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Συνεδρίαση 8
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 35/2019 

 

Σήµερα στις 14-3-2019, 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  8-3-2019. 

 

 

Θέµα 5
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για το Platforms Project» 

 

 

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 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

� Χριστάκη Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βέττα Καλλιόπη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

� Σµέρος Ιωάννης 
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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: 

       «Το PLATFORMS PROJECT είναι µια ετήσια διεθνή συνάντηση εικαστικής τέχνης 

µεγάλης κλίµακας µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το PLATFORMS PROJECT 2017 

πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, του ∆ήµου Αθηναίων και 

της AICA Hellas (Ένωση Τεχνοκριτών Ελλάδος). 

Το PLATFORMS PROJECT, παρουσιάζεται από το 2013, τα τελευταία έξι συνεχόµενα 

έτη έως και σήµερα και αποτελεί την ετήσια διεθνή συνάντηση ανεξάρτητων, τυπικών ή 

άτυπων οµάδων/πλατφορµών εικαστικών καλλιτεχνών. Η Ευρωπαϊκή αυτή 

πραγµατικότητα, αναδεικνύει την Ελληνική διοργάνωση PLATFORMS PROJECT σε 

σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης της σχέσης της σύγχρονης Ελληνικής εικαστικής 

σκηνής µε τη διεθνή ανεξάρτητη εικαστική σκηνή. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλαδή τη σπουδαιότητα της έκθεσης PLATFORMS 

PROJECT 2019  και ταυτόχρονα το ότι  συνεισφέρει ενεργά στην αναβάθµιση του 

θεµατικού τουρισµού στη χώρα µας καθώς την διαφηµίζει και την αναδεικνύει σε έναν 

σύγχρονο καλλιτεχνικό τουριστικό προορισµό  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 των αφισών και προσκλήσεων της Έκθεσης 

PLATFORMS PROJECT  2019  από  17
 
έως και τις 21 Μαΐου 2019 στον εκθεσιακό χώρο 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας   µε το ποσό των 270 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 το Platforms Project, σύµφωνα µε την 

εισήγηση 

 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Σεβαστάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βάβουλα Αριστέα 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Χριστάκη Μαρία 
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