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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1416/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 49ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Αττικής, του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, του  
«Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων», της «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» 
και της «Τεχνόπολις ΑΕ ΟΤΑ», για την «Eνοποίηση, τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του 
πολιτιστικού ιστού της Αθήνας».   
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μίσκα 
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(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε 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. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

7. 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. 

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

9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 

 
και Έχοντας υπόψη  
1. Την από 28.12.20 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, της Τεχνόπολις Α.Ε., 
του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και της 
«Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» 
2. Το με αρ. πρωτ. 135417/21 διαβιβαστικό έγγραφο του Δημάρχου Αθηναίων με το Πρακτικό της 
Συνεδρίασης στις 11.05.21 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, σχετικά με 
την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκταμιεύσεων της σύμβασης. 
3. Το από 17.06.21 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Δήμο Αθηναίων με συνημμένο το 
σχέδιο της πράξης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την ενοποίηση, τον 
εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας. 
4. Το με αρ. πρωτ. 279029/15.06.21 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με  τη 
Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, για την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για την ενοποίηση, τον εμπλουτισμό και την 
ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, υπογράφηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, της 
Τεχνόπολις Α.Ε., του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 
(ΟΠΑΝΔΑ) και της Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε. Ο προϋπολογισμός της,  ανέρχεται στο  ποσό των 
14.991.100,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και η χρονική διάρκεια της, αρχόμενη  από την ημερομηνία 
υπογραφής της,  ορίζεται σε τρία (3) έτη. Επισημαίνεται  ότι η  Περιφέρεια Αττικής δεν 
χρηματοδοτεί την παρούσα σύμβαση.    
 
Σκοποί  της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός κεντρικού Πολιτιστικού Ιστού της Αθήνας που θα 
συνδέσει και θα αναδείξει όλα τα σημαντικά σύγχρονα τοπόσημα και τους χώρους πολιτιστικής και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας του Δήμου, η υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ενοποίηση, 
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τον εμπλουτισμό  και την ανάδειξη του ιστού αυτού και η δημιουργία μιας ενιαίας πολιτιστικής 
ταυτότητας της πόλης. 
 
Οι προβλεπόμενες εργασίες εκτελούνται κυρίως  με τη σύμπραξη των υπηρεσιών του Δήμου 
Αθηναίων, του ΟΠΑΝΔΑ, της Τεχνόπολης Α.Ε. και της Ανάπλασης Α.Ε. Το Υπουργείο Πολιτισμού-
Αθλητισμού και η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης παρέχοντας  κάθε 
δυνατή βοήθεια για την επίτευξη των στόχων της, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων 
τους.  
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής συνεδρίασε στις 11 Μαΐου 2021 και 
αφού ενημερώθηκε για το αίτημα της «Τεχνόπολις ΑΕ» για την τροποποίηση του άρθρου 9 της 
σύμβασης, η οποία δεν επιφέρει μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αλλά 
μόνο χρονική προσαρμογή των εκταμιεύσεων λόγω των συνθηκών της πανδημίας, εισηγήθηκε 
ομόφωνα την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκταμιεύσεων. Επίσης εξουσιοδότησε το 
Δήμαρχο Αθηναίων να διαβιβάσει (Έγγραφο Δημάρχου Αθηναίων ΑΠ 135417/21) στη Δ/νση 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου το σχετικό πρακτικό, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι 
αναγκαίες διαδικασίες τροποποίησης της σύμβασης.  
Με το με αρ. πρωτ. 279029/15-06-2021 έγγραφο, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού έδωσε 
τη σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση του σχεδίου τροποποίησης της από 18.12.2020 
προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης. 
Το σχέδιο της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης έλαβε νομική θεώρηση με το με αρ. 
πρωτ. 509884/22.06.21 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την τροποποίηση του άρθρου 9 της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
σχέδιο τροποποίησης της από 28.12.20 προγραμματικής σύμβασης για την ενοποίηση, τον 
εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, 
από:  
 
Άρθρο 9 « Πόροι – Εκταμίευση 
9.1. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τον Κ.Α. 6737.090 Φ0/Δ18 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 στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ θα γίνει σε επτά (7)δόσεις ως εξής: 

• Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατό εξήντα πέντε 
ευρώ (645.165,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στο 15% του 
προϋπολογισμού της παρούσας και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα 
καταβληθεί με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από όλα τα μέρη. 

• Η δεύτερη δόση, ήτοι το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ (476.735,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στις 
υποχρεώσεις του Α’ εξαμήνου (αφαιρουμένης της Α’ δόσης της προκαταβολής) 
συμπεριλαμβανομένου και μέρους του ποσού που έχει προβλεφθεί για τη στήριξη των 
καλλιτεχνών και εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του έκτου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η τρίτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων είκοσι μία χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ 
(621.900,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του 
Β’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του 
δωδέκατου μήνα από την υπογραφή της παρούσας, μετά από έγκριση της Επιτροπής 

ΑΔΑ: ΨΙΑΓ7Λ7-ΕΔΖ



 4 

Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και θα 
πιστοποιεί την ανταπόκριση της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η τέταρτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ  (639.275,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που 
αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του Γ’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του δέκατου όγδοου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η πέμπτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ  (639.275,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,που 
αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του Δ’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του εικοστού τέταρτου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η έκτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα 
πέντε ευρώ  (639.375,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,που αντιστοιχεί στις 
υποχρεώσεις του Ε’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα 
καταβληθεί με το πέρας του τριακοστού 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 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις 
της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, 
βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η έβδομη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και τριακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ  (639.375,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,που 
αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του ΣΤ’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του τριακοστού έκτου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

9.3. Η καταβολή του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00 
€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που αφορά στις γιορτές των Χριστουγέννων και σε λοιπές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αφορά στη στήριξη του 
πολιτιστικού κλάδου, καθώς και το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (1.695.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% που αφορά στη συνέχιση της 
λειτουργίας του θεάτρου Ολύμπια, θα γίνεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Διοίκησης Έργου και 
της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλυτικού προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και θα 
καταβάλλεται στον φορέα υλοποίησης.» 
 
σε:  
Άρθρο 9 « Πόροι – Εκταμίευση 
9.1. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τον Κ.Α. 6737.090 Φ0/Δ18 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 στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ θα γίνει σε επτά (7) δόσεις ως εξής: 

• Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε 
ευρώ (645.165,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στο 15% του 
προϋπολογισμού της παρούσας και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί 
με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από όλα τα μέρη. 
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• Η δεύτερη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω) 645.165,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω σε ποσοστό 15%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (15% επί του συνόλου της παρούσας). Επιτρέπεται η υπέρβαση του 
ως άνω ποσού των 645.165,00€ μέχρι 5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα 
στοιχεία.  

• Η τρίτη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 645.165,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 30%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (15% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 645.165,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• Η τέταρτη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 645.165,00  € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 45%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 645.165,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• Η πέμπτη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 645.165,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 60%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 645.165,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 
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• Η έκτη δόση, ποσού ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 860.220,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 731.187,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 80%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 860.220,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• Η έβδομη δόση, ποσού ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 860.220,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την πιστοποίηση 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 100%. Η ως άνω πιστοποίηση θα αποτυπώνεται 
εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα πιστοποιείται η 
ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το ως άνω 
Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται 
στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 860.220,00 € μέχρι 5%, αρκεί 
αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

Η οποιαδήποτε υπέρβαση στις ανωτέρω εκταμιεύσεις θα πρέπει να συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες 
και να μην προκαλεί σε καμία περίπτωση υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 
 
9.3. Η καταβολή του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00 
€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,που αφορά στις γιορτές των Χριστουγέννων και σε λοιπές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αφορά στη στήριξη του 
πολιτιστικού κλάδου, καθώς και το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (1.695.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  
24% που αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του θεάτρου Ολύμπια, θα γίνεται μετά από έγκριση 
της Επιτροπής Διοίκησης Έργου και της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλυτικού 
προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και θα καταβάλλεται στον φορέα υλοποίησης.» 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/20 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση του άρθρου 9 της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο 
τροποποίησης της από 28.12.20 προγραμματικής σύμβασης για την ενοποίηση, τον εμπλουτισμό 
και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, ως ακολουθως: 
από:  
 
Άρθρο 9 « Πόροι – Εκταμίευση 
9.1. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τον Κ.Α. 6737.090 Φ0/Δ18 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 στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ θα γίνει σε επτά (7)δόσεις ως εξής: 
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• Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατό εξήντα πέντε 
ευρώ (645.165,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στο 15% του 
προϋπολογισμού της παρούσας και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα 
καταβληθεί με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από όλα τα μέρη. 

• Η δεύτερη δόση, ήτοι το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ (476.735,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στις 
υποχρεώσεις του Α’ εξαμήνου (αφαιρουμένης της Α’ δόσης της προκαταβολής) 
συμπεριλαμβανομένου και μέρους του ποσού που έχει προβλεφθεί για τη στήριξη των 
καλλιτεχνών και εργαζομένων στο χώρο του πολιτισμού και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του έκτου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η τρίτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων είκοσι μία χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ 
(621.900,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του 
Β’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του 
δωδέκατου 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 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η τέταρτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ  (639.275,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που 
αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του Γ’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του δέκατου όγδοου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η πέμπτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ  (639.275,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,που 
αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του Δ’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του εικοστού τέταρτου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η έκτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα 
πέντε ευρώ  (639.375,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,που αντιστοιχεί στις 
υποχρεώσεις του Ε’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα 
καταβληθεί με το πέρας του τριακοστού 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 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις 
της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, 
βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

• Η έβδομη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και τριακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ  (639.375,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,που 
αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του ΣΤ’ εξαμήνου και αφορά στις υποχρεώσεις της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί με το πέρας του τριακοστού έκτου 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 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, 
ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. 

9.3. Η καταβολή του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00 
€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που αφορά στις γιορτές των Χριστουγέννων και σε λοιπές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αφορά στη στήριξη του 
πολιτιστικού κλάδου, καθώς και το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε 
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χιλιάδων ευρώ (1.695.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% που αφορά στη συνέχιση της 
λειτουργίας του θεάτρου Ολύμπια, θα γίνεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Διοίκησης Έργου και 
της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλυτικού προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και θα 
καταβάλλεται στον φορέα υλοποίησης.» 
 
σε:  
Άρθρο 9 « Πόροι – Εκταμίευση 
9.1. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τον Κ.Α. 6737.090 Φ0/Δ18 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 στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ θα γίνει σε επτά (7) δόσεις ως εξής: 

• Η πρώτη δόση, ήτοι το ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε 
ευρώ (645.165,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, που αντιστοιχεί στο 15% του 
προϋπολογισμού της παρούσας και αφορά στις υποχρεώσεις της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θα καταβληθεί 
με την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από όλα τα μέρη. 

• Η δεύτερη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω) 645.165,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω σε ποσοστό 15%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (15% επί του συνόλου της παρούσας). Επιτρέπεται η υπέρβαση του 
ως άνω ποσού των 645.165,00€ μέχρι 5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα 
στοιχεία.  

• Η τρίτη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 645.165,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 30%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (15% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 645.165,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• Η τέταρτη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 645.165,00  € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 45%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
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και οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 645.165,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• Η πέμπτη δόση, ποσού ύψους 15% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 645.165,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 516.132,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 60%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 645.165,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• Η έκτη δόση, ποσού ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 860.220,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, μειωμένη κατά ποσό 129.033,00 € το 
οποίο ισούται με το 20% της 1ης Δόσης (προκαταβολής), ήτοι 731.187,00 €, θα καταβληθεί με 
την πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με 
τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 80%. Η ως άνω πιστοποίηση θα 
αποτυπώνεται εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα 
πιστοποιείται η ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
την παρούσα σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το 
ως άνω Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 860.220,00 € μέχρι 
5%, αρκεί αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• Η έβδομη δόση, ποσού ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας που 
αφορά στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (εξαιρουμένων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 9.3 
κατωτέρω), 860.220,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την πιστοποίηση 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 10 της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής με τις εξαιρέσεις που 
αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό 100%. Η ως άνω πιστοποίηση θα αποτυπώνεται 
εγγράφως σε Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης στο οποίο θα πιστοποιείται η 
ανταπόκριση της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ» στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση ποσοτικά, ποιοτικά και εμπρόθεσμα, βεβαιώνοντας αυτό εγγράφως. Το ως άνω 
Πρακτικό θα συνοδεύουν τα αντίστοιχα στοιχεία που αντιστοιχούν στο εν λόγω φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο (20% επί του συνόλου της παρούσας με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται 
στο παρόν). Επιτρέπεται η υπέρβαση του ως άνω ποσού των 860.220,00 € μέχρι 5%, αρκεί 
αυτή να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα στοιχεία. 

Η οποιαδήποτε υπέρβαση στις ανωτέρω εκταμιεύσεις θα πρέπει να συμψηφίζεται με τις υπόλοιπες 
και να μην προκαλεί σε καμία περίπτωση υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού της 
παρούσας. 
 
9.3. Η καταβολή του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00 
€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,που αφορά στις γιορτές των Χριστουγέννων και σε λοιπές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αφορά στη στήριξη του 
πολιτιστικού κλάδου, καθώς και το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (1.695.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  
24% που αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του θεάτρου Ολύμπια, θα γίνεται μετά από έγκριση 
της Επιτροπής Διοίκησης Έργου και της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλυτικού 
προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και θα καταβάλλεται στον φορέα υλοποίησης.» 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28/12/20 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση. 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: 
«ΚΑΤΑ, διότι παραχωρείται η χρήση του ιστορικού χώρου του ΕΑΤ ΕΣΑ στον Δήμο Αθηναίων, 
πράγμα μη νόμιμο, δεδομένου ότι αυτή έχει παραχωρηθεί στον Σύλλογο Φυλακισθέντων και 
Εξορισθέντων Αντιστασιακών». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Αυτή η προγραμματική σύμβαση σηματοδοτεί την 
επιχειρηματική λογική που έχει η δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων για τον πολιτισμό. 
Υποβαθμίζεται ο ρόλος του τμήματος πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου, αφού αποκτά 
καθαρά τεχνικό ρόλο. Οι δραστηριότητες της Τεχνόπολης θα παραμείνουν ανταποδοτικές και 
απρόσιτες στο ευρύ κοινό. Δε προβλέπεται η ανάπτυξη του δικτύου των πολιτιστικών κέντρων 
του Δήμου στις γειτονιές (κέντρα δημιουργικής μάθησης ΟΠΑΝΔΑ), η ανάπτυξη εξωσχολικών και 
μετασχολικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών 
σχημάτων, η συνεργασία με εξωραϊστικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Αντίθετα όλες οι δομές 
πολιτισμού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των θεάτρων (παλαιών και νέων), θα 
συνεχίσουν να νοικιάζονται σε ιδιώτες, με τσουχτερό εισιτήριο για τη λαϊκή οικογένεια, με 
σκοπό να αυξηθούν τα ίδια έσοδα του ΟΠΑΝΔΑ και της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ. Για τους λόγους 
αυτούς θα καταψηφίσουμε και την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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