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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:1778/19-6-2012
      ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ: 210-2637395
ΦΑΞ: 210-2626007
Εmail:politistiko@ilion.gr

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 9ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης  189/2012
ΘΕΜΑ

Έγκριση προτάσεων εφορίας βιβλιοθηκών για
εκδηλώσεις του τμήματος.

Σήμερα στις 13 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ. το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1635/7-6-
2012  πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. :  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ)

  ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την
έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το
13ο θέμα της Τακτικής ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη «έγκριση προτάσεων εφορίας
βιβλιοθηκών για εκδηλώσεις του τμήματος».

Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση της εφορίας βιβλιοθηκών, η
οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ø ΣΤΟΧΟΣ: Εξοικείωση των παιδιών με τη Λογοτεχνία.
ΔΡΑΣΗ  : Μελέτη των χαρακτηριστικών του παραμυθιού και διαγωνισμός
 παραμυθιού με συμμετοχή μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
(Δράση υπό εξέλιξη)

Ø ΣΤΟΧΟΣ: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των  παιδιών και εφήβων.
ΔΡΑΣΗ   :  Παρατήρηση και καταγραφή  της  χλωρίδας του Δήμου μας από μαθητές ,  κατά τη
διαδρομή  μεταξύ των δύο  Δημοτικών Βιβλιοθηκών μας  (με  υποστήριξη  από το πρόγραμμα
FUTURE LIBRARY του ιδρύματος ΝΙΑΡΧΟΣ ).

Ø ΣΤΟΧΟΣ: Καλλιέργεια της βιβλιοφιλίας και φιλαναγνωσίας των δημοτών.
ΔΡΑΣΗ  :  Έκθεση βιβλίου με 9  περίπτερα στον πεζόδρομο έξω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
(30/3/2012  -  3/4/2012),  σε συνεργασία με βιβλιοπωλεία του Δήμου μας -   Πραγματοποίηση
παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων στη Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου και
παραστάσεων ελληνικών χορών από συλλόγους του Δήμου μας.

Ø ΣΤΟΧΟΣ:  Αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών και συνεργασία τους  με τις Δημοτικές
Βιβλιοθήκες.
ΔΡΑΣΗ 1η :  Διοργάνωση σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς σε σχέση με την λειτουργία των
σχολικών βιβλιοθηκών και την αξιοποίησή τους  στη διδακτική πράξη -Προσέλκυση εθελοντών
εκπαιδευτικών ως συνδέσμων.
ΔΡΑΣΗ  2η :  Πραγματοποίηση μικρών θεματικών εκθέσεων σε διάφορα σχολεία με την
υποστήριξη των δημοτικών βιβλιοθηκών.

Ø ΣΤΟΧΟΣ:  Αύξηση της προσβασιμότητας της τρίτης ηλικίας (  κυρίως των απομακρυσμένων από
το κέντρο περιοχών )στο υλικό των βιβλιοθηκών μας.
 ΔΡΑΣΗ  1η: Δημιουργία μικρών θυγατρικών βιβλιοθηκών σε Κ.Α.Π.Η. από μη
χρησιμοποιούμενο υλικό των δύο μεγάλων βιβλιοθηκών μας.
 ΔΡΑΣΗ  2η: Πραγματοποίηση θεματικών επετειακών εκθέσεων με μορφή κινητών
βιβλιοθηκών,  σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Κ.Α.Π.Η.
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Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ø ΣΤΟΧΟΣ:  Βελτίωση της λειτουργικότητας  των βιβλιοθηκών μας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1η:  Εγκατάσταση των ήδη αγορασμένων νέων Η.Υ.  στη βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού
Κέντρου.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2η: Αποκατάσταση  δικτυακής διασύνδεσης  μεταξύ των δύο βιβλιοθηκών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3η:  Αναζήτηση βοηθών βιβλιοθηκονόμων σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τ.Ε.Ι.  ,στο
πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των  φοιτητών τους.
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4η: Παραχώρηση στις δύο βιβλιοθήκες του υπόγειου χώρου της κεντρικής
βιβλιοθήκης, για την εκεί τοποθέτηση του αξιόλογου αλλά μη συχνά ζητούμενου  υλικού τους.
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5η:  Ανανέωση τίτλων και εμπλουτισμός υλικού (και με δωρεές από        δημόσιους
φορείς και συγγραφείς ).

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                   Χριστίνα Μηλιώνη

                                                       Γιώργος Χρόνης

                                              Νατάσσα Αποστολοπούλου

 προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο
Αφού άκουσε το θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τις ανωτέρω προτάσεις της εφορίας βιβλιοθηκών και οι οποίες θα τεθούν προς
υλοποίηση από το αρμόδιο τμήμα.

Ο Δ.Σ. κος Σταματόπουλος Γ. προσήλθε με το πέρας του 10ου θέματος.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


