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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 4ε Απγνύζηνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 28/31-72020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Υξήζηνο Κνξδάοαλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9]
Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ζ θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 482/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο- Αληηπξόεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ- ηαθηηθό
κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ- ηαθηηθό κέινο,
δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (18) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ
Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC», (ζρεηηθό ην αξηζ. 10219/31-7-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10218/31-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγνπ Πξαζίλνπ,
Καπαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ,
Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο:
Πξνο ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα – ΘΔΜΑ:
΄΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ
Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC΄΄ - Έρνληαο ππόςε:. 1.Σνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ
Α‟ 147/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 2. Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 3. Σνπ N. 4013/2011 (ΦΔΚ Α‟ 204/15-9-2011)
«ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ
Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 4. Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α‟ 114/8-6-2006) «Κύξσζε ηνπ
Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 5. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α‟ 87/7-6-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο» 6. ησλ άξζξν 203 θαη 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 (Ν.4625/19 Αξ. 14 Παξ.1) 7. ην
άξζξν 72 παξ.1 πεξηπη.ζ θαη ηδ ηνπ Ν.3852/2010 8. ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 9.
ην άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016 10.ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016. ην Γήκν καο, ζην
πιαίζην ηνπ έξγνπ SPARC ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ D 4.1.2“Summer
Festival of Carnival in Patras and Putignano” θαη 4.1.3 “Cross fertilisation with Νetwork of
theatres”. ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζπλδεδεκέλν εηαίξν (Associated Beneficiary) ηνπ
έξγνπ «Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πάηξαο - Καξλαβάιη Πάηξαο» (ΚΔΓΖΠ), πξνηάζεθε
ην παξαθάησ πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ, ηνπ Φεζηηβάι
Θεάηξνπ, ηα νπνία ζρεδηάδνληαη λα πινπνηεζνύλ 21-27 επηεκβξίνπ 2020 θαη ζα
ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ζπγθεθξηκέλν έξγν: Καινθαηξηλό Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ 1.
Καξλαβαιηθό γθξάθηηη (6.200 € ζπκπ. ΦΠΑ) 21-27/9/2020 Γεκηνπξγία Γθξάθηηη κε ζεκαηηθή
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εκπλεπζκέλε από ην Καξλαβάιη ή ηνλ Καξαγθηόδε. Σν γθξάθηηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα
νινθιεξσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φεζηηβάι, ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ
Πάηξαο (Μαηδώλνο θαη Σξηώλ Ναπάξρσλ) από δηαθεθξηκέλν Παηξηλό Street Artist. 2.Νηύζνπ
θελνζέηεο 22-25 επηεκβξίνπ, Ώξεο 16:00-22:00, Παιαηά θαγεία. Πεξηγξαθή Δθδήισζεο Ζ
ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη κηα θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ πεξηιακβάλεη πξνβνιή ηαηληώλ κε
πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ην θαξλαβάιη-κεηακθίεζε-θαξαγθηόδε θαη βηνκαηηθό εξγαζηήξην κε
ζθνπό ηελ εθπαίδεπζε θαξλαβαιηζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηαηληώλ κε ρξήζε θηλεηνύ ή dslr κε
ηίηιν “Σν δηθό κνπ Καξλαβάιη” ζην Καξλαβάιη ηνπ 2021. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε
1.984,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ησλ εθπαηδεπηώλ, ηε
κεηαθίλεζε, δηακνλή ηνπο θαη ηηο δαπάλεο πξνβνιήο ησλ ηαηληώλ. 3.Μάζθα θαη Ήρνο -Ο Γξόκνο
ησλ Πξνζσπείσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί ζπλδηνξγάλσζε κε ηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ
Σερλώλ- ΔΑΠ Σκήκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Αθνπζηηθόο ρεδηαζκόο θαη Φεθηαθόο Ήρνο»
ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθώλ Ζκεξώλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2020 άββαην 26 επηεκβξίνπ
2020 Ώξα 8:00-11:00κ.κ. Γεκνηηθό Θέαηξν Απόιισλ θαη Πεδόδξνκνο Ζθαίζηνπ ζην ύςνο
Ακθηζεάηξνπ-ηαδίνπ. Ζ δξάζε αλαιύεηαη ζηηο παξαθάησ ππνδξάζεηο *Οκηιία Η.
Μνπξηδόπνπινπ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γξ Ησάλλε Μνπξηδόπνπινπ, Γ/ληήο ΜΠ «Αθνπζηηθόο ρεδηαζκόο
θαη Φεθηαθόο Ήρνο» ηνπ ΔΑΠ *Οκηιία Θ. Βόβνιε ζθελνγξάθνο θαη ελδπκαηνιόγνο. Ζ δνπιεηά
ηνπ πεξηιακβάλεη πάλσ από 80 ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ Διιάδα, νπεδία, Ηζιαλδία, Ηζπαλία
θαη Ρνπκαλία. Ζ θαιιηηερληθή ηνπ έξεπλα αθνξά ζην πξνζσπείν ζην Αξραίν Γξάκα θαη ζην
Δπξσπατθό Θέαηξν ηνπ 20νπ Αηώλα. Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην Dramatic Institute - ηνθρόικε,
2007-2010, ζπληδξπηήο ηνπ Independent Performing Arts Festival page_31- Αζήλα θαη
Δπηκειεηήο ηεο Διιεληθήο εζληθήο εθπξνζώπεζεο ζηε δηεζλή έθζεζε Prague Quadrennial of
Performance Design and Space 2015. *Βησκαηηθό εξγαζηήξην (από ηε ζεσξία ζηε πξάμε θαη
αλάπνδα) πάλσ ζηε ηειεηνπξγία ηεο κάζθαο θαη ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηεο ζηε ζπγρξνλία. Πσο ηα
θαηαγσγηθά ζηνηρεία ηεο αλίρλεπζεο ησλ θπζηθώλ ζσκαηηθώλ αληερήζεσλ νδήγεζαλ ζηελ
επηλόεζε ηεο κάζθαο(πξνζσπείνπ) ζηα δηάθνξα ηειεηνπξγηθά αλά ηνλ πιαλήηε; θαη πσο
πεξάζακε ζηελ πιένλ αηζζεηηθή παξαζηαζηαθή ηεο ρξήζε κε ηελ επηλόεζε ηεο Αξραίαο
Σξαγσδίαο; Σν εξγαζηήξην(LAB) ιεηηνπξγεί σο κία in situ δεκηνπξγία κηαο ηειεηήο βαζηζκέλεο
ζηηο αληερήζεηο θαη ηα θσλεηηθά ηνπία κε ηνλ θαζεγεηή Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ
Ησάλλεο Μήηξνπ. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή ηνπ θ Η. Μήηξνπ αλέξρεηαη ζε 4.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 4. Μεηακόξθσζηο-Μέζεμηο Οκαδηθή εηθαζηηθή έθζεζε ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο 21 έσο ηηο 27 επηεκβξίνπ, Παιαηά θαγεία. Ζ έθζεζε ζα έρεη σο
θεληξηθό ζέκα έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο ην Καξλαβάιη σο Πξάμε Μεηακόξθσζεο, Μύεζεο,
Μέζεμεο από ηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο, ηα ιατθά δξώκελα κέρξη ηε ζύγρξνλε θαιιηηερληθή ηνπ
δηάζηαζε θαη ππόζηαζε. ηόρνο ε βίσζε κηαο πνιπεπίπεδεο θαη πνιιαπιήο αηζζεηηθήο εηθαζηηθήο
εκπεηξίαο δίλνληαο έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Καξλαβαιηνύ. Ζ θαιιηηερληθή
Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 2.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη ηελ επηκέιεηα
ηεο έθζεζεο από ηηαιίδα επηκειήηξηα –ηζηνξηθό ηέρλεο. 5.Μνπζηθνρνξεπηηθή Παξάζηαζε κε ηνπο
Encardia 23/9/2020, Παιαηά θαγεία. Έλα μερσξηζηό κνπζηθνρνξεπηηθό πξόγξακκα ζα
παξνπζηάζνπλ νη Encardia. Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ πνπ δήζακε όινη γέλλεζαλ λέεο
ηδέεο, λέεο ηζηνξίεο, θαηλνύξγηα ερνρξώκαηα. Από ηε Νόηηα Ηηαιία κέρξη ηα βνπλά ηεο Ζπείξνπ
Διιεληθνί θαη Μεζνγεηαθνί ήρνη θαη ξπζκνί ζπλνκηινύλ κέζα από επθάληαζηεο ελνξρεζηξώζεηο,
ηε δεμηνηερλία ησλ κνπζηθώλ θαη ηελ ραξαθηεξηζηηθή θαη εκπλεπζκέλε παξνπζία ησλ ρνξεπηώλ.Ζ
θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 8.035,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη:
*Καιιηηερληθέο ακνηβέο *Ακνηβέο ηερληθώλ ήρνπ θαη θσηηζκνύ *Γηακνλέο *Μεηαθνξηθά έμνδα
*Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη παξαθξαηνύκελνη θόξνη *Ζρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε 6.Υάιθηλα
Ζρνρξώκαηα 22/9/2020, Κέληξν πόιεο.Με ηνπο ήρνπο θνκκαηηώλ ηνπ Μπξέθνβηηο ηνπ
Λαδάξνβηηο ηνπ Μάξθνβηηο αιιά θαη παξαδνζηαθώλ θνκκαηηώλ από ηα ξνπγθάηζηα ηεο Κνδάλεο,
ηεο Φιώξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο ε κπάληα «ΥΑΛΚΗΝΑ ΖΥΟΥΡΧΜΑΣΑ» από ηεο πξώηεο
κεζεκεξηαλέο ώξεο (12.00 πεξίπνπ) ζα γίλεη πξνάγγεινο όισλ απηώλ πνπ ζ΄ αθνινπζήζνπλ θαη ην
απόγεπκα αιιά θαη γηα όιν ην πξόγξακκα ησλ εκεξώλ ηνπ Φεζηηβάι. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή
αλέξρεηαη ζε 3.100,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη: *Ακνηβή ησλ έμη
θαιιηηερλώλ (θιαξίλν 1, ράιθηλα 3, θξνπζηά 2) *Μεηαθνξά ησλ θαιιηηερλώλ *Γηακνλή ησλ
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θαιιηηερλώλ *Γηαηξνθή ησλ θαιιηηερλώλ 7. πλαπιία Πνιπθσληθήο 25/9/2020, Αξθηηθό
Γηακέξηζκα. Ζ ζπλαπιία, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο κηζήο ώξαο, ζα έρεη ζέκα ηξαγνύδηα, πνπ
ζπλάδνπλ κε ην πλεύκα ηεο εθδήισζεο απηήο θαη ζα πινπνηεζνύλ από ηε ρνιή ηνπ ύγρξνλνπ
ηξαγνπδηνύ [ηάμε Υξύζαο Παληαδνπνύινπ], ηνπ ΧΓΔΗΟΤ ηνπ Οξγαληζκνύ καο. Θα κεηάζρνπλ 56 ηξαγνπδηζηέο θαη κηθξή Οξρήζηξα 4 κνπζηθώλ [πηάλν, θηζάξα, κπάζν, ληξακο]. Ζ θαιιηηερληθή
Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 1.240,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ησλ
κνπζηθώλ θαη ηεο ρνξσδίαο. 8.H δηθή καο „‟bright‟‟ ηζηνξία 24/9/2020, Παιαηά θαγεία. Ζ
νρηακειήο, κνπζηθά ηαιαληνύρα ζύλζεζε, ζα θάλεη θάζε show αμέραζην. Μνπζηθό είδνο πνπ καο
αληηπξνζσπεύεη είλαη ε Disco/Funk κε ζηνηρεία Soul/RNB. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε
1.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δαπάλεο ησλ κνπζηθώλ ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο. 9. Σα εμ‟ ακάμεο 22&25/9/2020, Iζηνξηθό Kέληξν, 23/9/2020 Νόηην Γηακέξηζκα,
24/9/2020 Αλαηνιηθό δηακέξηζκα Έλα ζαηπξηθό δξώκελν από ην Δξαζηηερληθό ρήκα Πάηξαο
«Ρεθελέ» παξκέλν από ην ιεύθσκα «πλνκήιηθνη» ηνπ Αξθά. Δπηιέρηεθε γηαηί ε ηξίηε ειηθία
εζράησο, πεξλάεη δύζθνιεο κέξεο αιιά κάρεηαη θαη ηα θαηαθέξλεη ελάληηα ζην δόθν πνπ καο
πεξηβάιεη. Σν δξώκελν είλαη δηάξθεηαο κηζήο ώξαο (2-3 παξαζηάζεηο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020)
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 1.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη
όιεο ηηο δαπάλεο ησλ κνπζηθώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πεξηιακβάλεη: 1) θεληθά ζθεύε πνπ ζα
θαηαζθεπάζνπκε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δξώκελνπ. 2) Κνζηνύκηα θαη κάζθεο επίζεο, ΠΗΣΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ ησλ εξώσλ ηνπ Αξθά. 3) θελνζεζία θαη πξσηόηππε κνπζηθή. 4) πκκεηνρή 5
εζνπνηώλ. 5)Μεηαθνξηθά εζνπνηώλ, θνζηνπκηώλ θαη ζθεληθώλ από θαη πξνο ηνπο ρώξνπο ησλ
παξαζηάζεσλ 10. Αθηέξσκα ζηνλ Παηξηλό θαξλαβαιηζηή Μηραιόπνπιν Ξεθηλώληαο έλα θύθιν
εθδειώζεσλ πνπ ηα επόκελα ρξόληα ζα ζπκπεξηιάβνπλ θαη άιια αθηεξώκαηα, ην αθηέξσκα ζηνλ
εκβιεκαηηθό Παηξηλό Καξλαβαιηζηή σηήξε Μηραιόπνπιν πνπ έρεη αθήζεη ηζρπξό απνηύπσκα
ζηελ ηζηνξία θαη απνηειεί ζπλάκα κηα πεξίπησζε κε ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ζην θάζκα ηνπ
Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ, θξίλεηαη σο κηα ηδαληθή έλαξμε, ζα δεκηνπξγεζεί κηα ηαηλία ληνθηκαληέξ
κε καξηπξίεο θαη αξρεηαθό πιηθό, ε νπνία ζα πξνβιεζεί ζην πιαίζην ηνπ θεζηηβάι θαη ελδέρεηαη
λα πιαηζησζεί από κηα ζπδήηεζε/δξώκελν κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζπλνδνηπόξσλ ηνπ ζηελ
Καξλαβαιηθή απηή δηαδξνκή. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ληνθηκαληέξ θαη
θάζε ελδερόκελνπ θόζηνπο ηεο εθδήισζεο, αλέξρεηαη ζε 5.140,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α 11. Χο Πόηε…27/9/2020 Aξθηηθό Γηακέξηζκα Θεαηξηθή παξάζηαζε: «Χο Πόηε…»,
ρξνληθή Γηάξθεηα: 1 ώξα, Αξηζκόο παξαζηάζεσλ: 1 ή 2 παξαζηάζεηο Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή
αλέξρεηαη ζε 8.838,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη: *Ακνηβέο ηξηώλ
εζνπνηώλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξνβώλ. *Ακνηβέο ζπληειεζηώλ, θελνζέηεο, ζθελνγξάθνοελδπκαηνιόγνο, ζρεδηαζκόο θσηηζκώλ. - *ύλνιν έμη εξγαδόκελνη + ΑΜΚΔ θαη ελνηθίαζε ρώξνπ
πξνβώλ γηα έλα κήλα. 14. «γελίηζαξνη & κπνύιεο»- «καζθαξάδεο θαη κπνύιεο» Αγ. Νηθνιάνπ
κεηαμύ Μαηδώλνο θαη Ρήγα Φεξαίνπ, 22/9/2020. πκκεηνρή ηνπ Υνξεπηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ κε παξνπζίαζε δύν δηαθνξεηηθώλ εζίκσλ ζπλπθαζκέλεο κε ηηο κπνύιεο, «γελίηζαξνη &
κπνύιεο» από ηε Νάνπζα θαη «καζθαξάδεο θαη κπνύιεο» από ηε Πάηξα. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή
αλέξρεηαη ζε 5.481,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη ηε θαηαζθεπή, θνξεζηώλ
θαη εμαξηεκάησλ γελίηζαξνπ θαη κπνύιαο 15.Παηδηθόο Κξπκκέλνο Θεζαπξόο 26/9/2020, Πιαδ Ο
ληθεηήο ηνπ θεηηλνύ θξπκκέλνπ Θεζαπξνύ 2020 πιήξσκα 159 ζα δηνξγαλώζεη παηρλίδη
Κξπκκέλνπ Θεζαπξνύ γηα παηδηά. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 3.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δαπάλεο δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνύ.
Φεζηηβάι Θεάηξνπ 1. αξάληα πέληε (θνξσλν) Γηάλλεδεο 25&27/9/2020 Αξθηηθό Γηακέξηζκα &
Παιαηά θαγεία. Μηα θσκηθή επηζεώξεζε γηα ηε ηξειή Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα γεκάηε κε
κηθξόηεξεο θαη κεγαιύηεξεο θαζεκεξηλέο κεηακνξθώζεηο, κε ή ρσξίο ηό. Απνηειείηαη από πνιιέο
ζύληνκεο θσκηθέο ηζηνξίεο ζνπξεαιηζκνύ θαη αιήζεηαο, πνπ είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ηξαγηθέο θαη
πνιύ αζηείεο. Όινη νη ήξσεο ηεο παξάζηαζεο ιέγνληαη Γηάλλεδεο θαη είλαη ηαμηηδήδεο,
δεκνζηνγξάθνη, αεξνζπλνδνί, ζύδπγνη, Πξνπαηδήδεο, θαπληζηέο, αληη-θαπληζηέο, απνιπκέλνη,
λεθξνί, δσληαλνί, λεθξνζάθηεο, ξαδηνθσληθνί παξαγσγνί, αζηνί, ρσξηάηεο, θίινη, πξνδόηεο,
ηεζιηκκέλνη, κηθξνβηνθνβηθνί, πινύζηνη, αζζελείο, γηαηξνί, ππάιιεινη ζνππεξκάξθεη, ζπξσξνί,
δειαδή όινη καο, όινη εκείο, όινη νη Γηάλλεδεο απηνύ ηνπ θόζκνπ, ηαπηνρξόλσο ζπκσκέλνη θαη
ραιαξνί, βνιεκέλνη θαη επαλαζηαηεκέλνη, θαλνληθνί εκίηξεινη. Μηα παξάζηαζε κε ακέηξεηεο
κεηακνξθώζεηο θαη ζπλερείο ελαιιαγέο ξόισλ από εζνπνηνύο πνιπεξγαιεία! Ζ θαιιηηερληθή
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Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 11.753,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα:
θείκελα – ζηίρνη, ζθελνζεζία - νξγάλσζε παξαγσγήο, επηκέιεηα θνζηνπκηώλ – ζθεληθώλ,
εξκελεία – ηξαγνύδη, ρεηξηζκόο θνλζόιαο θσηηζκνύ, δηαζθεπέο – ερνγξαθήζεηο, ελνηθίαζε ρώξνπ
γηα πξόβεο. 2.Πξαμαγόξα ή ην θάιεζκα ζηε κεηακθίεζε 22&24/9/2020 Παιαηά θαγεία & Νόηην
δηακέξηζκα. Λατθό κηνύδηθαι βαζηζκέλν ζηηο „‟Δθθιεζηάδνπζεο‟‟ κε ζηνηρεία ζεάηξνπ, ρνξνύ,
θακπαξέ, θαη ηξαγνύδη. Ζ Πξαμαγόξα θαη κηα νκάδα γπλαηθώλ κεηακθηέδνληαη ζε άληξεο κε
ζθνπό λα πάξνπλ ηελ εμνπζία. ηόρνο ηνπο ηα αηώληα δεηήκαηα: δηθαηνζύλε, ηζόηεηα, ίζε
θαηαλνκή πινύηνπ θαη αγαζώλ, δηθαίσκα ζηνλ έξσηα θιπ. ηόρνο είλαη λα πξνβιεζεί ν αγώλαο
ησλ γπλαηθώλ κέζα ζηνπο αηώλεο. Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 10.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα θόζηνο Παξαγσγήο-Ακνηβή
πληειεζηώλ & Καιιηηερλώλ. ην πνζό ησλ 10.000,00 € κεηθηά πέξαλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ησλ θαιιηηερλώλ, ε αγνξά θνζηνπκηώλ, αληηθεηκέλσλ θηι., studio
ερνγξαθήζεσλ-πξόβεο ζην studio θιπ. 3.Εεηείηαη θιόνπλ 22/9/2020 Παξάζηαζε κε αθξνβαηηθά
ζην ζρνιείν πνπ δεκηνπξγείηαη ην γθξάθηηη 26/9/2020 Νόηην δηακέξηζκα. Έμη θιόνπλ πξνζπαζνύλ
απεγλσζκέλα λα πξνζιεθζνύλ ζε έλα ζέαηξν πνπ έρεη βάιεη αγγειία θαη δεηά ην λνύκεξν κε ηελ
θαηαπιεθηηθόηεξε κεηακόξθσζε. Οη θιόνπλ πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ θπζηθά ηνλ θαιύηεξν ηνπο
εαπηό βάδνληαο όκσο ηξηθινπνδηά ν έλαο ζηνλ άιινλ. Πνηνο ηειηθά ζα πάξεη ηελ ζέζε; Πσο
ηειηθά κπνξεί λα γίλεη ε θαιύηεξε κεηακόξθσζε; Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 7.936,00
€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πεξηιακβάλεη ακνηβέο θιόνπλ-αθξνβάηεο θαη ακνηβέο
κνπζηθώλ. Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο θαη νη ρώξνη ησλ εθδειώζεσλ ελδέρεηαη λα
ηξνπνπνηεζνύλ. Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 52.498,00 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ
Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη 29.689 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ,
ζύλνιν 82.187,00 €, ηα νπνία ζα θαιπθηνύλ από ηνλ Κ.Α. 15-6117.66006 κε ηίηιν «Γηεμαγσγή
Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ, Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη ελαξθηήξηαο εθδήισζεο ηνπ
Κόκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del. 3.1.3-4.1.2-4.1.3) ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC,
“Διιάδα- Ηηαιία 2014-2020”». - Παξαθαινύκε Να εμεηδηθεύζεηε ην πνζό ησλ 82.187,00 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6117.66006 κε ηίηιν «Γηεμαγσγή Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ,
Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη ελαξθηήξηαο εθδήισζεο ηνπ Κόκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del.
3.1.3-4.1.2-4.1.3) ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC, “Διιάδα- Ηηαιία 2014-2020”», ζύκθσλα κε
ην παξαπάλσ αλαιπηηθό Πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη
ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ. Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγνπ Πξαζίλνπ, Καπαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ.
Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ.
Με ηελ δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο, νη θ.θ. Αζαλάζηνο
Αζαλαζόπνπινο, Σζηκπνύθεο Ησάλθεο θαη Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ
«ιεπθό», θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην
κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην
ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη
ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(7 ζεηηθέο ςήθνη)

Έρνληαο ππόςε:.
1. Σν Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α‟ 147/8-8-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
2. Σν N. 4013/2011 (ΦΔΚ Α‟ 204/15-9-2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ»
3. Σν Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α‟ 114/8-6-2006) « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
4. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α‟ 87/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
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5.
6.
7.
8.
9.

Σα άξζξα 203 θαη 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 (Ν.4625/19 Αξ. 14 Παξ.1)
Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3)
Σελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016
Σν άξζξν 32Α ηνπ Ν.4412/2016
Σν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016

Δμεηδηθεύεη πίζησζε πνζνύ 82.187,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6117.66006 κε ηίηιν
«Γηεμαγσγή Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ, Φεζηηβάι Θεάηξνπ θαη ελαξθηήξηαο
εθδήισζεο ηνπ Κόκβνπ Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο (Del. 3.1.3-4.1.2-4.1.3) ηνπ έξγνπ κε
αθξσλύκην SPARC, “Διιάδα- Ηηαιία 2014-2020”», γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ
Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ SPARC, ζύκθσλα κε
ην αλαιπηηθό Πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ηνπ
Φεζηηβάι Θεάηξνπ.
Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 52.498,00 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Καινθαηξηλνύ
Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ θαη ζε 29.689,00 € γηα ηηο εθδειώζεηο ηνπ Φεζηηβάι Θεάηξνπ, ζύλνιν
82.187,00 €.
Διευκρινίζεται ότι:
ην Γήκν, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ SPARC, ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
παξαδνηέσλ D 4.1.2 “Summer Festival of Carnival in Patras and Putignano” θαη 4.1.3 “Cross
fertilisation with Νetwork of theatres”.
ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζπλδεδεκέλν εηαίξν (Associated Beneficiary) ηνπ έξγνπ
«Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πάηξαο - Καξλαβάιη Πάηξαο» (ΚΔΓΖΠ), πξνηάζεθε ην
παξαθάησ πξόγξακκα εθδειώζεσλ ηνπ Καινθαηξηλνύ Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ, ηνπ Φεζηηβάι
Θεάηξνπ, ηα νπνία ζρεδηάδνληαη λα πινπνηεζνύλ 21-27 επηεκβξίνπ 2020 θαη ζα
ρξεκαηνδνηεζνύλ από ην ζπγθεθξηκέλν έξγν:
Καινθαηξηλό Φεζηηβάι Καξλαβαιηνύ
1. Καξλαβαιηθό γθξάθηηη (6.200 € ζπκπ. ΦΠΑ)
21-27/9/2020
Γεκηνπξγία Γθξάθηηη κε ζεκαηηθή εκπλεπζκέλε από ην Καξλαβάιη ή ηνλ Καξαγθηόδε. Σν
γθξάθηηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα νινθιεξσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φεζηηβάι, ζην ζρνιηθό
ζπγθξόηεκα ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Πάηξαο (Μαηδώλνο θαη Σξηώλ Ναπάξρσλ) από δηαθεθξηκέλν
Παηξηλό Street Artist.
2. Νηύζνπ θελνζέηεο
22-25 επηεκβξίνπ, Ώξεο 16:00-22:00, Παιαηά θαγεία
Πεξηγξαθή Δθδήισζεο
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη κηα θαιιηηερληθή εθδήισζε πνπ πεξηιακβάλεη πξνβνιή ηαηληώλ
κε πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ην θαξλαβάιη-κεηακθίεζε-θαξαγθηόδε θαη βηνκαηηθό εξγαζηήξην κε
ζθνπό ηελ εθπαίδεπζε θαξλαβαιηζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ηαηληώλ κε ρξήζε θηλεηνύ ή dslr κε
ηηηιν “Σν δηθό κνπ Καξλαβάιη” ζην Καξλαβάιη ηνπ 2021.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 1.984,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ησλ εθπαηδεπηώλ, ηε κεηαθίλεζε, δηακνλή ηνπο θαη ηηο δαπάλεο
πξνβνιήο ησλ ηαηληώλ.
3. Μάζθα θαη Ήρνο -Ο Γξόκνο ησλ Πξνζσπείσλ
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί ζπλδηνξγάλσζε κε ηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ- ΔΑΠ
Σκήκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Αθνπζηηθόο ρεδηαζκόο θαη Φεθηαθόο Ήρνο» ζην πιαίζην ησλ
Δπξσπατθώλ Ζκεξώλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2020
άββαην 26 επηεκβξίνπ 2020 Χξα 8:00-11:00κ.κ.
Γεκνηηθό Θέαηξν Απόιισλ θαη Πεδόδξνκνο Ζθαίζηνπ ζην ύςνο Ακθηζεάηξνπ-ηαδίνπ
Ζ δξάζε αλαιύεηαη ζηηο παξαθάησ ππνδξάζεηο
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• Οκηιία Η. Μνπξηδόπνπινπ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο
Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γξ Ησάλλε Μνπξηδόπνπινπ, Γ/ληήο ΜΠ
«Αθνπζηηθόο ρεδηαζκόο θαη Φεθηαθόο Ήρνο» ηνπ ΔΑΠ
• Οκηιία Θ. Βόβνιε ζθελνγξάθνο θαη ελδπκαηνιόγνο. Ζ δνπιεηά ηνπ πεξηιακβάλεη πάλσ από 80
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ Διιάδα, νπεδία, Ηζιαλδία, Ηζπαλία θαη Ρνπκαλία. Ζ
θαιιηηερληθή ηνπ έξεπλα αθνξά ζην πξνζσπείν ζην Αξραίν Γξάκα θαη ζην Δπξσπατθό Θέαηξν
ηνπ 20νπ Αηώλα. Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ζην Dramatic Institute - ηνθρόικε, 2007-2010,
ζπληδξπηήο ηνπ Independent Performing Arts Festival page_31- Αζήλα θαη Δπηκειεηήο ηεο
Διιεληθήο εζληθήο εθπξνζώπεζεο ζηε δηεζλή έθζεζε Prague Quadrennial of Performance
Design and Space 2015.
• Βησκαηηθό εξγαζηήξην (από ηε ζεσξία ζηε πξάμε θαη αλάπνδα) πάλσ ζηε ηειεηνπξγία ηεο
κάζθαο θαη ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηεο ζηε ζπγρξνλία. Πσο ηα θαηαγσγηθά ζηνηρεία ηεο
αλίρλεπζεο ησλ θπζηθώλ ζσκαηηθώλ αληερήζεσλ νδήγεζαλ ζηελ επηλόεζε ηεο
κάζθαο(πξνζσπείνπ) ζηα δηάθνξα ηειεηνπξγηθά αλά ηνλ πιαλήηε; θαη πσο πεξάζακε ζηελ
πιένλ αηζζεηηθή παξαζηαζηαθή ηεο ρξήζε κε ηελ επηλόεζε ηεο Αξραίαο Σξαγσδίαο; Σν
εξγαζηήξην(LAB) ιεηηνπξγεί σο κία in situ δεκηνπξγία κηαο ηειεηήο βαζηζκέλεο ζηηο
αληερήζεηο θαη ηα θσλεηηθά ηνπία κε ηνλ θαζεγεηή Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ
Ησάλλεο Μήηξνπ.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή ηνπ θ. Η. Μήηξνπ αλέξρεηαη ζε 4.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α
4. Μεηακόξθσζηο-Μέζεμηο
Οκαδηθή εηθαζηηθή έθζεζε ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο 21 έσο ηηο 27 επηεκβξίνπ,
Παιαηά θαγεία
Ζ έθζεζε ζα έρεη σο θεληξηθό ζέκα έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο ην Καξλαβάιη σο Πξάμε
Μεηακόξθσζεο, Μύεζεο, Μέζεμεο από ηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο, ηα ιατθά δξώκελα κέρξη ηε
ζύγρξνλε θαιιηηερληθή ηνπ δηάζηαζε θαη ππόζηαζε. ηόρνο ε βίσζε κηαο πνιπεπίπεδεο θαη
πνιιαπιήο αηζζεηηθήο εηθαζηηθήο εκπεηξίαο δίλνληαο έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
Καξλαβαιηνύ.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 2.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη ηελ επηκέιεηα ηεο έθζεζεο από ηηαιίδα επηκειήηξηα –ηζηνξηθό ηέρλεο.
5. Μνπζηθνρνξεπηηθή Παξάζηαζε κε ηνπο Encardia
23/9/2020, Παιαηά θαγεία
Έλα μερσξηζηό κνπζηθνρνξεπηηθό πξόγξακκα ζα παξνπζηάζνπλ νη Encardia. Οη ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ πνπ δήζακε όινη γέλλεζαλ λέεο ηδέεο, λέεο ηζηνξίεο, θαηλνύξγηα
ερνρξώκαηα. Από ηε Νόηηα Ηηαιία κέρξη ηα βνπλά ηεο Ζπείξνπ Διιεληθνί θαη Μεζνγεηαθνί ήρνη
θαη ξπζκνί ζπλνκηινύλ κέζα από επθάληαζηεο ελνξρεζηξώζεηο, ηε δεμηνηερλία ησλ κνπζηθώλ θαη
ηελ ραξαθηεξηζηηθή θαη εκπλεπζκέλε παξνπζία ησλ ρνξεπηώλ.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 8.035,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη:
 Καιιηηερληθέο ακνηβέο
 Ακνηβέο ηερληθώλ ήρνπ θαη θσηηζκνύ
 Γηακνλέο
 Μεηαθνξηθά έμνδα
 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη παξαθξαηνύκελνη θόξνη
 Ζρεηηθή θαη θσηηζηηθή θάιπςε
6. Υάιθηλα Ζρνρξώκαηα
22/9/2020, Κέληξν πόιεο
Με ηνπο ήρνπο θνκκαηηώλ ηνπ Μπξέθνβηηο ηνπ Λαδάξνβηηο ηνπ Μάξθνβηηο αιιά θαη
παξαδνζηαθώλ θνκκαηηώλ από ηα ξνπγθάηζηα ηεο Κνδάλεο, ηεο Φιώξηλαο θαη ηεο Καζηνξηάο ε
κπάληα «ΥΑΛΚΗΝΑ ΖΥΟΥΡΧΜΑΣΑ» από ηεο πξώηεο κεζεκεξηαλέο ώξεο (12.00 πεξίπνπ) ζα
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γίλεη πξνάγγεινο όισλ απηώλ πνπ ζ‟ αθνινπζήζνπλ θαη ην απόγεπκα αιιά θαη γηα όιν ην
πξόγξακκα ησλ εκεξώλ ηνπ Φεζηηβάι.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 3.100,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη:
• Ακνηβή ησλ έμη θαιιηηερλώλ (θιαξίλν 1, ράιθηλα 3, θξνπζηά 2)
• Μεηαθνξά ησλ θαιιηηερλώλ
• Γηακνλή ησλ θαιιηηερλώλ
• Γηαηξνθή ησλ θαιιηηερλώλ
7. πλαπιία Πνιπθσληθήο
25/9/2020, Αξθηηθό Γηακέξηζκα
Ζ ζπλαπιία, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο κηζήο ώξαο, ζα έρεη ζέκα ηξαγνύδηα, πνπ ζπλάδνπλ κε ην
πλεύκα ηεο εθδήισζεο απηήο θαη ζα πινπνηεζνύλ από ηε ρνιή ηνπ ύγρξνλνπ ηξαγνπδηνύ [ηάμε
Υξύζαο Παληαδνπνύινπ], ηνπ ΧΓΔΗΟΤ ηνπ Οξγαληζκνύ καο. Θα κεηάζρνπλ 5-6 ηξαγνπδηζηέο
θαη κηθξή Οξρήζηξα 4 κνπζηθώλ [πηάλν, θηζάξα, κπάζν, ληξακο].
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 1.240,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ησλ κνπζηθώλ θαη ηεο ρνξσδίαο.
8. H δηθή καο ‘’bright’’ ηζηνξία
24/9/2020, Παιαηά θαγεία
Ζ νρηακειήο, κνπζηθά ηαιαληνύρα ζύλζεζε, ζα θάλεη θάζε show αμέραζην. Μνπζηθό είδνο
πνπ καο αληηπξνζσπεύεη είλαη ε Disco/Funk κε ζηνηρεία Soul/RNB.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 1.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δαπάλεο ησλ κνπζηθώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
9. Σα εμ’ ακάμεο
22 & 25/9/2020, Iζηνξηθό Kέληξν, 23/9/2020 Νόηην Γηακέξηζκα, 24/9/2020 Αλαηνιηθό
δηακέξηζκα
Έλα ζαηπξηθό δξώκελν από ην Δξαζηηερληθό ρήκα Πάηξαο «Ρεθελέ» παξκέλν από ην
ιεύθσκα «πλνκήιηθνη» ηνπ Αξθά. Δπηιέρηεθε γηαηί ε ηξίηε ειηθία εζράησο, πεξλάεη δύζθνιεο
κέξεο αιιά κάρεηαη θαη ηα θαηαθέξλεη ελάληηα ζην δόθν πνπ καο πεξηβάιεη.
Σν δξώκελν είλαη δηάξθεηαο κηζήο ώξαο (2-3 παξαζηάζεηο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020)
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 1.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δαπάλεο ησλ κνπζηθώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
πεξηιακβάλεη:
1. θεληθά ζθεύε πνπ ζα θαηαζθεπάζνπκε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δξώκελνπ.
2. Κνζηνύκηα θαη κάζθεο επίζεο, ΠΗΣΑ ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ ησλ εξώσλ ηνπ Αξθά.
3. θελνζεζία θαη πξσηόηππε κνπζηθή.
4. πκκεηνρή 5 εζνπνηώλ.
5. Μεηαθνξηθά εζνπνηώλ, θνζηνπκηώλ θαη ζθεληθώλ από θαη πξνο ηνπο ρώξνπο ησλ
παξαζηάζεσλ
10.
Αθηέξσκα ζηνλ Παηξηλό θαξλαβαιηζηή Μηραιόπνπιν
Ξεθηλώληαο έλα θύθιν εθδειώζεσλ πνπ ηα επόκελα ρξόληα ζα ζπκπεξηιάβνπλ θαη άιια
αθηεξώκαηα, ην αθηέξσκα ζηνλ εκβιεκαηηθό Παηξηλό Καξλαβαιηζηή σηήξε Μηραιόπνπιν πνπ
έρεη αθήζεη ηζρπξό απνηύπσκα ζηελ ηζηνξία θαη απνηειεί ζπλάκα κηα πεξίπησζε κε ηδηαίηεξα
γλσξίζκαηα ζην θάζκα ηνπ ηνπ Παηξηλνύ Καξλαβαιηνύ, θξίλεηαη σο κηα ηδαληθή έλαξμε, ζα
δεκηνπξγεζεί κηα ηαηλία ληνθηκαληέξ κε καξηπξίεο θαη αξρεηαθό πιηθό, ε νπνία ζα πξνβιεζεί ζην
πιαίζην ηνπ θεζηηβάι θαη ελδέρεηαη λα πιαηζησζεί από κηα ζπδήηεζε/δξώκελν κε ηελ ζπκκεηνρή
ησλ ζπλνδνηπόξσλ ηνπ ζηελ Καξλαβαιηθή απηή δηαδξνκή.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ληνθηκαληέξ θαη θάζε ελδερόκελνπ θόζηνπο ηεο
εθδήισζεο, αλέξρεηαη ζε 5.140,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α
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11.
Χο Πόηε…
27/9/2020 Aξθηηθό Γηακέξηζκα
Θεαηξηθή παξάζηαζε: «Χο Πόηε…», ρξνληθή Γηάξθεηα : 1 ώξα, Αξηζκόο παξαζηάζεσλ: 1 ή 2
παξαζηάζεηο
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 8.838,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη:
 Ακνηβέο ηξηώλ εζνπνηώλ γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξνβώλ.
 Ακνηβέο ζπληειεζηώλ, θελνζέηεο, ζθελνγξάθνο- ελδπκαηνιόγνο, ζρεδηαζκόο θσηηζκώλ.
 ύλνιν έμη εξγαδόκελνη + ΑΜΚΔ θαη ελνηθίαζε ρώξνπ πξνβώλ γηα έλα κήλα.
12. «γελίηζαξνη & κπνύιεο»- «καζθαξάδεο θαη κπνύιεο»
Αγ. Νηθνιάνπ κεηαμύ Μαηδώλνο θαη Ρήγα Φεξαίνπ, 22/9/2020
πκκεηνρή ηνπ Υνξεπηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε παξνπζίαζε δύν δηαθνξεηηθώλ
εζίκσλ ζπλπθαζκέλεο κε ηηο κπνύιεο, «γελίηζαξνη & κπνύιεο» από ηε Νάνπζα θαη «καζθαξάδεο
θαη κπνύιεο» από ηε Πάηξα.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 5.481,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη ηε θαηαζθεπή, θνξεζηώλ θαη εμαξηεκάησλ γελίηζαξνπ θαη κπνύιαο
13. Παηδηθόο Κξπκκέλνο Θεζαπξόο
26/9/2020, Πιαδ
Ο ληθεηήο ηνπ θεηηλνύ θξπκκέλνπ Θεζαπξνύ 2020 πιήξσκα 159 ζα δηνξγαλώζεη παηρλίδη
Κξπκκέλνπ Θεζαπξνύ γηα παηδηά.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 3.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δαπάλεο δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνύ.
Φεζηηβάι Θεάηξνπ
1. αξάληα πέληε (θνξσλν)Γηάλλεδεο
25&27/9/2020 Αξθηηθό Γηακέξηζκα & Παιαηά θαγεία
Μηα θσκηθή επηζεώξεζε γηα ηε ηξειή Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα γεκάηε κε κηθξόηεξεο θαη
κεγαιύηεξεο θαζεκεξηλέο κεηακνξθώζεηο, κε ή ρσξίο ηό. Απνηειείηαη από πνιιέο ζύληνκεο
θσκηθέο ηζηνξίεο ζνπξεαιηζκνύ θαη αιήζεηαο, πνπ είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ηξαγηθέο θαη πνιύ
αζηείεο. Όινη νη ήξσεο ηεο παξάζηαζεο ιέγνληαη Γηάλλεδεο θαη είλαη ηαμηηδήδεο, δεκνζηνγξάθνη,
αεξνζπλνδνί, ζύδπγνη, Πξνπαηδήδεο, θαπληζηέο, αληη-θαπληζηέο, απνιπκέλνη, λεθξνί, δσληαλνί,
λεθξνζάθηεο, ξαδηνθσληθνί παξαγσγνί, αζηνί, ρσξηάηεο, θίινη, πξνδόηεο, ηεζιηκκέλνη,
κηθξνβηνθνβηθνί, πινύζηνη, αζζελείο, γηαηξνί, ππάιιεινη ζνππεξκάξθεη, ζπξσξνί, δειαδή όινη
καο, όινη εκείο, όινη νη Γηάλλεδεο απηνύ ηνπ θόζκνπ, ηαπηνρξόλσο ζπκσκέλνη θαη ραιαξνί,
βνιεκέλνη θαη επαλαζηαηεκέλνη, θαλνληθνί εκίηξεινη. Μηα παξάζηαζε κε ακέηξεηεο
κεηακνξθώζεηο θαη ζπλερείο ελαιιαγέο ξόισλ από εζνπνηνύο πνιπεξγαιεία!
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 11.753,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα: θείκελα – ζηίρνη, ζθελνζεζία - νξγάλσζε παξαγσγήο, επηκέιεηα
θνζηνπκηώλ – ζθεληθώλ, εξκελεία – ηξαγνύδη, ρεηξηζκόο θνλζόιαο θσηηζκνύ, δηαζθεπέο –
ερνγξαθήζεηο, ελνηθίαζε ρώξνπ γηα πξόβεο.
2. Πξαμαγόξα ή ην θάιεζκα ζηε κεηακθίεζε
22&24/9/2020 Παιαηά θαγεία & Νόηην δηακέξηζκα
Λατθό κηνύδηθαι βαζηζκέλν ζηηο „‟Δθθιεζηάδνπζεο‟‟ κε ζηνηρεία ζεάηξνπ, ρνξνύ, θακπαξέ,
θαη ηξαγνύδη. Ζ Πξαμαγόξα θαη κηα νκάδα γπλαηθώλ κεηακθηέδνληαη ζε άληξεο κε ζθνπό λα
πάξνπλ ηελ εμνπζία. ηόρνο ηνπο ηα αηώληα δεηήκαηα: δηθαηνζύλε, ηζόηεηα, ίζε θαηαλνκή
πινύηνπ θαη αγαζώλ, δηθαίσκα ζηνλ έξσηα θιπ. ηόρνο είλαη λα πξνβιεζεί ν αγώλαο ησλ
γπλαηθώλ κέζα ζηνπο αηώλεο.
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 10.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα θόζηνο Παξαγσγήο-Ακνηβή πληειεζηώλ & Καιιηηερλώλ. ην πνζό
ησλ 10.000,00 € κεηθηά πέξαλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ησλ
θαιιηηερλώλ, ε αγνξά θνζηνπκηώλ, αληηθεηκέλσλ θηι., studio ερνγξαθήζεσλ-πξόβεο ζην studio
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θιπ.
3. Εεηείηαη θιόνπλ
22/9/2020 Παξάζηαζε κε αθξνβαηηθά ζην ζρνιείν πνπ δεκηνπξγείηαη ην γθξάθηηη
26/9/2020 Νόηην δηακέξηζκα
Έμη θιόνπλ πξνζπαζνύλ απεγλσζκέλα λα πξνζιεθζνύλ ζε έλα ζέαηξν πνπ έρεη βάιεη αγγειία
θαη δεηά ην λνύκεξν κε ηελ θαηαπιεθηηθόηεξε κεηακόξθσζε. Οη θιόνπλ πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ
θπζηθά ηνλ θαιύηεξν ηνπο εαπηό βάδνληαο όκσο ηξηθινπνδηά ν έλαο ζηνλ άιινλ. Πνηνο ηειηθά ζα
πάξεη ηελ ζέζε; Πσο ηειηθά κπνξεί λα γίλεη ε θαιύηεξε κεηακόξθσζε;
Ζ θαιιηηερληθή Ακνηβή αλέξρεηαη ζε 7.936,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη
πεξηιακβάλεη ακνηβέο θιόνπλ-αθξνβάηεο θαη ακνηβέο κνπζηθώλ.
Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο θαη νη ρώξνη ησλ εθδειώζεσλ ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ.

Ο Πξόεδξνο

Σα Παξόληα Μέιε

ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΒΑΓΔΝΑ- ΑΜΟΤΡΖ
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