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Μεγάλη εξωτερική σκηνή 

Είναι ο κεντρικός εξωτερικός χώρος στο κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης που μπορεί 

να φιλοξενήσει υπαίθριες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις στο χώρο αυτό διεξάγονται 

μόνο κατά τις απογευματινές ώρες 17:00-22:00 (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή). 

Χωρητικότητα: 150-200 ατόμων. 

Εξοπλισμός: όλα τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. 

  

Φουαγιέ - Εσωτερική σκηνή εντός Δημαρχείου 

Είναι η μικρή υπερυψωμένη σκηνή στον κεντρικό εσωτερικό χώρο στο φουαγιέ του Δημαρχιακού 

Μεγάρου, δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς που μπορεί να φιλοξενήσει μικρές μουσικοχορευτικές 

εκδηλώσεις, θεατρικά, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Οι εκδηλώσεις στο χώρο αυτό θα διεξάγονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Χωρητικότητα: 50-70 ατόμων. 

Εξοπλισμός: 3 καλωδιακά δυναμικά μικρόφωνα, 1 ασύρματο δυναμικό μικρόφωνο, 1 οθόνη προβολής, 

1 προτζέκτορα, 1 Laptop και 1 cd player. 

  

Φουαγιέ – Εκθέσεις Εικαστικών Έργων 

Είναι ο χώρος στο κεντρικό εσωτερικό χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου όπου μπορούν να 

πραγματοποιηθούν οι εκθέσεις εικαστικών (ζωγραφική, κόμιξ, φωτογραφίες, σκίτσα κ.λ.π.). Ο χώρος 

θα είναι ελεύθερα προσβάσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Εξοπλισμός: 15 τροχήλατα σταντ διπλής όψεως διαστάσεων 1.90 m x 1.75. Για την ανάρτηση των 

εκθεμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόλλα διπλής όψεως που δεν αφήνει σημάδια ή blue tag. 

  

Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» 

Είναι ο χώρος κάτω από την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου δίπλα στο κυλικείο που μπορεί να 

φιλοξενήσει μικρές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικά, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Οι 

εκδηλώσεις στο χώρο αυτό διεξάγονται μόνο κατά τις πρωινές ώρες 10:00-14:00 (Κυριακή). 

Χωρητικότητα: 100-120 ατόμων. 

Εξοπλισμός: 3 καλωδιακά πυκνωτικά μικρόφωνα, 1 καλωδιακό δυναμικό μικρόφωνο, 1 ασύρματο 

δυναμικό μικρόφωνο, 2 γραμμές LINE (DIBOX) για μουσικά όργανα, 1 οθόνη, 1 προτζέκτορα και 1 cd 

player. 

  

Αίθουσα Νερού 

Είναι ο χώρος δεξιά από την είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου με τα παρτέρια νερού που μπορεί να 

φιλοξενήσει παρουσιάσεις και συζητήσεις και έκθεση βιβλίου. Οι εκδηλώσεις στο χώρο αυτό θα 

διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Χωρητικότητα: 20 ατόμων. 

Εξοπλισμός: μικροφωνική εγκατάσταση, προτζέκτορας και οθόνη προβολής. 

  

Προχώλ Αίθουσας Νερού - Αίθουσα προβολής Βίντεο 

Είναι το προχώλ της αίθουσας Νερού που μπορεί να φιλοξενήσει προβολές Βίντεο. Οι προβολές βίντεο 

στο χώρο αυτό θα διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Χωρητικότητα: 30 ατόμων. 

Εξοπλισμός: Laptop, προτζέκτορας και οθόνη προβολής. 
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Καφέ της Πολυγλωσσίας 

Είναι ο χώρος στον εσωτερικό χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου με τα σκαλάκια που μπορεί να 

φιλοξενήσει παρουσιάσεις και συζητήσεις, την κουζίνα του πολίτη. Οι εκδηλώσεις στο χώρο αυτό θα 

διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Χωρητικότητα: 50 ατόμων. 

Εξοπλισμός: μικροφωνική εγκατάσταση, προτζέκτορας και οθόνη προβολής. 

  

Εργαστήρια Γωνιά Α και Γωνιά Β 

Είναι ο χώρος στον εσωτερικό χώρο προς τη κυκλική κατασκευή στο κέντρο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου που μπορεί να φιλοξενήσει τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια θα διεξάγονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Χωρητικότητα: 15 ατόμων στο Εργαστήριο Γωνία Α 

Εξοπλισμός: τραπέζια και καρέκλες. 

Χωρητικότητα: 30 ατόμων στο Εργαστήριο Γωνία Β 

Εξοπλισμός: τραπέζια και καρέκλες προτζέκτορας και οθόνη προβολής. 

  

Περίπτερα 

Τα περίπτερα θα είναι στημένα στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. 

Εξοπλισμός: τα περίπτερα είναι από πάνινη τέντα διαστάσεων 3mΧ3m και θα έχουν την δυνατότητα 

να κλείνουν το μεσημέρι και το βράδυ. Είναι εξοπλισμένα με 2 τραπέζια και 2 καρέκλες, ηλεκτρικό 

ρεύμα και φωτισμό. 

  

Περίπτερο Παιχνιδιών 

Το τελευταίο εξωτερικό περίπτερο θα είναι διαθέσιμο για υπαίθριες δράσεις. 

Εξοπλισμός: ίδιος με τα περίπτερα. 
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