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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  03/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  050/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Φεβρουαρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 03/03-02-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Βασιλάκη Γεωργία, 
4) ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 7) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης 
Αργύριος, 11) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 12) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 13) Λαφαζάνος 
Γεώργιος, 14) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 15) Μάλαµας Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 
17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος 
Ιωάννης, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 29) Τσώλης Πέτρος και  30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος και 
5) Οικονοµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Πηγών  
κ. Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση του τελικού κειµένου της υπογραφείσας προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισµού, του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης Καλαµάτας για το ∆ιεθνές Κέντρο Χορού. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Κουτσούλης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της ∆ΕΠΑΚ, αναφέρει ότι µε 
την υπ’ αριθ. 19/2006 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε, η 
σύναψη και το κείµενο της νέας προγραµµατικής σύµβασης του ∆ΙΚΕΧΟ, καθώς και η 
εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτής, µε όλες τι τυχόν τροποποιήσεις ή 
συµπληρώσεις που µπορεί να προέκυπταν. 
 
Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος ενηµερώνει ότι η νέα προγραµµατική σύµβαση υπογράφηκε στην 
Αθήνα στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισµού κ. Τατούλη, το τελικό κείµενο της οποίας 
διαµορφώθηκε µε τις εξής αλλαγές: 
• Η διάρκεια της προγραµµατικής σύµβασης θα είναι τριετής (23/1/2006 – 23/1/2009),  και 
• Οι ετήσιες οικονοµικές υποχρεώσεις τόσο του Υπουργείου όσο και του ∆ήµου ανέρχονται 

στο ποσό των 480.000,00 €. 
 
Τελειώνοντας ο κ. ∆ήµαρχος ζητά από το Σώµα να εγκρίνει το τελικό κείµενο υπογραφείσας 
προγραµµατικής σύµβασης, όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τις ως άνω αναφερόµενες αλλαγές.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όχι µόνο στην οικονοµία αλλά και στον πολιτισµό, 
ο οποίος γίνεται πεδίο σύγκρουσης διαφορετικών συµφερόντων. Ο πολιτισµός 

αποτιµάται από την πλευρά της ανταγωνιστικότητας ενώ χρειάζεται µεγαλύτερη οικονοµική 
στήριξη από το κράτος.  
∆ιαφωνούµε µε τον τρόπο λειτουργίας της ∆ΕΠΑΚ, µε τα δίδακτρα, την ρουσφετολογία και την 
καταπίεση των εργαζοµένων. 
Η ∆ΕΠΑΚ να γίνει υπηρεσία του ∆ήµου και το κράτος να δώσει αυτά που πρέπει αυξάνοντας 
την συµµετοχή του. 
Να καταργηθεί το πολιτιστικό τέλος και τα δίδακτρα και οι εργαζόµενοι να είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης. 

 
Καταγγελίες για ρουσφετολογία και καταπιέσεις θα πρέπει να τεκµηριώνονται και 
να αποδεικνύονται.     

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 35 του ∆.Κ.Κ., µειοψηφούντος του 
κ. ∆ιασάκου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
 

Εγκρίνει το τελικό κείµενο της υπογραφείσας Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
του Υπουργείου Πολιτισµού, του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) για τη συνέχιση της ανάπτυξης του 
θεσµού «∆ιεθνές Κέντρο Χορού» (∆Ι.ΚΕ.ΧΟ.), το οποίο έχει ως εξής: 
 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  ∆ Ι . Κ Ε . Χ Ο .  

 
Στην Αθήνα σήµερα  23 Ιανουαρίου 2006 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 
α) Ελληνικό ∆ηµόσιο, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού κ. Πέτρο 

Τατούλη, κάτοικο Αθηνών. 
 
β) Ο ∆ήµος Καλαµάτας νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ .Γεώργιο Νικ. 

Κουτσούλη,  κάτοικο Καλαµάτας, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
αριθµό  19/2006. 

 
γ) Η ∆.Ε.Π.Α.Κ. νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κ. 

Γεώργιο Νικ. Κουτσούλη, κάτοικο Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε αριθµούς 73/2005 και 2/2006. 

 
Συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 
Προοίµιο 

 
Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση καθορίζεται ένα µακροχρόνιο πλαίσιο συµφωνίας 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες 
υλοποίησης της συµφωνίας αυτής, η οποία έχει ως σκοπό την συνέχιση της ανάπτυξης στην 
Καλαµάτα του θεσµού « ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ » και τη συνέχιση της δραστηριοποίησής 
του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 
 

Άρθρο 1 

 
Αντικείµενο της σύµβασης  

 
Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση µε τις 

διατάξεις του άρθρου 28 του Π.∆. 323/89 η οποία έχει ως στόχο τη συνέχιση του θεσµού του  
χορού που έχουν καταστήσει την Καλαµάτα κέντρο στον τοµέα αυτό σε πανελλαδικό και 
διεθνές επίπεδο. 
 

 
Άρθρο 2 

 
Περιεχόµενο σύµβασης  

 
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει: 

α) Το σκοπό και σε γενικές γραµµές τις δραστηριότητες του «∆ΙΕΘΝΟΥΣ    ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΟΥ». 

β) Τη χρηµατοδότηση τους πόρους την κτιριακή υποδοµή και τον εξοπλισµό που είναι 
αναγκαίοι για την υλοποίηση των όρων της προγραµµατικής σύµβασης. 

γ) Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, που αφορούν τη λειτουργία του 
θεσµού και την πραγµατοποίηση των στόχων αυτού. 

δ)  Το χρόνο ισχύος της σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της. 
 
 

Άρθρο 3 
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Ισχύς της παρούσας σύµβασης 
 
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αρχίζει να ισχύει από 23/01/2006 και η διάρκεια της 

ορίζεται σε τρία έτη  δηλαδή µέχρι 23/01/2009. 
 
 

Άρθρο 4 

 
∆ραστηριότητες του «∆ιεθνούς Κέντρου Χορού» 

 
Το ∆ιεθνές Κέντρο Χορού αναλαµβάνει την διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δηµιουργία 

θεσµών χορού, µε σκοπό να καταστεί η Καλαµάτα σηµείο αναφοράς στον τοµέα αυτό σε 
πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. 

 
Η φιλοσοφία που θα διέπει τον προγραµµατισµό του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού” είναι:  

1)   Οι δραστηριότητες του αναπτύσσονται και να καλύπτουν τρία επίπεδα: 
α) Το ερευνητικό 
β) Το εκπαιδευτικό και 
γ) Το ψυχαγωγικό 

2)  Οι δραστηριότητές του είναι δυνατόν να επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα ρευµάτων του 
χορού. 

3) Με κύριο άξονα το χορό, οι δραστηριότητες του είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν 
εκδηλώσεις σε τοµείς συγγενικούς µε το χορό, όπως µουσική, θέατρο, εικαστικά, κ.α, 
καθώς και παραγωγή πολυθεαµάτων. 

 
Οι στόχοι του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού” είναι: 

� Να προάγει το διάλογο και την ανταλλαγή εµπειριών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής και 
διεθνούς καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 

� Να διερευνήσει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης αντίστοιχων παραγωγών σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.  

� Να συµµετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα. 

� Να συνεργάζεται µε άλλους οργανισµούς στον Ελλαδικό χώρο καθώς  και σε ∆ιεθνείς. 

� Να αξιοποιήσει τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δυνάµεις της περιοχής. 

� Να προάγει και να προβάλει διεθνώς την Ελληνική τέχνη και τους Έλληνες καλλιτέχνες. 

� Να προάγει την ανάπτυξη µιας άλλης ποιότητας τουρισµού του πολιτιστικού τουρισµού 
γεγονός που θα συµβάλλει και στη βιωσιµότητα του θεσµού. 

� Να επιδιώξει τη σύνδεση του θεσµού µε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης για τη 
δηµιουργία του µελλοντικού δυναµικού που θα στηρίξει θα αναπτύξει το θεσµό και 
ταυτόχρονα θα βελτιώσει την πολιτιστική καλλιτεχνική παιδεία των κατοίκων της Πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής. 

� Να αξιοποιήσει τα προγράµµατα της Ε.Ε που αφορούν συναφείς πολιτιστικές 
δραστηριότητες. 

 
Η συγκεκριµενοποίηση και υλοποίηση των στόχων αυτών, σε µια πλήρη ανάπτυξη του θεσµού 
θα επιδιωχθεί µε τις παρακάτω δραστηριότητες και διεθνείς διοργανώσεις: 

1. ∆ιεθνές Φεστιβάλ σύγχρονου  χορού. 

2. Παραγωγές – Συµπαραγωγές 

3. ∆ιαγωνισµούς χορού. 

4. Ελληνικά και διεθνή σεµινάρια χορού. 
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5. Εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

6. Ερευνητικές εργασίες, - βιβλιοθήκη Χορού.  

7. Εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, εκδόσεις, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

 
 

Άρθρο 5 
 
Πόροι – Χρηµατοδότηση  

 
Οι πόροι για τη λειτουργία του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού”  θα προέρχονται κυρίως:  

α) Από το Υπουργείο Πολιτισµού 

β) Από το ∆ήµο Καλαµάτας 

γ) Από τα έσοδα του 

δ) Από χορηγίες και άλλες πηγές χρηµατοδότησης. 
 
Από το έτος 2006 και έως τη λήξη της παρούσας σύµβασης το ΥΠ.ΠΟ. θα επιχορηγεί το 
«∆ιεθνές Κέντρο Χορού» µε το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων  ευρώ 
480.000,00   € για κάθε χρόνο. 
Από το ίδιο έτος και για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ο ∆ήµος Καλαµάτας υποχρεούται να το 
επιχορηγεί µε ποσό των τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων  ευρώ  480.000,00   € για κάθε 
χρόνο. 
 
 

Άρθρο 6 

 
Γενικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

 
1. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδροµή και άλλων φορέων του δηµοσίου τοµέα για την 

υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης, το ΥΠ.ΠΟ αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
παρεµβαίνει και να συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται προς τους φορείς αυτούς. 

2. Για την καλύτερη υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης σε όλους τους τοµείς που 
καθορίζονται από αυτή, είναι δυνατή η απασχόληση τεχνικού διοικητικού ή άλλου 
προσωπικού από το ΥΠ.ΠΟ στο ∆ήµο Καλαµάτας και στη ∆ΕΠΑΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 28 
του Π.∆. 328/89 µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του ∆ήµου Καλαµάτας και έγκριση του 
ΥΠ.ΠΟ. 

3. Η οικονοµική, διοικητική και λοιπή διαχείριση του όλου προγράµµατος της παρούσης 
προγραµµατικής σύµβασης στους τοµείς που ρυθµίζονται από αυτή γίνεται από τη ∆ΕΠΑΚ 

4.  Η ∆ΕΠΑΚ υποχρεούται να τηρεί ειδικό κωδικό για της δαπάνες που αφορούν το 

     « ∆ιεθνές Κέντρο Χορού». 

5.  Ο ∆ήµος Καλαµάτας υποχρεώνεται επίσης να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη 
για την καλύτερη εφαρµογή των προβλεποµένων ρυθµίσεων από την παρούσα 
προγραµµατική σύµβαση. 

 
 

Άρθρο 7 

 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις  που αφορούν την ∆ΕΠΑΚ 
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1. Η ετήσια επιχορήγηση του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού από το ΥΠ.ΠΟ και τον ∆ήµο 
Καλαµάτας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 θα καταβάλλεται στην ∆ΕΠΑΚ σε 4 δόσεις. Η 
πρώτη δόση θα καταβάλλεται υποχρεωτικά µέσα στο α’ τρίµηνο και οι υπόλοιπες ανά 
τρίµηνο, σύµφωνα µε τις ανάγκες του θεσµού και την πρόοδο των εκδηλώσεων. 

2. Η ∆ΕΠΑΚ µέσω των δραστηριοτήτων του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού”   µπορεί να συµµετέχει 
και σε εκδηλώσεις άλλων πόλεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

3. Η διάρκεια λειτουργίας του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού”  θα είναι ετήσια και συνεχής. 

4. Ο αριθµός των απασχολουµένων µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τις ανάγκες (διοικητική - 
οργανωτική υποστήριξη κ.α) 

5. Στα έντυπα που θα προβάλλουν τη λειτουργία και τις εκδηλώσεις του “∆ιεθνούς Κέντρου 
Χορού”  θα σηµειώνεται η συµβολή του ΥΠ.ΠΟ.. 

 
 

Άρθρο 8 

 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις που αφορούν τις εκδηλώσεις του “∆ιεθνούς Κέντρου 
Χορού”   
 
1. Το Υπ. Πολιτισµού αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβάλει µε κάθε πρόσφορο µέσο τις 

εκδηλώσεις που θα γίνονται στα πλαίσια του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού” στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό (διακρατικές συµφωνίες κ.λ.π.) 

2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την υποχρέωση να στηρίζει οικονοµικά, τεχνικά και 
διοικητικά τις εκδηλώσεις του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού”.  

 
 

Άρθρο 9 

 
Όργανα διοίκησης 

 
1.  ∆ιοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ 

Μετά από τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ΕΠΑΚ η διοίκησή της θα ασκείται από 9 
µελές ∆.Σ. στο οποίο θα συµµετέχουν: 

�  Τέσσερις  (4) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

�  Τρεις (3) ∆ηµότες µε πείρα και γνώση σχετικές µε το αντικείµενο της      επιχείρησης 

�  Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων 

�  Ένας (1) εκπρόσωπος από τους Πολιτιστικούς φορείς της πόλης. 

Τα αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται από τα όργανα που διορίζουν τα τακτικά µέλη. 
 
2.  Αρµοδιότητες και προσόντα του καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

Την ευθύνη για τη σύνταξη του προγράµµατος, το περιεχόµενο των εκδηλώσεων, την 
µετάκληση των καλλιτεχνών, σχηµάτων, την επιλογή των ειδικών συνεργατών για την 
υποστήριξη του θεσµού και γενικότερα για τον όλο σχεδιασµό και την υλοποίηση του έχει ο 
καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής, ο οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Υπ. Πολιτισµού. Με απόφαση του ∆. Σ καθορίζονται επίσης ο µισθός 
του και οι λοιποί όροι της σύµβασης. 

Ο καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού” πρέπει να προέρχεται από το 
χώρο του χορού και να έχει αναγνωρισµένη παρουσία και έργο στο χώρο. Παράλληλα 
πρέπει να έχει εµπειρία στη διοργάνωση µεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό. 

Η θητεία του καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή θα είναι τριετής . 
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Ο καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής υποχρεώνεται να υποβάλλει τις γενικές κατευθύνσεις του 
προγραµµατισµού και του προϋπολογισµού των εκδηλώσεων και των άλλων 
δραστηριοτήτων κάθε έτους, καθώς και τις ανάγκες του σε προσωπικό και τεχνική 
υποστήριξη το µήνα Οκτώβριο στο ∆.Σ. προς έγκριση. Μέσα στα πλαίσια των εγκεκριµένων 
γενικών κατευθύνσεων του προγραµµατισµού και του προϋπολογισµού έχει την ευθύνη της 
συγκεκριµενοποίησης των εκδηλώσεων και της επιλογής των συνεργατών, µε την 
υποχρέωση ενηµέρωσης του ∆. Σ. 

Για κάθε έτος θα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει οικονοµικό απολογισµό και απολογισµό 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων µε όλα τα αναγκαία στοιχεία. 

 ∆ιακοπή της σύµβασης του καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή πριν από τη λήξη της θητείας του 
µπορεί να γίνει µετά από αιτιολογηµένη απόρριψη του απολογισµού µε πλειοψηφία 2/3 του 
συνόλου των µελών του ∆.Σ., µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού. 

 
 

Άρθρο 10 

 
Χρονοδιάγραµµα 
Παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης 

 
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του προγράµµατος του “∆ιεθνούς Κέντρου Χορού” στην 
Καλαµάτα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα προγραµµατική σύµβαση θα αρχίσει να 
πραγµατοποιείται σταδιακά από την ηµεροµηνία ισχύος της. 
 
Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης θα γίνεται 
από το «Τµήµα Χορού της ∆ιεύθυνσης Θεάτρου και Χορού » του ΥΠΠΟ. 

 
 

Άρθρο 11 

 
Ειδικές ρυθµίσεις 

 
Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης κάθε καλλιτεχνικού ή άλλου έργου που παράγεται από το 
«∆ιεθνές Κέντρο Χορού » ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στην ∆ΕΠΑΚ. Σε περίπτωση 
συµπαραγωγών θα ισχύουν κάθε φορά ειδικές συµφωνίες. 

 
 

Άρθρο 12 

 
Ειδικές Προγραµµατικές Συµβάσεις 

 
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση είναι πλαίσιο σύµβασης και το περιεχόµενο της µπορεί να 
εξειδικεύεται κάθε φορά µε ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, στις 
οποίες είναι δυνατή η συµµετοχή και άλλων φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα, εφ' όσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του προγράµµατος από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 

 
Άρθρο 13 

 
Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να υπογράφουν µεταξύ τους ειδικότερες συµβάσεις ώστε να 
ρυθµίζονται θέµατα όπως :κτιριακές εγκαταστάσεις, υλικοτεχνικές υποδοµές, εξοπλισµοί κ.λ.π. 
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Άρθρο 14 

 
Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το 
δικαίωµα στα συµβαλλόµενα µέρη να καταγγείλουν και να λύσουν τη σύµβαση. 
 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ∆ΗΜΟΣΙΟ 
Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΕΤΡΟΣ  ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ  ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΠΑΚ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ. 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  5. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  9. Κουδούνης Αργύριος 

  10. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  11. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  12. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  13. Λευθεριώτης Ευστάθιος 

  14. Μάλαµας Παναγιώτης 

  15. Μαλαπάνης Χρήστος 

  16. Μασούρας Γρηγόριος 

  17. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  18. Μαυρέα Αικατερίνη 
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  19. Μέλιος Ιωάννης 

  20. Μπάκας Ιωάννης 

  21. Μπαστακός Παναγιώτης 

  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  24. Πασχάλης Γεώργιος 

  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  26. Σούµπλης Μιχαήλ 

  27. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  28. Τσώλης Πέτρος 

  29. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαµάτα,   16 Φεβρουαρίου 2006 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 

 


