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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 60/2019 
 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με το Χριστουγεννιάτικο στολισμό – Δράσεις στους 
κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης και εκδηλώσεις εορτασμού 
για τα Χριστούγεννα 2019 – 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 Χαράλαμπος 
5. Σσιοτίνας Νικόλαος 
6. Χαρίτος πυρίδων  
7. Χατζόπουλος Χρήστος 
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 2ο 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 2-12-2019 

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

 
 

Καλείται το υμβούλιό σας να γνωμοδοτήσει για το θέμα : “Φριστουγεννιάτικος 
στολισμός – Δράσεις στους κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Κοινότητας Σρίπολης 
και εκδηλώσεις εορτασμού για τα Φριστούγεννα 2019 – Πρωτοχρονιά 2020”, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 83 του Ν. 
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3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης »,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 
4555/2018. 

 
Ο Δήμος Σρίπολης στα πλαίσια του εορτασμού της γέννησης του Χριστού και της 

υποδοχής του Νέου Έτους, θα διοργανώσει εκδηλώσεις με κύριο άξονά του τα παιδιά. 
 
Η γιορτινή  χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο Δήμο μας θα καλυφθεί με υλικά που 

διαθέτει ο Δήμος στην αποθήκη του, υλικά και στολίδια που υπάρχουν σε καλή κατάσταση 
και με δαπάνες που θα κυμανθούν κάτω από τα περσινά επίπεδα.  

τολισμένοι δρόμοι και φωταγωγημένες πλατείες με δεκάδες χριστουγεννιάτικα 
δεντράκια δίνουν μια μοναδική αίσθηση Χριστουγεννιάτικης μαγείας. 

Όλη η διακόσμηση του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης (Πλ. Άρεως, Πλ. Πετρινού, 
Πλ. Αγ. Βασιλείου, Πλ. Κολοκοτρώνη, Πλ. Βαλτετσίου και οδούς Εθν. Αντίστασης, Σ. 
εχιώτη, Δημητρακοπούλου, Δεληγιάννη, Φιλελλήνων και Ερμού), με λαμπάκια, 
χριστουγεννιάτικα δένδρα, και διακοσμητικά στολίδια, θα ζωντανέψει το πνεύμα των 

Χριστουγέννων και θα μεταμορφώσει την Σρίπολη σε ένα ζωντανό παραμύθι, όπου μικροί και 
μεγάλοι, αφήνοντας πίσω για λίγες μέρες προβλήματα και δυσκολίες που μαστίζουν την 
εποχή μας, θα διασκεδάσουν και θα ανακαλύψουν ξανά τη μαγεία της φαντασίας. 
Μοναδικός στόχος θα είναι να παρασυρθούμε όλοι σ’ αυτόν τον εορτασμό. Να πάρουμε όλοι 
λίγο από τη λάμψη, τα χρώματα, τις γεύσεις και τη  μαγεία των Χριστουγέννων...  
Παράλληλα, πλήθος εκδηλώσεων, συνθέτουν την πιο όμορφη και γλυκιά ιστορία. Όλες οι 
εκδηλώσεις παρέχονται δωρεάν σε μεγάλους και μικρούς. 
 
Αναλυτικότερα : 
 
21/12/2019-4/1/2019 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΡΕΩ 
Φριστουγεννιάτικο χωριό 
 
την πλατεία Άρεως θα τοποθετηθούν τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια του Δήμου όπου θα 
πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου 
χωριού καθημερινά, από τις 21 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 4 Ιανουαρίου 2019. 
 
Ακολουθεί πλάνο λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου χωριού: 
21/12/2019   11:00-14:00   / 17:30 - 20:30 
22/12/2019  11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30 
23/12/2019 11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30 
24/12/2019 11:00 - 14:00  
26/12/2019  17:30 - 20:30 
27/12/2019  17:30 - 20:30 / 17:30 - 20:30 
28/12/2019  11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30 
29/12/2019  11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30 
30/12/2019  11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30 
31/12/2019  11:00 - 14:00 
03/01/2019 17:30 - 20:30 / 17:30 - 20:30 
04/01/2019  11:00 - 14:00 / 17:30 - 20:30 
 
Η λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις οι οποίες 
θα εκτυλίσσονται στα ξύλινα σπιτάκια της Πλατείας Άρεως και θα αφορούν σε: 
 

το πρώτο σπιτάκι θα εκτυλίσσεται αφήγηση παραμυθιού και εικαστικές δραστηριότητες για 
παιδιά από δύο ηθοποιούς.  Η δράση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα 
λειτουργίας του χωριού (22 τρίωρες βάρδιες). το κόστος της δράσης θα περιλαμβάνονται όλα 
τα ανωτέρω απαραίτητα υλικά χειροτεχνίας και ζωγραφικής, τα κοστούμια, η εσωτερική 
διακόσμηση του σπιτιού, οι αμοιβές των ηθοποιών, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και 
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διαμονής των συντελεστών, τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές η διακόσμηση του 
ξύλινου σπιτιού κατά τέτοιο τρόπο που να μεταφέρει τα παιδιά σε ανάλογο χριστουγεννιάτικο 
κλίμα και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Η δράση πραγματοποιείται από 2 
ανιματέρ σε 22 τρίωρες βάρδιες  (από 21/12/2019-4/1/2020) 

το δεύτερο σπιτάκι θα πραγματοποιούνται δράσεις κατασκευής χριστουγεννιάτικων καρτών. 
Επίσης θα λειτουργήσει και ως ταχυδρομείο του Αι Βασίλη και ως ατελιέ των ξωτικών όπου 
δύο (2) μακιγιέζ μεταμφιεσμένες σε ξωτικά θα δημιουργούν σχέδια με Face Painting για τρεις 
(3) ώρες. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά μακιγιάζ 
(οικολογικές μπογιές), ο απαραίτητος εξοπλισμός (τραπέζια, καρέκλες), κοστούμια, η 
εσωτερική διακόσμηση του σπιτιού, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής των 
συντελεστών και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Η δράση πραγματοποιείται  
από 2 ανιματέρ σε 22 τρίωρες βάρδιες (από 21/12/2019-4/1/2020) 

Σο τρίτο σπιτάκι θα φιλοξενεί τον Αϊ Βασίλη, ο οποίος θα υποδέχεται τα παιδιά, θα 
φωτογραφίζεται μαζί τους και θα τους διηγείται ιστορίες. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από 
έναν (1) ανιματέρ, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του χωριού (22 τρίωρες βάρδιες). 
το κόστος της δράσης θα περιλαμβάνονται τα κοστούμια, οι αμοιβές του ανιματέρ, τα έξοδα 
μετακίνησης, διατροφής και διαμονής του, τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές ο 
θρόνος του Αϊ Βασίλη, η εσωτερική διακόσμηση του ξύλινου σπιτιού, κατά τέτοιο τρόπο που 
να μεταφέρει τα παιδιά σε ανάλογο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Η δράση πραγματοποιείται  από 
1 ανιματέρ σε 22 τρίωρες βάρδιες (από 21/12/2019-4/1/2020) 

Αμοιβή υπεύθυνου για τη σκηνοθετική και ενδυματολογική επιμέλεια των δράσεων που θα 
εκτυλίσσονται στα σπιτάκια της Πλ. Άρεως. το κόστος περιλαμβάνονται οι αμοιβές τους, η 
μετακίνηση, διατροφή και διαμονή του  και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές 

 
 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΡΕΩ 
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019-4 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 
 
Η Πλατεία Άρεως στολισµένη µε Χριστουγεννιάτικες φιγούρες και δεντράκια, πολύχρωµα 
λαµπιόνια και στολίδια θα φιλοξενήσει ένα ξεχωριστό εορταστικό πάρκο για µικρούς και 
µεγάλους µε Παγοδρόµιο, Καρουζέλ, φουσκωτά παιχνίδια ενώ τα ξωτικά, οι κλόουν, οι 
νεράιδες και οι ξυλοπόδαροι θα σκορπίζουν στιγµές διασκέδασης. 
 
ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΡΕΝΑΚΙ 
Και φέτος το χριστουγεννιάτικο τρενάκι ταξιδεύει κάθε µέρα στους δρόµους της πόλης µας µε 
αφετηρία την πλατεία Πετρινού.  
Πρόγραµµα διαδροµών: τις 11 ∆εκεµβρίου 2019 στο άναµµα του δέντρου της πόλης. 
Καθηµερινά από 15 ∆εκεµβρίου 2019 έως 4 Ιανουαρίου 2020. 
Πρωί 10:30-13:30 και απόγευµα 17:00 µε 20:00. 
 
ΑΒΒΑΣΟ 7 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΠΕΣΡΙΝΟΤ 

Ώρα 11:00 
Παρουσίαση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 7/12/2019 κατά προτίμηση σε ανοικτό 
χώρο εφ΄ όσον ο καιρός το επιτρέπει ή σε κλειστό χώρο με χαρακτήρα εορταστικό, 
εκπαιδευτικό, φιλοπεριβαλλοντικό, καλλιτεχνικό και φιλανθρωπικό. Θα περιλαμβάνει 
κατασκευές χριστουγεννιάτικων στολιδιών από τα παιδιά. Η δράση θα έχει διάρκεια 6 ωρών 
και θα πραγματοποιηθεί από παιδαγωγούς, καλλιτέχνες, εικαστικούς, εμψυχωτές.  το 
κόστος θα περιλαμβάνονται οι αμοιβές των εργαζομένων, τα αναλώσιμα υλικά για τα 
εργαστήρια, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός, ηχητική κάλυψη, κεράσματα, μεταφορά, 
διαμονή και διατροφή των συντελεστών και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές 
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ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
Ώρα 15:00  
 
Μουσικό Χριστουγεννιάτικο δρώμενο με κατασκευή κρουστών μουσικών οργάνων από τα 

παιδιά χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. Η δράση θα περιλαμβάνει δύο στάδια :  

το πρώτο της κατασκευής ενός μουσικού οργάνου με "άχρηστα" υλικά και το δεύτερο τη 

διδασκαλία ρυθμικών μοτίβων ενώ θα ολοκληρώνεται με την εκτέλεση ενός μουσικού έργου 

με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων. το κόστος της δράσης περιλαμβάνονται όλα τα 

υλικά κατασκευής και διακόσμησης των μουσικών οργάνων, η αμοιβή τριών ατόμων-

συντελεστών της δράσης, η μεταφορά, διαμονή και διατροφή των συντελεστών και τυχόν 

ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Διάρκεια της δράσης 3 ώρες. 

 

Σετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019 

Ώρα 6:30 µ.µ. - Πλατεία Πετρινού 
ΑΝΑΜΜΑ ∆ΕΝΣΡΟΤ 
Σην Σετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019, στην πλατεία Πετρινού ο ∆ήµαρχος της πόλης, µαζί µε 
όλους τους δηµότες θα ανάψει τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Έναρξη εορταστικής 
περιόδου. Θα πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις όπως : 
 

Θεατρική παράσταση δρόμου και performing act on stage όπου η κεντρική παρουσιάστρια της 
γιορτής, θα περιφέρεται στην Πλ. Πετρινού και θα υποδέχεται τον κόσμο ως οικοδέσποινα., 
διάρκειας τριών (3) ωρών. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω 
απαραίτητα υλικά-κοστούμια, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής των συντελεστών 
και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Δράση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου 
δένδρου στην Πλ. Πετρινού στις 11/12/2019  

Ένας Ξυλοπόδαρος  θα κινείται στο χώρο της εκδήλωσης και θα υποδέχεται μικρούς και 
μεγάλους για δύο (2) ώρες. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
υλικά-κοστούμια, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής των συντελεστών και τυχόν 
ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Δράση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου 
στην Πλ. Πετρινού στις 11/12/2019 

Δύο ανιματέρ, ο Άι Βασίλης με το ξωτικό του, θα διηγούνται χριστουγεννιάτικες ιστορίες σε ένα 
από τα σπιτάκια της Πλ. Πετρινού για τρεις (3) ώρες. Θα περιλαμβάνεται ο απαραίτητος 
εξοπλισμός, τα κοστούμια, το μακιγιάζ, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής των 
συντελεστών και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Δράση για το άναμμα του 
Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Πλ. Πετρινού στις 11/12/2019 

Παράσταση παντομίμας του πνεύματος των Χριστουγέννων από έναν ανιματέρ-μίμο διάρκειας 
πενήντα λεπτών η κάθε μία. Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) παραστάσεις. Θα περιλαμβάνεται ο 
απαραίτητος εξοπλισμός, τα κοστούμια, το μακιγιάζ, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και 
διαμονής των συντελεστών και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Δράση για το 
άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Πλ. Πετρινού στις 11/12/2019 

 Δύο (2) μακιγιέζ μεταμφιεσμένες σε ξωτικά θα δημιουργούν σχέδια με Face Painting για τρεις 
(3) ώρες. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά μακιγιάζ 
(οικολογικές μπογιές), ο απαραίτητος εξοπλισμός (τραπέζια, καρέκλες), κοστούμια, τα έξοδα 
μετακίνησης, διατροφής και διαμονής των συντελεστών και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές 
εισφορές. Δράση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Πλ. Πετρινού στις 
11/12/2019 

Θεατρική παράσταση δρόμου και performing act on stage όπου ένας (1) ζογκλέρ θα κάνει 
κόλπα με κορίνες, κρίκους, ζογκλερικά μπαλάκια, περιφερόμενος στην πλ. Πετρινού, διάρκειας 
μίας (1) ώρας. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω απαραίτητα 
υλικά, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής των συντελεστών και τυχόν ασφαλιστικές 
και εργοδοτικές εισφορές. Δράση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Πλ. 
Πετρινού στις 11/12/2019  
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Σο συντριβάνι σοκολάτας στην Πλ. Πετρινού θα λειτουργεί από έναν (1) ανιματέρ για τρεις (3) 
ώρες.   το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται 1 μηχανή σοκολάτας, ρευστή 
σοκολάτα, μπισκότα, κοστούμια, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής των 
συντελεστών και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Δράση για το άναμμα του 
Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Πλ. Πετρινού στις 11/12/2019  

Αμοιβή του υπεύθυνου για την ροή του προγράμματος που θα βρίσκεται στο χώρο των 
εκδηλώσεων για να ελέγχει και να δίνει το χρόνο εκτέλεσης σε κάθε ανιματέρ, αλλά και ο 
συντονιστής του ηχολήπτη και όποιων άλλων τεχνικών. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό των εκδηλώσεων, την επίβλεψη της βραδιάς και θα είναι ο απόλυτος υπεύθυνος για 
την κάλυψη του γεγονότος. το κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας θα περιλαμβάνεται η αμοιβή του 
υπεύθυνου ροής του προγράμματος, τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής του και 
τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές στις 11/12/2019 (άναμμα του δένδρου) 

Αμοιβή μουσικού επιμελητή που θα επιλέξει χριστουγεννιάτικα τραγούδια και θέματα 
Χριστουγέννων και θα διαθέσει στον ηχολήπτη δίσκους cd και USΒ. το κόστος της μουσικής 
επιμέλειας θα περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω απαραίτητα υλικά, τα έξοδα μετακίνησης, 
διατροφής και διαμονής του επιμελητή και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές στις 
11/12/2019 (άναμμα του δένδρου) 

Οργάνωση-πραγματοποίηση ανοικτής μουσικής εκδήλωσης (συναυλία) συνολικής διάρκειας 
ενενήντα (90) λεπτών από καλλιτεχνικό σχήμα που θα απευθύνεται σε κάθε είδους συναυλιακό 
κοινό που θέλει να διασκεδάσει και να χορέψει μέσα από μεγάλες μουσικές  επιτυχίες. Σο 
σχήμα θα πρέπει να απαρτίζεται συνολικά από τέσσερις έως έξι συντελεστές-μουσικούς. το 
κόστος της εκδήλωσης θα συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή των συντελεστών-μουσικών και 
ηχολήπτη, μεταφορά, διαμονή και διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές 
εισφορές. Δράση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Πλ. Πετρινού στις 
11/12/2019 

 

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 

ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 

Ώρα : 20:00 

 

Παρουσίαση θεατρικής παιδικής παράστασης με Χριστουγεννιάτικο θέμα στο 
Μαλλιαροπούλειο Θέατρο στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο 
Σρίπολης. το κόστος της κάθε παράστασης θα περιλαμβάνονται η αμοιβή για τα 
δικαιώματα χρήσης του θεατρικού έργου, η τεχνική υποστήριξη, η αμοιβή των συντελεστών, 
η μετακίνηση και διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Διάρκεια  
λεπτά 60 λεπτά η παράσταση. 
 

ΣΡΙΣΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 

ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 

Ώρα : Απογευματινή 17:30 & Βραδινή 19:30 

 

Παρουσίαση θεατρικής παιδικής παράστασης με Χριστουγεννιάτικο θέμα και διαδραστικά 
στοιχεία,, στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο 
Δήμο Σρίπολης. το κόστος της κάθε παράστασης θα περιλαμβάνονται η αμοιβή για τα 
δικαιώματα χρήσης του θεατρικού έργου, η σκηνοθεσία, η εικαστική επιμέλεια, η τυχόν 
μελοποίηση των στίχων, η οργάνωση του προγράμματος, η τεχνική υποστήριξη,  η αμοιβή 
των συντελεστών, η μετακίνηση και διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές 
εισφορές. Διάρκεια 75 λεπτά η κάθε παράσταση.  
 
ΠΕΜΠΣΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  
Ώρα :18:00 
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Παρουσίαση θεατρικής παιδικής παράστασης με μάγους, ταχυδακτυλουργούς και κλόουν 
στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σρίπολης στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
2019. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται η τεχνική κάλυψη της παράστασης, 
η αμοιβή για τα δικαιώματα χρήσης του θεατρικού έργου, η σκηνοθεσία, η εικαστική 
επιμέλεια, η οργάνωση του προγράμματος, η αμοιβή των συντελεστών ηθοποιών, η 
μετακίνηση, διαμονή και διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. 
Διάρκεια 120 λεπτά περίπου. 
 
ΑΒΒΑΣΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
Ώρα : 18:00 
 
Παρουσίαση μουσικής εκδήλωσης στις 21/12/2019 στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο από 
τοπικές δυνάμεις (χορωδίες) με παρουσίαση έργων διεθνούς ρεπερτορίου "κατά παραγγελία"  
του Δήμου Σρίπολης (Χριστουγεννιάτικο Γκαλά). το κόστος της εκδήλωσης θα 

περιλαμβάνονται η αμοιβή για τα δικαιώματα χρήσης του θεατρικού έργου, η σκηνοθεσία, η 
εικαστική επιμέλεια, η τυχόν μελοποίηση των στίχων, η οργάνωση του προγράμματος, η 
αμοιβή των συντελεστών ηθοποιών και τυχόν μουσικών, η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή 
τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές 
 
 
 
 
ΑΒΒΑΣΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
Ώρα 18:00 
 
Απόδοση παραδοσιακού παραμυθιού από τοπικές δυνάμεις-σωματεία. το κόστος της 
παράστασης περιλαμβάνεται μόνο η ηχητική-φωτιστική κάλυψη 
 
ΚΤΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 
Ώρα : 20:00 
 
Οργάνωση-παρουσίαση παράστασης από σωματεία της πόλης μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. το κόστος της παράστασης περιλαμβάνεται μόνο η ηχητική-φωτιστική κάλυψη 
 
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
ΔΕΤΣΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
Ώρα : 18:00 
 

τα πλαίσια γνωριμίας των παιδιών με το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι στο 

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο θα μάθουν από εξειδικευμένους δασκάλους τι είναι το θεατρικό 

παιχνίδι μέσα από ασκήσεις αυτοσχεδιασμού μιμητικής και κινησιολογίας. τη συνέχεια τα 

παιδιά θα εφαρμόσουν στην πράξη όλα όσα έμαθαν  ενσαρκώνοντας ένα χριστουγεννιάτικο 

παραμύθι. Η δράση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος. 

 

ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
ΠΕΜΠΣΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019  
Ώρα : 21:00 

Παρουσίαση μουσικής εκδήλωσης με έργα της εποχής μπαρόκ στο Μαλλιαροπούλειο 
Θέατρο με μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Εθνικής Λυρικής κηνής. 
το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται η αμοιβή των συντελεστών-μουσικών της 
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παράστασης, η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές και 
εργοδοτικές εισφορές. Διάρκεια 70 λεπτά 

ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019  
Ώρα : 19:00 

Παρουσίαση θεατρικής παιδικής παράστασης στις 27/12/2019 στο Μαλλιαροπούλειο 
Θέατρο στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019, με αναφορά στα κάλαντα 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου.. το 
κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται η τεχνική κάλυψη της παράστασης, η οργάνωση 
του προγράμματος, η αμοιβή των συντελεστώνμουσικών, η μετακίνηση, διαμονή και 
διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Διάρκεια 75 λεπτά 
περίπου. 

ΑΒΒΑΣΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019  
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
Ώρα : 11:00 

Δράσεις με τα παιδιά της πόλης που αφορούν σε κατασκευή χριστουγεννιάτικου στολιδιού, 
Θεατρικό παιχνίδι, παρασκευή γλυκισμάτων. Κάποιες από αυτές τις δράσεις θα 
πραγματοποιηθούν  σε ανοικτό χώρο και θα έχουν διάρκεια περίπου 3 ώρες. Χωρίς κόστος. 

ΑΒΒΑΣΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019  
ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΡΕΩ 
Ώρα : 20:00 

Οργάνωση-πραγματοποίηση ανοικτής μουσικής εκδήλωσης (συναυλία) συνολικής διάρκειας 
εβδομήντα (70) λεπτών από καλλιτεχνικό σχήμα που θα απευθύνεται σε κάθε είδους 
συναυλιακό κοινό που θέλει να διασκεδάσει και να χορέψει μέσα από μεγάλες μουσικές  
επιτυχίες.  
 
 
 
ΚΤΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019  
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  
Ώρα : 19:45 
 
Παρουσίαση μουσικής εκδήλωσης στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Σρίπολης από τοπικές δυνάμεις (χορωδίες) με παρουσίαση έργων διεθνούς ρεπερτορίου 
(Πρωτοχρονιάτικο Γκαλά). το κόστος της εκδήλωσης θα περιλαμβάνεται η ηχητική κάλυψη 
της εκδήλωσης. Θα ακολουθήσει καύση πυροτεχνημάτων. 
Διάρκεια παράστασης 90 λεπτά περίπου. 
 
ΔΕΤΣΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2019 
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
Ώρα : 20:00 
 

Παρουσίαση μουσικής εκδήλωσης στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο με χαρακτήρα jazz-musical 
και λυρικούς τραγουδιστές. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται η αμοιβή των 
συντελεστών-μουσικών της παράστασης ( έως 6 άτομα), η αμοιβή του ενορχηστρωτή, η 
μετακίνηση, διαμονή και διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. 
Διάρκεια 70 λεπτά 
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ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 
Ώρα : 18:00 

Παρουσίαση θεατρικής παιδικής παράστασης-κουκλοθέατρο στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο 
στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019. το κόστος της παράστασης θα 
περιλαμβάνονται η τεχνική κάλυψη της παράστασης, η οργάνωση του προγράμματος, η 
αμοιβή των συντελεστών, η μετακίνηση, διαμονή και διατροφή τους και τυχόν ασφαλιστικές 
και εργοδοτικές εισφορές. Διάρκεια 70 λεπτά περίπου. 

 
ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΤΛΕΙΟ ΘΕΑΣΡΟ 
ΑΒΒΑΣΟ 4 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2020 
Ώρα 20:00 
  
 

Παρουσίαση σπονδυλωτής εκδήλωσης στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο με την ένωση της 
μουσικής με το χορό, το τραγούδι, την ποίηση και την ζωγραφική. Έτσι, λοιπόν, μέσα από 
αυτές τις κοινές εμπειρίες θα γεφυρώνονται οι διαφορές των ανθρώπων υπό το σκέπαστρο της 
μουσικής και του συναισθηματικού πλούτου που δύναται να παράξει, έχοντας ως πυξίδα την 
κινητήρια δύναμη αυτού του κόσμου: την ίδια τη ζωή και τη θαυμαστή πολυδιάστατη 
λειτουργία της. το κόστος της παράστασης θα περιλαμβάνονται η αμοιβή των συντελεστών-
μουσικών της παράστασης, η αμοιβή του ενορχηστρωτή, η μετακίνηση, διαμονή και διατρο-
φή τους και τυχόν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Διάρκεια παράστασης 90 λεπτά 
 
 
Για την τελική επιλογή των αναδόχων που θα πραγματοποιήσουν τις ανωτέρω εκδηλώσεις, θα 
ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς τους και η εμπειρία τους σε ανάλογες 
παραστάσεις στο Δήμο Σρίπολης ή σε άλλους Δήμους ανά την Ελλάδα. 
ημειώνουμε ότι ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή ημερομηνίας πραγματοποίησης κάποιων 
εκδηλώσεων λόγω ανωτέρας βίας, η οποία όμως δεν θα επηρεάσει το υπόλοιπο πρόγραμμα 
ούτε τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλείται το υμβούλιό σας, όπως 

γνωμοδοτήσει για την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων (Φριστουγεννιάτικος 
στολισμός – Δράσεις στους κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Κοινότητας Σρίπολης 
και εκδηλώσεις εορτασμού για τα Φριστούγεννα 2019 – Πρωτοχρονιά 2019 στη 
Δημοτική Κοινότητα Σρίπολης). 

 
 
Παρακαλούμε η απόφασή σας να προωθηθεί στο Δημοτικό υμβούλιο για λήψη 

περαιτέρω απόφασης λόγω αρμοδιότητας. 

 
 
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   
 
 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της  πραγματοποίησης των παραπάνω δράσεων (Φριστουγεννιάτικος 
στολισμός – Δράσεις στους κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Κοινότητας Σρίπολης 
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και εκδηλώσεις εορτασμού για τα Φριστούγεννα 2019 – Πρωτοχρονιά 2020 στη 
Δημοτική Κοινότητα Σρίπολης),  όπως αναφέρονται στην από 2-12-2019 εισήγηση της  
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Σρίπολης και εισηγείται 
στο Δημοτικό υμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2019  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΧΟ  

1. Κούρος Δημήτρης 
2. ίδερης Δημήτρης 
3. Ρέκκας Χαράλαμπος 
4. Σσιοτίνας Νικόλαος 

5. Χαρίτος πυρίδων  
6. Χατζόπουλος Χρήστος 
7. Κοκκώνης Γεώργιος 

 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΡΑΧΟ 

ΑΔΑ: 6Ο29ΩΗΡ-ΔΘΩ


		2019-12-02T14:58:57+0200
	Athens




