ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, ………………………. 2019, μεταξύ των παρακάτω:
1. Του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός
Φιλικής Εταιρίας 11, Τ.Κ. 54621 - Θεσσαλονίκη, το οποίο θα καλείται για συντομία
«ΣΜΒΕ.», και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πέτρο Καράλη, Πρόεδρο αυτού ,
και
2.

Του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Κουντουριώτου 17,

Τ.Κ. 54625 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Τεχνών
κα Ελένη Χρυσίδου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.1297/292/22778/2017 Απόφαση του
Δημάρχου Θεσσαλονίκης, με την οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής των
συμβάσεων της αρμοδιότητάς της, συμφωνούνται τα ακόλουθα:
Το παρόν σύμφωνο συνεργασίας με τους άνω φορείς βασικό στόχο έχει την
πολιτιστική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Έτσι δύο φορείς πολιτισμού και παιδείας
ενώνουν τις δυνάμεις τους, με προτεραιότητα την εξωστρέφεια και την καλύτερη
προσέγγισή τους με την κοινωνία, κάνοντας αισθητή

την παρουσία τους στο

φιλόμουσο, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
Οι

άξονες πάνω στους οποίους η συνεργασία αυτή θα υλοποιηθεί είναι οι

κατωτέρω:
1) Η από κοινού πραγματοποίηση μουσικών εκδηλώσεων.
2) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης-διοίκησης και
προβολής, για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης κοινών ή και συμπληρωματικών
δράσεων των φορέων.
3) Κοινός σχεδιασμός και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την υποστήριξη του
μουσικού δυναμικού της πόλης.
4) Συνεργασία σε τομείς έρευνας, προστασίας, ψηφιοποίησης και ανάδειξης
μουσικών αρχείων, επιμέλειας εκδόσεων, ηχογράφησης μουσικών έργων.

5) Η συνεισφορά του καλλιτεχνικού /μουσικού δυναμικού του κάθε φορέα στην
κάλυψη των αναγκών, των από κοινού δράσεων, όπως κάλυψη ελλείψεων σε
μουσικούς οργάνων. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη, με την έννοια ότι οι ελλείψεις
οργάνων του ενός, θα αναπληρώνονται από τον άλλον, εφόσον υπάρχει δυνατότητα.
6) Η συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης, καθώς και άλλων πόλεων της Ελλάδας
και του εξωτερικού, σε επίπεδο ανταλλαγής προγραμμάτων, συναυλιών και λοιπών
πολιτιστικών δράσεων, καθώς και της εκπροσώπησης της πόλης μας σε καλλιτεχνικό
και εκπαιδευτικό επίπεδο, στο πλαίσιο διαφόρων φεστιβάλ, σεμιναρίων κ.τ.λ.
7) Η αξιοποίηση στις από κοινού δράσεις των Δημοτικών χώρων πολιτισμού ( Άνετον,
πρώην Δημοτικά Σφαγεία, Αποθήκη Δ΄ στο Λιμάνι κ.τ.λ.) και χώρων πολιτισμού
άλλων φορέων π.χ. Ροτόντα, κτίριο Αναγεννήσεως κ.τ.λ.

Aναλυτικά: Οι χώροι

ευθύνης της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού, όταν ζητηθούν από τον Σ.Μ.Β.Ε.,
παραχωρούνται

ΔΩΡΕΑΝ.

Για

την

καλύτερη

και

έγκαιρη

οργάνωση

του

προγραμματισμού των δράσεων, αλλά και για την διαθεσιμότητα των χώρων, το
πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα κατατίθεται εγκαίρως, καθώς και ο αναλυτικός
προϋπολογισμός του. Το περιεχόμενο των εκδηλώσεων συμφωνείται και από τους δύο
συμπράττοντες. Ρητά συμφωνείται πως οι χώροι, οι οποίοι αποτελούν χώρους ευθύνης
του Δήμου, παραχωρούνται με όλη την υλικοτεχνική τους υποδομή (καθαριότητα,
φύλαξη, ηλεκτρολόγος - μηχανικός ασφαλείας κ.α.) , καθώς και την όποια απαραίτητη
παρουσία του υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου.
8) Η δυνατότητα εισόδου στην παρούσα σύμπραξη άλλου φορέα, (π.χ. Κέντρο
Πολιτισμού, ΚΕΔΥΘ, Μ.Μ.Θ., ΔΕΘ, ΚΘΒΕ κ.τ.λ. ) που έχουν συνάφεια με το
αντικείμενο

του

παρόντος

συμφώνου,

κατόπιν

ομόφωνης

απόφασης

των

συμπραττόντων.
9) Η επιλογή των εκτάκτων μουσικών που θα απαιτούνται σε κάθε από κοινού
εκδήλωση, θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας των μερών.
10) Ο επιμερισμός των δαπανών, αναλόγως του κόστους της κάθε εκδήλωσης,
κατόπιν συμφωνίας.
11) Η διαμόρφωση κοινού επικοινωνιακού πλαισίου, για την προώθηση των δράσεων
των δύο φορέων.
12) Η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας , με την καθιέρωση άτυπων επαφών, σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
13) Η συνεργασία για έρευνα συμπαραγωγής και θεσμοθέτησης νέων προγραμμάτων
όπως καλοκαιρινά τζαζ, ρεμπέτικο, μουσικοί του δρόμου κ.τ.λ.

14) Τυχόν έσοδα που θα προκύπτουν από τις από κοινού εκδηλώσεις, θα
επιμερίζονται μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων αναλογικά με τα έξοδα διοργάνωσης.
15) Εάν τα έξοδα κάποιας από κοινού εκδήλωσης καλύπτονται αποκλειστικά από τον
ένα φορέα, τότε και τυχόν έσοδα θα εισπράττονται από το φορέα αυτόν.
16) Από κοινού δημιουργία και διοργάνωση μουσικού θεσμού με τίτλο: « Μουσικές
φωνές της πόλης », ο οποίος θα αφορά στην αξιοποίηση, προβολή και προώθηση
των δημιουργικών ρευμάτων, τάσεων αλλά και προσώπων της Θεσσαλονίκης, τα
οποία εμπλέκονται δημιουργικά με την μουσική. Κοινό ζητούμενο για τους δυο
φορείς αποτελούν η αναθέρμανση της εργασίας και η διάθεση του καλλιτεχνικού
παραγόμενου προϊόντος της πόλης.
17) Από κοινού δημιουργία και διοργάνωση μουσικού θεσμού με τίτλο: «Open air:
Μουσικές και Μουσικoί του δρόμου», κατά την οποία διοργάνωση απαιτείται η
πεζοδρόμηση της Λ. Νίκης για μια ημέρα. Σκοπός η δημιουργία ενός διεθνούς
φεστιβάλ συνάντησης μουσικών και μουσικής στο δρόμο (Basking). Ο αρχικός τίτλος
κατοχυρώνεται στον ΣΜΒΕ ως πνευματικό δικαίωμα. Η διοργάνωση αυτή δύναται να
επεκταθεί και σε άλλες παράλληλες δράσεις όπως π.χ. Φεστιβάλ μαθητικών
συγκροτημάτων κ.α.
18) Γενικά οι συνεργαζόμενοι φορείς θα συνεργάζονται δια των αρμοδίων
υπαλλήλων τους, καλόπιστα για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου.
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