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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 900 
   213 20 63 778 

  
 
Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 129η  
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 18-10-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 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: 870248/18-10-2021 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. πρωτ: 868095/15-10-2021), πρόσκληση της Προέδρου της, η  οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-10-2021. 
 

Θέμα 4ο   

 Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διεξαγωγής εκδήλωσης μνήμης για την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 και τα 111 χρόνια από την γέννηση της Σοφίας Βέμπο 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  

 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ Αγγελοπούλου Μαρία, Ζέρβα 
Μαρία, Βλάχου Γεωργία, Αθανασίου Μάριος, Αλμπάνης Ευάγγελος. 
 
Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ. Ρασσιάς Χαράλαμπος, 
Βάρσου Μαργαρίτα, Μπαρμπαγιάννη Ευγενία, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Δαλιάνη Φωτεινή, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Ευαγγελία Πουρναρά. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 15 από τα 17 μέλη της  
Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού  
κα. Μαίρη Βιδάλη   παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για τα εξής: 
 

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 τροποποίησης-επικαιροποίησης 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.  Την μνήμη της 28ης Οκτωβρίου 1940, ημέρας που η Ελλάδα εισέρχεται στην σκληρή Γερμανική 

κατοχή αλλά και στην δοκιμασία της Εθνικής Αντίστασης. Αντίσταση που έκανε κάθε ‘Ελληνας 

από το μετερίζι του όπως η μεγάλη μας εθνική ερμηνεύτρια Σοφία Βέμπο, που το 2021 

συμπληρώνονται 111 χρόνια από την γέννησή της. Η καλλιτέχνιδα που τραγούδησε τον πόλεμο 

για να εμψυχώσει και να εμπνεύσει όλους για την ελευθερία. Μια γυναίκα έμβλημα για την 

Ελλάδα, μαχήτρια κατά του άξονα και η πρώτη Ελληνίδα, που φυλακίστηκε στις Φυλακές 
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Αβέρωφ από τους Ιταλούς . Τόσο εκείνη όσο και ο ποιητής σύζυγός της Μίμης Τραϊφόρος 

προσέφεραν πολυποίκιλο καλλιτεχνικό έργο με ακούσματα, που μέχρι σήμερα ηχούν και 

μεταφέρουν το ίδιο δυνατά και μελωδικά μηνύματα ελευθερίας ,έρωτα και χαράς μέσα από το 

δημώδες τραγούδι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: η εκδήλωση τιμής και μνήμης θα περιλαμβάνει τραγούδια 

εποχής θα πλαισιώνεται με προβολές φωτογραφιών, θεατρικές αφηγήσεις από την ζωή των 

Σοφίας Βέμπο και Μίμη Τραϊφόρου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στην εκδήλωση 

δύναται να συμμετέχει το "Αρχείο Ελληνικών γραμμάτων του Δ. Λεβιθόπουλου με σπάνια και 

μοναδικά ντοκουμέντα και προσωπικά ενθυμήματα που θα εκτίθενται στην είσοδο. Την δίωρη 

μουσικό - θεατρική παράσταση, θα την πλαισιώσουν η δεκαπενταμελής γυναικεία χορωδία 

‘’Καλλιτεχνήματα’’ με την μαέστρο της, δύο μουσικοί, μια τραγουδίστρια και ένας αφηγητής. Η 

εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου 31/10/2021 και 

ώρα 19.00 

12.  Κατόπιν των ανωτέρω και αφού  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/19-7-2018)  όπου αναφέρεται ότι μεταξύ 

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού 

συμπεριλαμβάνονται:  

• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων(παρ.11)  

• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)  

• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13) 

 

 

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 2.000€ πλέον Φ.Π.Α. πλέον πνευματικών 

δικαιωμάτων εάν αυτά προκύπτουν για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης και πάντα σύμφωνα 

με τα έκτακτα μέτρα κατά του Covid-19 Το ποσό καλύπτει μέρος των εξόδων αμοιβών καλλιτεχνών και 

συντελεστών καθώς και ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης . Οι δαπάνες που πρόκειται να 

καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του φορέα 072 του προϋπολογισμού έτους 2021 της 

Περιφέρειας Αττικής. 

                                       Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
                                                   αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του ποσού των 2.000€ πλέον Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση 
της εν λόγω εκδήλωσης και πάντα σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα κατά του Covid-19 Το ποσό καλύπτει 
μέρος των εξόδων αμοιβών καλλιτεχνών και συντελεστών καθώς και ηχητική και φωτιστική κάλυψη της 
εκδήλωσης .Πλέον πνευματικών δικαιωμάτων εάν αυτά προκύψουν Οι δαπάνες που πρόκειται να 
καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του φορέα 072 του προϋπολογισμού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής 
. 
Τα μέλη Αυλωνίτου Χρυσάνθη και Αθανασίου Μάριος ψηφίζουν Λευκό στην ανωτέρω απόφαση. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 
 
 
 
 

 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Βλάχος Γεώργιος 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
 Λυμπέρη Ελένη 
 Βοϊδονικόλας Σταύρος 
 Αλμπάνης Ευάγγελος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος Αθανάσιος  
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Ζέρβα Μαρία 
 Βλάχου Γεωργία 
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