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Συνεδρίαση 8
η
  

 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 34/2019 

 

Σήµερα στις 14-3-2019, 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  8-3-2019. 

 

 

Θέµα 4
ο
   

« Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για του Μικρούς Ροβινσώνες 2019» 

 

 

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 

� ∆ανιά Νικολέττα 

� Πάντζας Σπυρίδων 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κ.: 

� ∆ανάκος Χριστόφορος 

� Νερούτσου Μαρία 

� Χριστάκη Μαρία 

 

Απόντες:  

Τα τακτικά µέλη της κ.κ.: 

� Αδαµοπούλου Αικατερίνη 

� Βέττα Καλλιόπη 

� Βλάχος Γεώργιος 

� ∆ήµου Σταυρούλα 

� Ευαγγελίου Παρασκευάς 

� Κορωναίου-Καµπά Σοφία 

� Στεφανοπούλου Αναστασία 

� Σµέρος Ιωάννης 

                                                                                                              

                                                                                                                      

ΑΔΑ: 75ΧΝ7Λ7-2ΧΤ



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

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

       «Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό , µη κερδοσκοπικό σωµατείο στην 

Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937, σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννινα. Βόλο και Αγρίνιο, µεριµνώντας για την λειτουργική 

αποκατάσταση των παιδιών µε κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες. 

      Προσεγγίζοντας το θέµα της αναπηρίας µέσω σύγχρονων και πρωτοποριακών µεθόδων 

και συγκροτώντας ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης παρέµβασης για τα ίδια τα άτοµα µε 

αναπηρία και τις οικογένειές τους, και έχοντας διαπιστώσει τη δυναµική του πολιτισµού 

και της µάθησης προτείνει ένα προσαρµοσµένο πρόγραµµα πολιτιστικής εξερεύνησης της 

Αττικής µε τίτλο «Μικροί Ροβινσώνες». Οι «Μικροί Ροβινσώνες 2019» είναι ένα 

πρόγραµµα ειδικά σχεδιασµένο για τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 5-15 ετών που 

συνοδευόµενα από τις οικογένειες και τους θεραπευτές τους θα περιπλανηθούν στην 

Αττική σε πολιτιστικούς χώρους να παρακολουθήσουν θεατρικά και µουσικά δρώµενα 

ειδικά σχεδιασµένα για αυτούς να συµµετάσχουν << παίζοντας και δηµιουργώντας >> µαζί 

και µε άλλα παιδιά και προσωπικότητες του πολιτισµού και των medias για να γνωριστούν 

µεταξύ τους  τον Ιούνιο του 2019.  

     Ύστερα από τα παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 186 του νόµου 3852/2010 και 

συγκεκριµένα το παράρτηµα Η΄ και τα σηµεία 12,13,14 , η Περιφέρεια Αττικής 

υπηρετώντας τον κοινωνικό της ρόλο προτείνεται να συνδιοργανώσει τους «Μικρούς 

Ροβινσώνες 2019» καθιστώντας εφικτή την υλοποίησή τους. Αυτή η διοργάνωση έχει 

υπερτοπικό χαρακτήρα και υποστηρίζει στην πράξη την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των 

πολιτών στο αγαθό του πολιτισµού, συντονίζει πολιτιστικούς φορείς και αναπτύσσει τα 

γράµµατα και τις τέχνες. Επιπλέον µέσω αυτής της συνέργειας η Περιφέρεια Αττικής 

σχεδιάζει και υλοποιεί άλλη µία δράση στον άξονα «πολιτισµός και αναπηρία» 

ενισχύοντας έτσι τη στρατηγικότητα τέτοιων επιλογών. 

     Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε τη συνδιοργάνωση των «Μικρών 

Ροβινσώνων» µε την ΕΛΕΠΑΠ και την κάλυψη δαπανών έως του ποσού των 20.000 ευρώ 

(προ ΦΠΑ) για την κάλυψη αναγκών όπως οι δραστηριότητες για παιδιά, αµοιβές 

εξειδικευµένου προσωπικού, έξοδα δηµοσιότητας, έξοδα προγράµµατος ,έξοδα 

µετακίνησης από τον ΚΑΕ 0844». 

                               Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Επιτροπή  Πολιτισµού  και Αθλητισµού 

αποφασίζει  οµόφωνα  

την έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης για του Μικρούς Ροβινσώνες, σύµφωνα µε την 

εισήγηση  

 

Η Πρόεδρος       Η Γραµµατέας             Τα Μέλη  

   

   

  Εύη  Αποστολάκη  Σεβαστάκη  Μαρία  Αγγελόπουλος Θεόδωρος 

Βάβουλα Αριστέα 

∆ανιά Νικολέττα 

∆ανάκος Χριστόφορος 

Νερούτσου Μαρία 

Πάντζας Σπυρίδων  

Χριστάκη Μαρία 
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