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Συνεδρίαση 7
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 29/2019 

 

Σήµερα στις 5-3-2019, ηµέρα Τρίτη 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 

(Συµπληρωµατική)   της   Προέδρου  της,  που κοινοποιήθηκε έγκαιρα στα µέλη της, στις  

1-3-2019. 

 

 

Θέµα 5
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για Φεστιβάλ υγείας και ευεξίας 

 στο Πεδίον του Άρεως» 

 

 

Παρόντες: 

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

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

� Βλάχος Γεώργιος  

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Πάντζας Σπυρίδων 

� Στεφανοπούλου Αναστασία και 

� Σµέρος Ιωάννης 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βάβουλα Αριστέα 

� Βέττα Καλλιόπη 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

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

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

   «Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινάει µία σειρά αθλητικών δράσεων υπό την καθοδήγηση της 

οµάδας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και ∆ιακεκριµένων αθλητριών, 

αθλητών της Περιφέρειας Αττικής, στην προσπάθεια για τη γενικότερη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, της υγείας και ευεξίας. 

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ., ενόψει της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Υγείας στις 7 Απριλίου και της Παγκόσµιας Ηµέρας Αθλητισµού στις 6 Απριλίου, θα 

διοργανώσουµε µία αθλητική ηµερίδα θέτοντας επίσηµα τις βάσεις για το σχεδιασµό 

Προγραµµάτων Άθλησης Υγείας και Ευεξίας. Η ηµερίδα θα γίνει στο αναγεννηµένο 

Πεδίον του Άρεως, το νέο µητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισµού, Αθλητισµού και 

Ψυχαγωγίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Σε αυτήν την πρώτη κίνηση, οµάδα –στόχος είναι οι εργαζόµενες και εργαζόµενοι 

υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής και οι οικογένειές τους καθώς και οι περίοικοι της 

περιοχής. 

Στα πλαίσια της ηµερίδας θα πραγµατοποιηθούν σειρά αθλητικών δρώµενων, για ενήλικες 

και για παιδιά. Ενδεικτικά αναφέρουµε: α) αγώνας δρόµου 3χλµ, β) ζούµπα, γ) Στίβος 

µάχης, δ) 3vs3 µπάσκετ. Παράλληλα θα υπάρξουν διαλέξεις για την ενηµέρωση των 

συµµετεχόντων σε θέµατα διατροφής, άσκησης, ψυχολογίας, αλλαγής καθηµερινών 

συνηθειών στο εργασιακό περιβάλλον κλπ 

Η συµµετοχή θα είναι δωρεάν. 

Το εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται σε 12.000 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ». 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για Φεστιβάλ υγείας και ευεξίας στο Πεδίον του 

Άρεως,  σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Βλάχος Γεώργιος 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία 

Σµέρος Ιωάννης 
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