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 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ  
ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘMO 20/2019 ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΠΟΛΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ  
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 59/2019 
 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση τμήματος της Πλ. Άρεως 
προκειμένου να εγκατασταθεί Θεματικό Πάρκο και παγοδρόμιο, στα πλαίσια των 
εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα 2019 και Πρωτοχρονιά 2020» 

 
την Σρίπολη σήμερα την 2α Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 το 

υμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σρίπολης του Δήμου Σρίπολης συνήλθε σε 
κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου 

Σρίπολης ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 400/2-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Παναγιώτη Παράσχου  η οποία επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  

της παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 89 του 
Ν. 4555/2018, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. 

 
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) 

μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά οι: 
 

              ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

ΑΠΟΝΣΕ 

1. Παράσχος Παναγιώτης, ΠΡΟΕΔΡΟ 
2. Κούρος Δημήτρης 
3. ίδερης Δημήτρης 
4. Ρέκκας Φαράλαμπος 
5. Σσιοτίνας Νικόλαος 
6. Φαρίτος πυρίδων  
7. Φατζόπουλος Φρήστος 
8. Κοκκώνης Γεώργιος  

1. Μανιάτη Παναγιώτα 
2. Ζορμπαλάς ταυρος 
3. Κωτσίρος Νικόλαος  
 

 

 
τη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σρίπολης κ. Πιτερού 

Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. 
 
O Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με λόγο του κατεπείγοντος 

την επικείμενη έναρξη της εορταστικής περιόδου και κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να 
αποφανθούν για το κατεπείγον. 

Σα μέλη του συμβουλίου ομόφωνα αποφάνθηκαν για το κατεπείγον του θέματος και 
αποδέχθηκαν τη συζήτησή του. 

 
τη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την από 23-11-2019 

εισήγηση της  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Σρίπολης, η 
οποία έχει ως εξής:  

 
Ο Δήμος Σρίπολης στα πλαίσια της πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 

Φριστουγέννων 2019 και της Πρωτοχρονιάς 2020 και έχοντας υπόψη :  
Α)  τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄87/7-6-2010) 
Β) τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ 114/Α/2006) του 

Κ.Δ.Κ. 
Γ) Σις κατωτέρω αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην 

Πλ. Άρεως προκειμένου να τοποθετηθεί και λειτουργήσει Θεματικό Πάρκο στα πλαίσια 
εορτασμού Φριστουγέννων 2019 και Πρωτοχρονιάς 2020 : 
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1) την με αριθ. πρωτ. 35933/19-11-2019 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία « 

Παπαθανασίου Δημήτρης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» και με τον διακριτικό τίτλο « Παπαθανασίου 
Δημήτρης Μ. Ι.Κ.Ε», η οποία εδρεύει στην Σρίπολη, οδός Ευτέρπης αρ. 4-6, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται στο παρόν από τον μέτοχο και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής Παπαθανασίου 
Δημήτριο, ο οποίος αιτείται την παραχώρηση τμήματος της Πλ. Άρεως από 11/12/2019 έως 
4/1/2020, όπου προτίθεται να διοργανώσει εκδηλώσεις με την εγκατάσταση Θεματικού 
Πάρκου. υνημμένα υποβάλουμε την αίτηση-πρόταση της ανωτέρω εταιρείας. 

 
"Δια της παρούσας, αιτούμαι όπως αναλάβω και προβώ ως ανάδοχος, στην εγκατάσταση  

Θεματικού Φριστουγεννιάτικου Φωριού με την τοποθέτηση παιχνιδιών και διαφόρων 
εγκαταστάσεων για πραγματοποίηση καλλιτεχνικών δρωμένων στην  πλατεία Άρεως 
Σριπόλεως, με ανταποδοτικά οφέλη για τον Δήμο.  

       Η εταιρία και ο μοναδικός εταίρος, εκπρόσωπος και διαχειριστής αυτής, 
εγγυούμαστε τη δημιουργία ενός θεματικού χωριού,   εναρμονισμένου με το περιβάλλον και  

την εποχή, το οποίο  θα αποτελέσει πραγματική διαφήμιση για τον τόπο μας. Για την 
δημιουργία του θεματικού χωριού θα τοποθετηθούν στην πλατεία Άρεως τα ακόλουθα 
παιχνίδια και στοιχεία: 

 
α) Ξύλινα κιγκλιδώματα  περίφραξης  του θεματικού χωριού  με περίμετρο 120 μέτρων 

περίπου.  Επίσης, περίφραξη διαμέτρου 25 μέτρων για το χριστουγεννιάτικο δέντρο κι 
έλκηθρο του Αϊ- Βασίλη.  

β)   το χωριό θα υπάρχουν δύο είσοδοι. Η μία είσοδος θα αποτελείται από δύο πύργους 
αριστερά και δεξιά, οι οποίοι θα ενώνονται με μία φωτισμένη γέφυρα ( 6-8 μέτρα).  
Έμπροσθεν  των δύο πύργων θα τοποθετηθούν δύο κατασκευές (πύργοι), ως προθάλαμοι της 
εισόδου, χαμηλότερου ύψους (4 μέτρων, πλέον της σκεπής τους). Εντός των πύργων αυτών θα 
φυλάσσονται και θα προβάλλονται δύο  καρυοθραύστες χειροποίητης κατασκευής από 
έμπειρο τεχνίτη, πραγματικών διαστάσεων,  υψηλού κόστους και άριστης ποιότητας.  Οι δύο 
πύργοι- κάστρα, θα είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο εσωτερικά, με σταθερή και ασφαλή 
εγκατάσταση στο έδαφος και εξωτερικά θα καλύπτονται με επένδυση με μοτίβο πλακιδίων, 
όμοιας εμφάνισης, υφής και μεγέθους με τα αντίστοιχα του Δικαστικού Μεγάρου που 
βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Οι εν λόγω καρυοθραύστες που θα «φρουρούν» τα κάστρα θα 
είναι τοποθετημένοι σε προθήκες κατασκευασμένες από plexy glass  προκειμένου να 
προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα. Η είσοδος στο χωριό θα εμπνέει ιπποτισμό και θα 
προκαλεί στους επισκέπτες μια παραμυθένια διάθεση προκειμένου εν συνεχεία να 
απολαύσουν τις υπόλοιπες θεματικές δραστηριότητες. Αυτό θα είναι η απαρχή ενός 
παραμυθένιου θεματικού χωριού για τις  επόμενες προτάσεις μας, στα επόμενα έτη.   Η 
δεύτερη είσοδος στο χωριό, με αψίδα, περίπου 8 μέτρων   θα τοποθετηθεί πλησίον του 
ξενοδοχείου «Μαίναλο», επί της πλατείας Άρεως στην Σρίπολη.  

γ) Σα παιχνίδια που θα τοποθετηθούν στο χωριό, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο 
τοπογραφικό  διάγραμμα, (με την επιφύλαξη  ότι  οι θέσεις τους δύνανται να τροποποιηθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες ή τις  τυχόν επισημάνσεις της δημοτικής αρχής) :  

1) Παγοδρόμιο 10Φ20  περίπου μέτρα : Σο υψηλής αισθητικής παγοδρόμιο θα  
φωταγωγείται από τέσσερις πύργους στις τέσσερις γωνίες του,  ύψους 4,60 μέτρων πλέον της 
σκεπής τους.  την είσοδο του παγοδρομίου θα υπάρξει μία τέντα, περίπου διαστάσεων 5Φ5 
μέτρων  που θα εξυπηρετεί τη λειτουργία του.  

2) πίστα με κάγκελα, με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, διαστάσεων 15Φ8 μ  
3) ποδήλατα τετράτροχα σε ποσότητα (15) τεμαχίων 
4) τρενάκι (με παπάκια), διαστάσεων 7Φ14μ. , μαζί με τα κάγκελα.   
5)  τραίνο 17Φ12  
6) αρκούδος με κούπες 
7) 9D σινεμά, 9μΦ3μ 
8) χριστουγεννιάτικο δένδρο 10Φ5 μέτρα με το έλκηθρο του Αϊ Βασίλη 
9) σπιτάκι σιαστάσεων 2Φ2 μ. στο κέντρο της πλατείας για πληρπφορίες και ταμεία 
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10) ξύλινα σπιτάκια  διαστάσεων 2Φ3μ.  στο κέντρο της πλατείας ως πληροφορίες  και 
ταμεία. 

11) σπιτάκια για επαγγελματίες και για λοιπές χρήσεις ξύλινα 2Φ3, ανάλογα προς τη 
συμμετοχή των επαγγελματιών.  

12) Καρουζέλ 16-20 θέσεων. Για το καρουζέλ η απάντησή σας πρέπει να είναι μέχρι 
21/11/2019 για να μπορέσουμε να έχουμε κάνει την κράτησή του 

 
Ο φωτισμός και η επένδυση με ήχο όλου του χωριού, και των δραστηριοτήτων που θα 

εξελίσσονται στο χώρο θα γίνει από ειδική καλλιτεχνική ομάδα ( αναγνωρισμένη εταιρεία) με 
εμπειρία στον φωτισμό και ήχο θεατρικών δρώμενων με σκοπό να δημιουργηθεί μια 
παραμυθένια χριστουγεννιάτικη μαγική ατμόσφαιρα, που θα παρασύρει μεγάλους και 
παιδιά. 

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση για την έκδοση των εισιτηρίων, θεωρημένων από την 
αρμόδια Δ.Ο.Τ. Επιπρόσθετα, εγγυώμεθα τον πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων και την 
πλήρη ασφάλεια αυτών, την συντήρηση του εξοπλισμού καθ όλη την διάρκεια της παρούσης 

συμβάσεως. Σα μηχανήματα θα φέρουν όλες τις απαραίτητες ασφάλειες και εξαρτήματα που 
τυχόν απαιτούνται για την ασφαλή συμμετοχή των μικρών και μεγάλων συμμετεχόντων. Οι 
μελέτες τοποθέτησης θα γίνουν από ειδικούς μηχανικούς. Δεσμευόμαστε να ασφαλίσουμε 
ολόκληρη την ως άνω δραστηριότητα με συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης θα 
αναλάβουμε τις αμοιβές των υπαλλήλων που θα απασχολούμε, τις ασφάλειες τους, τυχόν 
έξοδα διαμονής τους κλ.π. καθώς και τα έξοδα μεταφοράς κι εγκατάστασης των παιχνιδιών 
και του παγοδρομίου. Η πίστα του παγοδρομίου θα έχει προστατευτικές μπάρες και θα 
διαθέτει στους συμμετέχοντες παγοπέδιλα σε διάφορα μεγέθη και κάθε άλλο που απαιτείται 
για το πατινάζ και την προστασία για την αποφυγή ατυχημάτων. Η ευθύνη για τυχόν 
τραυματισμό αφορά την εταιρεία μας. Όλος ο εξοπλισμός μετά την λήξη των εορτών θα 
απομακρυνθεί από εμάς με δικές  μας ενέργειες και δαπάνες και ο χώρος θα παραδοθεί στην 
προτέρα κατάσταση, όπως παραλήφθηκε. Συχόν φθορές προκληθείσες στο χώρο είτε κατά την 
εγκατάσταση είτε κατά την απομάκρυνση του εξοπλισμού θα αποκατασταθούν από εμάς. Σο 
θεματικό χωριό θα είναι ανοιχτό όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 
Αντισταθμιστικά οφέλη του Δήμου Σρίπολης από την παραχώρηση: 
 
Η δημιουργία ενός Φριστουγεννιάτικου Φωριού - Θεματικού Πάρκου, απολύτως 

εναρμονισμένου με το πνεύμα των εορτών, με σεβασμό στην αισθητική του τόπου και στην 
ελληνική παράδοση. κοπός  είναι η ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων με την παροχή 
ψυχαγωγικών προγραμμάτων με ανιματέρ, και άλλων συναφών δραστηριοτήτων με γνώμονα 
πάντα την προώθηση του Φριστουγεννιάτικου πνεύματος. τα πλαίσια αυτά τα 
αντισταθμιστικά οφέλη του δήμου είναι : 

 Η δημιουργία χριστουγεννιάτικου θεματικού χώρου αποτελούμενο από το σπίτι του  
Άγιου Βασίλη κι εξωτερικό έλκηθρο. 

 τολισμός της πλατείας με φωτάκια και άλλα διακοσμητικά με σκοπό την δημιουργία 

ενός εορταστικού κλίματος. Όλα τα στολίδια θα είναι από ασφαλή υλικά, υψηλής αισθητικής 
και άριστης ποιότητας, προκειμένου να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός χώρου 
πραγματικής ευεξίας και χαράς για την πόλη μας. 

 Σοποθέτηση Φριστουγεννιάτικου Δέντρου στολισμένου με παιχνίδια και φωτάκια  
(Δέντρου Αξιών) Σο δέντρο θα περιβάλλεται από ένα ξύλινο τρενάκι κι έλκηθρο. Κατόπιν 
συννενοήσεως με το Δήμο Σρίπολης τοποθέτηση 20 ακόμη χριστουγεννιάτικων δένδρων 
φωταγωγημένων, που θα δημιουργήσουν την εντύπωση φυσικού τοπίου επί της πλατείας. 

 Σοποθέτηση εορταστικής διακοσμημένης αψίδας στην είσοδο, που θα αποτελείται από 
δύο πύργους και θα ενώνονται με μία γέφυρα, σαν είσοδος κάστρου, φωτισμένη ανάλογα με 
το ύφος του  Φριστουγεννιάτικου Φωριού, όμορφης και εντυπωσιακής αισθητικής. Σην είσοδο 
θα κοσμούν δύο επιβλητικοί καρυοθράυστες. 

 Διαμόρφωση χώρου εισόδου και διαδρομής με το δημοτικό τραινάκι προκειμένου να 
εισέρχεται στο χώρο του χωριού και να μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στο σπίτι του Αη 
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Βασίλη, όπου και τα παιδιά ως τελευταία στάση θα επισκέπτονται τον Αη Βασίλη και θα 
λαμβάνουν γλυκίσματα ή θα φωτογραφίζονται μαζί του. 

 πιτάκια διακοσμημένα με λαμπάκια και διάφορα παιχνίδια όπου θα δύνανται να 
πωλούν προϊόντα τοπικές επιχειρήσεις. 

 Δημιουργία διαδρομής του δημοτικού τραίνου προκειμένου να ενώνεται το 
καλλιτεχνικό χωριό που θα δημιουργηθεί με την Πλατεία Πετρινού και την Πλατεία Άρεως 
και οι επισκέπτες να δύνανται να συμμετέχουν στα δρώμενα και των δύο θεματικών πάρκων 
στα πλαίσια της διασκέδασής τους αλλά και προς όφελος των καταστημάτων που εδρεύουν 
στους δυο πεζόδρομους και στην πλατεία Πετρινού. Η εταιρία αναλαμβάνει να παράσχει εξ 
ολοκλήρου το ποσό για τη μίσθωση του τρένου.  

 ημαντική προβολή της πόλης και έλξη επισκεπτών από άλλες πόλεις της Ελλάδας, 
καθώς θα γίνουν διαφημιστικές καμπάνιες μέσω ραδιοφωνικών σταθμών μεγάλης εμβέλειας 
στην Αττική και σε πόλεις της Πελοποννήσου, αλλά και μέσω διαφημιστικών φυλλαδίων που 
θα διανεμηθούν (σε ξενοδοχεία, καφετέριες, χώρους εστίασης κ.λ.π.).  επίσης, προβολή των 
εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου, από site ενημερωτικό, ειδικά για 
το σκοπό αυτό, που θα προωθήσει και θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα στην πόλη μας.  

 Θα διανεμηθούν 500 προσκλήσεις για δωρεάν εισιτήρια ώστε ο Δήμος να τα διαθέσει 
στις κοινωνικές ομάδες,  στα ΑΜΕΑ και όπου αλλού χρειαστεί ή κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη  

 Εφ΄ όσον ο Δήμος το επιτρέπει, παραχώρηση ξύλινου σπιτιού στο σύλλογο " Φαμόγελο 
του παιδιού " στην είσοδο του θεματικού χωριού 

 Προαιρετικά και εφ΄ όσον συμφωνεί ο Δήμος θα τοποθετηθεί μία υψηλής αισθητικής 
και καλλιτεχνικής κατασκευής " Ρόδα των ξωτικών " ως διακόσμηση της πλ. Πετρινού. 

 
Σο κόστος της προσφοράς θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 75.000,00 ευρώ, πλέον 

ΥΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος του καρουζέλ ποσού  15.000,00 ευρώ. 
  
Κατόπιν της ολοκληρωμένης πρότασής μας που παραθέτουμε προς το Δήμο και με 

σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των εγκαταστάσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη 
λειτουργίας τους στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που 
απαιτείται για την εγκατάσταση του θεματικού χωριού καθώς και των καιρικών συνθηκών που 
δύναται να προκύψουν, σας επισημαίνουμε πως ο χώρος της πλατείας θα πρέπει να έχει 
παραδοθεί στην εταιρία μας έως την 30/11/2019. 

 
2) την με αριθ. πρωτ. 33922/31-10-2019 της εταιρείας με την επωνυμία CHROSODIM 

I.K.E. η οποία εδρεύει στο Παλαιό Υάληρο, οδός Λ. Αμφιθέας & Προμηθέως 10, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται στο παρόν από τον μέτοχο και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής υλιβάκη Δημήτριο, 
ο οποίος αιτείται την παραχώρηση τμήματος της Πλ. Άρεως από  15/12/2019 έως 4/1/2020, 
όπου προτίθεται να διοργανώσει εκδηλώσεις με την εγκατάσταση Θεματικού Πάρκου. 
Αναλυτικότερα η αίτηση-πρόταση της ανωτέρω εταιρείας έχει ως κατωτέρω : 

Περιγραφή Θεματικού Πάρκου  

την κεντρική πλατεία Άρεως θα τοποθετήσουμε επτά ξύλινους οικίσκους, δεόντως 

διακοσμημένους, που θα οριοθετούν τον χώρο του ψυχαγωγικού χωριού και οι οποίοι 
δύναται να διατεθούν σε φορείς της πόλης σας κατά την κρίση σας. Θα είναι στολισμένοι με 
κόκκινες χρυσές γιρλάντες και πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα φωτάκια με σκοπό να 
δημιουργηθεί ένα ζεστό εορταστικό κλίμα κατά την διάρκεια των εορταστικών σας 
εκδηλώσεων. 

Θα τοποθετηθούν ξύλινοι φράχτες, βαμμένοι με βερνίκι, οι οποίοι θα στηθούν ανάμεσα 
από τους οικίσκους, καθώς και δεξιά και αριστερά από την κυρία Πύλη εισόδου του 
θεματικού πάρκου. 

 
Θα κατασκευαστεί και θα στηθεί μία εορταστική Πύλη εισόδου, που θα οριοθετεί την 

είσοδο στο Φριστουγεννιάτικο χωριό, κατασκευασμένη από σιδερένιο σκελετό και δεόντως 
διακοσμημένη με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο που θα ομορφύνει όλη την πλατεία 
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Εντός αυτού του χώρου θα στηθεί εξέδρα 20 τ.μ. που θα αναγράφει στην πρόσοψή του 
«ΦΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ» όπως επίσης θα τοποθετηθεί ο  ήχος και ο φωτισμός, 
ικανά να καλύψουν τις ανάγκες του δήμου σας σε ποιότητα αλλά και για όλο το χρονικό 
διάστημα που θα διαρκέσουν οι εορταστικές σας εκδηλώσεις. 

 

Με τις υποδομές αυτές μας δίνεται η δυνατότητα διοργανώσουμε μια μεγάλη  
πανηγυρική συναυλία την βραδιά των εγκαινίων του Θεματικού Πάρκου σας με τον πολύ 
γνωστό και αγαπητό καλλιτέχνη Θάνο Καλλίρη. 

 
Σην μουσική εκδήλωση θα συνοδέψει  ρίψη πολύχρωμων πυροτεχνημάτων τα οποία και 

θα δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα και ζωντάνια την βραδιά των εγκαινίων του χωριού. 

 

Επίσης, θα στολίσουμε την πλατεία σας με τα απαραίτητα διακοσμητικά όπως 
χριστουγεννιάτικες φιγούρες, χριστουγεννιάτικα δεντράκια, διάφορες φωτιστικές συνθέσεις 
αυτοφωτιζόμενες, φωτοσωλήνες, μπάλες, λαμπάκια, χριστουγεννιάτικα στολίδια. 

Καθημερινά, τις απογευματινές ώρες (5 – 9 μμ) Ανιματέρ (Αϊ Βασίλης, ξωτικά, κλόουν, 
Νύμφες/Νεράιδες και ξυλοπόδαροι) θα διασκεδάζουν εναλλάξ τους Δημότες σας κατά τις 
ημερομηνίες 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 Δεκεμβρίου και 4 Ιανουαρίου. 

Ο χρόνος των εορταστικών εκδηλώσεων έχει οριστεί κατ’ εντολή σας από τις 21/12 έως 
την 4/1/ 2020. 

Ο χώρος θα πρέπει να παραχωρηθεί τουλάχιστον δέκα μέρες νωρίτερα προκειμένου να 
εγκατασταθεί το Θεματικό Πάρκο. 

Επιπροσθέτως στο σημείο αυτό θα επιθυμούσαμε να τονίσουμε τα αντισταθμιστικά 
οφέλη που προσφέρουμε στο δήμο σας. 

 

1) Σας προσφέρουμε εντελώς δωρεά τρεις (3) χριστουγεννιάτικους 
οικίσκους, συνολικού κόστους 3240 ευρώ. 

2) Θα τοποθετήσουμε Παγοδρόμιο (διαστάσεων χωρητικότητας κλπ.) δίχως 
καμία επιβάρυνση για τον δήμο σας και θα σας προσφέρουμε 100 εισιτήρια δωρεάν 

για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. 

3) Θα τοποθετήσουμε 2 φουσκωτά παιχνίδια τα οποία θα είναι απολύτως 
ασφαλή και εντελώς δωρεάν για τους μικρούς μας φίλους. 

 

Να σημειώσουμε ότι η πίστα του παγοδρομίου θα διαθέτει περιμετρικές μπάρες 
προστασίας και η «ανάδοχος» θα διαθέτει στους πατινέρ παγοπέδιλα (και για τους μικρά 
παιδιά παγοπέδιλα με διπλές λεπίδες για περισσότερη σταθερότητα), προστατευτικές 
επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, κράνη, γάντια και ό,τι άλλο προβλέπεται και κρίνεται απαραίτητο 
για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. 

Η « ανάδοχος » θα είναι και υπεύθυνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμός 
υπάρξει κατά τις ώρες λειτουργίας της παγοπίστας και των λοιπών παιχνιδιών του παιδότοπου 

Εάν σε όλα αυτά προσθέσετε και μία σοβαρότατη διαφημιστική καμπάνια που θα 
πραγματοποιήσουμε προκειμένου να διαφημίσουμε τόσο το Φριστουγεννιάτικο Φωριό όσο και 
τις παράπλευρες εκδηλώσεις, γίνεται αντιληπτό το πολλαπλό όφελος και ο θετικότατος 
αντίκτυπος που θα δημιουργηθεί ενόψει μάλιστα της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων 
σας για την νέα διοικητική περίοδο του Δήμου. 

Η διαφημιστική καμπάνια για την οποία μιλάμε θα έχει σαν κεντρικό σύνθημα 

«Γιορτές στην Σρίπολη» και η υλοποίησή της μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
και των ΜΜΕ μας δίνει την βεβαιότητα ενός απολύτως πετυχημένου εγχειρήματος. 

Οτιδήποτε τοποθετηθεί στο Φριστουγεννιάτικο χωρίο είναι απόλυτα ασφαλές και θα 
καλύπτεται από όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες, θα τελεί υπό την φροντίδα και 
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επιστασία της εταιρείας μας η οποία τελεί υπό καθεστώς ISO , ενώ το όλο εγχείρημα θα 
καλύπτεται με ασφάλεια Αστικής Ευθύνης από την Εθνική Ασφαλιστική. 

Να τονίσουμε ότι ο χώρος θα φυλάσσεται καθ’ όλο το 24ωρο. 

Η τελική τιμή του όλου εγχειρήματος θα ανέλθει στο ποσό των 19.700 Ευρώ (δέκα εννέα 
χιλιάδες επτακόσια ευρώ) χωρίς ΥΠΑ. 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 

A/
A 

Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητ

α 
Σιμή 
μον 

Δαπάνη 

1 
Υράχτης 60 τ.μ. ξύλινος 

βαμμένος με βερνίκι 
τμ 50 20,00 1.000,00 

2 

Πύλη εισόδου με 
σιδερένιο σκελετό 

γαλβανισμένο, ντυμένος 
με χριστουγεννιάτικο 

διάκοσμο 

τεμ 
1 
 

455,00 
 

455,00 
 

3 

Εξέδρα 20 τ.μ. με την 
πρόσοψη θεματικό 

τυπογραφικό έγχρωμο επί 
της πρόσοψης που θα 

αναγράφει 

«ΦΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΗΜΟ 

ΣΡΙΠΟΛΗ» και πλάτη 

πάνελ με δομή 

αλουμινένια και 

τυπογραφικό βινύλιο 

τμ 57,50 
1.150,0

0 
1.150,00 

4 

Ξύλινα σπιτάκια 
διαστάσεων 4Φ2 
προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν 
χριστουγεννιάτικες 
δράσεις. την τιμή 

συμπεριλαμβάνονται  ο 
στολισμός με γιρλάντες 
και χριστουγεννιάτικα 
φωτάκια, το ενοίκιο, η 
μεταφορά από Αθήνα-

Σρίπολη, η 
συναρμολόγηση και 

εγκατάσταση και μετά το 
πέρας των εορταστικών 

εκδηλώσεων η 
απεγκατάσταση και η 

μεταφορά από Σρίπολη 
στην Αθήνα.) 

 
 

τεμ. 

 
 

7 

 
 

1.080,
00 

 
 

7.560,00 

5 
Κονσόλα δεκαεξακάναλη 

τεμ 1 
930,0

0 
930,00 

6 Ηχεία Woofer  10 KV Σεμ 2 90,00 180,00 

7 Ηχεία SubWoofer 10 KV Σεμ 4 80,00 320,00 

8 Ηχεία δαπέδου μόνιτορ Σεμ  80,00 160,00 
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4000 WATT 2 

9 
Μικρόφωνα με βάση (ένα 

ασύρματο) 
Σεμ 

 
2 

60,00 120,00 

10 
Σρέσσα σε σχήμα “Π” για 
τοποθέτηση προβολέων Σεμ 1 

540,0
0 

540,00 

11 
Προβολείς σκηνής (LED 

PAR ) 
Σεμ 

 
6 

50,00 300,0 

12 
Ενισχυτές 10KW 

Σεμ 
 

3 
120,0

0 
360,00 

13 
Προβολείς ρομποτικοί 

(MOVING HEADS) 
Σεμ 

 
2 

140,0
0 

280,00 

14 
Προβολείς ατμοσφαιρικοι 

Led 
Σεμ 

 
3 

80,00 240,00 

15 
Προβολείς χώρου 

εξωτερικοί 3000 W 
Σεμ 6 60,00 360,00 

16 
Πραγματοποίηση 

συναυλίας με τον Θάνο 
Καλλίρη 

συναυλία 1 
2.500
,00 

2.500,00 

17 
Ρίψη πυροτεχνημάτων στα 
εγκαίνια και στην αλλαγή 

του χρόνου 
βολές 200 5,50 1.100,00 

18 

Φριστουγεννιάτικες 
φιγούρες, δεντράκια και 
φωτιστικές συνθέσεις για 

τη διακόσμηση της 
πλατείας 

τεμ 150 11,30 1.695,00 

19 
Υωτοσωλήνας για τη 

διακόσμηση της πλατείας 
μέτρα 300 1,50 450,00 

 
 

  ΤΝ 
19.700,0

0 
 

Δ) Σο γεγονός ότι η εγκατάσταση των παραπάνω ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε ένα χώρο στην 
καρδιά της πόλης, θα προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Δήμου, ειδικά 
τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους, τη δυνατότητα να ζήσουν το ιδιαίτερο εορταστικό 
κλίμα που χαρίζουν η περίοδος των Φριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ειδικά στους 
δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Πρόκειται για μία εγκατάσταση η οποία θα δώσει μία 
ευχάριστη Φριστουγεννιάτικη νότα και θα χαρίσει πολλά χαμόγελα, χωρίς πολυέξοδες λύσεις 
αλλά μέσα σε προσιτά οικονομικά πλαίσια. 
Ε) Σο γεγονός ότι δεν υπήρξε άλλη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ανακοίνωση του Δήμου στην 
ιστοσελίδα του και σε τοπικές εφημερίδες 
 

Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση και να γνωμοδοτήσετε σχετικά με τη παραχώρηση 
τμήματος της Πλ. Άρεως, προκειμένου να εγκατασταθεί Θεματικό Πάρκο και παγοδρόμιο, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα οριστούν από το Δημοτικό υμβούλιο. 

 
 

Σο υμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη του τη 
θετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Σρίπολης μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   
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Γνωμοδοτεί υπέρ της  παραχώρησης  τμήματος της Πλ. Άρεως, προκειμένου να εγκατασταθεί 
Θεματικό Πάρκο και παγοδρόμιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα 
οριστούν από το Δημοτικό υμβούλιο. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2019  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΦΟ  

1. Κούρος Δημήτρης 
2. ίδερης Δημήτρης 
3. Ρέκκας Φαράλαμπος 

4. Σσιοτίνας Νικόλαος 
5. Φαρίτος πυρίδων  
6. Φατζόπουλος Φρήστος 
7. Κοκκώνης Γεώργιος 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΦΟ 
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