.600 

€ 1.600 € 
1.600 

€ 
1.600 

€ 0 € 0 € 0 € 

4.1.4 Η Ελληνική ιστορία στη Λογοτεχνία 4.000 € 5 800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 800 € 800 € 800 € 800 € 800 € 0 € 0 € 0 € 

4.1.5 Περιηγητές στην Αθήνα του χθες 5.000 € 4 1.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
1.250 

€ 
1.250 

€ 
1.250 

€ 
1.250 

€ 0 € 

4.2 Εκθέσεις                                               

4.2.1 
Από τα ιαπωνικά ιδεογράμματα στο 
Λευκάδιο Χερν και στα manga comics 20.000 € 5 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.000 
€ 

4.000 
€ 4.000 € 

4.000 
€ 

4.000 
€ 0 € 0 € 0 € 

4.2.2 Το Βιβλίο ως Λόγος και Εικόνα: 
καλλιγραφία και χαρακτική 

7.000 € 3 2.333 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.333 
€ 

2.333 € 2.333 
€ 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.2.3 Τέχνη και τυπογραφία 7.000 € 3 2.333 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.333 
€ 

2.333 € 2.333 
€ 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.2.4 Έκθεση βιβλίων του Αλέξη Ακριθάκη 5.000 € 3 1.667 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.667 
€ 

1.667 
€ 

1.667 
€ 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.2.5 
Χειρόγραφες επιστολές από και προς 
την Αγγελική Χατζημιχάλη 5.000 € 3 1.667 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.667 
€ 

1.667 
€ 1.667 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.3 Συναυλίες                                               

4.3.1 

Παρουσίαση της μουσικής 
παράστασης «Το δέντρο F. G. Lorca» 
με μελοποιήσεις του έργου του 
Ισπανού ποιητή, σε διασκευή για 
γυναικεία φωνή, κιθάρα, χορωδία και 
συμφωνική ορχήστρα 

16.000 € 1 
16.000 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
16.000 

€ 0 € 

4.4 
Προγράμματα δημιουργικής μάθησης 
ενηλίκων                                               

4.4.1 
Δραματοποίηση αποσπασμάτων 
λογοτεχνικών έργων 3.000 € 8 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.4.2 Μελοποιημένη ποίηση 5.000 € 8 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
4.4.3 Δημιουργική Γραφή 5.000 € 7 714 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 714 € 714 € 714 € 714 € 714 € 714 € 714 € 0 € 

 Γενικό Σύνολο 128.000 €   
1.000 

€ 
1.000 

€ 
1.000 

€ 
1.000 

€ 
1.000 

€ 
7.000 

€ 
8.667 

€ 
8.667 

€ 
7.667 

€ 
10.667 

€ 10.667 € 
4.667 

€ 
9.181 

€ 
9.181 

€ 9.181 € 
8.764 

€ 
8.764 

€ 
1.964 

€ 
17.964 

€ 0 € 

  
                          

  Α' ΔΟΣΗ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 38.400,00 € 

       

Σύνολο 1ου έως 
11ου μήνα (Α' & 

Β' Δόση) 

58.333,33 
€ 

 

Σύνολο 12ου έως 
15ου μήνα (Γ' 

Δόση) 

32.209,52 
€ 

  

Σύνολο 16ου έως 
20ου μήνα (Δ' 

Δόση) 

37.45
7,15 € 
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Χρονοδιάγραμμα - Κατανομή 
Κόστους ΕΑΤΑ ΑΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΗΝΕ
Σ 

ΥΛΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Σ 

ΚΟΣΤΟ
Σ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

1ος 
Μήνας 

2ος 
Μήνας 

3ος 
Μήνας 

4ος 
Μήνας 

5ος 
Μήνας 

6ος 
Μήνας 

7ος 
Μήνας 

8ος 
Μήνας 

9ος 
Μήνας 10ος Μήνας 

11ος 
Μήνας 

12ος 
Μήνας 

13ος 
Μήνας 

14ος 
Μήνας 15ος Μήνας 

16ος 
Μήνας 

17ος 
Μήνας 

18ος 
Μήνας 

19ος 
Μήνας 

20ος 
Μήνας 

4.5 

Συντονισμός και 
οργάνωση των 
διαδικασιών για 
την εκπόνηση των 
δράσεων στο 
πλαίσιο 
ανακήρυξης της 
Αθήνας ως 
παγκόσμια 
πρωτεύουσα 
βιβλίου 2018 

72.000 € 20 3.600 
€ 

3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 3.600 € 

4.6 

Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής των ως άνω 
δράσεων η οποία θα απευθύνεται τόσο στους 
κατοίκους της πρωτεύουσας, όσο και στους επισκέπτες 
αυτής από το εξωτερικό αλλά και από άλλες πόλεις του 
εσωτερικού. 

                                        

4.6.1 

Καθορισμός 
στρατηγικής και 
πλάνου 
επικοινωνίας, 
σύμφωνα με τις 
γενικές και ειδικές 
επικοινωνιακές 
ανάγκες και 
συντονισμός των 
επικοινωνιακών 
δράσεων 

23.364 € 10 2.336 
€ 

2.336 € 2.336 € 2.336 € 2.336 € 2.336 € 2.336 € 2.336 € 2.336 € 2.336 € 2.336 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.6.2 

Δημιουργία του 
περιεχομένου υπό 
τη μορφή 
θεματικών 
κατηγοριών, 
κειμενογραφίας, 
γραφιστικής και 
βίντεο το οποίο θα 
διαφέρει ανάλογα 
με το επίπεδο της 
καμπάνιας στην 
οποία θα 
χρησιμοποιηθεί 

42.070 € 20 2.103 
€ 

2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 2.103 € 

4.6.3 

Παραγωγή μέσων 
επικοινωνιακής 
προβολής με την 
αξιοποίηση του 
περιεχομένου που 
έχει δημιουργηθεί 

75.285 € 20 3.764 
€ 

3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 3.764 € 

4.6.4 

Ενέργειες 
προώθησης και 
προβολής του ως 
άνω 
επικοινωνιακού 
υλικού 

75.130 € 20 3.756 
€ 

3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 3.756 € 
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4.6.5 

Ανάπτυξη και 
διαχείριση των 
επαφών και των 
σχέσεων, τόσο με 
τον τύπο, όσο και 
με το κοινό, σε 
επίπεδο πολιτών 
αλλά και σε 
επίπεδο τουριστών 

84.151 € 20 
4.208 

€ 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 4.208 € 

 Γενικό Σύνολο 
372.000 

€   
19.768 

€ 
19.768 

€ 
19.768 

€ 
19.768 

€ 
19.768 

€ 
19.768 

€ 
19.768 

€ 
19.768 

€ 
19.768 

€ 19.768 € 
17.432 

€ 
17.432 

€ 
17.432 

€ 
17.432 

€ 17.432 € 
17.432 

€ 
17.432 

€ 
17.432 

€ 
17.432 

€ 17.432 € 

  
                          

  
Α' ΔΟΣΗ 

(ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 111.600,00 € 

      

Σύνολο Α' & Β' 
πενταμήνου (Α' & Β' 

Δόση) 

197.682,02 € 

  

Σύνολο Γ' 
πενταμήνου (Γ' 

Δόση) 

87.158,99 € 

  

Σύνολο Δ' 
πενταμήνου (Δ' 

Δόση) 

87.158,99 
€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ος 
Μήνας 

2ος 
Μήνας 

3ος 
Μήνας 

4ος 
Μήνας 

5ος 
Μήνας 

6ος 
Μήνας 

7ος 
Μήνας 

8ος 
Μήνας 

9ος 
Μήνας 

10ος 
Μήνας 

11ος 
Μήνας 

12ος 
Μήνας 

13ος 
Μήνας 

14ος 
Μήνας 

15ος 
Μήνας 

16ος 
Μήνας 

17ος 
Μήνας 

18ος 
Μήνας 

19ος 
Μήνας 

20ος 
Μήνας 

4.1 Αφιερώματα                                         

4.1.1 Μελοποιημένη ποίηση           • • • • • •                   

4.1.2 
Η προσφυγιά και η 
μετανάστευση μέσα από 
τη Λογοτεχνία 

                        • • • • •       

4.1.3 
Αθήνα. Η ιστορία μιας 
πόλης                         • • • • •       

4.1.4 Η Ελληνική ιστορία στη 
Λογοτεχνία 

                        • • • • •       

4.1.5 
Περιηγητές στην Αθήνα 
του χθες                • • • •  

4.2 Εκθέσεις                                         

4.2.1 

Από τα ιαπωνικά 
ιδεογράμματα στο 
Λευκάδιο Χερν και στα 
manga comics 

                        • • • • •       

4.2.2 
Το Βιβλίο ως Λόγος και 
Εικόνα: καλλιγραφία και 
χαρακτική 

                  • • •                 

4.2.3 Τέχνη και τυπογραφία                   • • •                 

4.2.4 
Έκθεση βιβλίων του 
Αλέξη Ακριθάκη             • • •                       

4.2.5 
Χειρόγραφες επιστολές 
από και προς την 
Αγγελική Χατζημιχάλη 

                        • • •           

4.3 Συναυλίες                                         

4.3.1 

Παρουσίαση της 
μουσικής παράστασης 
«Το δέντρο F. G. Lorca» 
με μελοποιήσεις του 
έργου του Ισπανού 
ποιητή, σε διασκευή για 
γυναικεία φωνή, κιθάρα, 
χορωδία και συμφωνική 
ορχήστρα 

                                   •    

4.4 Προγράμματα δημιουργικής μάθησης ενηλίκων                                    

4.4.1 
Δραματοποίηση 
αποσπασμάτων 
λογοτεχνικών έργων 

• • • • • • • •                         

4.4.2 Μελοποιημένη ποίηση • • • • • • • •                         
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4.4.3 Δημιουργική Γραφή                         • • • • • • •   

4.5 

Συντονισμός και 
οργάνωση των 
διαδικασιών για την 
εκπόνηση των δράσεων 
στο πλαίσιο ανακήρυξης 
της Αθήνας ως 
παγκόσμια πρωτεύουσα 
βιβλίου 2018 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4.6 

Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής των ως άνω 
δράσεων η οποία θα απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της 
πρωτεύουσας, όσο και στους επισκέπτες αυτής από το 
εξωτερικό αλλά και από άλλες πόλεις του εσωτερικού  

                                  

4.6.1 

Καθορισμός στρατηγικής 
και πλάνου 
επικοινωνίας, σύμφωνα 
με τις γενικές και ειδικές 
επικοινωνιακές ανάγκες 
και συντονισμός των 
επικοινωνιακών 
δράσεων 

• • • • • • • • • •                     

4.6.2 

Δημιουργία του 
περιεχομένου υπό τη 
μορφή θεματικών 
κατηγοριών, 
κειμενογραφίας, 
γραφιστικής και βίντεο 
το οποίο θα διαφέρει 
ανάλογα με το επίπεδο 
της καμπάνιας στην 
οποία θα 
χρησιμοποιηθεί 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4.6.3 

Παραγωγή μέσων 
επικοινωνιακής 
προβολής με την 
αξιοποίηση του 
περιεχομένου που έχει 
δημιουργηθεί 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4.6.4 

Ενέργειες προώθησης 
και προβολής του ως 
άνω επικοινωνιακού 
υλικού 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

4.6.5 

Ανάπτυξη και διαχείριση 
των επαφών και των 
σχέσεων, τόσο με τον 
τύπο, όσο και με το 
κοινό, σε επίπεδο 
πολιτών αλλά και σε 
επίπεδο τουριστών 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Β) Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης (άρθρο 10) της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αλεξίου Αθανάσιο ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά 
του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη. 

 
Γ) Εξουσιοδοτεί την Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό ενός εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Αττικής και του νόμιμου αναπληρωτή του, στην Ομάδα Έργου (άρθρο 
13) για την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και του οικονομικού 
αντικειμένου της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης. 

 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Η. Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. 
Μουλιανάκης, Ε. Μπαρμπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου – Γερμενή. 
 
Λευκό ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, 
Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Π. Καμάρας, Α. Μαντάς, Ζ. Ράικου.  
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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