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Δήμου Λαρισαίων

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης  χωρίς δημοσίευση του Ν. 4412/2016 
(άρθρο  32,  παράγραφος  2,  περίπτωση  β,  αα),  για  την  Επιμέλεια  και  Διοργάνωση  των 
μόνιμων καλλιτεχνικών Δράσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πάρκου των 
Ευχών στα πλαίσια της διοργάνωσης εκδηλώσεων Πάρκου Ευχών έτους 2018-2019.

Ο Δήμος Λαρισαίων με την με αριθμό 865/2018 απόφαση Δ.Σ. ενέκρινε την  διοργάνωση 
εκδηλώσεων  Πάρκου  Ευχών  έτους  2018-2019.  Ανάμεσα  στις  Δράσεις  που  θα 
πραγματοποιηθούν  περιλαμβάνονται  η  Επιμέλεια  και  Διοργάνωση  των  μόνιμων 
καλλιτεχνικών Δράσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πάρκου των Ευχών 
στους εξής χώρους:

1. Παλάτι της Βασίλισσας

2. Σπίτι του Άγιου Βασίλη

3. Ταχυδρομείο

4. Ακαδημία Μάγων

5. Εξωτερικοί Χώροι

Οι χώροι αυτοί θα απαρτίζονται από ηθοποιούς και εμψυχωτές, οι οποίοι κατά την περίοδο 
πριν την έναρξη του Πάρκου θα σκηνοθετηθούν από τη σκηνοθέτη κ. Ελένη Ευθυμίου και τη 
βοηθό της κ. Κατερίνα Λιαποπούλου. Στόχος είναι να είναι προετοιμασμένοι σε κάθε επίπε-
δο, υποκριτικής,  τεχνικής αντιμετώπισης, εμψύχωσης, σκηνικής παρουσίας και αμφίεσης 
( ενδυματολογική επιμέλεια από κοστούμια και επαγγελματικό μακιγιάζ το οποίο επίσης 
επιμελείται η σκηνοθέτης κ Ευθυμίου με τη βοηθό της κ. Λιαποπούλου μέσω  ενοικιάσεων, 
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παρασκευών, αγορών και νέων δημιουργιών) προκειμένου να είναι υποκριτικά ακέραιοι, 
ενήμεροι και ανταποδόσιμοι σε κάθε περίπτωση επισκέπτη.  

Στο σπίτι τη Βασίλισσας του Χιονιού, η οποία παραμένει με παγωμένη την κάρδια της μαζί 
με  τον  Ιππότη  της,  αναμένει  αγάπη  από  τις  επισκέψεις  των  παιδιών  στοχεύοντας  να 
ζεσταθεί  και  πάλι.  Τα  παιδιά  μόλις  πετύχουν  τον  στόχο  αγάπης  θα  απολαύσουν  το 
τραγουδιστικό show των 2 καλλιτεχνών. Η μηχανή του χιονιού θα ρίξει το χιόνι που βγαίνει  
από τη καρδιά της βασίλισσας και επιστρέφει στη φύση όπου ανήκει. 
Στο Ταχυδρομείο, ετοιμοπόλεμοι ταχυδρόμοι γεμάτοι κέφι περιμένουν τα γράμματα των 
παιδιών για τον Άγιο Βασίλη γράφοντας τα ‘δώρα’ και τα ‘θέλω’ τους για το νέο έτος που σε 
λίγο ξεκινά! Λογοπαίγνια, αστείοι διάλογοι μεταξύ των ταχυδρόμων, φαντασίας και τροφή 
για  σκέψη  ενεργοποιούν  τα  παιδιά  σε  ένα  ταξίδι  επιθυμιών  για  ένα  δυνατό  μήνυμα 
αγάπης! Μήπως τα παιδιά δεν πρέπει να σκεφτούν μόνο τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά 
όλου του κόσμου; Τι ζωγραφιά πρέπει να στείλουν για να ταξιδέψει το μήνυμα τους στη 
γλώσσα  της  παιδικής  εικόνας  προς  πάσα  κατεύθυνση  της  γης;  Μαρκαδόροι,  χαρτιά, 
φάκελοι,  στυλό,  μοιράζουν  οι  απόλυτα  μεταμορφωμένοι  με  κοστούμια  και  μακιγιάζ 
ταχυδρόμοι στα παιδιά βοηθώντας τους να γράψουν το ομορφότερο γράμμα αγάπης για να 
έρθει το βράδυ ο Άγιος Βασίλης να το διαβάσει.
Λίγα μέτρα πιο μακριά εκπαιδευμένοι Performers μάγοι θα παρουσιάσουν και θα μάθουν 
στους  μικρούς  θεατές  τα μυστικά της  μαγείας  τους,  ενθαρρύνοντας  το  νεαρό κοινό  να 
ανακαλύψει τις δικές του μαγικές ιδιότητες. Φαντασμαγορικές στολές, μπέρτες και μαγικά 
καπέλα, ραβδιά και ξόρκια μυστικά συνθέτουν το σκηνικό ενός τόπου γεμάτου μυστήριο. 
Πλούσια υλικά με διαφορετικές από τις συνηθισμένες ιδιότητες ολοκληρώνουν τη συνταγή 
ενός  μαγικού  κόσμου.  Φίλτρα,  μαγικά  υγρά,  υλικά  καθημερινής  χρήσης  που  παίρνουν 
άλλες διαστάσεις αν τα συνδυάσεις με τις γνώσεις τη χημείας και της φυσικής με σύμμαχο 
την ενεργή συμμέτοχη των μικρών μας φίλων. 
  
Το σπιτάκι που όλοι λαχταρούν να μπουν, μικροί και μεγάλοι για να μοιραστούν με τον αγα-
πημένο τους Άγιο, τον λεπτομερώς μεταμορφωμένο ηθοποιό που θα έχει τη χαρά να υπο-
δύεται τον Άγιο Βασίλη και τους εργατικούς ξάγρυπνους καλοντυμένους φρουρούς του. Τα 
ξωτικά του υποδέχονται τα παιδιά στην είσοδο του σπιτιού του, φορώντας ένα μαγικό κορ-
δελάκι ευχών στα χέρια τους πάνω στο οποίο ο Άγιος Βασίλης γράφει τις ευχές τους, συνο-
δευόμενο από λιλιπούτεια κουδουνάκια τα οποία ξορκίζουν το κακό του παλιού χρόνου και  
καλωσορίζουν τον ερχομό του νέου.

Οι δρόμοι του πάρκου θα γεμίσουν από έμπειρους επαγγελματίες ανιματέρ οι οποίοι ως 
άλλα ξωτικά θα ζωντανέψουν τους δρόμους του πάρκου με τα παιχνίδια τους. Μυστικά που 
θα ψιθυρίζονται στα αυτιά των παιδιών, ενημέρωση για το πρόγραμμα όλων των χώρων 
και  σκηνών  με  πρωτότυπο τρόπο,  παιχνίδια  με  γαντόκουκλες,  τεράστιες  φούσκες  είναι 
μόνο μερικά από τα πολλά παιχνίδια που υπόσχονται να πλημμυρίσουν τους δρόμους του 
πάρκου των Ευχών. 

Ένα τεράστιο χρυσό στολίδι που θα ταξιδεύει από ανιματέρ σε ανιματέρ μέσα στο πάρκο 
θα αποτελέσει ένα παιχνιδιάρικο σύνδεσμο που θα φωτίσει τη διαδρομή που θα πρέπει 
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κάθε παιδί να ακολουθήσει προκειμένου να επισκεφτεί όλα σπιτάκια που περιμένουν τις 
ευχές τους! 

Βήμα για ευχές! Στη μέση του πάρκου θα υπάρχει ένα μικρόφωνο σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο με εικαστικά σχεδιασμένες πινακίδες όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότη-
τα να ευχηθούν δημόσια ό, τι επιθυμούν προς όποιον επιθυμούν!

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν! Η βασίλισσα θα εμφανίζεται τραγουδώντας τραγούδια 
του  Disney αφιερωμένα στα μικρά παιδιά. Βγαίνοντας από το παλάτι της με κέφι και ζω-
ντάνια ξεπαγώνει και τραγουδάει αγαπημένα διάσημα τραγούδια σε ένα μοναδικό καραόκε 
θέαμα!

   

Διάρκεια έργου

7/12/2018 έως 6/01/2018

Κόστη παραγωγής

Α) αμειβόμενοι ερμηνευτές, ηθοποιοί και ανιματερ, αριθμός απασχολούμενων 14 άτομα 
(ωράριο εργασίας 10:00-16:00 & 16:00-22:00)

Β) αμειβόμενοι  ερμηνευτές ηθοποιοί και  ανιματέρ,  αριθμός απασχολούμενων 13 άτομα 
(ωράριο εργασίας 10:00-16:00 & 16:00-22:00)

Γ) Βοηθός σκηνοθέτη, εμψυχώτρια και εκπαιδεύτρια προσωπικού Κατερίνα Λιαποπούλου 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ: 28 ΑΤΟΜΑ

Λοιπά Έξοδα

1) ασφαλίσεις καλλιτεχνών,

2) καθαριστήριο κοστουμιών, 

3) μοδίστρα για τροποποιήσεις, 

4) αγορές φροντιστηριακού υλικού  
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Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το ποσό προϋπολογίσθηκε στα 40.322,58€ πλέον 
ΦΠΑ  24%  9.677,42€  και  θα  βαρύνει  τους  κωδικούς  Κ.Α.:  15.6471.07042,  Κ.Α.: 
00.8224.00024.

Η διάθεση πίστωσης του παραπάνω ποσού έγινε με την 2098/2018 απόφαση Δημάρχου με 
ΑΔΑ: (Ψ7ΛΙΩΛΞ-ΑΩΧ) και 237/2018 απόφαση Ο.Ε. με ΑΔΑ: (ΩΧ6ΟΩΛΞ-5ΥΚ).

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και  2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός 
φορέας, μαζί με την προσφορά του, κατέθεσε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

«ΒΑΛΑΣΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ»,  Επάγγελμα  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,  ΑΦΜ: 131176619,  ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΣΩΡΑΝΟΥ, Τ.Κ.: 41447, ΤΗΛ.: 2410-610170

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα και 

δ) Ένορκη Βεβαίωση (για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας)

Βάσει του άρθρου 32, παρ. 2, περίπτωση β, αα) του Ν. 4412/2016, η αναθέτουσα Αρχή 

(Δήμος  Λαρισαίων)  προσφεύγει  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη 

δημοσίευση,  όταν  στόχος  της  Σύμβασης  είναι  η  δημιουργία  ή  απόκτηση  καλλιτεχνικής 

εκδήλωσης.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως εγκριθεί 

η  Ανάθεση  Δημόσιας  Σύμβασης για  την  Επιμέλεια  και  διοργάνωση  των  μόνιμων 
καλλιτεχνικών  Δράσεων  σε  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  χώρους  του  Πάρκου  των 
Ευχών στον  οικονομικό  φορέα  «ΒΑΛΑΣΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ»,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΦΜ:  131176619,  ΔΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΛΑΜΠΡΑΚΗ  &  ΣΩΡΑΝΟΥ,  Τ.Κ.:  41447,  ΤΗΛ.:  2410-610170, 
ποσού  καθαρής  αξίας  40.322,58  πλέον  ΦΠΑ  24%,  9.677,42  συνολικής  δαπάνης 
50.000,00€.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΣΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΟΣ ΣΑΠΚΑΣ
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