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Συνεδρίαση 9
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 37/2019 

 

Σήµερα στις 4-4-2019, 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  29-3-2019. 

 

 

Θέµα 2
ο
  (Εκτός ηµερήσιας διάταξης) 

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για αναβάθµιση του site “free Athens 1944”» 

 

 

Παρόντες: 

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

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

� 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.: 

� Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Σµέρος Ιωάννης 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Εύη Αποστολάκη,  δίνει  το 

λόγο στην κ. Κυπριανίδου Ερµίνα, Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τοµέα η οποία  

ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής, για τα εξής: 

       «Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 

«Απελευθέρωσης της πόλης των Αθηνών από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής 

τις 12 Οκτωβρίου 1944 η Περιφέρεια Αττικής δηµιούργησε ιστότοπο (site) για  την  

προβολή των εκδηλώσεων αλλά και για την ελεύθερη πρόσβαση από  πολίτες  και  

φορείς σε αρχειακό, οπτικοακουστικό και εκπαιδευτικό υλικό. 

Μέσα από φωτογραφίες κείµενα και αρχειακό υλικό της εποχής ξεδιπλώνονται ο  

αγώνας στα αλβανικά βουνά, η Αθήνα του πολέµου, η είσοδος των κατακτητών, η 

καθηµερινότητα της Κατοχής µαζί µε την πείνα και την αγωνία για την επιβίωση, το 

µεγαλείο της Αντίστασης, η αποχώρηση του γερµανικού στρατού κατοχής και τέλος, η 

Απελευθέρωσης της πόλης. 

Σήµερα ο ιστότοπος αυτός χρειάζεται συµπλήρωση και αναβάθµιση. 

Για το λόγο αυτό εισηγούµαστε να πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

Αφαίρεση άχρηστων plugins από το Wordpress 

Αλλαγή φόρµα επικοινωνίας (µετάφραση βοηθητικού κειµένου στα ελληνικά) 

Μεταφορά των κουµπιών των social media σε πιο εµφανές σηµείο στην αρχική 

σελίδα 

Ενέργειες για λογική δίγλωσσου εφόσον δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή τα 

επιστηµονικά κείµενα µεταφρασµένα 

Προσθήκη RSS Feed 

Ενέργειες on page SEO 

Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας χωρίς αλλαγές στο hosting 

Να µπει στο υποσέλιδο φόρµα για newsletter 

Να µετατραπούν αλλαγές στο µενού 

∆ηµιουργία ενότητας Παλαιότερες ∆ιοργανώσεις µε παρουσίαση τύπου gallery που  

θα περιλαµβάνει τις αφίσες και προγράµµατα προηγούµενων ετών 

Προσθήκη λογοτύπων φορέων στην αρχική σελίδα αντί για παράθεση τους ώστε να 

εξοικονοµηθεί χώρος 

Σµίκρυνση υποσέλιδου ώστε να εξοικονοµηθεί χώρος 

Στη mobile έκδοση να µικρύνει η φωτογραφία στην αρχική σελίδα, να αφαιρεθούν οι 

περισσότεροι φορείς και να µείνουν µόνο οι συνδιοργανωτές 

Στο χώρο της αρχικής σελίδας που θα εξοικονοµηθεί µε την αντικατάσταση του 

κατεβατού των φορέων από τα λογότυπα να δηµιουργεί µια ενότητα – λεζάντα µε τα 

τελευταία νέα ώστε να αυξηθεί η αίσθηση της ανανέωσης 

Μηνιαίο κόστος χρήσης του διαδραστικού χάρτη της google 

Η δαπάνη θα ανέλθει έως το ποσόν των χιλίων επτακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής Οικονοµικού Έτους 2019. 

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για αναβάθµιση site “free Athens 1944” , σύµφωνα 

µε την εισήγηση 

   

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Γεωργάκη  Μαρία  Βάβουλα Αριστέα 

Βέττα Καλλιόπη 
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∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Στεφανοπούλου Αναστασία 
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