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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 3η
Απόφαση υπ’ αριθμ. 15η
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης,
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 252258/31-03-2021 πρόσκληση της
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 31-03-2021.
Θέμα 5ο

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για επετειακή τιμητική εκδήλωση για την
Αϊτή.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη
 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης)
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κκ.:
 Αδαμοπούλου Γεωργία
 Βάρσου Μαργαρίτα
 Βλάχος Γεώργιος
 Βοϊδονικόλας Σταύρος
 Δαλιάνη Φωτεινή
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος
 Λεονάρδου Πολυτίμη
 Μπαρμπαγιάννη Ευγενία
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη
 Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή
 Βασιλοπούλου Ελένη
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος
 Λυμπέρη Ελένη
 Δημητρίου Γεώργιος
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας
Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης
Πολτισμού κα. Μαίρη Βιδάλη παίρνει το λόγο και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα
εξής:
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Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.
Τη με αριθμ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησηςεπικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019)
απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.
4.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες,
Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής»
6.
Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.
7.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση
και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής
«Ανάθεση και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής»
8.
Την υπ’ αρ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ:6HB17Λ7-5KB) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021».
9.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της
Περιφέρειας Αττικής.
10.
Την υπ’ αρ. 48/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση
Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο
164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
ορισμός μελών της» (ΦΕΚ 863/τεύχος Β΄/ 05-03-2021)
11. Το υπ’ αριθμ. 231213 /2021 αίτημα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής σχετικά με την
διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης προς τιμήν της Δημοκρατίας της Αϊτής.
12. Η δαπάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής, είναι σύμφωνη με τον Ν.
3852/2010 ΦΕΚ
87Α /07.06.10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε
συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133Α/197-2018) και έχει ως γνώμονα την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
υπερτοπικής σημασίας, η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με
σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοση της στους νέους
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καθώς σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) παράρτημα Η
παρ.13,14.
Συγεκριμένα:
Η Δημοκρατία της Αϊτής καταλαμβάνει το Δυτικό μέρος της νήσου Ισπανιόλας, η οποία ανήκει
στο σύμπλεγμα νήσων της Καραϊβικής και υπήρξε ο πρώτος σταθμός στο ταξίδι του
Κολόμβου το 1493.Τον 17αι. στην περιοχή εγκαταστάθηκαν και Γάλλοι. Με την συνθήκη του
Ρέισβεϊκ το 1697, η Ισπανία παραχώρησε το δυτικό μέρος της νήσου στους Γάλλους. Στον
απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης που πυροδότησε Εθνικά απελευθερωτικά κινήματα, οι
κάτοικοι διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους και το 1804 η χώρα έγινε ανεξάρτητη. Το
νεοσύστατο κράτος της Αϊτής θα αναγνωρίσει στους εξεγερμένους Έλληνες της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, το δικαίωμα της Ελευθερίας από τον «επονείδιστο ζυγό». Ουσιαστικά η
αναγνώριση γίνεται με επιστολή του τότε Πρόεδρου της Αϊτής Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, προς τους
Πολίτες της Ελλάδος , στις 15 Ιανουαρίου του 1822, σε απάντηση της έκκλησης της
επιτροπής του Παρισιού υπό τον Αδαμάντιο Κοραή για υποστήριξη του απελευθερωτικού
αγώνα. Η ημερομηνία αυτή καθιστά την Αϊτή πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την
Ελληνική Επανάσταση και στους εξεγερμένους το δικαίωμα της Πατρίδας. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι η Αϊτή είχε τότε μόλις βγει από τον δικό της απελευθερωτικό αγώνα και ήταν
οικονομικά σε δυσχερή θέση. Αυτό δεν την εμπόδισε να στείλει ως οικονομική βοήθεια στους
Έλληνες επαναστάτες 25 τόνους καφέ προς εκποίηση και αγορά όπλων καθώς και 100
στρατιώτες.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης συνολικού κόστους 4.850 πλέον ΦΠΑ
για την διοργάνωση επετειακής τιμητικής εκδήλωσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων της
επανάστασης του 1821.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς, ομιλία γνωριμίας με την Αϊτή, στο
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και την στάση της απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Τέλος
θα υπάρξει και πολιτιστικό σκέλος στην εκδήλωση με χορούς και οπτικοακουστικό υλικό από
την Αϊτή. Η ως άνω εκδήλωση, διάρκειας περίπου 1,30 λεπτα θα γίνει σε μια από τις
ακόλουθες ημερομηνίες, ή 18 ή 19 ή 20 Μαΐου 2021 στο θέατρο REX – KΟΤΟΠΟΥΛΗ. Σε
περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν λόγω της πανδημίας η παράσταση θα
πραγματοποιηθεί σε ένα από τα ανοιχτά θέατρα αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής.
Το κόστος περιλαμβάνει έρευνα, διοργάνωση , αναμνηστικά δώρα με ευχαριστήριο επιστολή
συμμετοχής στους ομιλητές και το χορευτικό συγκρότημα , εκτύπωση καλαίσθητων
προσκλήσεων (150) καθώς και προγράμματος της εκδήλωσης (150), στο οποίο εκτός του
προγράμματος θα έχει στο οπισθόφυλλο και την επιστολή αναγνώρισης του Ζαν –Πιερ –
Μπουαγιέ.
H Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 2021, και συγκεκριμένα
τον ΚΑΕ 0844 του ειδικού φορέα 01. 072.

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού
αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση σκοπιμότητας και την κάλυψη δαπάνης συνολικού κόστους 4.850 πλέον ΦΠΑ
για την διοργάνωση επετειακής τιμητικής εκδήλωσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων της
επανάστασης του 1821 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής.
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Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς, ομιλία γνωριμίας με την Αϊτή, στο
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και την στάση της απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση.
Τέλος θα υπάρξει και πολιτιστικό σκέλος στην εκδήλωση με χορούς και οπτικοακουστικό
υλικό από την Αϊτή. Η ως άνω εκδήλωση, διάρκειας περίπου 1,30 λεπτά θα γίνει σε μια από
τις ακόλουθες ημερομηνίες, ή 18 ή 19 ή 20 Μαΐου 2021 στο θέατρο REX – KΟΤΟΠΟΥΛΗ. Σε
περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν λόγω της πανδημίας η παράσταση θα
πραγματοποιηθεί σε ένα από τα ανοιχτά θέατρα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
Το κόστος περιλαμβάνει έρευνα, διοργάνωση, αναμνηστικά δώρα με ευχαριστήριο επιστολή
συμμετοχής στους ομιλητές και το χορευτικό συγκρότημα, εκτύπωση καλαίσθητων
προσκλήσεων (150 τμχ) καθώς και προγράμματος της εκδήλωσης (150τμχ), στο οποίο εκτός
του προγράμματος θα έχει στο οπισθόφυλλο και την επιστολή αναγνώρισης του Ζαν –Πιερ –
Μπουαγιέ.
H Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 2021, και συγκεκριμένα
τον ΚΑΕ 0844 του ειδικού φορέα 01. 072.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αδαμοπούλου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχος Γεώργιος
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Δαλιάνη Φωτεινή
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος
Λεονάρδου Πολυτίμη
ΜπαρμπαγιάννηΕυγενία
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης)
Αυλωνίτου Χρυσάνθη
Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή
Βασιλοπούλου Ελένη
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος’
Λυμπέρη Ελένη
Δημητρίου Γεώργιος
Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος
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