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Συνεδρίαση  4
η
 

 

Απόφαση υπ’ αριθ.  20/2019 

 

Στην  Αθήνα,  σήµερα  στις  14-2-2019,   ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  14:30, στο 

Αµφιθέατρο της ∆/νσης Μεταφορών της  Περιφέρειας Αττικής (Λ. Μεσογείων 156), 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η  Επιτροπή Πολιτισµού  και  Αθλητισµού,  ύστερα   

από   πρόσκληση   της   Προέδρου  της,  που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις                 

11-2-2019 . 

 

Θέµα 3
ο
  

  

Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για συνδιοργάνωση του Cartoonfair 2019» 

 

Παρόντες: 
� Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Εύη Αποστολάκη. 

Τα τακτικά µέλη της Επιτροπής  Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία  

 

� Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος  

� Νερούτσου Μαρία  

 

� Απόντες:  
� Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου – Καµπά Σοφία  

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

� Σµέρος Ιωάννης 

� Χαρδαλιάς Νικόλαος 

  

 

ΑΔΑ: ΨΣ4Ξ7Λ7-ΔΚ8



 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη, παίρνει το 

λόγο, και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής:       

  «Η Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά και σε φυσική 

συνέχεια των δύο προηγούµενων εκθέσεων που διοργάνωσε µε την συµβολή της 

Περιφέρειας Αττικής (Sweet Europe 2017 και War SA 2018), προχωράει στη διοργάνωση 

µιας µεγάλης έκθεσης σκίτσων στο κέντρο της Αθήνας από 1
η
 έως και τις 7 Απρίλη στον 

εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγµατος. 

    Οι προηγούµενες εκθέσεις που διοργανώθηκαν µε την αρωγή της Περιφέρειας Αττικής 

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία όχι µόνο λόγω  της άρτιας διοργάνωσης και του περιεχοµένου 

αλλά κυρίως λόγω της ανταπόκρισης χιλιάδων επισκεπτών. 

    Η συνδιοργάνωση αυτή µαζί µε την Βουλή των Ελλήνων την ΣΤΑΣΥ, και την ΕΣΗΕΑ, 

έχει συνδράµει ώστε η γελοιογραφία, ένα ιδιαίτερο και δηµοφιλές δηµοσιογραφικό είδος 

να διαδοθεί πλατιά και να αγκαλιαστεί από χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες. 

    Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλαδή τη σπουδαιότητα της συνδιοργάνωσης 

Cartoonfair 2019  και ταυτόχρονα το ότι  απευθύνεται  σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού 

που µετακινούνται µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς  και σύµφωνα µε το άρθρο 186 του 

3852/2010 και πιο συγκεκριµένα το παράρτηµα Η και ειδικότερα τα σηµεία 13,14 που 

αφορούν την υπερτοπικότητα των διοργανώσεων καθώς την ανάπτυξη των γραµµάτων και 

τεχνών εισηγούµαστε την κάλυψη της Έκθεσης Cartoonfair 2019  από από 1
η
 έως και τις 7 

Απρίλη στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγµατος  8.500 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ, από τον ΚΑΕ 0844». 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

την   έγκριση   σκοπιµότητας και δαπάνης για συνδριοργάνωση του Cartoonfair 2019, 

σύµφωνα µε την εισήγηση.  

 

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία       Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

     Βάβουλα Αριστέα 

     Βέττα Καλλιόπη 

     ∆ανιά Νικολέττα 

     ∆ανάκος Χριστόφορος 

     Νερούτσου Μαρία 

     Πάντζας Σπυρίδων  

     Στεφανοπούλου Αναστασία  

  

 

ΑΔΑ: ΨΣ4Ξ7Λ7-ΔΚ8
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