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ΜΕΛΕΤΗ
Οι βιβλιοθήκες του Δήμου μας συμβάλουν με δράσεις στην Προώθηση της Ανάγνωσης και της
Δημιουργικότητας. Από το 2012 και μετά αυτό επιτυγχάνεται και με την Καλοκαιρινή Εκστρατεία η
οποία επίσημα έχει ενταχθεί στις δραστηριότητές μας.
Σύμφωνα με το συμφωνητικό συνεργασίας που υπεγράφη από την Αντιδήμαρχο του Δήμου
Κερατσινίου Δραπετσώνας, Σταυρούλα Συράκου και τον Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης,
Φίλλιπο Τσιμπόγλου, με αριθ. πρωτ. 14834/10-3-2016, η φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία θα λάβει
χώρα κατά το διάστημα 15 Ιουνίου με 15 Σεπτεμβρίου με θέμα : «Γίνε εξερευνητής».
Η πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού θα γίνει μέσω εκδηλώσεων με διαδραστικά
παιχνίδια και εργαστήρια. Για την επίτευξή τους είναι απαραίτητη η αγορά ενός αριθμού βιβλίων,
τα οποία είναι η αφετηρία για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας.
Η προμήθεια αφορά την αγορά 141 βιβλίων για τις Βιβλιοθήκες του Δήμου και περιέχουν
ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εργασθούν
πάνω σε αυτό και φυσικά θα ενταχθούν και θα παραμείνουν στη συλλογή μας.
Κάποια από τα αντίτυπα θα πρέπει να αγορασθούν εις διπλούν για τα καλύψουν τις ανάγκες και
των τριών βιβλιοθηκών. Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διάθεση της πίστωση του Προϋπολογισμού
για το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το ΠΔ 113/10 που θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15.6611.0004 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου». Η δαπάνη
θα ανέλθει στο ποσό των 1516 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.
Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος.
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