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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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. 23/2020 

Σήμερα 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 40081/16-01-2020 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 16-01-2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 5ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά  και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & 
Νεολαίας Δήμου Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 3.200.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%)». 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ενενήντα πέντε 
(95) παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων (παρ. 7 άρθρο 157 
Ν. 3852/2010), λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αθανασόπουλου 
Ιωάννη, ενώ οι  παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν 
ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
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Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος 
Βασίλειος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), Αλμπάνης 
Ευάγγελος, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, 
Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, 
Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη 
Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική 
(Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου 
Γρηγορία, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, 
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα 
(Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, 
Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
(Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, 
Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, 
Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, 
Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Γερασιμίδου 
Ελένη, Σιώρας Ηλίας.  
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά κ. Στ. Αντωνάκου και κατόπιν στην 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. Ε. Δουνδουλάκη, οι οποίες θέτουν υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39781/16-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την 
πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Την με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).  

9. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

10. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

11. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12.  Του άρθρο 1 παρ. στ. του ν. 1256/1982 και του άρθρο 8 παρ. 10 του ν. 4071/2012 
με τίτλο ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση –ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με το οποίο 
υποχρεούνται η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού να συμμετέχουν ως 
συμβαλλόμενοι σε προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης».  

13. Του ν. 2557/1997 «θεσμοί για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς» 

14. Τη με αριθμ. 9331/1991 (ΦΕΚ/Β/504/1991) απόφαση Νομάρχη Πειραιά  με την  
οποία συστήθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Πειραιά» και τη με αριθμ. απόφαση  (ΦΕΚ 1533/Β/27-06-2011) του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η 
συστατική πράξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πειραιά 
και συστήθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νεολαίας Δήμου Πειραιά».  
 

και έχοντας υπόψη:  
1. Το με αριθμό πρωτ. 656595/22.10.19 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς, με το 
οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Αν. Προγραμματισμού το με αρ. πρωτ. 2247/11.10.19 
έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Οργανισμού Πολιτισμού 
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Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά ΟΠΑΝ» με το αίτημα της σύναψης νέας 
τετραετούς σύμβασης με αντίστοιχους όρους όπως η προηγούμενη και για το χρονικό 
διάστημα από 01/01/20 έως 31/12/23.  
2. Το με αρ. πρωτ. 2418/31.10.19 έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του «ΟΠΑΝ» Δήμου Πειραιά  σχετικά με τα ποσά συγχρηματοδότησης του 
προγράμματος, από το Υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού και του Δήμου Πειραιά-ΟΠΑΝ.  
3. Την με αριθμό 329/2019 (ΑΔΑ 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο  
Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020.  
4.  Το με αρ. πρωτ. 858744/23.12.19 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, με τη νομική θεώρηση του σχεδίου της προγραμματικής.   
5. Το με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/720250/15513/27.12.19 έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη σύμφωνη γνώμη, για το σχέδιο της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης.   

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το πρόγραμμα με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία και τη συγχρηματοδότηση 
της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, του Δήμου Πειραιά  και 
του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η στήριξη του Δημοτικού Θεάτρου και η εξασφάλιση της λειτουργίας 
του, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό του έργο, ως ισχυρός 
φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 
Ο ετήσιος  προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και κατανέμεται στους φορείς 
συγχρηματοδότησης ως εξής:  
- Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, με ποσό έως 300.000,00 ευρώ 
ετησίως  
- Το Υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού με ποσό έως 150.000,00 ευρώ ετησίως  
- Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά με ποσό έως 
350.000,00 ευρώ ετησίως.  
Το ποσό που αναλογεί στην Περιφέρεια Αττικής θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 07.072, 
ΚΑΕ 0873 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2020. 
 
Οι Δράσεις του προγράμματος θα εκτελεσθούν από τον Οργανισμό Πολιτισμού - 
Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά, μετά από σχετική έγκριση της επταμελούς 
Επιτροπής του άρθρου επτά (7) της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης και 
περιλαμβάνουν: 

• Παραστάσεις Θεάτρου, Μουσικού Θεάτρου, Όπερας, Θεάτρου Σκιών και 
Μαριονέτας, 

• Συμφωνικές συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις κλασικού, σύγχρονου 
και μοντέρνου χορού, λαϊκών και παραδοσιακών χορών, λαϊκών δρώμενων, 

• Συνέδρια πάσης φύσεως, με προτεραιότητα στις Καλές Τέχνες, τα Γράμματα και τα 
Ναυτικά ζητήματα, 

• Διαλέξεις, συζητήσεις, ποιητικές βραδιές, ημερίδες για επίκαιρα ζητήματα, 
παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ., 

• Περιοδικές εκθέσεις βιβλίων, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας κ.λπ., 

• Ψηφιακή αποτύπωση όλων των παραστάσεων που λαμβάνουν χώρα στο κτιριακό 
συγκρότημα. 

• Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τα παραπάνω που αναδεικνύει τον 
πολιτισμό στο Δήμο Πειραιά. 
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Το σχέδιο της προγραμματικής, έχει λάβει νομική θεώρηση (αρ. πρωτ. 858744/23.12.19), 
από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων/Περιφέρειας Αττικής καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού 
Αθλητισμού (Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/720250/15513/19).  
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης ότι έπεται υποχρεωτικός έλεγχος 
νομιμότητας της προγραμματικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο:  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής 
Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης:  «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών 
Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του 
Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, του Δήμου Πειραιά  και του Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 3.200.000,00 €  
(συμπ. Φ.Π.Α. 24%), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
 

Στη συνέχεια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντωνάκου ενημερώνει το Σώμα για τη 
συμπλήρωση της ανωτέρω εισήγησης με την προσθήκη στο Εισηγούμαστε των κάτωθι : 
«Β) Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου καθώς και των νόμιμων 
αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.» 

 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Α) Εγκρίνει τη σκοπιμότητα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 

ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δήμου Πειραιά  και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά, 
με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά». 

 
Β) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης 

πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφέρειας 
Αττικής, του Δήμου Πειραιά και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου 
Πειραιά, με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών & Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 3.200.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), που έχει ως εξής: 
 
«Στην Αθήνα σήμερα ……/……….…………… 2020, ημέρα ………………. οι  
παρακάτω συμβαλλόμενοι : 
 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην Αθήνα Μπουμπουλίνας 
20-22 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό, Λίνα Μενδώνη. 

2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη Αττικής, Γεώργιο Πατούλη. 

3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Πειραιά» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει 
στον Πειραιά, Δραγάτση 12 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, Ιωάννη 
Μώραλη. 
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4. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας 
Δήμου Πειραιά» που εδρεύει στον Πειραιά, Καραγεώργη Σερβίας 6 και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΟΠΑΝ,  
Ιωσήφ Βουράκη. 

 
Με βάση τις διατάξεις: 
 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 

2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).  

9. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

10. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού». 

11. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

12.  Του άρθρο 1 παρ. στ. του ν. 1256/1982 και του άρθρο 8 παρ. 10 του ν. 4071/2012 
με τίτλο ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση –ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με το 
οποίο υποχρεούνται η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού να 
συμμετέχουν ως συμβαλλόμενοι σε προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής 
ανάπτυξης».  

13. Του ν. 2557/1997 «θεσμοί για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς» 

14. Τη με αριθμ. 9331/1991 (ΦΕΚ/Β/504/1991) απόφαση Νομάρχη Πειραιά  με την  
οποία συστήθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Πειραιά» και τη με αριθμ. απόφαση  (ΦΕΚ 1533/Β/27-06-2011) του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η 
συστατική πράξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Πειραιά 
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και συστήθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Νεολαίας Δήμου Πειραιά».  
 

και έχοντας υπόψη: 
1. Το με αριθμό πρωτ. 656595/22.10.19 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς, με το 
οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Αν. Προγραμματισμού το με αρ. πρωτ. 2247/11.10.19 
έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά ΟΠΑΝ» με το αίτημα της σύναψης νέας 
τετραετούς σύμβασης με αντίστοιχους όρους όπως η προηγούμενη και για το χρονικό 
διάστημα από 01/01/20 έως 31/12/23.  
2. Το με αρ. πρωτ. 694939/04.11.19 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς, με το 
οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Αν. Προγραμματισμού το με αρ. πρωτ. 2418/31.10.19 
έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΟΠΑΝ» Δήμου Πειραιά σχετικά 
με τα ποσά συγχρηματοδότησης του προγράμματος, από το Υπουργείο Πολιτισμού-
Αθλητισμού και του Δήμου Πειραιά-ΟΠΑΝ.  
3. Την με αριθμό 329/2019 (ΑΔΑ 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2020.  
4. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/720250/15513/27.12.19 έγγραφο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη σύμφωνη γνώμη, για το σχέδιο της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης.   
5. Την με αριθμό ……../2020 (ΑΔΑ …….…… ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.  
6. Την με αριθμό ……/2020  (ΑΔΑ …….. ) Απόφαση του Δήμου Πειραιά με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.  
7. Την με αριθμό       …../2020  (ΑΔΑ ….….) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας . 
8. Την με αρ. πρωτ. ….. …………. (ΑΔΑ………) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
Περιφέρειας Αττικής. 
9. Απόφαση ανάληψης Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά  
………. 
10. Την με αρ. πρωτ. ….. …………. (ΑΔΑ………) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού. 
11. Την με αριθμό ....…./2020 Πράξη του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών 
για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών και 
Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», από τον Οργανισμό 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά/«ΟΠΑΝ», με συγχρηματοδότηση 
της Περιφέρειας Αττικής, του «ΟΠΑΝ» και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.  
2. Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη του Δημοτικού Θεάτρου και η εξασφάλιση 
της λειτουργίας του, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό του έργο, 
ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.  Πιο 
συγκεκριμένα, το Δημοτικό Θέατρο μέσα από το παρόν σχήμα συνεργασίας στοχεύει να 
διασφαλίσει το σημαντικό του ρόλο:  
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• Στη διάδοση του πολιτισμού, των τεχνών και των επιστημών μέσα από την 
διοργάνωση ποιοτικών πολιτιστικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων. 

• Στην πολιτιστική και επιστημονική αναβάθμιση της πόλης του Πειραιά μέσα από 
την υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών και την προσέλκυση των πολιτών, με 
κοινωνική μέριμνα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

• Στην ανάδειξη, διάδοση στοιχείων του πολιτισμού και των επιστημών και στην 
υποστήριξη πολύπλευρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν στην 
επιστήμη, στα γράμματα και στις τέχνες. 

• Στην ενίσχυση της θεατρικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής ανάπτυξης της 
πόλης του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής του. 

• Στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης του Πειραιά και στη 
συστηματική συνεργασία των τοπικών δυνάμεων, συμμετέχοντας στην πολιτιστική 
ανάπτυξη και τόνωση της καλλιτεχνικής και επιστημονικής ζωής του Δήμου 
Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.   

3. Οι βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω της παρούσας σύμβασης είναι οι 
ακόλουθες: 

• Παραστάσεις Θεάτρου, Μουσικού Θεάτρου, Όπερας, Θεάτρου Σκιών και 
Μαριονέτας. 

• Συμφωνικές συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις κλασικού, σύγχρονου 
και μοντέρνου χορού, λαϊκών και παραδοσιακών χορών, λαϊκών δρώμενων. 

• Συνέδρια πάσης φύσεως, με προτεραιότητα στις Καλές Τέχνες, τα Γράμματα και 
τα Ναυτικά ζητήματα. 

• Διαλέξεις, συζητήσεις, ποιητικές βραδιές, ημερίδες για επίκαιρα ζητήματα, 
παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ. 

• Περιοδικές εκθέσεις βιβλίων, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας κ.λπ. 

• Ψηφιακή αποτύπωση όλων των παραστάσεων που λαμβάνουν χώρα στο κτιριακό 
συγκρότημα. 

• Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τα παραπάνω που αναδεικνύει τον 
πολιτισμό στο Δήμο Πειραιά. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Οι δράσεις θα υλοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το θέατρο, αποτελεί 
ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά, ο οποίος έχει παραχωρήσει τη χρήση του στον «ΟΠΑΝ».  
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
1. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 € 
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.  
2.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, τον «ΟΠΑΝ» και το 
Υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού. Αναλυτικά:  

• Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί το έργο, με ποσό έως 300.000,00 ευρώ ετησίως 
(συμπ. ΦΠΑ) - Ειδικός Φορέας 07.072. ΚΑΕ 0873. Η διάθεση των πιστώσεων θα 
γίνεται από την Περιφέρεια στον «ΟΠΑΝ», με βάση την πρόοδο των 
εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, στο όνομα του «ΟΠΑΝ». Η ανάθεση των 
εργασιών και η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που διέπει τον «ΟΠΑΝ» Δήμου Πειραιά (φορέας υλοποίησης). 

• Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά/«ΟΠΑΝ» 
χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με ποσό έως 350.000,00 ευρώ ετησίως (συμπ. 
ΦΠΑ). 
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• Το Υπουργείο Πολιτισμού-Αθλητισμού χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με ποσό 
150.000,00 ευρώ ετησίως (συμπ. ΦΠΑ) με βάση την πρόοδο των εκτελεσθεισών 
εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής, στο όνομα του «ΟΠΑΝ». (ΚΑΕ …..…..).    

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας 
Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον «ΟΠΑΝ» των 
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω υλοποίηση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε 
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος των φορέων συγχρηματοδότησης. 
  
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της  και η διάρκειά της 
ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.  
2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του οικονομικού αντικειμένου 
αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
   Α. Η Περιφέρεια Αττικής  
Αναλαμβάνει: 

• Τη χρηματοδότηση του προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 και 
μέχρι του ποσού των 300.000,00 ευρώ ετησίως (συμπ. Φ.Π.Α.) και για τέσσερα (4) 
έτη.   

• Την καταβολή του ανωτέρω ποσού, στον «ΟΠΑΝ», τμηματικά και σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, την κείμενη νομοθεσία και την πρόοδο των εργασιών.  

• Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
σύμβασης. 

Δικαιούται:  

• Να χρησιμοποιεί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κατόπιν έγκρισης του ασκούντος τη 
διοίκηση του θεάτρου «ΟΠΑΝ», σε ώρες και ημέρες που δεν παρεμποδίζουν τη 
χρήση του για δράσεις που ανήκουν στην παρούσα σύμβαση.  

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κοινωνική μέριμνα για τη συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της, με 
δωρεάν ή με πολύ χαμηλό τίμημα, για άτομα που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες (άνεργους, ανάπηρους, πολύτεκνους, νέους έως 22 ετών, φοιτητές, 
εργαζόμενους με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας κλπ), όρο τον οποίο 
συμφωνούν και συναποδέχονται και τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη στην παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 

 
  Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  
Αναλαμβάνει: 

• Τη χρηματοδότηση του προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 και 
μέχρι του ποσού των 150.000,00 ευρώ ετησίως (συμπ. Φ.Π.Α.) και για τέσσερα (4) 
έτη.  
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• Την καταβολή του ανωτέρω ποσού, στον ΟΠΑΝ, τμηματικά και σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, την κείμενη νομοθεσία και την πρόοδο των εργασιών.  

• Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και συμπαράστασης προς τον Οργανισμό 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της παρούσας 
Σύμβασης. 

• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
Γ.   Ο Δήμος Πειραιά  
Αναλαμβάνει: 

• Την άμεση εποπτεία του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Πειραιά, όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και την 
υλοποίηση της παρούσης, καθώς και την υποχρέωση παροχής κάθε τεχνικής και 
διοικητικής στήριξης για την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης. 

• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Δικαιούται:  
Να χρησιμοποιεί το Δημοτικό Θέατρο σε ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν 
παρεμποδίζεται η λειτουργία του και η υλοποίηση του ως άνω προγράμματος. 

  
Δ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Αναλαμβάνει: 

• Το σχεδιασμό και την εκτέλεση των δαπανών επιχειρησιακής λειτουργίας και του 
Προγράμματος τα οποία τίθενται σε κατ’  αρχήν έγκριση από την επταμελή 
Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα 
Σύμβαση και στη συστατική πράξη του «ΟΠΑΝ».  

• Τη χρηματοδότηση του προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 και 
μέχρι του ποσού των 350.000,00 ευρώ ετησίως (συμπ. ΦΠΑ).   

• Την προστασία και την ανάδειξη του Δημοτικού Θεάτρου  Πειραιά και της 
περιουσίας του και τη διασφάλιση ότι στα προγράμματα, στις αφίσες, στις 
συνεντεύξεις τύπου και σε όλο το έντυπο, ηλεκτρονικό και προφορικό υλικό 
διαφήμισης των δραστηριοτήτων που είναι αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, θα 
αναφέρεται η συμμετοχή και συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της 
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά. 

• Την υποβολή, στο τέλος κάθε καλλιτεχνικής περιόδου του καλλιτεχνικού και 
οικονομικού απολογισμού, στην Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης, 
συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία για την δραστηριότητα του Δημοτικού Θεάτρου 
Πειραιά, για τα έργα και τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα, τους συμμετέχοντες, τον 
αριθμό παραστάσεων και εισιτηρίων κλπ. 

• Τον ορισμό εκπροσώπων του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

• Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από 
υπάλληλό του. 

• Την ενημέρωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόοδο του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης πριν από κάθε συνεδρίασή της.  

• Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής κάθε 
πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό που φέρει την έγκριση του ΟΠΑΝ Δήμου 
Πειραιά, συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να 
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης –μη αμειβόμενη- αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, τα οποία 
είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 
ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) εκπρόσωποι του Δήμου Πειραιά  με 
τους αναπληρωτές τους, ο οποίοι προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. γ) δύο (2) 
εκπρόσωποι από τον ΟΠΑΝ -Δήμου Πειραιά με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 
προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Πολιτισμού-Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του, ο οποίοι προτείνονται από το 
Υπουργείο.  
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά. 
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Εγκρίνει το ετήσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και στο τέλος κάθε καλλιτεχνικής περιόδου  
τον απολογισμό του προγράμματος.  
β) Παρακολουθεί την τήρηση και τους ποιοτικούς όρους υλοποίησης  της 
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – 
πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
γ) Επιλύει τις τυχόν διαφωνίες των συμβαλλόμενων μερών και τα  εμφανιζόμενα 
προβλήματα. Εγκρίνει ειδικότερες ρυθμίσεις στο πλαίσιο της σύμβασης καθώς και τυχόν 
θέματα που ορίζονται  με την παρούσα σύμβαση.  
δ) Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη 
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
ε) Εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των 
όρων της προγραμματικής σύμβασης.  
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του 
Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα 
τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της, τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την 
ημερομηνία συνεδρίασης. 
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 
έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά ή στα γραφεία της 
Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Πειραιά, όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου 
της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα πέντε έβδομα του 
συνόλου των μελών της και εφόσον υπάρχει εκπροσώπηση όλων των συμβαλλόμενων 
φορέων. Η Επιτροπή 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). 
7. Ο ΟΠΑΝ-Δήμου Πειραιά πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει 
σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του προγράμματος και τα τυχόν 
προβλήματα που έχουν ανακύψει. 
8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών 
πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά, ο οποίος ορίζεται με απόφαση 
του προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη, αναφορικά με 
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τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται 
τροποποιητική σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης που θεωρούνται 
όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα άλλα το 
δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.  
2. Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας, ανωτέρας βίας ή συστηματικής αμέλειας προς 
αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, οι  αντισυμβαλλόμενοι έχουν το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, 
ως βασική προϋπόθεση συνέχισης της σύμβασης θεωρείται η τήρηση των δεσμεύσεων 
επιχορήγησης από τους φορείς χρηματοδότησης. Σε περίπτωση δε, συστηματικής 
αμέλειάς τους να τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις από την Παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση, αυτή θεωρείται ότι λήγει  αυτοδίκαια. 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης, η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια 
Δικαστήρια Πειραιά. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται σε εννέα (9) πρωτότυπα, 
από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Αντωνάκου Σταυρούλα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Δουνδουλάκη Ελένη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα). 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 

 
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ 

  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 
 

  ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ» 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Αναγνωστόπουλος. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για 
την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Στ. Αναστασοπούλου, 
 

 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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