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Συνεδρίαση 10
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 43/2019 

 

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 5
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης διοργάνωσης συναυλιών στο ∆ήµο Αιγάλεω» 

 

 

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 

                            

                                                                               

ΑΔΑ: 6ΣΑΦ7Λ7-Β0Δ



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

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

       «Η Πολιτιστική ∆ιαδροµή του ∆ήµου Αιγάλεω ξεκίνησε το 1990 στο ανοιχτό θέατρο 

‘Αλέξης Μινωτής’ µέσα στο άλσος Μπαρουτάδικο –το παλιό Πυριτιδοποιείο του 

Μποδοσάκη– µε πρώτο Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή τον Μάνο Χατζιδάκι, ο οποίος και το 

εγκαινίασε µε συναυλία της  Ορχήστρας των Χρωµάτων. 

Έκτοτε έχει φιλοξενήσει τα µεγαλύτερα ονόµατα από τον χώρο της µουσικής και του 

θεάτρου, µε συναυλίες και παραστάσεις ορόσηµα της ελληνικής τέχνης. 

Η Πολιτιστική ∆ιαδροµή πραγµατοποιείται κάθε χρόνο, τον µήνα Σεπτέµβριο, για σχεδόν 

τριάντα χρόνια έχοντας διατηρήσει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και αποτελώντας 

σηµαντικό πολιτιστικό γεγονός όχι µόνο για το δήµο του Αιγάλεω αλλά για ολόκληρο το 

∆υτικό τοµέα Αττικής. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι η Περιφέρεια 

Αττικής προάγει την καθολική πρόσβαση των πολιτών στο αγαθό του πολιτισµού καθώς 

και τη σύµπραξη µε σηµαντικούς πολιτιστικούς φορείς της επικράτειάς της , εισηγούµαστε 

την πραγµατοποίηση δύο  συναυλιών  στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτιστική ∆ιαδροµή. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και σύµφωνα µε τον ν. 3852/2010 , άρθρο 186 , παράρτηµα Η΄ 

και συγκεκριµένα τα σηµεία 11,13 και 14 περί υπερτοπικότητας της προτεινόµενης δράσης 

αλλά και της συµµετοχής  σε προγράµµατα πολιτιστικών φορέων των δήµων καθώς και 

µέριµνας για την ανάπτυξη των τεχνών και των γραµµάτων , εισηγούµαστε την έγκριση 

σκοπιµότητας και δαπάνης δύο  συναυλιών  στο ∆ήµο Αιγάλεω το µήνα Σεπτέµβρη, έως 

του ποσού των 25.000 πλέον ΦΠΑ και πνευµατικών δικαιωµάτων». 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα 

 

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης διοργάνωσης συναυλιών στο ∆ήµο Αιγάλεω, 

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  
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