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Συνεδρίαση 10
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 40/2019 

 

Σήµερα στις 18-4-2019, 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  12-4-2019. 

 

 

Θέµα 2
ο
   

« Έγκριση αποκατάστασης τοποσήµων «Αθήνα Ελεύθερη 1944» 

 

 

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 

 

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ. κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

� Χριστάκη Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Σµέρος Ιωάννης 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 
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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: 

       «Με την µε αρ. 274/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

εγκρίθηκε η σκοπιµότητα και η δαπάνη για την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της 

ηµέρας µνήµης για την «Απελευθέρωση της Πόλης των Αθηνών στις 12 Οκτωβρίου 1944 

από  τα  γερµανικά στρατεύµατα κατοχής».  

Από τότε, κάθε χρόνο η Περιφέρεια Αττικής µε τη συνεργασία του Ιδρύµατος της Βουλής, 

της ΕΡΤ, του ΓΑΚ και άλλων φορέων κατά περίπτωση,  πραγµατοποιεί σειρά 

εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις φωτογραφίας, οµιλίες, ιστορικούς περιπάτους κλπ 

Για τη δράση Ιστορικοί Περίπατοι  εγκρίθηκε  η δηµιουργία  τοποσήµων σε 8 σχετικά  

ιστορικά κτίρια και σηµεία, τα οποία και παρελήφθησαν. 

∆υστυχώς σύµφωνα µε το από 20-3-2019  έγγραφο αυτοψίας της ∆/νσης Τεχνικών έργων 

πέντε από τα οκτώ τοπόσηµα δεν υπάρχουν πλέον στη θέση τους ενώ προκλήθηκαν φθορές  

στα τρία εναποµείναντα.  

Προκειµένου λοιπόν αυτά να αποκατασταθούν  για να ξαναχρησιµοποιηθούν στις σχετικές 

δράσεις που προγραµµατίζονται για το 2019 εισηγούµαστε την διάθεση ποσού έως 2.000 €  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την συντήρηση τους.. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούµε για τις ενέργειες σας».  

 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

 

την έγκριση αποκατάστασης τοποσήµων «Αθήνα ελεύθερη 1944», 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  

Χριστάκη Μαρία  

 

ΑΔΑ: 61ΜΚ7Λ7-1ΥΦ


		2019-04-22T11:23:06+0300
	Athens




