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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
Σν Σκήκα Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ ηνπηθή  ζρνιηθή θνηλφηεηα πξνηίζεηαη λα 

δηνξγαλψζεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, κέζσ ησλ νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

νξγαλψλνληαη ζηα ζρνιεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε Θεαηξηθέο Οκάδεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζρνιείσλ ηεο 

Α΄ Bάζκηαο θαη Β΄ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ζχκθσλα κε 

ηνλ ΟΔΤ (ΦΔΚ 126 Β΄28/1/2013) άξζξν  9 «Γηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή Πνιηηηζηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ» (π.ρ. ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο). 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ απεπζχλεηαη ζε φζνπο καζεηέο 

ηνπ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ επηζπκνχλ θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα ηνπο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, 

πξνσζψληαο παξάιιεια ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο αμίεο φπσο: ε 

ζπκκεηνρή θαη ε ελδπλάκσζε ηεο νκαδηθφηεηαο, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο ζρνιηθήο βίαο, ε αμία ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θ.ιπ.  

Αλαιπηηθά, κέζσ ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, 

ψζηε ηα παηδηά λα έξζνπλ αληηκέησπα θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζψκα ηνπο θαη κε ηε 

ζθεληθή έθζεζε, λα θαηαλνήζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηελ Οκάδα θαη λα 

επηιέμνπλ αλ ηνπο ηαηξηάδεη ε ζθεληθή παξνπζία ή ε βνήζεηα ηεο Οκάδαο απφ άιιε 

ζθνπηά, λα ζπλεξγαζηνχλ κέζα απφ απηέο ηηο εκπεηξίεο γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη λα 

δηαζθεδάζνπλ. Παξάιιεια φκσο, ζα παξέρεη ζηα παηδηά θαη κηα επξχηεξε καζεζηαθή 

επηκφξθσζε ζε κηα πξνζπάζεηα ελαζρφιεζεο κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο ζεαηξηθήο κε ηε θηινζνθηθή ζθέςε, ηηο ηέρλεο θαη ηε δσή γεληθφηεξα.  
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ηαδηαθά κέζα απφ ηε γλσξηκία κε ηελ Οκάδα, κε ηνλ ρψξν, κε ην ζψκα ηνπο θαη 

αξγφηεξα κέζα απφ απηνζρεδηαζκνχο ηα παηδηά εθθξάδνληαη, βειηηψλνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο, νμχλνπλ ηε θαληαζία ηνπο, δηεπξχλνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη 

επαηζζεηνπνηνχληαη πξνο ηηο ηέρλεο, δηνρεηεχνληαο παξάιιεια κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν, ηελ ελέξγεηά ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο 

θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαηηθφηεηα δίρσο λα αηζζάλνληαη πηεζκέλα.  

Οη αλάδνρνη πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα νξγαλψζνπλ 

θαη λα παξνπζηάζνπλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο πλάληεζεο Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο πνπ 

δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν θαη ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ φζνη απφ 

ηνπο δεκφηεο επηζπκνχλ, είηε (θαη' εμαίξεζε) λα παξνπζηάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπιινγηθήο ηνπο εξγαζίαο ζηελ ηειεηή απνθνίηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Ζ 

ζεαηξηθή παξάζηαζε ζα παξνπζηαζηεί σο νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο 

επηβεβαίσζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε Θεαηξηθή Οκάδα θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απφ ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. 

Όπσο θάζε ρξφλν, κε ηελ 14η πλάληεζε Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο ζθνπεχνπκε λα 

αλαδείμνπκε ηα νξάκαηα, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ γηα κηα 

θαιχηεξε πφιε. Οη ζπιινγηθέο δξάζεηο ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ έρνπλ σο ζηφρν 

γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη κέζα απφ 

απηέο, ηελ ελίζρπζε ηεο αληίιεςεο γηα ηελ αιιειεγγχε, ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

έλλνηαο ηεο θνηλφηεηαο, ηνλ ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ελ ηέιεη ηελ αιιαγή 

ηεο λννηξνπίαο γηα ηνλ δεκφζην ρψξν. 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σν πξφγξακκα ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ νξγαλψλεηαη θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ καο. Σν Σκήκα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ζεαηξηθψλ 

νκάδσλ ζε φια ηα ζρνιεία ηεο πφιεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη θαηφπηλ, ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεαηξνιφγνπο 

νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ, ζα ζπληνλίζεη θαη ζα θξνληίζεη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πάληα ζε 

αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη ηελ Έλσζε. Κάζε δίκελν νη 

αλάδνρνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδνπλ ζην Σκήκα Παηδείαο κία έθζεζε ηεο 

πνξείαο ησλ Οκάδσλ κε ηηο νπνίεο έρνπλ επηθνξηηζηεί, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ππάξρεη ζσζηή επνπηεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ. 
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ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΟΜΑΓΔ ΚΑΙ ΥΩΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σα ρνιεία γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020 ζα είλαη ηα παξαθάησ: 

1. 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

2. 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

3. 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

4. 4ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

5. 5ν & 11ν Γεκνηηθά ρνιεία 

6. 6ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

7. 7ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

8. 8ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

9. 9ν Γεκνηηθφ ρνιείν  

10. 1ν Γπκλάζην  

11. 2ν Γπκλάζην 

12. 3ν Γπκλάζην 

13. 4ν Γπκλάζην 

14. 5ν Γπκλάζην 

15. 1ν Λχθεην θαη 4ν Λχθεην κία δηαζρνιηθή 

16. 2ν Λχθεην θαη 3Ο Λχθεην κηα δηαζρνιηθή  

17. Κσθψλ θαη Βαξήθνσλ 

18. ΔΠΑΛ  

Καζψο θαη αθφκα ηξεηο δηαζρνιηθέο ή δεχηεξεο ελδνζρνιηθέο Θεαηξηθέο Οκάδεο (ζε 

πεξίπησζε πνπ ζε νξηζκέλα ζρνιεία πξνθχςεη κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ κε 

πξνηεξαηφηεηα ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία). 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγεζνχλ θάπνηεο απφ ηηο πξψηεο 18 νλνκαηηζκέλεο, 

απηέο ζα απμήζνπλ αληίζηνηρα ηηο δηαζρνιηθέο ή ελδνζρνιηθέο. ην ζχλνιφ ηνπο νη 

ζεαηξηθέο νκάδεο δελ ζα μεπεξάζνπλ ηηο είθνζη κία (21).  

Γηα ηα 1ν θαη 2ν Γεκνηηθά ρνιεία, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ρψξν πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Οκάδσλ ζε φκνξα ζρνιεία εθφζνλ ππάξμεη 

θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ. 
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ΣΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 

Οη Θεαηξηθέο Οκάδεο ζα δεκηνπξγεζνχλ κε επζχλε ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ ζε θάζε 

ζρνιείν (νη δηαζρνιηθέο ζε ζπλεξγαζία δχν ζπιιφγσλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ) πάληα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ζα νξηζηεί ππεχζπλνο απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ζπιιφγνπο. Δληφο ηνπ Ηνπλίνπ, ζα πξέπεη λα πξνηαζνχλ νη ζεαηξηθέο 

νκάδεο απφ ηνπο πιιφγνπο κε ηηο κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θαη εληφο ηνπ 

επηεκβξίνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο. Απηφ ζα γίλεη κε αίηεζε 

πξνο ην Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Θα πξνεγείηαη ε 

πιήξσζε γηα φια ηα ζρνιεία φπσο απηά αλαθέξνληαη έως το νούμερο 18 στην 

παρούσα μελέτη –εθφζνλ είλαη δπλαηφλ– θαη έπεηηα κε βάζε ηνλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ ζα ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππφινηπσλ 

δηαζρνιηθψλ ή ελδνζρνιηθψλ. Ο ηειηθφο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ 

δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο είθνζη κία (21) θαη έπεηηα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν ηειηθφο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Οκάδσλ ζα είλαη ν δεζκεπηηθφο αξηζκφο γηα ηελ παξνχζα 

κειέηε. 

Κάζε Θεαηξηθή Οκάδα ζα έρεη ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ πέληε (5) θαη κέγηζην 

αξηζκφ καζεηψλ ηξηάληα (30). 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Οη αλάδνρνη ζα απαζρνινχληαη δχν (2) ψξεο ζπλνιηθά θάζε εβδνκάδα απφ αξρέο 

Οθησβξίνπ 2019 έσο θαη ηέινο Μαΐνπ 2020 επί ηέζζεξηο (4) εβδνκάδεο θάζε κήλα, 

ζχλνιν νθηψ (8) ψξεο κεληαίσο. Οη κέξεο θαη νη ψξεο πνπ ζα γίλνληαη ηα 

καζήκαηα πξφθεηηαη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ εληφο επηεκβξίνπ απφ ηηο αηηήζεηο ησλ 

πιιφγσλ Γνλέσλ πξνο ην Σκήκα Παηδείαο θαη ζα είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνπο 

αλαδφρνπο. Δηδηθά γηα ηα Γεκνηηθά θαη επεηδή ε δηαθνξέο ειηθίαο είλαη κεγάιεο, νη 

δχν ψξεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ σο εμήο: ε πξψηε ψξα γηα ηηο Α΄, Β΄, Γ΄ ηάμεηο 

θαη ε δεχηεξε γηα ηηο Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄. 

ΑΝΑΓΟΥΟ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νπζηαζηηθή επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεο απαηηείηαη ε πξφζιεςε ζεαηξνιφγσλ/εζνπνηψλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη γηα 

ηα παξαθάησ:  

 Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ην Σκήκα Παηδείαο γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Παηδείαο, ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη 

ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο Θεαηξηθέο 

Οκάδεο εθεί φπνπ ζα νξηζηνχλ σο αλάδνρνη δίλνληαο ζεκαζία ζηα εμήο: 
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― Σν κέγηζην επηηξεπφκελν φξην ζπλερφκελσλ αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ 

γηα ηα κέιε κηαο Θεαηξηθήο Οκάδαο είλαη νη ηξεηο (3). 

― Όια ηα κέιε ηεο Οκάδαο είλαη ειεχζεξα λα επηιέμνπλ ηνλ ξφιν ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηήλ θαη ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε ε ζθεληθή 

ηνπο παξνπζία, είηε ε βνήζεηα ηεο Οκάδαο κε φπνηνλ άιιν ηξφπν 

ζπλαπνθαζηζηεί απφ ηελ ίδηα, έπεηηα απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

αλαδφρνπ, φπσο: ε ζπγγξαθή, ε ζθελνζεζία, ε επηκέιεηα ζθεληθψλ ή 

θνπζηνπκηψλ, ε επηκέιεηα ηεο κνπζηθή θ.ά. 

― Σα καζήκαηα είλαη αλνηθηά θαη κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ 

ειεχζεξα φζνη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ην 

επηζπκνχλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο ηάμεο, 

δειαδή: λα δηαηεξνχλ θιεηζηά ηα θηλεηά ηνπο, λα κελ κηιάλε θαη λα κελ 

παξεκβαίλνπλ ζην κάζεκα, λα κελ εηζέξρνληαη κεηά ηελ αξρή θαη λα κελ 

εμέξρνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθφηεξα λα κελ ελνρινχλ 

κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ ιεηηνπξγία ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο. 

 Να θαηαξηίζνπλ νλνκαζηηθφ θαηάινγν ησλ παηδηψλ ηεο Οκάδαο θαη λα 

θξαηνχλ παξνπζηνιφγην ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ ή ηνπο ππεχζπλνπο 

ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ θαη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ 

πξνζέιεπζε θαη ηελ απνρψξεζε ησλ καζεηψλ. 

 Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν καζήκαηα λα 

απαζρνιήζνπλ ζεσξεηηθά ηελ Οκάδα ζε κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ ηα παηδηά ηη είλαη Θέαηξν, πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ή ην αλνηθηφ ζεαηξηθφ κάζεκα θ.ά. 

 Να απαζρνιήζνπλ ηελ Οκάδα κε καζήκαηα ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ κήλα, κε εμαηνκηθεπκέλε ζηφρεπζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αξηηφηεξεο ζθεληθήο παξνπζίαο φισλ ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ελδπλακψζνπλ ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο. 

 Έπεηηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, θαη ζίγνπξα εληφο ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ, 

νθείινπλ λα αθηεξψζνπλ έλα κάζεκα, φπνπ θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο 

κε ηελ Οκάδα λα επηιέμνπλ απφ θνηλνχ ην ζέκα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

θαη θπξίσο ην είδνο ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο κε ην νπνίν ζα ζπλερίζνπλ, λα 

εμεγήζνπλ ζηα παηδηά ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα έρνπλ αλάινγα κε ην 

είδνο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο ζεαηξηθνχ έξγνπ λα πξνηείλνπλ ζηα 

παηδηά ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά, λα δερηνχλ απφ ηελ Οκάδα πηζαλέο 

δηθέο ηεο πξνηάζεηο θαη ηειηθά λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ. Δθφζνλ κέιε 
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ηεο Οκάδαο εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγγξαθή ή γηα ηελ 

πξνζαξκνγή θεηκέλνπ, θαη νη αλάδνρνη ην θξίλνπλ σο δπλαηφ, νθείινπλ λα 

ηα ελζαξξχλνπλ θαη λα ηα θαζνδεγήζνπλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα, πάληα φκσο κέζα ζηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη απφ ην φιν 

πξφγξακκα. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηε ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία θαη έσο ηέινο Ννεκβξίνπ ε επηινγή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

δεισζεί ζην Σκήκα Παηδείαο. 

 Να ζπλεξγαζηνχλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ Οκάδα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ξφινπ ηεο ζθελνζεζίαο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη γηαηί φρη, εηδηθφηεξα 

γηα ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ζηελ ίδηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ηεο 

ζθελνζεζίαο απφ κέιε ηεο Οκάδαο.  

 Έπεηηα απφ ηελ απαξαίηεηε ζπλελλφεζε θαη ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα 

Παηδείαο, λα επηδηψμνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηθαζηηθνχο ησλ ζρνιείσλ, 

θαζψο θαη κε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ζθεληθψλ θαη 

ησλ ζεαηξηθψλ θνπζηνπκηψλ, πάληα εκπιέθνληαο θαη επεμεγψληαο ηελ φιε 

δηαδηθαζία ζηε Θεαηξηθή Οκάδα, ελδπλακψλνληαο ηηο ζπλέξγεηεο.   

 Έσο ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ λα έρνπλ νξηζηηθνπνηήζεη ηελ ηειηθή κνξθή ηεο 

ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζην Σκήκα Παηδείαο 

φιεο ηηο επί κέξνπο ιεπηνκέξεηεο, φπσο: είδνο παξάζηαζεο, ζχληνκε 

πεξηγξαθή, ηίηινο παξάζηαζεο, ζπληειεζηέο θαη αληηζηνίρηζε κε ηα κέιε 

ηεο Οκάδαο, θαζψο θαη φ,ηη άιιν κπνξεί λα αλαθεξζεί ζην πξφγξακκα ηεο 

14ης πλάληεζεο Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο. 

 Να παξνπζηάζνπλ ηηο παξαζηάζεηο κε ηηο Θεαηξηθέο ηνπο Οκάδεο, 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ζην πιαίζην ηεο 14ης πλάληεζεο Μαζεηηθήο 

Γεκηνπξγίαο, είηε (θαη' εμαίξεζε) ζηηο ηειεηέο απνθνίηεζεο. 

Οη αλάδνρνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά –πάληα ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ– γηα ην ζχλνιν ησλ 

Θεαηξηθψλ Οκάδσλ πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ην αλψηεξν κέρξη ηξεηο 

ζεαηξηθέο νκάδεο ν θαζέλαο, κε δήισζε πνπ ζα ππνβάινπλ θαη ζα αλαγξάθνπλ ηνλ  

αξηζκφ νκάδσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ (1 έσο 3 νκάδεο). Ο πξνζθέξσλ ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά, λα ππνβάιεη θαη  δήισζε ζεηξάο πξνηίκεζεο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ζρνιείσλ ε νπνία ιακβάλεηαη ππ' φςηλ ζηελ ηειηθή θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο μεθηλψληαο απφ ηηο πξνζθνξέο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη αλεβαίλνληαο, 

ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ δεισζεί. 
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Καηά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, αθνχ νινθιεξσζεί θαη αξράο ε αλάζεζε ησλ 

νκάδσλ (ζρνιείσλ) κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ζα αθνινπζήζεη θιήξσζε ζηηο 

ππφινηπεο νκάδεο (ζρνιεία) θαη ε ζεηξά πνπ ζα πξνθχςεη ζα νξίζεη θαη ηελ ζεηξά κε 

ηελ νπνία ζα αθνινπζεζεί γηα λα γίλεη ε αλάζεζε ησλ νκάδσλ (ζρνιείσλ) ζηνπο 

πξνζθέξνληεο  πάληα κε βάζε ηε ζεηξά ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο απφ ην έληππν 

ζεηξάο πξνηίκεζεο. 

ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ 

Κάζε αλάδνρνο ζα ακεηθζεί έσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 2.981,20€ γηα θάζε 

ζρνιείν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (24%), φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ 

θαζψο θαη ησλ πηζαλψλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα φιν ζπλνιηθά ην πξφγξακκα 

ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. 

Οη αλαζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν 4412/16. 

Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα έρεη ην Σκήκα Παηδείαο 

ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα θαη κε ηελ παξνχζα κειέηε θαη γηα ην πξφγξακκα έρεη 

πξνβιεθζεί πίζησζε εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 

1.000,00€, θαη ηα ππφινηπα 61.605,20€ ζα δεζκεπηνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 

2020 (ζπλνιηθφ πνζφ: 62.605,20€), ζηνλ ΚΑ 15.6471.16. κε ηίηιν «Θεαηξηθέο – 

Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο ζηα ζρνιεία ηεο Α βάζκηαο  θαη Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο»   

 

 

Αγία Παξαζθεπή  08/04/2019 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

Ζ Πξντζηακέλε     

ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ 

 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΕΑΝΖ 

 

Ζ Πξντζηακέλε  ηεο Γηεχζπλζεο             Ζ πληάμαζα  

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο    

 ΑΝΣΩΝΗΑ ΓΚΗΝΖ                     ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

 

 


