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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο 

2016 – 2019 απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε θαη νπζηαζηηθά ηνλ επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηξαηεγηθνχ θαη Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο απφ 

πιεπξάο ηνπ Απηνηεινχο ΝΠΠΓ «Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο».  

ηφρνο ηνπ ρεδίνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία ηεο κεηαθνξάο θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΒΚ ζην Νέν Κηίξην κε ρξνληθφ νξίδνληα αλαθνξάο ην δηάζηεκα 

2016 – 2019, φηαλ θαη νινθιεξψλεηαη ε ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ΚΓΒΚ.  

Σν ρέδην δηακνξθψλεηαη κε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν 

ππάγεηαη ε ΚΓΒΚ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο δηνηθεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδπλακία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ αιιά θαη ζηνλ 

απζηεξφ έιεγρν ζθνπηκφηεηαο – λνκηκφηεηαο αθφκε θαη βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα δηαδηθαζηψλ θαη δηάζεζεο πφξσλ. εκεηψλεηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ 

αλάινγε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο.  

Με ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ε κεηάβαζε ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη κε 

ην Νέν Κηίξην απνηειεί θπξίαξρν δεηνχκελν γηα ηελ ΚΓΒΚ ζην δηάζηεκα 2016 – 2019 

αιιά θαη πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο 

θαλνληθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο.  

Η ιήμε ηεο ηξηεηίαο αλαθνξάο ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα ζεκαηνδνηεζεί απφ ην 

αλσηέξσ πιαίζην ψζηε αθνινχζσο θαη κε επλντθφηεξνπο φξνπο ζην νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ λα δηακνξθσζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΚΓΒΚ κε κεζν-καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, παξάιιεια κε κηα βηψζηκε ζηξαηεγηθή γηα 

ηνλ Πνιηηηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γ. Κνδάλεο.  

Σν παξφλ ζρέδην πεξηγξάθεη ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΒΚ θαζψο θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε ρσξνζεηεκέλε ιεηηνπξγία ηεο ζην Νέν Κηίξην, ζέηεη ηα θξίζηκα 

δεηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο θαη δηακνξθψλεη ην 

ρέδην Γξάζεο ηφζν γηα ην άκεζν αιιά θαη ηδηαίηεξα θξίζηκν, ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο, 
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δηάζηεκα ηνπ 2016, φζν θαη γηα ηελ πξψηε ηξηεηία 2017- 2019 ηεο κεηαβαηηθήο λέαο 

ιεηηνπξγίαο.  

Αλαιχνληαη εηδηθφηεξα νη απαηηνχκελεο άκεζεο ελέξγεηεο αιιά θαη ην πιαίζην 

πινπνίεζεο (πεξηγξαθή, κεζνδνινγία, πξνυπνινγηζκφο, πεγή ρξεκαηνδφηεζεο) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Σνλίδεηαη φηη 

ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ζέηεη ην βαζηθφ πιαίζην φισλ ησλ βαζηθψλ νξγαλσηηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ζα πξνθχςεη κέζα απφ 

νκάδεο εξγαζίαο πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.     

πλνιηθά ε πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ απνηειεί επζχλε ηεο ΚΓΒΚ, δειαδή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηεο Τπεξεζίαο, κέζα απφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο. Η παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

ρεδίνπ δηαζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ, ηεο εθηέιεζεο ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ζηα ίδηα πιαίζηα ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδίνπ θαη’ έηνο είλαη απαξαίηεηε.  
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1. Η Κοβεντϊρειοσ Δημοτικό Βιβλιοθόκη Κοζϊνησ (ΚΔΒΚ) 

ςόμερα 

1.1 Ιςτορικό  

Ξεθηλψληαο ηνλ 17ν αηψλα ζαλ ζρνιηθή βηβιηνζήθε, ε Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε Κνδάλεο (ΚΓΒΚ) εμέδσζε ηνλ πξψην ηεο θαηάινγν ην 1690. Η ηζηνξία 

ηεο αληαλαθιά ηελ ηζηνξία ησλ γξακκάησλ θαη ηερλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη ηελ εκπνξηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έιαβε ρψξα 

ζηα εκπνξηθά κνλνπάηηα ηεο Βαιθαληθήο αλάκεζα ζηελ Βνπδαπέζηε, ηελ Βηέλλε θαη 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 1813 έλα ηνμσηφ θηίξην κε ηελ νλνκαζία “Οίθνο 

Βειηηψζεσο” αθηεξψζεθε ζηηο δξάζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο. Η Ιεξά Μεηξφπνιε εξβίσλ 

θαη Κνδάλεο, θαζψο θαη απφδεκνη ιφγηνη ζηε Μεζεπξψπε, δψξηζαλ ζπιινγέο 

βηβιίσλ ηνλ επφκελν αηψλα κεηαηξέπνληαο ηελ Βηβιηνζήθε ζε θέληξν γλψζεο θαη 

έξεπλαο.  

Μεηά ηελ έλσζε ηεο Κνδάλεο κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ηδξχζεθε ην Αλαγλσζηήξην 

ηεο Κνδάλεο θαη ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε πήξε ηελ ζεκεξηλή ηεο νλνκαζία ην 1923. Σν 

1930, κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θπζηνγλσκίεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Βηβιηνζήθεο, ν Ν. 

Γειηαιήο έγηλε βηβιηνζεθάξηνο θαη ηα επφκελα ρξφληα άθεζε ην ζηίγκα ηνπ ζηελ 

ηζηνξία ηεο πφιεο δηαζψδνληαο ρηιηάδεο έληππα, πνιχηηκα ρεηξφγξαθα θαη θεηκήιηα, 

ζπρλά ζέηνληαο ζε ξίζθν ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή. Πην πξφζθαηα, ην 1995, ε δσξεά 

πεξηζζφηεξσλ απφ 10.000 βηβιίσλ 5 αηψλσλ απφ ηνλ Μαθαξηζηφ Μεηξνπνιίηε 

Γηνλχζην, πξνζέδσζε αθφκε κεγαιχηεξε αμία ζηελ Βηβιηνζήθε.  

Σν πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ, ην ηδηαίηεξν αίζζεκα ησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο γηα 

ηε Βηβιηνζήθε θαη νη πνιπάξηζκνη δσξεηέο θαη επεξγέηεο ηεο, ηελ θαζηζηνχλ έθθξαζε 

ηεο ίδηαο ηεο Κνδάλεο θαη φρη απιψο έλαλ θνξέα ή θέληξν γλψζεο.  

 

1.2 Οι ςυλλογϋσ και οι θηςαυρού τησ Βιβλιοθόκησ  

ήκεξα ε Βηβιηνζήθε δηαζέηεη πεξηζζφηεξα απφ 120.000 ηεθκήξηα. Πεξηιακβάλεη  

πνιχηηκα θαη ζπάληα έληππα μελφγισζζα (1/3 πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ) θαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, απφ ηα νπνία έρνπλ ηεθκεξησζεί 12.373 κέρξη ζήκεξα,  

ρεηξφγξαθα, θψδηθεο εγγξάθσλ, ιπηά έγγξαθα (70.000 έρνπλ ηεθκεξησζεί θαηά 

θάθειν ή ππνθάθειν ή κνλάδα θαη έρνπλ ςεθηνπνηεζεί), κεηαμχ απηψλ ζεκαληηθή 
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ζπιινγή κε Βπδαληηλά θαη κεηα-Βπδαληηλά ρεηξφγξαθα, Οζσκαληθά έγγξαθα θαη 

θηξκάληα. Δπίζεο δηαζέηεη αμηνζεκείσηε ζπιινγή ραξηψλ νη νπνίνη απαξηίδνπλ έλαλ 

ζεζαπξφ πνπ αθφκε δελ έρεη απνζαθεληζηεί επαθξηβψο σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ 

αμία ηνπ αιιά γηα ηε δηαθχιαμε θαη πξνβνιή ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε ε Γεκνηηθή 

Υαξηνζήθε ζην Αξρνληηθφ Λαζζάλε. Φηινμελεί επίζεο ζεκαληηθφ αξηζκφ εθεκεξίδσλ 

– πεξηνδηθψλ, θσηνγξαθηθφ αξρείν, ζπιινγή έξγσλ δσγξαθηθήο θαζψο θαη ζπιινγή 

παιαηνρξηζηηαληθψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ θεηκειίσλ.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπιινγήο ηεο ΚΓΒΚ απνηειεί ην ζχγρξνλν θνκκάηη ηεο, 

δειαδή ηεθκήξηα πνπ έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηεο, ην 1912. Παξφια 

απηά νη ζπιινγέο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα αληαλαθινχλ ην εχξνο θαη ηε ζεκαζία γηα 

ηνλ Διιεληζκφ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Νένπ Διιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, έλα θίλεκα πνπ 

επαλέλσζε ηελ ρεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ κε ηελ Δπξψπε κεηά απφ 3 αηψλεο 

Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο. 

Σα πεξηζζφηεξα ρεηξφγξαθα είλαη κεηαβπδαληηλά θαη λεφηεξα, θπξίσο ηνπ 18νπ θαη 

19νπ αηψλα, θείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο Κνδάλεο. ρεδφλ φια ηα 

ρεηξφγξαθα είλαη ραξηψα, κε εμαίξεζε ηνπο απηνηειείο θψδηθεο 1- 4 θαη νξηζκέλα 

θχιια ή ζπαξάγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζηαρψζεηο, ηα νπνία είλαη 

πεξγακελά. Αμηφινγε είλαη ε δηαθφζκεζε νξηζκέλσλ θσδίθσλ κε κηθξνγξαθίεο ή 

κφλν κε απιά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία -φπσο επίηηηια θαη πξσηνγξάκκαηα- πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ε χπαξμε ζε ρεηξφγξαθα θαη έληππα ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ 

ζεκεησκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ή ηεο πεξηνρήο ηεο. Πνιιά απφ ηα 

ρεηξφγξαθα, φπσο θαη πνιιά έληππα, πεξηέρνπλ έξγα ρξήζηκα γηα ηε δηδαζθαιία, 

ελψ ηα έληππα εθθιεζηαζηηθήο ρξήζεο είλαη ιίγα.  

Σα πεξηζζφηεξα έληππα ηεο βηβιηνζήθεο, δσξεέο θπξίσο Κνδαληηψλ, αλήθνπλ ζηελ 

πεξίνδν ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα, γλσζηή σο «πεξίνδνο ηνπ Νενειιεληθνχ 

Γηαθσηηζκνχ». Μηα πεξίνδν πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο θαη αθχπληζεο ηνπ 

Διιεληζκνχ, θαηά ηελ νπνία είραλ κεγάιε δηάδνζε νη ζεηηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη νη 

αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ν ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ε 

αλεμηζξεζθία. Οη ηδέεο δειαδή ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ πνπ 

ζπγθίλεζαλ θαη θαζνδήγεζαλ ηνπο Έιιελεο ηεο επνρήο εθείλεο. Τπάξρεη επίζεο 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο βηβιίσλ απφ ηνλ 15ν έσο ηνλ 17ν αηψλα κε παιηφηεξν έλα 

ιαηηληθφ θείκελν ηνπ 1494, εθδφζεηο βηβιίσλ ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Πίλδαξνπ, ε 

“Δθεκεξίο” ησλ αδειθψλ Μαξθίδσλ Πνχιηνπ (ε πξψηε ειιεληθή εθεκεξίδα πνπ 

ζψδεηαη), εθδφζεηο ηνπ γλσζηνχ ηππνγξάθνπ Βελεηίαο Άιδνπ Μαλνχηηνπ (αιληίλεο) 

θ.ά. 
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Σα ιπηά είλαη θπξίσο αξρεηαθά έγγξαθα, ηα νπνία φκσο δίλνπλ πνιχ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο Κνδάλεο θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο, θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Δίλαη θπξίσο έγγξαθα 

εθθιεζηαζηηθά, πξαθηηθά ηεο Γεκνγεξνληίαο, δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

ζηελ ειιεληθή θαη θάπνηα ζηελ νζσκαληθή γιψζζα θαη δηήθνπλ απφ ηνλ 17ν κέρξη θαη 

ηνλ 20φ αηψλα. Μεγάιν κέξνο απνηεινχλ νη θψδηθεο εγγξάθσλ θαη ηα ιπηά ηεο Ιεξάο 

Μεηξνπφιεσο εξβίσλ θαη Κνδάλεο, ηα νπνία είλαη ρσξηζκέλα ζχκθσλα κε ηηο 

αξρηεξαηίεο, αιιά θαη έγγξαθα ηνπ αξρείνπ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο (π.ρ. ην παιηφ 

θηεκαηνιφγην ηνπ 1925).  

Σν λεφηεξν θαη ζχγρξνλν αξρείν θαιχπηεη θπξίσο ηελ πεξίνδν απφ ην 1914 έσο ην 

1950 θαη δηαρσξίδεηαη βαζηθά ζε δχν ηκήκαηα: ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πξψελ Ννκαξρίαο. 

ην πξψην θαηαγξάθεηαη θπξίσο ε ηζηνξία ηεο πφιεο, ελψ ζην δεχηεξν νιφθιεξεο 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ίζσο κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εηθφλεο είλαη ε 

παξαθνινχζεζε κέζα απφ ην αξρείν ησλ ζπληεινχκελσλ αιιαγψλ (νηθνλνκηθέο, 

ρσξνηαμηθέο θ.α.), πνπ γίλνληαη ηδηαίηεξα εκθαλείο έπεηηα απφ πεξηφδνπο θξίζεο, 

φπσο ε πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ Διιάδα ην 1912 πνπ έθιεηζε κε ηε 

θνξηηζκέλε απνρψξεζε ησλ πνιπάξηζκσλ (ειιελφθσλσλ ή ηνπξθφθσλσλ) 

κνπζνπικάλσλ ηεο πεξηνρήο. Έλα ζψκα εθεκεξίδσλ ηεο ίδηαο επνρήο (1914 -1950), 

πνπ εθδίδνληαλ ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο, ζπκπιεξψλεη, δηεπθξηλίδεη θη εμεγεί ην 

πεξηερφκελν ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ αλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ. Παξάιιεια ππάξρεη 

έλαο κηθξφο αξηζκφο θσηνγξαθηψλ (θηίξηα, εθδειψζεηο, πξφζσπα) πνπ επίζεο 

ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο εηθφλαο. 

ηελ ΚΓΒΚ θηινμελείηαη επίζεο θαη έλαο κηθξφο ζεζαπξφο απφ εηθφλεο, ηεξά θεηκήιηα, 

μπιφγιππηα, ραξαθηηθά, αξρηηεθηνληθά κέιε θαη επηγξαθέο, πνπ ρξνλνινγνχληαη 

θπξίσο ζηε κεηαβπδαληηλή πεξίνδν. Σα αληηθείκελα απηά απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

παιαηάο ζπιινγήο ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ κλεκείσλ. ηε 

ζεκεξηλή ζπιινγή εληάζζεηαη έλαο αξηζκφο καξκάξηλσλ θηεηνξηθψλ επηγξαθψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εθθιεζηαζηηθά θηίζκαηα, αιιά θπξίσο απφ παιαηέο θαηεδαθηζκέλεο 

νηθίεο ηεο Κνδάλεο θαη θξήλεο θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα. 

Δμαηξεηηθά ζπάλην είλαη ην είδνο ηνπ πξνζθπλεηαξίνπ – εηθνλνζηαζίνπ ηνπ 18νπ 

αηψλα κε ηε κνξθή θηβσηηδίνπ πξνο αλάξηεζε απφ ηνλ Άγην Νηθάλνξα. Φέξεη 

μπιφγιππην πιαίζην κε θπηηθφ δηάθνζκν θαη ηνμσηή επίζηεςε κε ηελ ηερληθή ηνπ 

ζθαιηζηνχ ζηνλ αέξα. 

Η ΚΓΒΚ δηαζέηεη κηα κηθξή κελ ζε πιήζνο, αιιά αμηφινγε ζπιινγή ραξηψλ, ιπηψλ 

θαη αηιάλησλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θνξπθαία ζέζε θαηέρεη ε δσδεθάθπιιε Υάξηα 
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ηνπ Ρήγα Βειεζηηλιή (1796-1797), ήδε αλαθεξπγκέλν εζληθφ κλεκείν ηεο λεψηεξεο 

πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ν ηεηξάθπιινο παγθφζκηνο ράξηεο ηνπ Άλζηκνπ 

Γαδή (1800). Γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάδεημε ηεο ζπιινγήο απηήο ν Γήκνο Κνδάλεο, 

ε ΚΓΒΚ θαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ζπλέπξαμαλ γηα ηελ 

ίδξπζε κηαο Γεκνηηθήο Υαξηνζήθεο ζην ζρεηηθά πξφζθαηα απνθαηαζηεκέλν 

Αξρνληηθφ Λαζζάλε, θηίξην ηνπ 18νπ αηψλα, εληζρχνληαο ην πνιηηηζηηθφ πξνθίι ηεο 

πφιεο θαη απνηειψληαο έλα λέν κνξθσηηθφ πφιν έιμεο γχξσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

ραξηψλ θαη ηεο κνξθσηηθήο ηνπο δχλακεο.  

Με ηελ αλάδεημε, ηελ πξνβνιή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθήο, αιιά κέρξη ηψξα 

άγλσζηεο επξέσο ζπιινγήο ηζηνξηθψλ ραξηψλ θαη αηιάλησλ, θπξίσο απφ ηελ 

θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ειιεληζκφ πεξίνδν ηνπ 18νπ αηψλα, ζηαικέλσλ ζηελ γελέηεηξα 

απφ ηνπο Κνδαλίηεο θπξίσο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο, ε Υαξηνζήθε πξνζθέξεη ζηελ 

Κνδάλε κηα λέα ζεκαηηθή θαη καδί κε ηε Βηβιηνζήθε απνηειεί έλα ηζρπξφ δίπνιν ζηνλ 

ηνκέα ηεο γλψζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.  

 

1.3. Οργϊνωςη και λειτουργύα 

1.3.1 Νομικό Μορφό 

Σν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Κνδάλεο» ηνπ Γ. Κνδάλεο ζπζηάζεθε ην 1986 θαη αθνινχζσο παξέκεηλε σο 

απηνηειέο ΝΠΓΓ ην 2011 «ιόγσ ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο από πιεπξάο επξύηεξεο 

αλαγλώξηζεο, εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ, καθξνρξόληαο απόδνζεο έξγνπ θαη 

γεληθόηεξεο θαηαμίσζεο ηεο πξνζθνξάο ηεο» κε εκβέιεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα ηνπηθά 

φξηα. Σνλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά γηα λα δηαηεξεζεί έλα ΝΠΓΓ σο απηνηειέο, ζηνηρείν πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηε Βηβιηνζήθεο θαη ζε ζεζκηθφ 

επίπεδν ιεηηνπξγίαο.  

 

1.3.2. Λειτουργύα και δραςτηριότητεσ 

Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΓΒΚ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο (ΔΚΛ) ηεο. Όπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά, ε ΚΓΒΚ ζπγθεληξψλεη θαη δηαηεξεί 

έγγξαθα, ρεηξφγξαθα, βηβιία θαη θάζε άιιν πιηθφ, ηα νπνία δηαζέηεη γηα κειέηε ζηα 

κέιε ηεο θαη ζην επξχηεξν θνηλφ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηφπνπ, κε: 
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1. Αλάπηπμε ηεο πιινγήο (ρεηξφγξαθα, εθδφζεηο, θψδηθεο θαη ιπηά έγγξαθα, 

εθεκεξίδεο-πεξηνδηθά, αξραηνινγηθή ζπιινγή, βηβιηνζήθε Φαξηαλνχ, 

Υαξηνζήθε, παιαηνρξηζηηαληθή ζπιινγή θ.α.) 

2. Δπεμεξγαζία – Καηαιαγνγξάθεζε – Σαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ 

3. Γαλεηζκφ 

4. Λεηηνπξγία Αλαγλσζηεξίνπ 

5. Λεηηνπξγία Γεκφζηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο (Media Lab) 

6. Αλαπαξαγσγή πιηθνχ 

7. Δθδφζεηο – Δπαλεθδφζεηο 

8. Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

9. Λεηηνπξγία Κιεηζηψλ πιινγψλ 

10. Λεηηνπξγία Λέζρεο Αλάγλσζεο 

11. εκηλάξηα 

12. Γξαζηεξηφηεηεο – πλεξγαζίεο  

13. Σερληθή Τπνζηήξημε (ζπκπεξηιακβάλεη Φεθηνπνίεζε, πκβαηηθή θαη Φεθηαθή 

πξνθχιαμε, απνζήθεπζε, πδαηνγξάθεζε θιπ ησλ ζπιινγψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο) 

14. Γξάζεηο Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο (κέξνο ηνπ Γαλεηζηηθνχ Σκήκαηνο πνπ ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη Παξαξηήκαηα – Κηλεηή Βηβιηνζήθε) 

15. πληήξεζε – Βηβιηνδεζία 

16. Απνγξαθή – Απφζπξζε πιηθνχ 

17. Λεηηνπξγία Υαξηνζήθεο 

Αλαθνξηθά κε ηε Υαξηνζήθε, ε νπνία ζηεγάδεηαη ζην Αξρνληηθφ Λαζζάλε ην νπνίν 

αλήθεη ζηνλ Γ. Κνδάλεο αιιά ην πεξηερφκελν ηεο αλήθεη ζηελ ΚΓΒΚ, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη θηινμελείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Αξρείνπ ηνπ θηηξίνπ. Σν Αξρνληηθφ ζην 

ηζφγεην έρεη Υψξν Δθζέζεσλ, φπνπ ε ΚΓΒΚ νξγαλψλεη κε ίδηα κέζα θαη πφξνπο 

εθζέζεηο θαη εθδειψζεηο, κε αμηνζεκείσηε δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 2015.    

Σν Χξάξην Λεηηνπξγίαο είλαη: 

 Γεπηέξα – Παξαζθεπή: 07:30 – 21:00 

 Γεπηέξα – Παξαζθεπή (Ινχιηνο – Αχγνπζηνο) : 07:30 – 15:30 

Σν Χξάξην Κνηλνχ είλαη: 

 Αλαγλσζηήξην -  Media Lab, Γεπηέξα – Παξαζθεπή: 08:00 – 20:45 

 Παιηά πιινγή – Αξρείν, Γεπηέξα – Παξαζθεπή: 09:00 – 15:00 

 Γεπηέξα – Παξαζθεπή (Ινχιηνο – Αχγνπζηνο) : 08:00 – 15:30 
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Σν Χξάξην Γαλεηζηηθνχ είλαη: 

 Γεπηέξα: 08:00 – 16:00 

 Σξίηε: 08:00 – 20:00 

 Σεηάξηε: 08:00 – 16:00 

 Πέκπηε: 08:00 – 20:00 

 Παξαζθεπή: 08:00 – 20:00 

Απνινγηζηηθά νη δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ζπλνπηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ην 

πξνθίι ηεο ΚΓΒΚ γηα ην 2015, ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 2014 – 

2019 ηνπ Γ. Κνδάλεο, παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα:   

Δείκτες ΚΔΒΚ 2015 Αριθμός Παρατηρήσεις 

Αρικμόσ προγραμμάτων πολιτιςμοφ 
που υλοποιικθκαν  21 

ΑΦΟΡΑ ΚΤΡΙΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ, ΣΠΕ, 
ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ) 

Αρικμόσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 
που πραγματοποιικθκαν  111 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΟΜΙΛΙΕ, ΔΡΑΕΙ, ΞΕΝΑΓΗΕΙ 
ΚΛΠ. 

Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων 
δανειςτικισ βιβλιοκικθσ  53692 ΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΟ ΔΑΝΕΙΜΟΤ (βιβλία , cd κλπ) 

Αρικμόσ εξυπθρετοφμενων ςτο 
media lab-εργαςτιρια επεξεργαςίασ 
εικόνασ & ιχου 5569 ΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΑ 

Επιςκεψιμότθτα  βιβλιοκικθσ  111622 ΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΑ 

Σεκμθρίωςθ υλικοφ 8477 
ΑΦΟΡΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ (βιβλία , 
cd κλπ). 

Ψθφιοποίθςθ υλικοφ 41557 ΑΦΟΡΑ ΕΛΙΔΕ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Εγγεγραμμζνα Μζλθ 
13. 333/  
513 

ΑΦΟΡΑ Ε ΤΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ / 
 ΑΦΟΡΑ Ε ΝΕΕ ΕΓΓΡΑΦΕ  

 

1.3.3. Διούκηςη, Υπηρεςύεσ και Προςωπικό 

Η Γηνίθεζε ηεο ΚΓΒΚ νξίδεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο, απφ 

ην νπνίν θη επνπηεχεηαη, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα απφ 

ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ (ΟΔΤ) ηεο.  

Η νξγαληθή ζχλζεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο, ε δηαβάζκηζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηα αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο ησλ γξαθείσλ νξίδνληαη απφ ηνλ ΟΔΤ 

θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Κψδηθα. Δηδηθφηεξα νη Τπεξεζίεο ηεο 

Κ.Γ.Β.Κ. νξγαλψλνληαη ζε Γηεχζπλζε δηαξζξσκέλε ζηηο παξαθάησ νξγαληθέο 

κνλάδεο, νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ, σο εμήο:  

 
1) Απηνηειέο Γξαθείν Γηνίθεζεο - Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
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2) Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ – Οξγάλσζεο 

3) Σκήκα Βηβιηνζεθψλ 

Α. Γξαθείν Κεληξηθήο βηβιηνζήθεο Κνδάλεο 

Β. Γξαθείν Βηβιηνζεθψλ πεξηνρήο Διίκεηαο- Αηαλήο 

Γ. Γξαθείν Βηβιηνζεθψλ πεξηνρήο Διιεζπφληνπ- Τςειάληε 

4) Σκήκα Αξρείσλ, Μνπζείσλ θαη Πηλαθνζεθψλ 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ ηεο κεγέζνπο θαη κέρξη ηελ πιήξε ζηειέρσζή ηεο, κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ηεο Βηβιηνζήθεο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Απηνηειέο Γξαθείν Γηνίθεζεο Δπηθνηλσλίαο 

θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ΚΓΒΚ αλαθνξηθά κε: 

(α) Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ζε ζέκαηα 

 αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 κεηξψσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνζσπηθνχ 

 γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

(β) Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ζε ζέκαηα 

 πξνυπνινγηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

 ινγηζηεξίνπ θαη απνζεθψλ 

 πξνκεζεηψλ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ / ππεξεζηψλ 

 εζφδσλ θαη πεξηνπζίαο 

 ηακείνπ 

(γ) Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 

Αλαθνξηθά κε ην Πξνζσπηθφ ν ΟΔΤ πξνβιέπεη ηελ θάιπςε:  

 4 Οξγαληθψλ Θέζεσλ κε ρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (2 ΣΔ 

Βηβιηνζεθνλφκσλ, 1 ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ, 1 ΤΔ Καζαξηζηξηψλ),   

 19 Θέζεσλ κε ρέζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ (2 

Πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ΙΓΑΥ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ, 17 ζέζεηο εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ - 4 ΠΔ 

Βηβιηνζεθνλφκσλ, 1 ΠΔ Ιζηνξηθψλ ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 

Ιζηνξίαο, 6 ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ, 2 ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 1 ΣΔ Γξαθηθψλ 

Σερλψλ, 1ΣΔ Λνγηζηψλ, 2 ΣΔ Γηνηθεηηθψλ) 

 10 Θέζεσλ κε ρέζε Δξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ 
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ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

 

ήκεξα ε ΚΓΒΚ ζηειερψλεηαη απφ 5 εξγαδφκελνπο, 4 Βηβιηνζεθνλφκνπο θαη 1 

Γηνηθεηηθφ Τπάιιειν. ην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο θαιείηαη ελ κέξεη 

λα ζπκβάιεη, ρσξίο φκσο δεδνκέλε θαη ζπζηεκαηηθή πεξηνδηθφηεηα, ε επνρηθή 

εμάκελε Πξαθηηθή Άζθεζε (4 Πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αλά εμάκελν) θαζψο θαη ε 

θηινμελία θνηηεηψλ (2 ην 2015), ε πεξηζηαζηαθή νιηγφκελε εξγαζία κέζσ 

Δπηδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ (π.ρ. 13 Θέζεηο πεληάκελεο Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο 

θαηά ην 2015) θαη θπξίσο ε ζπζηεκαηηθή αλάζεζε εξγαζηψλ κέζσ πκβάζεσλ 

Έξγνπ (π.ρ. Οκάδεο Έξγνπ Καηαινγνγξάθεζεο, Σεθκεξίσζεο) κε 10 

πξνβιεπφκελνπο απαζρνινχκελνπο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.   

Λφγσ αδπλακίαο θάιπςεο αλαγθψλ, νξγαλψζεθαλ κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ εζεινληηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο (Οκάδα Γξάζεσλ, Οκάδα Καηαγξαθήο 

Απνζεθψλ), ελψ θαη κέιε ηνπ Γ.. ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηεθπεξαίσζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ ηεο ΚΓΒΚ. Αξσγφο ζην έξγν ηεο ΚΓΒΚ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη πάληνηε ν χιινγνο Φίισλ ηεο Βηβιηνζήθεο.  

 

1.3.4. Οικονομικϊ ςτοιχεύα 

Πφξνη ηεο ΚΓΒΚ, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ζχζηαζεο, είλαη: 

1. Η εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο πνπ γξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο. 

2. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (πρ Τπνπξγείν Παηδείαο-Πνιηηηζκνχ θιπ) ή άιιε 

λφκηκε πξφζνδνο. 

3. Δηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. 

4. πλδξνκέο κειψλ, εηζπξάμεηο απφ παξαζηάζεηο θαη γεληθά ην αληίηηκν απφ 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

5. Έζνδα απφ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζία ηεο, θαζψο θαη θάζε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ ηεο αλήθεη. 

 

Από ην 2010 θαη κέρξη ζήκεξα ε πξνβιεπόκελε εηήζηα επηρνξήγεζε ηεο ΚΓΒΚ 

αλέξρεηαη ζε 300.000 €. Γηα ην έηνο 2015 ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλήιζε ζηα 

431.850 € ελώ γηα ην 2016 ζηα 396.383,16 €. 
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1.3.4.1. Έξοδα 

Σα Έμνδα ηεο ΚΓΒΚ, έηζη φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015,  

αθνξνχλ ηηο εμήο γεληθέο θαηεγνξίεο: 

 

1. Έμνδα ρξήζεο: 324.000 € 

 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ : 148.200 € 

o Απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ: 147.700 € 

o Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ: 500 € 

 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ: 111.000 € 

o Ακνηβέο εηδηθψλ ππεξεζηψλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ: 108.000 € 

 Σερληθή ππνζηήξημε: 10.000 € 

 Δθδφζεηο βηβιίσλ: 15.000 € 

 Αλαδξνκηθή θαηαινγνγξάθεζε: 40.000 € 

 Τπνζηήξημε πξνγξάκκαηνο δξάζεο: 10.000 € 

 πληήξεζε θσδίθσλ, ρεηξνγξάθσλ, θεηκειίσλ: 15.000 € 

 Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε εγγξάθσλ: 15.000 € 

 Λνηπέο ακνηβέο: 3.000 € 

o Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ κε ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ: 3.000 € 

 Παξνρέο ηξίησλ: 10.000 € 

o Δπηθνηλσλίεο (ηαρπδξνκείν, ηειέθσλν): 1.500 € 

o Αζθάιηζηξα: 500 € 

o πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζψλ δηαξθνχο ρξήζεο (θηηξίσλ αθηλήησλ 

ηνπ Γήκνπ, επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ) 

απφ ηξίηνπο: 8.000 €  

 Φφξνη – Σέιε: 200 € 

 Λνηπά γεληθά έμνδα: 24.800 € 

o Μεηαθνξέο: 1.000 € 

o Οδνηπνξηθά θαη έμνδα ηαμηδηψλ (αηξεηψλ, ππαιιήισλ, ηξίησλ): 3.500 € 

o Γεκφζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ, πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο): 6.000 

€ 

o πλέδξηα: 11.000 € 

o πλδξνκέο: 400 € 

o Γεκνζηεχζεηο: 400 € 

o Γεληθήο θχζεο: 2.500 € 

 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ: 29.200 € 
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o Έληππα – βηβιία - γξαθηθή χιε (πξνκήζεηα), εθηππψζεηο – εθδφζεηο – 

βηβιηνζεηήζεηο: 21.000 € 

 Δηδηθά γηα πξνκήζεηα βηβιίσλ: 10.000 € 

o Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο: 1.200 € 

o Τιηθφ εθηππσηηθψλ, ηππνγξαθηθψλ βηβιηνδεηηθψλ θαη ινηπψλ 

εξγαζηψλ: 500 € 

o Τιηθφ ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ: 500 € 

o Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ: 5.500 € 

o Λνηπέο πξνκήζεηεο: 500 € 

 Λνηπά έμνδα: 600 €  

 

2. Δπελδχζεηο: 6.000 € 

 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ: 6.000 € 

 Δηδηθά γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ειεθηξνληθά 

ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά: 3.500 € 

 

3. Πξνβιέςεηο: 96.550 € 

 Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ (Π.Ο.Δ.): 10.000 € 

o Γηάθνξα έμνδα: 5.000 € 

o Οθεηιή απφδνζεο εηζθνξάο ΣΤΓΚΤ Αζθαιηζκέλσλ: 5.000 €  

 Λνηπέο απνδφζεηο: 86.550 € 

o Απφδνζε θφξσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ: 24.150 € 

 Απφδνζε θφξσλ πξνκεζεπηψλ, εξγνιάβσλ, ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ θιπ.: 21.000 € 

 Λνηπέο απνδφζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ: 3.150 € 

o Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηακεία: 50.500 € 

o Λνηπέο εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ: 10.900 € 

o Πάγηα πξνθαηαβνιή: 1000 € 

 

4. Απνζεκαηηθφ: 5.300 € 

 
Όπσο πξνθχπηεη: 

 Η επηρνξήγεζε ηνπ Γ. Κνδάλεο αληηζηνηρεί ζην 69,4% ησλ εγγξαθόκελσλ 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπλνιηθώλ Δμόδσλ. 



17 
 

 Σα έμνδα γηα Οηθνλνκηθέο θαη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο (330.000 € γηα Έμνδα 

Υξήζεο θαη Δπελδύζεηο) πνπ αθνξνύλ νπζηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΒΚ 

ζπλνιηθά αληηζηνηρνύλ ζην 76,5% ησλ εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ζπλνιηθώλ Δμόδσλ, ππεξβαίλνληαο ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γ. Κνδάλεο θαηά 

10%.  

 Σν ππόινηπν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ αθνξά Πξνβιέςεηο (96.550 € ) θαη 

Απνζεκαηηθό (5.300 €).  

 Σν θόζηνο πξνζσπηθνύ, ην νπνίν νπζηαζηηθά απνηειεί πξνζσπηθό ηνπ Γ. 

Κνδάλεο πνπ εξγάδεηαη ζηελ ΚΓΒΚ, έηζη όπσο πξνθύπηεη από ηηο Ακνηβέο θαη 

ηα έμνδα πξνζσπηθνύ (Κ.Α.Δ. 02.10.60: 148.200 €) αληηζηνηρεί ζην 34,3% ησλ 

εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπλνιηθώλ Δμόδσλ.   

 Καηά ζπλέπεηα, ζρεδόλ ην κηζό (49,4%) ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γ. Κνδάλεο 

αληηζηνηρεί ζην αλειαζηηθό θόζηνο πξνζσπηθνύ, ελώ ην ππόινηπν πνζό 

δηαηίζεηαη γηα ηηο ινηπέο βαζηθέο αλάγθεο, ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο, ηεο 

Βηβιηνζήθεο. 

 Σν θόζηνο ππεξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΓΒΚ (Παξνρέο ηξίησλ γηα 

επηθνηλσλίεο, αζθάιηζηξα, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο, 

Φόξνη – Σέιε, Γεληθά έμνδα, Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ, Λνηπά έμνδα, 

Πξνκήζεηεο παγίσλ) αλέξρεηαη ζε 70.800 € (Κ.Α.Δ. 02.10.62, 02.10.63, 

02.10.64, 02.10.66, 02.10.68, 02.10.7) πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 16,4% ησλ 

εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπλνιηθώλ Δμόδσλ θαη ζην 23,6% ηεο 

επηρνξήγεζεο ηνπ Γ. Κνδάλεο. εκεηώλεηαη όηη ην αλσηέξσ πνζό ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 2015 αλήιζε ηειηθά ζε 67.300 €, ζύκθσλα κε 

ηνλ δηακνξθσκέλν Πξνϋπνινγηζκό.   

 πκπεξαζκαηηθά, ην θόζηνο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΓΒΚ 

αληηζηνηρεί ζην 73% (219.000 €) ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γ. Κνδάλεο.  

 Σν ππνινηπόκελν πνζό ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γ. Κνδάλεο δηαηίζεηαη γηα ηηο 

επίζεο αλειαζηηθέο δαπάλεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αθνξνύλ βαζηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο «Αλαδξνκηθή θαηαινγνγξάθεζε», «Δπηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζεο εληύπσλ θαη εγγξάθσλ», «πληήξεζε θσδίθσλ, ρεηξνγξάθσλ 

θαη ινηπώλ ηεθκεξίσλ», «Σερληθή Τπνζηήξημε ηεο ΚΓΒΚ» θιπ.  

 Οη παξαπάλσ δαπάλεο εγγξάθνληαη ζηηο Ακνηβέο θαη Έμνδα ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηώλ (Κ.Α.Δ. 02.10.611: 108,000 €) θαη αληηζηνηρνύλ ζην 25% ησλ 

εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπλνιηθώλ Δμόδσλ θαη ζην 36% ηεο 

επηρνξήγεζεο ηνπ Γ. Κνδάλεο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζηαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο θαη πνπ αθνξνύλ 
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ακνηβέο εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο ΚΓΒΚ, 

ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ. 

 

1.3.4.2. Έςοδα 

Σα Έζνδα ηεο ΚΓΒΚ, έηζη φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015, 

πξνέξρνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γ. Κνδάλεο θαη 

δεπηεξεπφλησο απφ θάπνηεο άιιεο πεγέο. 

Δηδηθφηεξα: 

 

1. Ταθηηθά Έζνδα: 303.300 € 

 Δπηρνξήγεζε Γ. Κνδάλεο: 300.000 € 

 Κηλεηή πεξηνπζία (ηφθνη θεθαιαίσλ): 300 € 

 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα: 3.000 € 

 

2. Έθηαθηα Έζνδα: 17.000 € 

 Γσξεέο: 2.000 € 

 Πψιεζε αγαζψλ – Παξνρή ππεξεζηψλ: 15.000 €  

 

3. Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ - ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ: 86.550 € 

 Δηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίσλ θαη ηξίησλ – επηζηξνθέο ρξεκάησλ: 86.550 € 

 

4. Φξεκαηηθφ ππφινηπν (πξνεγνχκελεο ρξήζεο): 25.000 € 
 

Όπσο πξνθχπηεη: 

 Σα Σαθηηθά θαη Έθηαθηα Έζνδα αληηζηνηρνύλ ζε 320.300 € θαη απνηεινύλ ην 

74% ησλ εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπλνιηθώλ Δζόδσλ. 

 Σα Σαθηηθά απνηεινύλ ην 70% ησλ εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ζπλνιηθώλ Δζόδσλ. 

 Σα Έθηαθηα Έζνδα απνηεινύλ ην 4% ησλ εγγξαθόκελσλ ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ζπλνιηθώλ Δζόδσλ.  

 Η αλαινγία Σαθηηθώλ / Έθηαθησλ Δζόδσλ είλαη ζρεδόλ 18/1. Βαζηθόο ζηόρνο 

ηεο ΚΓΒΚ είλαη εηδηθά ζην Νέν Κηίξην αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο 

καθξνπξόζεζκα ν ιόγνο απηόο λα κεηώλεηαη θαηά ην δπλαηόλ δηαξθώο. 

εκεηώλεηαη όηη ε αλσηέξσ πξόβιεςε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ 

εκεξνινγηαθνύ έηνπο 2015, ιόγσ ππνζηειέρσζεο θαη θαζπζηεξήζεσλ ζηελ 
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εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Οπζηαζηηθά ε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία ζα 

επηηεπρζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2016, κεηαζέηνληαο θαηά 1 πεξίπνπ κήλα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2015.   

 Η επηρνξήγεζε ηνπ Γ. Κνδάλεο απνηειεί ην 93,6% ησλ Σαθηηθώλ θαη 

Έθηαθησλ Δζόδσλ θαη ην 69,4% ησλ εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ζπλνιηθώλ Δζόδσλ. 

 Οη εηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ – ηξίησλ θαη νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ, πνπ 

απνηεινύλ ην 20% ησλ εγγξαθόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζπλνιηθώλ 

Δζόδσλ, αθνξνύλ ινγηζηηθή δηεπζέηεζε θαη όρη νπζηαζηηθά έζνδα.  
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2. Η ΚΔΒΚ ςτο νϋο κτύριο 

2.1 Το κτιριολογικό ςυγκρότημα 

Η Νέα Βηβιηνζήθε ζα ζηεγαζηεί ζηνλ ρψξν φπνπ βξίζθνληαλ νη απνζήθεο ηεο 

Έλσζεο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ Κνδάλεο. Υξεκαηνδνηήζεθε αξρηθά απφ ην ΠΔΠ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2007 – 2013 θαη αθνινχζσο απφ ην αληίζηνηρν πξφγξακκα 

2014 – 2020 κε ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 15 εθ. € πνπ αθνξά ηελ 

θαηαζθεπή ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Μνπζείνπ – Δθζεζηαθνχ Υψξνπ θαζψο θαη ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ησλ δχν θηηξίσλ, ελψ 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ αληηζηήξημεο πξνήιζε θαη 

απφ ην ΔΑΠ Ν. Κνδάλεο 2011 – 2014.  

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλζεην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ μεπεξλά ηα 7.000 η.κ. καδί κε 

ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηνπ νπνίνπ νη θχξηνη ρψξνη ρξήζεο μεπεξλνχλ ηα 5.000 

η.κ. Ο ζθνπφο απηήο ηεο λέαο δνκήο είλαη λα αλαδείμεη ην πθηζηάκελν πνιηηηζηηθφ 

απφζεκα ηεο Βηβιηνζήθεο, λα αλαπηχμεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη επξχηεξα λα 

απνηειέζεη έλα πνιηηηζηηθφ νξφζεκν ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο θαη ζε νιφθιεξε ηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία.  

Δηδηθφηεξα ζην  θηίξην ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ζηνπο ελδηάκεζνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο (έθηαζεο 4.000 θαη πιένλ η.κ.), πξνβιέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 

 θεληξηθφο ρψξνο βηβιηνζήθεο (δαλεηζηηθφ ηκήκα, αλαγλσζηήξην, ρψξνο 

βηβιηνζηαζίσλ, ρψξνο θαηαινγνγξάθεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιηθνχ) 

 ρψξνο ππνδνρήο (θνπαγηέ, βεζηηάξην, πσιεηήξην) 

 θαθέ 

 αίζνπζα ζεκηλαξίσλ 

 ακθηζέαηξν (140 ζέζεσλ) 

 παηδηθή βηβιηνζήθε 

 εξγαζηήξην ζπληήξεζεο ραξηηνχ 

 εξγαζηήξην εηθφλαο  

 εξγαζηήξην ήρνπ 

 αίζνπζα παιαηηχπσλ 

 αίζνπζα ζπιινγψλ (Μεηξνπνιίηνπ Γηνλπζίνπ, Φάλε Πάκπα) 

 αίζνπζα αξρεηαθνχ πιηθνχ 
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 θέληξν πιεξνθνξηθήο (media lab) 

 ρψξνη δηνίθεζεο (γξαθεία πξνζσπηθνχ, δηεχζπλζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

αίζνπζα ζπζθέςεσλ, ινγηζηήξην θηι) 

 βνεζεηηθνί ρψξνη θαη ρψξνη πγηεηλήο 

ην  θηίξην ηνπ Μνπζείνπ (πεξίπνπ 1.000 η.κ.) αλαπηχζζνληαη: 

 ν ρψξνο ππνδνρήο 

 ε θεληξηθή έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ 

 ν ρψξνο έθζεζεο ησλ επεξγεηψλ  

 ε αίζνπζα πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ 

 βνεζεηηθνί ρψξνη 

Δπηπξνζζέησο, ζην θηίξην πξνβιέπεηαη ππφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

θαη απνζήθεο ζην Β' ππφγεην κε εηδηθά δηακνξθσκέλε πξφζβαζε επί ηεο νδνχ 

Γειεβάλε. 

 

2.2 Λειτουργύα και Δραςτηριότητεσ τησ Νϋασ Βιβλιοθόκησ 

Η Νέα Βηβιηνζήθε θαιείηαη λα εκπινπηίζεη θαη λα ελδπλακψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κε 

ζηφρν λα δηακνξθψζεη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ζηελ Κνδάλε σο αλαγλσξίζηκν 

κέγεζνο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο. Σν 

θέληξν απηφ γλψζεο, πνπ ίζσο είλαη ζθφπηκν θαη ειθπζηηθφ λα επαλαιάβεη ηνλ ηίηιν 

“Οίθνο Βειηηψζεσο” πνπ θάπνηε είρε ε ιέζρε αλάγλσζεο ηεο Κνδάλεο, πξέπεη λα 

έρεη εκβέιεηα πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο πφιεο θαη ηνπ Γήκνπ θαη λα απνηειέζεη έλα 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

Σν λέν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο δηαζέηεη ρψξνπο ζπλεδξηάζεσλ, 

ζεκηλαξίσλ, βνεζεηηθνχο ρψξνπο ζπληήξεζεο, έξεπλαο θαη κνπζεηνινγηθήο ή 

αξρεηνλνκηθήο εξγαζίαο. Δίλαη ζαθέο πσο ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε έρεη πιένλ ηελ 

επθαηξία λα είλαη έλαο πνιπρψξνο γηα ηνπο ρξήζηεο, γηα ηνπο εξεπλεηέο, γηα ην θνηλφ 

θάζε ηχπνπ εθδειψζεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ γηα φιεο ηηο ειηθίεο 

θαη ηδηφηεηεο.  

ην πιαίζην απηφ θαη αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ηεο, ε ΚΓΚΒ θαιείηαη 

λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο θαζψο θαη λα αλαπηχμεη λέεο.  

 

Δηδηθφηεξα:  
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2.2.1 Τεκμηρύωςη –Καταλογογρϊφηςη 

Σν ζχλνιν ησλ θεηκειίσλ θαη ζπιινγψλ θαζψο θαη ηα πινχζηα αξρεία απαηηνχλ 

ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδνινγηθά δφθηκε ζεηξά εξγαζηψλ πάλσ ζηελ απνηίκεζε θαη 

ηεθκεξίσζε - θαηαινγνγξάθεζε, ηξέρνπζα θαη αλαδξνκηθή, ησλ ζπιινγψλ ηεο. Η 

δηαδηθαζία απηή δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

παξειζφληνο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ (έρνπλ ηεθκεξησζεί 70.000 εγγξαθέο θαη έρεη ςεθηνπνηεζεί 

κέξνο ηνπ πιηθνχ, θπξίσο ηεο ςεθηαθήο ζπιινγήο, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο).  

Απνηειεί πξφθιεζε γηα ηε Νέα Βηβιηνζήθε ε δηεθπεξαίσζε ελφο ζρεδίνπ 

ηεθκεξίσζεο - θαηαινγνγξάθεζεο θαη ςεθηνπνίεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ κε ζηφρν ηελ 

επηζηεκνληθή θαηαγξαθή φισλ ησλ ηεθκεξίσλ. ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη ε 

πξνκήζεηα λένπ θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ππάξρνληνο βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ, κε ηελ 

εηζαγσγή θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ηεθκεξίσζε, αιιά θαη ε πξνκήζεηα λένπ 

ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεθκεξίσζεο.  

ηφρνο είλαη ν εκπινπηηζκφο, ε πξφζβαζε, ε πξνζηαζία θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

απνζέκαηνο ηεο ΚΓΒΚ θαη ηε βειηησκέλε πξφζβαζε ζε απηφ (ςεθηνπνίεζε). 

Πξφθεηηαη γηα δηαξθή δηαδηθαζία, αλαπφζπαζηε απφ ηε ιεηηνπξγία θάζε Βηβιηνζήθεο, 

απνηππσκέλε δηαθξηηά θαη ζπζηεκαηηθά ζην ζρέδην δξάζεο ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα πνπ ε πινπνίεζή ηεο 

ππνζηεξίδεηαη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.  

πκπιεξσκαηηθά ηεο θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε απνηίκεζε θαη 

αζθάιηζε ηεο ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο ζπλνιηθά κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφ 

θαιχηεξε δηαζθάιηζή ηεο, κε απαξαίηεηε ηελ ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν θνξέα 

κε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΚΓΒΚ.   

 

2.2.2 Συντόρηςη – Ψηφιοπούηςη  

Πξψηε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε ζπληήξεζε ησλ θεηκειίσλ, δηαδηθαζία κε πςειφ 

νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη κε απαίηεζε εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαζψο θαη 

αλάινγνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πξφηππνπ εξγαζηεξίνπ 

ζπληήξεζεο. Δίλαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία κφληκεο δνκήο πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

παξάιιεια κε ην αξρείν ηεο ΚΓΒΚ πνπ αξρηθά ζα επηθεληξσζεί  ζηε ζπληήξεζε 

επηιεγκέλσλ ηεθκεξίσλ ηεο Βηβιηνζήθεο. Δηδηθφηεξα ζα πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε 
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εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο, ηελ ςεθηνπνίεζε, ηελ πξνκήζεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ηελ εθπαίδεπζε ζπληεξεηψλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή δηνξγάλσζε 

ζεκηλαξίσλ ζπληήξεζεο.  

ηφρνο είλαη ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρηθά ηεθκεξίσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ ή ηελ ζπιινγή παιαηηχπσλ, ρεηξνγξάθσλ θαη 

ηζηνξηθψλ εληχπσλ ηεο ΚΓΒΚ. ε βάζνο ρξφλνπ, έλα νξγαλσκέλν ζπληεξεηήξην ζα 

κπνξεί λα αλαιάβεη ηε ζπληήξεζε θεηκειίσλ θαη εθηφο ηεο Βηβιηνζήθεο, 

πξνζβιέπνληαο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηερλνγλσζίαο ζηελ πεξηνρή αιιά θαη 

ζηελ παξαγσγή εζφδσλ γηα ηελ ίδηα ηε Βηβιηνζήθε.  

Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη ζε ζηαζεξή βάζε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ πιηθνχ. Η παξνχζα έιιεηςε ηερλνγλσζίαο πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί ζε 

αξρηθφ ρξφλν κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα πάςεη λα πθίζηαηαη. 

 

2.2.3 Έρευνα - Εκπαύδευςη – Υποτροφύεσ  

Η πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Κνδάλεο, παξά ηηο φπνηεο 

πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη, δελ δηαζέηεη ην ίδξπκα εθείλν ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα 

θηινμελήζεη θαη λα παξάμεη πξσηνγελή, πξαθηηθή ή αθαδεκατθή, έξεπλα ζηνλ ρψξν 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλψλ. Η ΚΓΒΚ θαιείηαη λα θαιχςεη θαηά ην 

δπλαηφλ απηφ ην θελφ πξνζθέξνληαο ζε αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο ηηο ππνδνκέο, ην 

πιηθφ αιιά θαη ηνλ θπζηθφ ρψξν γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ.  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε πξνηίζεηαη λα πξνσζήζεη ηξεηο 

θχξηνπο ηνκείο έξεπλαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλζξψπηλε ζηίμε: ηα γξάκκαηα 

(ηζηνξία, αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη πνιηηηζηηθά ξεχκαηα), ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο θαη φρη απνζπαζκαηηθά, ηνλ ήρν (κνπζηθή θαη κνπζηθνινγηθή έξεπλα) 

θαη ηελ εηθφλα (θηλνχκελε θαη ζηαηηθή). Δπίζεο πινχζην εξεπλεηηθφ πεδίν απνηειεί ε 

πιινγή ηνπ Μεηξνπνιίηε Γηνλπζίνπ. 

Η πξνζέιθπζε θαη θηινμελία ζηελ Κνδάλε εξεπλεηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ πξφθεηηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εμσζηξέθεηα αιιάθ θπξίσο ζηελ 

αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο ΚΓΒΚ. Η πινπνίεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ηεο 

ΚΓΒΚ κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ έξεπλα είλαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ 

απεπζπλφκελσλ αξρηθά πξνο ηνπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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αιιά θαη επξχηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζηε Διιάδα θαη 

ζην εμσηεξηθφ.  

ήκεξα ε ΚΓΚΒ αλαπηχζζεη ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

θνξείο ηεο πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο αιιά θαη επξχηεξα, πνπ κέζσ ηνπ λένπ θηηξίνπ 

πξνζθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε. Η αλάπηπμε εηήζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ θαη θπξίσο δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηε Βηβιηνζήθε ζε ζπλεξγαζία αξρηθά κε ηηο αξκφδηεο 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο επξχηεξα. ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ 

θαζψο θαη πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ κε άιια πνιηηηζηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο. εκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί γηα ηελ ΚΓΒΚ ε 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθψλ δξάζεσλ θαη γηα εππαζείο θαη επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο θαη ζσκαηεία, 

πνπ ζήκεξα δελ απνηεινχλ απνδέθηεο απηψλ ησλ δξάζεσλ. 

Παξάιιεια, ε ζπλεξγαζία ηεο ΚΓΒΚ κε θνξείο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ - ππνηξνθηψλ κε απνδέθηεο καζεηέο – θνηηεηέο 

αιιά θαη πεξαηηέξσ δηεπξπκέλν θνηλφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ε Γηα Βίνπ 

Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε απνηειεί δεηνχκελν αιιά θαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηε Νέα 

Βηβιηνζήθε .   

 

2.2.4 Μουςεύο – Χώροσ Εκθϋςεων 

Η ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ απνηειεί ίζσο ην κεγάιν ζηνίρεκα ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο. 

Πξφθεηηαη λα βαζηζηεί ζηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο Μνπζεηνινγηθήο Μειέηεο πνπ 

εθπνλείηαη, απνηειψληαο παξάιιεια πφιν πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ αιιά θαη 

θηινμελίαο πνιηηηζηηθψλ δεκηνπξγψλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη επξχηεξα. ηφρνο είλαη 

λα απνηειέζεη δσληαλφ θαη αλαπφζπαζην θχηηαξν ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο, κε 

νξγαλσκέλν πξφγξακκα εθζέζεσλ θαη επηζθέςεσλ φιν ην ρξφλν ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο.  

χκθσλα κε ηε Μνπζεηνινγηθή Μειέηε, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε δελ έρεη αθφκε 

νινθιεξσζεί, ην κνπζεηνινγηθφ ζθεπηηθφ ηεο κνπζεηνινγηθήο αθήγεζεο ζηε Μφληκε 

Έθζεζε αλαπηχζζεηαη ζε έμη Δλφηεηεο, νη ηίηινη ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ 

ζηε κειέηε εθαξκνγήο, σο εμήο: 

 ΥΩΡΟ 1.1. 

o ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΔηΔ): Η ηζηνξία ηεο Βηβιηνζήθεο 
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 ΥΩΡΟ 1.2 

o ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΔΔ1): Γηαθσηηζκόο 

o ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΔΔ2): Κνδάλε: Αλαηνιή θαη Γύζε 

o ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΔΔ3): Θεζκνί: Γηνίθεζε – Δθπαίδεπζε – 

Δθθιεζία 

o ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΔΔ4) Κνδάλε: Ιζηνξία, Υώξνο, Άλζξσπνη    

 ΥΩΡΟ 1.3 

o ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ (ΔΔ5): Οη άλζξσπνη ηεο Βηβιηνζήθεο: 

Δπεξγέηεο θαη Γσξεηέο 

Γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ είλαη απαξαίηεηε ε απαζρφιεζε 

ππεχζπλνπ επηκειεηή - Μνπζεηνιφγνπ κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε, ζηειέρνπο ην νπνίν ε 

ΚΓΒΚ δελ δηαζέηεη θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί. Δθηφο ησλ πξνεγνχκελσλ, ην 

Μνπζείν θαιείηαη λα νξγαλσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηξφπν ηθαλφ λα παξάμεη 

έζνδα γηα ηελ ΚΓΒΚ.  

 

2.2.5 Εκδηλώςεισ – Συνϋδρια ςτο Μουςεύο, ςτο Αμφιθϋατρο και ςτουσ λοιπούσ 

χώρουσ 

Με δεδνκέλε ηελ ζεκαζία ησλ ζεζαπξψλ θαη ησλ ζπιινγψλ ηεο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο είλαη ζαθήο πιένλ ε αλάγθε γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ινηπψλ 

εθδειψζεσλ ζηα πιαίζηα κηα ζηξαηεγηθήο εμσζηξέθεηαο (π.ρ. Φεζηηβάι Βηβιίνπ). Η 

νξγάλσζε θαη θηινμελία ηνπο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Νέαο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη 

ζήκεξα ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δθδειψζεσλ ην νπνίν ε ΚΓΒΚ έρεη ήδε θαζηεξψζεη θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αλαθνηλψλεηαη ζην θνηλφ έγθαηξα θαη αμηφπηζηα. Η αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

Μνπζείνπ θαη ηνπ Ακθηζεάηξνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ (Αίζξην, Αίζνπζα 

εκηλαξίσλ) πξνζδίδνπλ ζηελ ΚΓΒΚ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο αιιά θαη θηινμελίαο 

εθδειψζεσλ, κε δπλαηή ηελ παξαγσγή εζφδσλ.  

 

2.2.6 Δημιουργικϊ και Ερευνητικϊ Εργαςτόρια  

Η ΚΓΒΚ κέζα απφ ηηο ππνδνκέο ηνπ λένπ θηηξίνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ επεμεξγαζίαο εηθφλαο,  

ήρνπ θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή αληίζηνηρνπ πιηθνχ 

αλάδεημεο - πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ αξρείσλ ηεο.  
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Πξφθεηηαη γηα ηελ ζηνρνζεηεκέλε πξνκήζεηα ερεηηθψλ, νπηηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ 

ηερλνινγηψλ καθξνπξφζεζκεο ιεηηνπξγίαο, κε έκθαζε ζε ηερλνινγίεο πνπ ζπλάδνπλ 

κε ην ηζηνξηθφ πεξηερφκελν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαζψο θαη ζε 

ηερλνινγίεο πνπ εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο, εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη 

δεκηνπξγηθέο δξάζεηο ησλ ρξεζηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηερλνινγίεο ήρνπ αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε ηνπ κνπζείνπ, ζην 

ερεηηθφ αξρείν ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο, ηελ ερεηηθή ηζηνξηθή θαηαγξαθή παξαδφζεσλ 

ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ερεηηθή έξεπλα ζε ζρέζε κε ην δεκηνπξγηθφ απνηχπσκα ηεο 

πεξηνρήο ζήκεξα. Οη νπηηθέο ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνπλ ηερλνινγίεο εληχπσζεο, 

ζρεδηαζκνχ θαη απνηχπσζεο ζηαηηθήο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο θαη ηελ ππνδνκή 

δεκνηηθήο θσηνζήθεο θαη θηλεκαηνγξαθηθνχ αξρείνπ θαζψο θαη ζπλαθψλ 

εξγαζηεξίσλ γηα ηνπο δεκφηεο ηεο Κνδάλεο θαη ηνπο επηζθέπηεο.  

Παξάιιεια ζηφρεπζε απνηειεί θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δεκηνπξγηθψλ 

εξγαζηεξίσλ ζε δσληαλέο κνξθέο ηέρλεο. Η δξαζηεξηφηεηα απηή απνζαθελίδεηαη 

ζην επίπεδν ηεο απηφθσηεο αλάπηπμεο ηερλνγλσζηψλ θαη εκπιέθεη, ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο, ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο.   

 

2.2.7 Εκδόςεισ 

Η ΚΓΒΚ πξνζαξκφδεηαη ήδε ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ςεθηνπνηψληαο ην 

πεξηερφκελφ ηεο. Σαπηφρξνλα έρεη παξάμεη θαηά ην παξειζφλ έλαλ πινχην έληππσλ 

εθδφζεσλ, ππφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηψξα πιένλ αλελεξγνχ Ιλζηηηνχηνπ Βηβιίνπ θαη 

Αλάγλσζεο ηεο πφιεο. Μάιηζηα ζηηο αξρέο ηνπ 2016 ε ΚΓΒΚ επαλήιζε νπζηαζηηθά 

ζηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα, εθδίδνληαο βηβιία ηνπηθψλ δεκηνπξγψλ αιιά θαη ην 

πξψην ηεχρνο ηεο ηξηκεληαίαο πεξηνδηθήο έθδνζεο «Πξνζήθε».  

Η κεηαθίλεζε ζην λέν  θηίξην ζεκαηνδνηεί ηελ επθαηξία γηα αλαλέσζε ησλ εθδνηηθψλ 

ηεο δπλαηνηήησλ, ψζηε λα γίλεη αξσγφο ζηελ δεκηνπξγηθή εξγαζία ζπγγξαθέσλ θαη 

εξεπλεηψλ, αιιά θαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ηνπηθά ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ κε 

ηνπο ζπγγξαθείο ηεο πεξηνρήο θαη κε ηηο ζπιινγέο ηεο ΚΓΒΚ, αιιά θαη δηεζλψο, 

κέζσ κεηαθξάζεσλ. 

Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εθδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εθδνηεξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη 

ζηελ έθδνζε νδεγνχ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ηεθκεξίσλ ηεο ΚΓΒΚ. Δηδηθφηεξα 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα εθείλσλ ησλ εμνπιηζκψλ πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ 

ππάξρνληα ψζηε λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία αηψλσλ (έληππε έθδνζε ηδεψλ) ηελ 

νπνία εμππεξεηεί ε Βηβιηνζήθε. ε ζπλδπαζκφ κε ην εξγαζηήξην ήρνπ θαη εηθφλαο ην 
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έξγν ζα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ έθδνζε ερεηηθψλ θαη νπηηθψλ ηεθκεξίσλ. Απφπεηξεο 

γηα ηελ δεκηνπξγία βηβιηνδεηηθψλ ππνδνκψλ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ θαη ε ηζηνξία 

ηεο ηππνγξαθίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γπη. Μαθεδνλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κία ηέηνηα απφπεηξα θαζηζηνχλ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ, αθφκε θαη πξσηφιεηαο, 

απαξαίηεηε.  

 

ηφρνο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη ηδηφθηεηε δίγισζζε εθδνηηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ 

ΚΓΒΚ, γηα νηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. Παξάιιεια ε εθδνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ΚΓΒΚ ζην λέν θηήξην ζα ηνλίζεη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο λέαο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζα αλαδείμεη ηνλ θνξέα πξνζθέξνληαο, ζε βάζνο ρξφλνπ, νηθνλνκηθφ 

απνηχπσκα.  

 

2.2.8 Παιδικό Βιβλιοθόκη 

Πξνηεξαηφηεηα ηεο ΚΓΒΚ ζην λέν θηίξην απνηειεί ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο, θαζψο ζήκεξα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πζηεξεί. Θεσξψληαο ηα 

παηδηά βαζηθή νκάδα – ζηφρν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε θνηλνχ 

ηεο ΚΓΒΚ, απαηηείηαη ε νξγάλσζε παηδηθνχ ηκήκαηνο κε ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ, 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παηδηθήο 

βηβιηνθηιίαο αιιά θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ πην επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ 

ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.  

 

2.2.9 Ανϊπτυξη ςυλλογών - αρχεύων και Δημιουργύα νϋων  

Η Νέα Βηβιηνζήθε, παξά ηνλ ζεκαληηθφ πινχην ζπιινγψλ θαη αξρείσλ πνπ δηαζέηεη, 

πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ. ηα πιαίζηα απηά εληάζζνληαη ελδεηθηηθά ε Σνπηθή Ιζηνξία, νη ηνπηθνί 

ζπγγξαθείο, εξγαζίεο (καζεηψλ, δηπισκαηηθέο, δηδαθηνξηθά θιπ ησλ ηνπηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη φζσλ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Κνδάλε) αιιά θαη ε 

δεκηνπξγία Δπηζηεκνληθψλ Σκεκάησλ κε ζπιινγέο επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ 

ζπιιφγσλ θαη επηκειεηεξίσλ (π.ρ. ΓΔΗ, ΣΔΔ, ΟΔΔ, ΓΔΧΣΔΔ, Γηθεγνξηθφο – Ιαηξηθφο 

– Οδνληηαηξηθφο χιινγνο θ.α.), ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά 

ησλ ππαξρνπζψλ ζπιινγψλ ησλ πιιφγσλ θαη Δπηκειεηεξίσλ ζηε Νέα Βηβιηνζήθε 

κε δεκηνπξγία αληίζηνηρεο «γσληάο» γηα ηνλ θαζέλα. Μία ζαθήο θαη ηδηαίηεξε 

ιεηηνπξγία ε νπνία πξέπεη λα απνηειέζεη μερσξηζηφ δεηνχκελν είλαη ε απφθηεζε 

ηίηισλ θαη ηεθκεξίσλ κέζσ δσξεψλ.  
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2.2.10 Ανϊδειξη του αποθϋματοσ των πολιτιςτικών υποδομών και δημιουργύα 

δικτύου μουςεύων – βιβλιοθηκών - αρχεύων του Δόμου τησ Κοζϊνησ 

Με αθνξκή ηε Νέα Βηβιηνζήθε, ζηφρεπζε απνηειεί ε νινθιεξσκέλε αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ησλ κνπζείσλ ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο θαη ε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε κεηαμχ Βηβιηνζήθεο - Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ - Πηλαθνζήθεο (Αξρνληηθφ 

Βακβαθά) - Υαξηνζήθεο (Αξρνληηθφ Λαζζάλε) ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ελφο 

εληαίνπ θαη δηεπξπκέλνπ  πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο, κέζα απφ ζπλέξγεηεο θαη 

ζπλεξγαζίεο.  

Η πξσηνβνπιία απηή πεξηιακβάλεη θνηλφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε ζήκαλζε, ηελ 

επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ αλάδεημε - πξνβνιή ησλ ηεζζάξσλ απηψλ κνπζείσλ κε 

αμηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ςεθηαθήο αεηθνξίαο θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη γηα κνπζεία θαη πνιηηηζηηθνχ νξγαληζκνχο. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεη 

ηε λνεκαηηθή ζήκαλζε ησλ ηξφπσλ, αλζξψπσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηάζεσλ θαη 

θνξέσλ πνπ αλαηξνθνδνηνχλ ηα κνπζεία ηεο πφιεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρσξνζέηεζε ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο δεκηνπξγεί κηα πνιχ 

ειθπζηηθή πξφθιεζε γηα ηελ ελνπνίεζε γεηηνληθψλ κε απηή ρψξσλ, φπσο ην Χδείν, 

ην αλνηρηφ Θέαηξν θαη ν Γεκνηηθφο Κήπνο, κε παξεκβάζεηο ήπηαο αζηηθήο 

αλάπιαζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιενδνκηθνχ ζπκπιέγκαηνο. 

ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη ε δηεχξπλζε ηνπ αλσηέξσ δηθηχνπ ζε επίπεδν κνπζείσλ 

– βηβιηνζεθψλ – αξρείσλ ζην ζχλνιφ ηνπ Γ. Κνδάλεο. 

 

2.2.11 Δικτύωςη με ϊλλεσ βιβλιοθόκεσ και πολιτιςτικϋσ δομϋσ 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε Νέα Βηβιηνζήθε ζηνρεχεη ζηε Γηθηχσζε θαη 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο βηβιηνζήθεο (π.ρ. Γίθηπν Βηβιηνζεθψλ Γ. 

Μαθεδνλίαο, θηλεηή βηβιηνζήθε, δηθηχσζε κε Ιζηνξηθέο Βηβιηνζήθεο θαη Βηβιηνζήθεο 

κε ηζηνξηθφ πεξηερφκελν) θαη πνιηηηζηηθέο δνκέο, φπσο Αξρεία – Μνπζεία - Ιδξχκαηα 

(π.ρ. ελίζρπζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ζπλεξγαζηψλ κε ην Ίδξπκα Νηάξρνπ κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ Future Library, κε ηελ Ακεξηθαληθή Πξεζβεία θαη κε ηε ηέγε Γξακκάησλ θαη 

Σερλψλ ηνπ Ιδξχκαηνο Χλάζε, θηινμελία δνκψλ θαη θνξέσλ), απνβιέπνληαο ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηεο θαζψο θαη ζηελ ηφλσζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο.  
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2.2.12 Προβολό - Προώθηςη (Marketing, Πωλητόριο, Ανϊπτυξη Κοινού) 

Η πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζα 

πινπνηεζεί κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην ην νπνίν κεηαμχ άιισλ ζα 

αμηνπνηήζεη ην Marketing Plan ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο θαη εηδηθφηεξα ην Δμεηδηθεπκέλν 

Παθέην Πξνψζεζεο «Κιεξνλνκηά θαη χγρξνλνο Πνιηηηζκφο» πνπ αθνξά ηελ πφιε 

ζπλνιηθά.  

Δπίζεο ζα αμηνπνηεζνχλ νη πξνηάζεηο πνπ έρεη θαηαζέζεη ζηελ ΚΓΒΚ ην Κέληξν 

ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ θαη πζθεπαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ / 

ΣΔΙ Γ. Μαθεδνλίαο κε ππιψλεο: 

 Σελ Οινθιεξσκέλε Μειέηε θαη ρεδηαζκφ Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο 

 Σε Γεκηνπξγία Timeline Πφιεο / Βηβιηνζήθεο 

 Σνλ ρεδηαζκφ Αλάπηπμεο εκάησλ Βηβιηνζήθεο κέζα ζηελ πφιε  

Παξάιιεια ζηε Νέα Βηβιηνζήθε πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη πσιεηήξην κε είδε πνπ ζα 

θέξνπλ ην ινγφηππν ηεο ΚΓΒΚ (π.ρ. πφζηεξ ραξηψλ, βηβιία ησλ εθδφζεσλ ΚΓΒΚ, 

ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ, εκεξνιφγηα, αηδέληεο, γξαθηθή χιε, παηρλίδηα γλψζεο θ.α.), 

ηφζν ζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ φζν θαη δηαδηθηπαθά, κε ζθνπφ ηελ εμσζηξέθεηα θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ αλάπηπμε θνηλνχ, φπσο θαη ηελ παξαγσγή εζφδσλ.   

ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη δξάζεηο απνηχπσζεο ηνπ παξειζφληνο ηεο ΚΓΒΚ, 

απψηεξνπ θαη πξφζθαηνπ (π.ρ. ληνθπκαληέξ θ.ά). 

 

2.3 Το πλαύςιο λειτουργύασ τησ Νϋασ Βιβλιοθόκησ 

2.3.1 Κρύςιμα ζητόματα 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο:  

 Η Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο απνηειεί Brand Name γηα ηελ 

πφιε, ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. 

 Ο Γήκνο Κνδάλεο έρεη ηελ επζχλε λα δηακνξθψζεη ην πεξηβάιινλ εθείλν, πνπ 

ζα επηηξέςεη ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ηνπ λένπ θηηξίνπ (Βηβιηνζήθε, Μνπζείν), φπσο πξνβιέπεηαη θαη 

απφ ηηο πκβαηηθέο Τπνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην ΔΠΑ.  
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 Η ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Βηβιηνζήθεο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ Γήκνπ 

Κνδάλεο ιφγσ θαη ηνπ λένπ θηηξίνπ, κε δξάζεηο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ρσξνζεηνχληαη ζ’ απηφ, αμηνπνηψληαο 

παξάιιεια θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο δνκέο θαη ππνδνκέο κέζα απφ 

ζπλεξγαζίεο θαη ζπλέξγεηεο. 

 Καηά ζπλέπεηα απνηειεί δεηνχκελν ε εθπιήξσζε ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ 

ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ 

Πνιηηηζκφ κε άκεζε ή έκκεζε επίπησζε ζηε Βηβιηνζήθε  

χκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηξαηεγηθφ 

ρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο 2014 – 2019, νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ηνκέα «Πνιηηηζκφο» γηα ηελ ηξέρνπζα 

δεκνηηθή πεξίνδν πνπ αθνξνχλ ηε Βηβιηνζήθε, εθηφο ησλ άιισλ, είλαη νη 

εμήο: 

1. Δμνξζνινγηζκφο θαη ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε δηνηθεηηθψλ δνκψλ 

πνιηηηζκνχ  

2. Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηάξηηζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΓΒΚ 

3. Γίθηπν πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ θαη Μνπζείσλ, ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ 

ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ 

4. Καηάξηηζε εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ 

5. ηήξημε – επνπηεία αλεμάξηεησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

6. Πνιηηηζηηθφο ζρεδηαζκφο ζε ζπλεξγαζίαο κε φκνξνπο Γήκνπο 

7. Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ απφ ηνπο δεκφηεο 

8. Γξάζεηο εμσζηξέθεηαο θαη πξνβνιήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο  

 

2.3.2 Στοχοθεςύα – Μϋςα Επύτευξησ των Στόχων  

Βαζηθφο ζηφρνο γηα ηε Βηβιηνζήθε ζην λέν θηίξην είλαη ε κεηεμέιημή ηεο ζε έλαλ 

δηεπξπκέλν θνξέα πνιηηηζκνχ αλαδεηθλχνληαο ηνλ ηζηνξηθφ ηεο πινχην θαη ην 

πνιηηηζηηθφ ηεο απφζεκα, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια πεξαηηέξσ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη δεκηνπξγψληαο λέεο.   

 

ηα πιαίζηα απηά νη Δηδηθνί ηφρνη (Δ..) θαη ηα Μέζα Δπίηεπμήο (Μ.Δ.) ηνπο κέζα 

απφ ηηο αληίζηνηρεο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο είλαη: 
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Ε.Σ. 1: Διαηήπηζη και Ανάδειξη ηος ιζηοπικού πλούηος και ηος πολιηιζηικού 

αποθέμαηορ 

Μέζα Δπίηεπμεο – Απαξαίηεηεο Δλέξγεηεο 

 Γηαξθήο Σεθκεξίσζε θαη θαηαιαγνγξάθεζε ηνπ πιηθνχ 

 Δλίζρπζε ηεο πληήξεζεο ησλ θεηκειίσλ θαη ηεο Φεθηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ 

 Αλάπηπμε ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνβνιή θαη Πξνψζεζε  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ κνπζείσλ – βηβιηνζεθψλ  - αξρείσλ ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ ηνπ Γ. Κνδάλεο   

 

Ε.Σ. 2: Ανάπηςξη ηων ςπαπσοςζών Δπαζηηπιοηήηων 

Μέζα Δπίηεπμεο – Απαξαίηεηεο Δλέξγεηεο 

 πλεξγαζία κε Φνξείο, Γνκέο θαη Ιδξχκαηα Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο 

 Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ θαη πλεδξίσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Νένπ Κηηξίνπ 

 Αλάπηπμε ησλ Δθδφζεσλ 

 Αλάπηπμε ησλ πιινγψλ θαη ησλ Αξρείσλ 

 Αλάπηπμε Γηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ Γ. Μαθεδνλίαο  

 Δμππεξέηεζε Κνηλνχ 

 Οξγαλσηηθή – Λεηηνπξγηθή θαη Οηθνλνκηθή Δπάξθεηα  

 

Ε.Σ. 3: Δημιοςπγία νέων Δπαζηηπιοηήηων 

Μέζα Δπίηεπμεο – Απαξαίηεηεο Δλέξγεηεο 

 Λεηηνπξγία θαη αλάδεημε ηνπ Μνπζείνπ θαη ηνπ Υψξνπ Δθζέζεσλ  

 Λεηηνπξγία θαη αλάπηπμε Γεκηνπξγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

 Γεκηνπξγία Νέσλ πιινγψλ θαη Αξρείσλ  

 Οξγάλσζε Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο 

 Marketing / Branding  

 Αλάπηπμε Κνηλνχ 

 Οξγαλσηηθή – Λεηηνπξγηθή Αλαδηνξγάλσζε (Σξνπνπνίεζε πζηαηηθήο Πξάμεο, 

ΟΔΤ, ΔΚΛ) 

 Παξαγσγή Δζφδσλ  

 

Οξακαηηθά, ζηα πιαίζηα θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

Κνδάλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ΚΓΒΚ σο απηνηεινχο ΝΠΓΓ, ε Νέα Βηβιηνζήθε 

θαιείηαη λα απνηειέζεη Μνριφ Αλάπηπμεο κε βάζε ηνλ Πνιηηηζκφ θαη κε αηρκή 

ην Νέν Κηίξην, αμηνπνηψληαο ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα ζε ζπλέξγεηα 



32 
 

κε ηηο ινηπέο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη εληζρχνληαο ηελ 

πνιηηηζηηθή παηδεία θαη δεκηνπξγία ησλ πνιηηψλ.    

 

2.3.3 Ανϊγκεσ για τη λειτουργύα τησ Νϋασ Βιβλιοθόκησ  

Δίλαη πξνθαλέο πσο ε ιεηηνπξγία ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο, φπσο πεξηγξάθεθε 

πξνεγνχκελα, απαηηεί ηελ θάιπςε ησλ λέσλ νξγαλσηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ, κε φξνπο επάξθεηαο θαη απηνηέιεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηεο. 

 

Οη βαζηθέο αλάγθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο αθνξνχλ: 

 Νέα Οξγαλσηηθή θαη Γηνηθεηηθή Γνκή 

 Αύμεζε πξνζσπηθνύ 

 Αύμεζε δαπαλώλ 

 Αύμεζε εζόδσλ  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

2.3.3.1  Νέα  Οργανωτική και Διοικητική  Δομή  

Η Οξγαλσηηθή θαη Γηνηθεηηθή Γνκή ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο, ζχκθσλα κε ηε Λεηηνπξγία 

θαη ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, επηβάιιεη αιιά θαη 

πξνυπνζέηεη ηελ Αλακφξθσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο 

πξάμεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο ΚΓΚΒ θαη ηα κέζα εθπιήξσζήο ηνπ, φπσο θαη 

ην χςνο επηρνξήγεζεο ηεο ΚΓΒΚ απφ ηνλ Γήκν Κνδάλεο.  

Δηδηθφηεξα: 

 

2.3.3.1.1 Αναμόρφωςη Εςωτερικού Κανονιςμού Λειτουργίασ (ΕΚΛ) 

Ο λένο ΔΚΛ ζα πξέπεη λα αλακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο Λεηηνπξγίεο ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη αληηζηνίρεζε κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ΟΔΤ. Δλδεηθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ αλαθνξηθά κε:  

 ην Ιζηνξηθφ, (πξνζζήθε αλαθνξάο γηα ην Νέν Κηίξην) 

 ηηο πιινγέο, (επηθαηξνπνίεζε αξηζκνχ ηεθκεξίσλ) 

 ην θνπφ, (ελζσκάησζε ηνπ δηεπξπκέλνπ πνιηηηζηηθνχ ξφινπ) 
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 ηνπο Πφξνπο, (αχμεζε ζπλδξνκήο, ρνξεγίεο) 

 ηε Γηνίθεζε, (αξηζκφο κειψλ Γ..) 

 ηηο Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο θαη ηελ Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε (απηνλνκία) 

 ην πιαίζην δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Δζεινληηθψλ Οκάδσλ 

 ην Χξάξην Λεηηνπξγίαο 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη αλαγθαία ε αλακφξθσζε ηεο Οξγάλσζεο ησλ Τπεξεζηψλ 

κε ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ζηηο ήδε εκπεξηερφκελεο, αιιά θχξηα κε 

ηελ πξνζζήθε Λεηηνπξγηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ φπσο (ελδεηθηηθά): 

 Έξεπλα (δεκηνπξγηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα) 

 Δθπαίδεπζε – Τπνηξνθίεο 

 Λεηηνπξγία Μνπζείνπ – Υψξνπ Δθζέζεσλ 

 Λεηηνπξγία Ακθηζεάηξνπ – Υψξσλ Δθδειψζεσλ (Αίζξην) 

 Λεηηνπξγία πληεξεηεξίνπ 

 Λεηηνπξγία Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο 

 Λεηηνπξγία Παξαξηεκάησλ – Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο 

 Λεηηνπξγία Πσιεηεξίνπ θαη  

 Σηκνιφγεζε ρψξσλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

. 

2.3.3.1.2 Αναμόρφωςη Οργανιςμού Εςωτερικών Υπηρεςιών (ΟΕΥ) 

Ο λένο ΟΔΤ ζα πξέπεη λα αλακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο Λεηηνπξγίεο ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη αληηζηνίρεζε κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ΔΚΛ. χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ηεο UNESCO θαη ηεο IFLA ν λένο ΟΔΤ ζα 

πξέπεη λα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν (πνζνηηθφ, ζεκαηηθφ) ηεο 

ζπιινγήο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ηελ πξφβιεςε αλάπηπμήο ηεο, ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη, ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ κπνξεί θαη 

πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηεί, ηνλ ππάξρνληα θαη πξνβιεπφκελν εμνπιηζκφ, ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ά. 

Δλδεηθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη 

νξγάλσζε:  

 Γηαθξηηνχ Σκήκαηνο Αξρείνπ θαη Παιαηηχπσλ/πληήξεζεο ηεθκεξίσλ 

 Γηαθξηηνχ Σκήκαηνο Γεκηνπξγηθψλ Δξεπλψλ 

 Γηαθξηηνχ Σκήκαηνο Μνπζείνπ 

 Γηαθξηηνχ Σκήκαηνο Παξαξηεκάησλ – Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο 
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 Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γηνίθεζεο, Οξγάλσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ  

 Απηνηεινχο Γξαθείνπ Δπηθνηλσλίαο – Γεκνζίσλ ρέζεσλ – Πσιεηεξίνπ – 

Λεηηνπξγίαο Ακθηζέαηξνπ 

 Απηνηεινχο Γξαθείνπ Έξεπλαο – Δθπαίδεπζεο – Τπνηξνθηψλ  

Οη αλσηέξσ εζσηεξηθέο δνκέο ή φπνηεο πξνθχςνπλ ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ 

αλαιπηηθά θαη θπζηθά λα ζπλδεζνχλ κε ηελ απαξαίηεηε αλακφξθσζε ησλ Θέζεσλ 

θαη Δηδηθνηήησλ Πξνζσπηθνχ.  Οη αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ εθηηκψληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.3.3.1.3 Τροποποίηςη τησ Συςτατικήσ Πράξησ 

Η ηξνπνπνίεζε ηεο πζηαηηθήο Πξάμεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ζθνπφ ηεο 

ΚΓΒΚ φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ε Νέα Βηβιηνζήθε, 

θαζψο θαη ηα κέζα εθπιήξσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα.  

Παξάιιεια ε επηρνξήγεζε απφ ηνλ Γ. Κνδάλεο ζα πξέπεη λα αλέιζεη ζε ρξεκαηηθφ 

χςνο πνπ λα θαιχπηεη ηηο θαη’ ειάρηζην (αλειαζηηθέο) δαπάλεο ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο. Χο ηέηνηεο ραξαθηεξίδνληαη ηα θφζηε: 

 πξνζσπηθνχ,  

 βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

 αλαγθαίαο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο ηνπ θηηξίνπ 

 απνιχησο βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ αιιά θαη θάζε Βηβιηνζήθεο 

(Δπηινγή θαη Πξφζθηεζε πιηθνχ, Δπεμεξγαζία - Σεθκεξίσζε  - Σαμηλφκεζε -  

Καηαινγνγξάθεζε – Τπνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεξγαζηψλ π.ρ. 

πξνγξάκκαηνο Γξάζεο – Σερληθή Τπνζηήξημε, Τπεξεζίεο δηαδηθηχνπ - 

δαλεηζκνχ – αλαγλσζηεξίνπ – ρψξνπ εθδειψζεσλ media lab – θιεηζηψλ 

ζπιινγψλ – αξρείνπ – ζπληήξεζεο θαη απφζπξζεο πιηθνχ), θαζψο θαη ε 

πληήξεζε ησλ Κεηκειίσλ εηδηθά γηα ηελ ΚΓΒΚ θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. 

Υπελζπκίδεηαη φηη, φπσο πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 1.3.4.1. 

αλαθνξηθά κε ηα Έμνδα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΚΓΒΚ ηνπ 2015, ηα αλσηέξσ 

θφζηε θαιχπηνπλ ζήκεξα ζρεδφλ ηζφπνζα ηελ Δπηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ 

Κνδάλεο θαη κε απηή ηε ζπλζήθε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη ην ρξεκαηηθφ 

χςνο ηεο Τξνπνπνίεζεο ηεο Σπζηαηηθήο Πξάμεο γηα ηε Νέα Βηβιηνζήθε. 

Αλαιπηηθά ην χςνο απηψλ ησλ αλειαζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο θαη θαηά ζπλέπεηα ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο επηρνξήγεζεο 

ηεο ΚΓΒΚ απφ ηνλ Γ. Κνδάλεο  παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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2.3.3.2 Αύξηςη Προςωπικού 

ήκεξα ζηελ ΚΓΒΚ εξγάδνληαη 5 κφληκνη εξγαδφκελνη, ελψ 10 αθφκε εξγαδφκελνη  

απαζρνινχληαη κέζα απφ εηδηθέο ππεξεζίεο ζπκβάζεσλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ Αλαδξνκηθή Καηαινγνγξάθεζε θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Σεθκεξίσζε 

Δληχπσλ θαη Δγγξάθσλ.  

Οη αλάγθεο πξνζσπηθνχ ζε Θέζεηο Δξγαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ θηηξίνπ 

εθηηκψληαη σο εμήο: 

Θέζε εξγαζίαο 
Υθηζηάκελε 
ιεηηνπξγία 

Πξνηεηλφκελε 
λέα ιεηηνπξγία 

Βέιηηζηε λέα 
ιεηηνπξγία 

Γηεχζπλζε 1 1 1 

χγρξνλε πιινγή 2 9 14 

Μνπζείν 0 1 2 

Ιζηνξηθή πιινγή 1 4 8 

Γεκφζηεο ρέζεηο 0 1 2 

Λνγηζηήξην 0 1 2 

Γηνηθεη. θαζεθφλησλ 0 1 2 

Γξακκαηεηαθή ζηήξημε 1 2 2 

Γεληθψλ θαζεθφλησλ 0 2 3 

Σερληθή ζηήξημε 0 2 2 

Φχιαμε 0 0 2 

Καζαξηφηεηα 0 0 4 

Σχλνιν 5 24 44 

 

εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ αλσηέξσ Πίλαθα, σο Βέιηηζηε ζεσξείηαη ε θαηαλνκή ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη λα απνηππσζεί ζηνλ αλαζεσξεκέλν ΟΔΤ ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο θαη σο Πξνηεηλφκελε ε θαηαλνκή ζην ειάρηζηα απαηηνχκελν πξνζσπηθφ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νένπ Κηηξίνπ ζηνπο ρψξνπο θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πξνεγνχκελα. Δπίζεο ν δηαρσξηζκφο ζε ηπρφλ ππν/δλζεηο, ηκήκαηα, 

απηνηειή γξαθεία θιπ ζα αμηνινγεζεί  ζηνλ λέν ΟΔΤ θαη ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ 

Κψδηθα καδί κε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ ζα ηα ζηειερψζεη. 

ηα πιαίζηα απηά ηνλίδεηαη φηη, φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 1.3.3., νη 

ζεκεξηλέο αλάγθεο ηηο ΚΓΒΚ, παξά ηηο πξνβιεπφκελεο 23 κφληκεο θαη 10 επνρηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεη ν ΟΔΤ θαιχπηνληαη βαζηθά απφ ην πθηζηάκελν 

κφληκν πξνζσπηθφ θαζψο θαη απφ αλαζέζεηο βαζηθψλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη επηθνπξηθά απφ επνρηθέο κνξθέο 

απαζρφιεζεο (πξαθηηθή άζθεζε, πξνγξάκκαηα νιηγφκελεο απαζρφιεζεο) θαη 

εζεινληηθή εξγαζία.  
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Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κε Δγθχθιην πνπ εμέδσζε 

ζηηο 26/01/2016 (Αξηζκφο Δγθπθιίνπ:4, Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ: νηθ. 2395) κε ζέκα 

«Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ 

γηα ην έηνο 2016» δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο αιιά θαη ζηα ΝΠΓΓ πνπ 

επνπηεχνπλ λα αηηεζνχλ ηελ πξφζιεςε έσο θαη 10 αηφκσλ σο ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, 

κφληκν θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ππνζηειέρσζεο ππεξεζηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα ε ΚΓΒΚ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνδάλεο θαη 

εηδηθφηεξα κε ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε 

αλσηέξσ Δγθχθιηνο, λα αηηεζεί ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα 

κε ηνλ ΟΔΤ ηεο. Αληίζηνηρεο κειινληηθέο πξνθεξχμεηο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

θαη λα αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. 

Κνδάλεο.   

Παξφια απηά ε αδπλακία ή δπζθνιία πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ θαζηζηά ην 

πξναλαθεξφκελν ζεκεξηλφ κνληέιν σο ηε βαζηθή κνξθή ιεηηνπξγίαο θαη ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο, κε παξάιιειεο πξνζαξκνγέο. Δηδηθφηεξα: 

 Σν κφληκν πξνζσπηθφ ησλ 5 ζήκεξα εξγαδφκελσλ πξέπεη λα εληζρπζεί κε 

Μεηαθίλεζε Πξνζσπηθνχ πνχ ήδε ζήκεξα εξγάδεηαη ζε άιιεο δνκέο θαη 

ππεξεζίεο ηνπ Γ. Κνδάλεο. Η δηαδηθαζία απηή δελ επηθέξεη λέν θφζηνο ζηνλ 

Γήκν θαη ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηελ ππάξρνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 

κε αλνηρηή πξφζθιεζε απεπζπλφκελε πξνο εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ εξγαζίαο. Η 

αλσηέξσ πξφζθιεζε θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πιεξνχλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ζα θαζνξηζηνχλ 

ιεπηνκεξψο κε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζσπηθνχ ηνπ Γ. 

Κνδάλεο θαζψο θαη ηεο ΚΓΒΚ. 

 Οη βαζηθέο εηδηθφηεηεο πνπ ζα ιείπνπλ κεηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηέο ζα έπξεπε λα θαιχπηνπλ ζα 

αληηκεησπηζηεί, φπσο θαη ζήκεξα, κε εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο. Δηδηθά νη 

βαζηθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε ιφγνο αλσηέξσ ζα 

πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γ. Κνδάλεο, ελψ νη 

ππφινηπεο απφ ηε αχμεζε Δζφδσλ κέζα απφ ηε Υξεκαηνδφηεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ απφ Υξεκαηνδνηηθά Μέζα θαη Πξνγξάκκαηα, 

φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ. 
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 Παξάιιεια επζχλε ηεο ΚΓΒΚ απνηειεί ε δηαξθήο θάιπςε ησλ ζέζεσλ 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνδάλεο ε απαζρφιεζε 

αηφκσλ κέζα απφ αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα (π.ρ. «Κνηλσθειήο Δξγαζία») γηα 

ηελ θάιπςε ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ πεξηνδηθψλ ή επνρηθψλ αλαγθψλ. Γηα ην 

2016 ε ΚΓΒΚ έρεη αηηεζεί ηελ θάιπςε 12 ζέζεσλ απαζρφιεζεο δηάθνξσλ 

εηδηθνηήησλ. 

 Πηζαλή ιχζε απνηειεί θαη ε ζχζηαζε ΚΟΙΝσληθήο πλεηαηξηζηηθήο 

ΔΠηρείξεζεο (ΚΟΙΝΔΠ) γηα ηνλ Πνιηηηζκφ κε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΚΓΒΚ. Η ζπγθεθξηκέλε ιχζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί 

ιεπηνκεξψο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνδάλεο, ν νπνίνο έρεη επηδείμεη θαηά ην 

παξειζφλ ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ. εκεηψλεηαη φηη, παξά ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο 

ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε πξνθήξπμε γηα ηε δεκηνπξγία Πεξηθεξεηαθήο 

Γνκήο ηήξημεο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο αλαθιήζεθε εληφο ηνπ 2015 θαη 

αλακέλεηαη ε επαλαπξνθήξπμή  ηεο, κε πηζαλή ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ 

θηλήηξσλ (π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε). 

 Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, δεδνκέλνπ ηνπ ραξαθηήξα αιιά θαη ηεο 

ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ηεο ΚΓΒΚ γηα ηελ πφιε θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, ε 

εζεινληηθή εξγαζία ζα απνηειεί πάληα αλαπφζπαζηε επηθνπξηθή ζπκκεηνρή 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο, αιιά ζαθψο δηαρσξηζκέλε απφ ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

πξνζσπηθνχ. 

 

2.3.3.3 Αύξηςη Δαπανών Λειτουργίασ και Δραςτηριοτήτων   

Η αλάγθε αχμεζεο Γαπαλψλ ζρεηίδεηαη κε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο ζε πξνζσπηθφ, θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη δηεπξπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Κφζηνο πξνζσπηθνχ 

Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ αθνξά ην κφληκν πξνζσπηθφ πνπ ζήκεξα εξγάδεηαη ζηελ 

ΚΓΒΚ (βι. παξάγξαθν 1.3.4.1., 148.200 € ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015, 158.452 € ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ 2016) θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί ή ζα 

κεηαθηλεζεί ζηε Νέα Βηβιηνζήθε θαη πνπ ζήκεξα εξγάδεηαη ζε άιιεο Γνκέο ή 

Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Κνδάλεο. 

 



38 
 

Κφζηνο ιεηηνπξγίαο Νένπ Κηηξίνπ 

χκθσλα κε Δθηίκεζε ησλ εηήζησλ θαηαλαιψζεσλ γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 

ηειεζέξκαλζε ηνπ Νένπ Κηηξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ ζπλέηαμε ε Γηεχζπλζε 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γ. Κνδάλεο γηα θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία θαη κε βάζε 

ηηο ηξέρνπζεο ζρεηηθέο ηηκέο θνζηνιφγεζεο, ην θφζηνο εθηηκάηαη ζε 148.040 €. ην 

ζρεηηθφ Τπεξεζηαθφ εκείσκα ππνγξακκίδεηαη φηη αθξηβήο πξφβιεςε ηνπ αλσηέξσ 

θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ηε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Βηβιηνζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε πσο 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο επηθέξνπλ νη ηξέρνπζεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

πλνιηθά, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ θαζαξηφηεηα (εθηηκψκελν θφζηνο 15.000 €) θαη 

ηε θχιαμε (εθηηκψκελν θφζηνο 12.000 €), ην θφζηνο  εηήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ 

Κηηξίνπ εθηηκάηαη ζε 175.000 €. 

 

Κφζηνο δξαζηεξηνηήησλ 

Σν εθηηκψκελν εηήζην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ε 

ΚΓΒΚ ζην λέν θηίξην παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.3.3.4 Αύξηςη Εςόδων   

Σα απμεκέλα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΚΓΒΚ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηεο κέζα απφ: 

 Αχμεζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γ. Κνδάλεο 

 Υξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ Υξεκαηνδνηηθά Μέζα θαη 

Πξνγξάκκαηα Δζληθά (π.ρ. ΠΔΠ 20014 – 2020, ΔΑΠ 2012 – 2016 θ.ά.) θαη 

Δπξσπατθά 

 Γσξεέο 

 Υνξεγίεο 

 Σηκνινγεκέλεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα (π.ρ. εηζηηήξηα εθδειψζεσλ, 

πσιήζεηο πξντφλησλ, δηάζεζε ρψξσλ θ. ά), φπσο ζα θαζνξηζηνχλ ζηνλ 

αλακνξθσκέλν ΔΚΛ 
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Σε θάζε πεξίπησζε νη ηηκνινγεκέλεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο δελ αθνξνχλ ην δαλεηζκφ βηβιίσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα 

αληαγσλίδνληαη ή λα ππνθαζηζηνχλ αληίζηνηρεο ππάξρνπζεο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, αιιά λα αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζθνπφ θαη 

λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθε ζηνπο πνιίηεο θαη 

εηδηθά ζηνπο Γεκφηεο πνπ επί ηεο νπζίαο ρξεκαηνδνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 
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3. Σχϋδιο δρϊςησ 

Σν ρέδην δξάζεο γηα ηελ Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο.  

Η πξψηε αθνξά ην ηξέρνλ έηνο 2016, φπνπ ε ΚΓΒΚ θαιείηαη αξρηθά λα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί ζην ππάξρνλ θηίξην θαη παξάιιεια λα πξνεηνηκάζεη αξρηθά ηε κεηαθνξά 

ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην Νέν Κηίξην. ηα πιαίζηα απηά 

αλαγλσξίδνληαη θαη νη ζρεηηθέο απαηηνχκελεο άκεζεο ελέξγεηεο.   

Η δεχηεξε πεξίνδνο αθνξά ηελ πξψηε ηξηεηία (2017 – 2019) ιεηηνπξγίαο ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο θαη ζπκπίπηεη ρξνλνινγηθά κε ηε ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ, πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ Γηνίθεζή ηεο, θαζψο θαη ηνπ παξφληνο 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο πνπ ηελ επνπηεχεη. 

 

3.1. Απαιτούμενεσ ϊμεςεσ ενϋργειεσ (2016) 

Σν ηξέρνλ έηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν γηα ηελ ΚΓΒΚ θαζψο 

πξνβιέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζή ηεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαηηνχκελεο νξηζκέλεο 

άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Βηβιηνζήθεο ηφζν ζην ππάξρνλ, 

φζν θαη ζην Νέν Κηίξην.   

 

3.1.1. Έγκριςη του ςχεδύου Οργϊνωςησ και Λειτουργύασ τησ Νϋασ Βιβλιοθόκησ 

Κοζϊνησ 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Σν παξφλ ζρέδην Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο ζα 

πξέπεη λα νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ηεο ΚΓΒΚ θαη αθνινχζσο λα εγθξηζεί 

απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην θαη λα παξνπζηαζηεί - εγθξηζεί απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γ. Κνδάλεο. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: -  

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηα κέζα ΚΓΒΚ  

 



41 
 

3.1.2. Αύτηςη πρόςληψησ τακτικού προςωπικού   

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε Δγθχθιηνο κε ζέκα «Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ γηα ην έηνο 2016» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ ΚΓΒΚ λα 

αηηεζεί ηελ πξφζιεςε έσο θαη 10 αηφκσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κφληκνπ θαη 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΙΓΑΥ) θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ππνζηειέρσζήο ηεο.  

Η ΚΓΒΚ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Κνδάλεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε αλσηέξσ Δγθχθιηνο, 

λα αηηεζεί ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ζεκεξηλφ 

ΟΔΤ ηεο (βι. παξάγξαθν 1.3.3). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη αηηνχκελεο γηα πξφζιεςε 

εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ θαη αλάγθεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

ελδεηθηηθά πεξηγξάθεθαλ ζην πιαίζην αλακφξθσζεο ηνπ ΟΔΤ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα (βι. παξάγξαθν 2.3.3.2.). 

πλνπηηθά ην αίηεκα αθνξά ηελ πξφζιεςε ησλ αθφινπζσλ εηδηθνηήησλ: 

 5 Βηβιηνζεθνλφκσλ (3 ΠΔ θαη 2 ΣΔ),  

 1 ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

 1 ΣΔ Γηνηθεηηθψλ 

 1 ΣΔ Λνγηζηψλ 

 1 ΠΔ Ιζηνξηθψλ ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  

 1 ΣΔ Γξαθηθψλ Σερλψλ 

Η αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή Δγθχθιην, ην αίηεκα ζα 

πξέπεη λα απνζηαιεί ζην ΤΠΔΓΑ θαη εθηφο ησλ άιισλ απαηηεί ηελ ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ. Κνδάλεο.  

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ ζε ζπλεξγαζία κε Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 

Γ. Κνδάλεο 

 

Κφζηνο: - (ζα πξνζδηνξηζηεί αξρηθά απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ΚΓΒΚ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζιήςεσλ) 

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη πφξνη ΚΓΒΚ - Γ. Κνδάλεο  
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3.1.3. Μετακύνηςη μόνιμου προςωπικού εργαζόμενου ςε Υπηρεςύεσ και Δομϋσ 

του Δ. Κοζϊνησ  

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η ελίζρπζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΓΒΚ κε Μεηαθηλήζεηο εξγαδνκέλσλ απφ 

άιιεο δνκέο ηνπ Γ. Κνδάλεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νηθηνζειψο πξέπεη λα 

δξνκνινγεζεί άκεζα. Η δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα γίλεη κε αλνηρηή πξφζθιεζε 

απεπζπλφκελε πξνο εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνπλ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θάιπςε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα πξνβιέπεη ν ΟΔΤ ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο. Η 

αλσηέξσ πξφζθιεζε ζα πινπνηεζεί κε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Γ. Κνδάλεο θαζψο θαη ηεο ΚΓΒΚ θαη αθνινχζσο λα επηθπξσζεί 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Η δηαδηθαζία απηή δελ επηθέξεη λέν θφζηνο ζηνλ Γήκν. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: Γ. Κνδάλεο ζε ζπλεξγαζία κε ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: - 

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη πφξνη Γ. Κνδάλεο  

 

3.1.4. Αναμόρφωςη Εςωτερικού Κανονιςμού Λειτουργύασ (ΕΚΛ) 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η αλακφξθσζε ηνπ ΔΚΛ, κε έλα πξψην γεληθφ πιαίζην φπσο ηέζεθε αλσηέξσ, 

πξφθεηηαη λα γίλεη παξάιιεια κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ ΟΔΤ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα δηαζέζηκα 

πξφηππα θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο ΔΚΛ. Η επεμεξγαζία πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ην Γ ηεο ΚΓΒΚ ην νπνίν θαη ζα  επηθπξψζεη ηνλ 

λέν ΔΚΛ, ελψ πξνηείλεηαη ην ηειηθφ ζρέδην πνπ ζα δηακνξθσζεί λα ηεζεί ζε αλνηρηή 

δηαβνχιεπζε πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ςήθηζή ηνπ απφ ην Γ ηεο ΚΓΒΚ.  

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: -  

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηα κέζα ΚΓΒΚ  
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3.1.5. Αναμόρφωςη Οργανιςμού Εςωτερικών Υπηρεςιών (ΟΕΥ) 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η αλακφξθσζε ηνπ ΟΔΤ, κε έλα πξψην γεληθφ πιαίζην φπσο ηέζεθε αλσηέξσ, 

πξφθεηηαη λα γίλεη παξάιιεια κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ ΔΚΛ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα δηαζέζηκα 

πξφηππα (δηεζλή, εζληθά - ΔΔΣΑΑ) θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο ΟΔΤ. Η 

επεμεξγαζία πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ην Γ ηεο ΚΓΒΚ ην 

νπνίν θαη ζα  επηθπξψζεη ηνλ λέν ΟΔΤ, ελψ πξνηείλεηαη ην ηειηθφ ζρέδην πνπ ζα 

δηακνξθσζεί λα ηεζεί ζε αλνηρηή δηαβνχιεπζε πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ςήθηζή 

ηνπ απφ ην Γ ηεο ΚΓΒΚ. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: -  

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηα κέζα ΚΓΒΚ  

 

3.1.6. Τροποπούηςη ςυςτατικόσ πρϊξησ 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η ηξνπνπνίεζε ηεο πζηαηηθήο Πξάμεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ζθνπφ ηεο 

ΚΓΒΚ φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη ε Νέα Βηβιηνζήθε, 

θαζψο θαη ηα κέζα εθπιήξσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ηξνπνπνηήζεη θαη ηελ επηρνξήγεζε ηεο ΚΓΒΚ απφ ηνλ Γ. Κνδάλεο, φπσο 

απηή βαζίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε θφζηνο πξνζσπηθνχ, βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ, απνιχησο 

απαξαίηεησλ, δξαζηεξηνηήησλ ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο. Η απνηίκεζε ηεο 

ηξνπνπνίεζεο, φπσο γίλεηαη απφ ην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Οξγάλσζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο, αθνξά ηελ θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ 

αλειαζηηθψλ δαπαλψλ: 

1. πξνζσπηθνχ (158.452 € ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α.Δ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ παξάγξαθν 1.3.4.1., ζπλ ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

πξνζιεθζεί ή ζα κεηαθηλεζεί απφ ηνλ Γ. Κνδάλεο)  

2. βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Τπεξεζίαο ΚΓΒΚ (36.400 € ζήκεξα, 

ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

Κ.Α.Δ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.3.4.1) 
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3. βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ αιιά θαη θάζε Βηβιηνζήθεο, (121.000 € 

ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ Κ.Α.Δ. 02.10.6117, φπνπ εμαηξνπκέλνπ ηνπ πνζνχ 

ησλ 16.000 € ηνπ Κ.Α.Δ. 02.10.6117.0010 γηα ηελ Δπηκέιεηα Νηνθπκαληέξ κε 

αθνξκή ηε κεηαθίλεζε ζην Νέν Κηίξην ην αληίζηνηρν ζχλνιν ησλ βαζηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ γηα ην 2016 πξνυπνινγίζηεθε ζηηο 105.000 €)  

4. ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, θαζαξηφηεηαο θαη θχιαμεο ηνπ λένπ θηηξίνπ 

(175.000 €) 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο ΚΓΒΚ 

γηα ην 2016 ε επηρνξήγεζε ησλ 300.000 € ηνπ Γ. Κνδάλεο θαιχπηεη ηα 

αλσηέξσ πεδία (1), (2) θαη (3), πνπ απνηεινχλ αλειαζηηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ απνιχησο απαξαίηεησλ αλαγθψλ (πξνζσπηθφ, ιεηηνπξγηθά 

έμνδα) θαη δξαζηεξηνηήησλ ζήκεξα. 

Οπζηαζηηθά ε Τξνπνπνίεζε ηεο Σπζηαηηθήο Πξάμεο ηεο ΚΓΒΚ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε απνιχησο αλαγθαία επηρνξήγεζε ηνπ Γ. Κνδάλεο γηα ηε Νέα 

Βηβιηνζήθε αλέξρεηαη ζην ζεκεξηλφ χςνο ησλ 300.000 €, ζπλ ην Κφζηνο 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί ή ζα κεηαθηλεζεί ζηελ ΚΓΒΚ απφ Υπεξεζίεο 

θαη Γνκέο ηνπ Γήκνπ θαη πνπ ζήκεξα πιεξψλεηαη απφ απηφλ, ζπλ ην Κφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ έηζη φπσο εθηηκάηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Τερληθψλ 

Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (πεδίν (4) αλσηέξσ). 

Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ θαζψο θαη 

ε δεκηνπξγία λέσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη θνζηνινγείηαη ζηε ζπλέρεηα, 

επηδηψθεηαη λα θαιπθζεί απφ ινηπέο πεγέο εζφδσλ (βι. παξάγξαθν 2.3.4.2.) 

πέξαλ ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γ. Κνδάλεο. 

 

Οη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο απνηεινχλ ηελ απνζηνιή αηηήκαηνο απφ ην Γ ηεο ΚΓΒΚ 

πξνο ηνλ Γ. Κνδάλεο θαη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Κνδάλεο.     

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: 475.000 € + Κφζηνο πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί ή ζα κεηαθηλεζεί  

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Δπηρνξήγεζε Γ. Κνδάλεο 
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3.1.7. Ολοκλόρωςη εργαςιών Νϋου Κτιρύου (ϋκθεςη πορεύασ υλοπούηςησ)  

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Νένπ Κηηξίνπ, ηφζν αλαθνξηθά κε ηε Βηβιηνζήθε 

φζν θαη κε ην Μνπζείν, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γ. Κνδάλεο παξέρνληαο ζην Γ ηεο 

ΚΓΒΚ θαζψο θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ. Κνδάλεο ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα 

ελεξγεηψλ. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: Σερληθή Τπεξεζία Γ. Κνδάλεο, Γξαθείν 

Πξνγξακκαηηζκνχ Γ. Κνδάλεο 

 

Κφζηνο: - (αθνξά ηελ έθζεζε πνξείαο πινπνίεζεο) 

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηα κέζα  

 

3.1.8. Μετεγκατϊςταςη   

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η κεηεγθαηάζηαζε ηεο Βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε βηβιηνζεθνλνκηθνχο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο, θαζψο θαη κε θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ (βηβιία, 

αληηθείκελα αμίαο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ) ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πνπ 

πξέπεη λα εθπνλεζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γ. Κνδάλεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Τπεξεζία ηεο ΚΓΒΚ. Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα 

(ρξφλνο – δηάξθεηα κεηαθνξάο), θαζνξίδνληαο παξάιιεια ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα 

πνπ απαηηνχληαη ζε έκςπρν δπλακηθφ θαη εμνπιηζκφ.  

ηα πιαίζηα απηά ε Γηεχζπλζε ηεο ΚΓΒΚ έρεη θαηαζέζεη Τπεξεζηαθφ / Δλεκεξσηηθφ 

εκείσκα πνπ ζέηεη ην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ απνγξαθή θαη 

πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ λέν θηίξην θαζψο θαη ηε κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλεη ε νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο ζπιινγήο ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη λα δηεξεπλεζεί ην πιαίζην αζθάιηζήο ηεο. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: Σερληθή Τπεξεζία Γ. Κνδάλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: 207.000 € 
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Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: ΔΑΠ 2012 - 2016  

 

3.1.9. Εγκαύνια Νϋου Κτιρύου   

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η εκβέιεηα ηνπ έξγνπ επηηάζζεη ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

πιαηζίνπ δξάζεσλ θαη ηειεηήο εγθαηλίσλ ηνπ Νένπ Κηηξίνπ. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ. 

Κνδάλεο 

 

Κφζηνο: 30.000 € 

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Γ. Κνδάλεο, Γσξεέο, Υνξεγίεο  

 

3.1.10. Προώθηςη – Προβολό και Ανϊπτυξη Κοινού 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Σν 2016 απνηειεί ηζηνξηθφ έηνο γηα ηελ ΚΓΒΚ ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηεο ζην Νέν 

Κηίξην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη λα πινπνηεζεί ζρέδην 

ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηεο ΚΓΒΚ θαζψο θαη Αλάπηπμεο 

Κνηλνχ ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο, δήηεκα γηα ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ήδε κία πξψηε 

πξφηαζε ζην Γ.. ηεο Βηβιηνζήθεο ε νπνία κέλεη λα εμεηδηθεπζεί πεξαηηέξσ θαη λα 

εκπινπηηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζρεδίνπ.  

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: 20.000 € 

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηα κέζα θαη πφξνη ΚΓΒΚ, Υνξεγίεο  

 

3.1.11. Προετοιμαςύα και ωρύμανςη προτϊςεων χρηματοδότηςησ 

δραςτηριοτότων, δωρεών και χορηγιών 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα απμεκέλα θφζηε ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο απαηηνχλ ηελ 

αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξαζηεξηνηήησλ απφ Πξνγξάκκαηα 

θαη Υξεκαηνδνηηθά Μέζα, δσξεέο θαη ρνξεγίεο. Η ζρεηηθή πξνεηνηκαζία θαη 
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σξίκαλζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηβάιιεηαη λα δξνκνινγεζεί εληφο ηνπ 2016, ψζηε λα 

θαζνξηζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ΚΓΒΚ θαη ηνπ Γ. Κνδάλεο. 

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ. Κνδάλεο  

 

Κφζηνο: -  

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηα κέζα    

 

3.1.12. Αλλαγό λογιςμικού   

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Κάζε βηβιηνζήθε νθείιεη λα εληζρχεη ηελ εμάπισζε ηεο γλψζεο, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ηεο, νξγαλψλνληαο ηηο  πιεξνθνξίεο θαη 

θάλνληαο εθηθηή ηελ πξφζβαζε ζε απηέο, γηα φινπο αλεμαίξεηα ηνπο ρξήζηεο ηεο, κε 

φπνηνλ πξφζθνξν ηξφπν, εθκεηαιιεπφκελε ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ.  

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε αλαιπηηθήο κειέηεο γηα κεηάπησζε ηεο βάζεο ζε 

ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (ε έξεπλα μεθίλεζε ην 2015) πνπ ζα παξέρεη 

δπλαηφηεηεο επέκβαζεο θαη ζα δίλεη ιχζεηο ζηελ πνηθηινκνξθία ηνπ πιηθνχ θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο ηθαλνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο, δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ. Σν λέν ινγηζκηθφ ζα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ε ΚΓΒΚ (πρ. RFID), ζα αλαβαζκίζεη ηελ 

βηβιηνζεθνλνκηθή θαηαγξαθή (πρ. απνγξαθή), ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πεξηγξαθήο 

ηνπ αξρείνπ θαη θπξίσο ζα είλαη θηιηθφ ζηελ εληαία θνηλή αλαδήηεζε γηα ηνπο ρξήζηεο.  

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: - (ζα ππνινγηζηεί θαηφπηλ ζρεηηθήο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο) 

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηα κέζα  

 

3.1.13. Εκτϋλεςη Προώπολογιςμού 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 
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Η εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΓΒΚ, αξρηθά ζην παιηφ θηίξην θαη αθνινχζσο ζην λέν. Πηζαλέο 

έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ (π.ρ. πξνζιήςεηο) ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάγθε 

ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016 είλαη ε Δπαλαηνπνζέηεζε 

πξνζσπηθνχ θαη αιιαγή θαζεθνληνινγίνπ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο 

ηεο ΚΓΒΚ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Κνδάλεο.   

 

Αξκφδηνο θνξέαο πινπνίεζεο: ΚΓΒΚ 

 

Κφζηνο: 396.383,16 € (πξνυπνινγηζκφο ΚΓΒΚ 2016) 

 

Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Οη πξνβιεπφκελεο πεγέο εζφδσλ ηεο ΚΓΒΚ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 2016   

 

3.2. Σχϋδιο λειτουργύασ 2017-2019  

Σν ζρέδην ιεηηνπξγίαο ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο 2017 – 2019 κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ 

ΚΓΒΚ πξνβιέπεη ζε εηήζηα βάζε ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

αλαπηχμεη: 

 

3.2.1. Υποςτόριξη Προγρϊμματοσ Δρϊςησ – Τεχνικό Υποςτόριξη  

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η Τπνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο φπσο θαη ε Σερληθή Τπνζηήξημε είλαη 

ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΓΒΚ, φπσο θαη θάζε Βηβιηνζήθεο, πνπ ζήκεξα ζε 

έλα βαζκφ θαιχπηνληαη εθ ησλ ελφλησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά / ππνζηεξηθηηθά  

αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Η ίδηα 

δηαδηθαζία πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί θαη ζηε Νέα Βηβιηνζήθε, παξάιιεια κε ηελ 

θάιπςε αλαγθψλ κε ίδηα κέζα, κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο ΚΓΒΚ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο κε ίδηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 12.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Δπηρνξήγεζε Γ. Κνδάλεο   
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3.2.2.  Τεκμηρύωςη - Καταλογογρϊφηςη 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η Δπηζηεκνληθή Σεθκεξίσζε εληχπσλ θαη εγγξάθσλ φπσο θαη ε Αλαδξνκηθή 

Καηαινγνγξάθεζε είλαη ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΓΒΚ, φπσο θαη θάζε 

Βηβιηνζήθεο, πνπ ζήκεξα ζε έλα βαζκφ θαιχπηνληαη εθ ησλ ελφλησλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά / ππνζηεξηθηηθά  αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ιφγσ 

έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Η ίδηα δηαδηθαζία πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί θαη ζηε Νέα 

Βηβιηνζήθε, παξάιιεια κε ηελ θάιπςε αλαγθψλ κε ίδηα κέζα, κέρξη λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΒΚ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο κε ίδηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο. Δηδηθά γηα ηε Βηβιηνζήθε ηεο Κνδάλεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο είλαη κεγάιεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη ηεο θχζεο ηνπ 

πιηθνχ ηεο ΚΓΒΚ πνπ πξνήιζε κέζα θαη απφ δσξεέο, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπλερηζηεί θαη ινγηθά λα εληζρπζεί κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Νένπ Κηηξίνπ θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη, απμάλνληαο ηνλ πινχην θαη ην πνιηηηζηηθφ ηεο απφζεκα. 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 48.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Δπηρνξήγεζε Γ. Κνδάλεο   

 

3.2.3. Συντόρηςη - Ψηφιοπούηςη 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η πληήξεζε θαη Φεθηνπνίεζε θσδίθσλ, ρεηξνγξάθσλ θαη ινηπψλ ηεθκεξίσλ 

αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα κε εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο. ηφρνο φκσο είλαη ζηε Νέα 

Βηβιηνζήθε λα νξγαλσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκν ζπληεξεηήξην. Γηα ην ιφγν 

απηφ απαηηείηαη ε νξγάλσζή ηνπ κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

θπξίσο ε ιεηηνπξγία ηνπ κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν, γλψζηε ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ 

ζα εθπαηδεχεη ζπληεξεηέο θαη ζα επνπηεχεη ηελ επηηφπνπ ζπληήξεζε ησλ θεηκειίσλ. 

ην πιαίζην απηφ ε ζπλεξγαζία κε θνξείο, δνκέο αιιά θαη ππεξεζίεο κε ζρεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηερλνγλσζία είλαη απαξαίηεηε. Παξάιιεια είλαη επηβεβιεκέλε ε 

θαηαγξαθή θαη ηεξάξρηζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ησλ θεηκειίσλ ηεο ΚΓΒΚ.   

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 35.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Δπηρνξήγεζε Γ. Κνδάλεο, ΔΑΠ 2012 – 2016, ΠΔΠ 

2014 – 2020, Υνξεγίεο, Γσξεέο 
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3.2.4. Έρευνα  - Εκπαύδευςη – Υποτροφύεσ  

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η αλάπηπμε ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθά θαη 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ζηελ πξνζέιθπζε εξεπλεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ΚΓΒΚ πξέπεη λα δηακνξθψζεη αηδέληα δπλεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ θαη λα θηλεζεί 

πξνο αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ νξίδνληαο ζεκαηηθά αληηθείκελα, θαηά ην δπλαηφλ 

ζηνρεπκέλα, απεπζχλνληαο αθνινχζσο αλνηρηέο πξνζθιήζεηο.  

Παξάιιεια ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απαηηεί ζπλεξγαζίεο κε 

αξκφδηνπο θνξείο (Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

Σξηηνβάζκηα Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα, Ιλζηηηνχηα – Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα) ή δνκέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ην αληηθείκελν, κε πξνζέιθπζε ππνηξνθηψλ αιιά θαη 

δξάζεσλ θηινμελίαο (π.ρ. εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, θηινμελία γηα ηε ζπγγξαθή 

εξγαζηψλ, πξαθηηθή άζθεζε θιπ.) ζηα πιαίζηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Δθπαίδεπζεο.  

Ο θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε απηψλ ησλ 

δξάζεσλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαηεζεί ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε πνπ ζα έρεη θαη ηελ 

επζχλε πινπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο θαη’ έηνο. 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 10.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη Πφξνη, πλεξγαζίεο, Υνξεγίεο, Γσξεέο  

 

3.2.5. Μουςεύο – Χώροσ Εκθϋςεων 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε κνπζεηνινγηθή κειέηε πνπ 

εθπνλείηαη. Βαζηθή πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο απνηειεί ε παξνπζία Μνπζεηνιφγνπ - 

επηκειεηή ησλ εθζέζεσλ πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Μνπζείνπ θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλσλ εθζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη 

νπνίεο ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηνπ εκεξνινγίνπ εθδειψζεσλ ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο. Λφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο, ε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα ζα πξέπεη 

λα θαιπθζεί απφ εμσηεξηθή ζπλεξγαζία.  

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 40.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: ΔΑΠ 2012 – 2016, Υνξεγίεο, Γσξεέο, πλεξγαζίεο 
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3.2.6. Εκδηλώςεισ – Συνϋδρια ςτο Μουςεύο, ςτο Αμφιθϋατρο και ςτουσ λοιπούσ 

χώρουσ 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ θαη ηνπ Ακθηζεάηξνπ αιιά θαη ινηπψλ 

ρψξσλ, φπσο ην Αίζξην θαη ε Αίζνπζα εκηλαξίσλ,  πξνζθέξνληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο δηνξγάλσζεο θαη θηινμελίαο εθδειψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη 

ζπλεδξίσλ. Η δξαζηεξηφηεηα απηή πνπ ήδε εληάζζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΒΚ 

κπνξεί λα θαιπθζεί κε ίδηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη κέζα, εληαζζφκελε ζηελ 

πεξηνδηθή αηδέληα ηεο Βηβιηνζήθεο.  

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 5.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη Πφξνη, Υνξεγίεο, πλεξγαζίεο 

 

3.2.7. Δημιουργικϊ και Ερευνητικϊ Εργαςτόρια  

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζε ρψξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο απαηηεί ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, 

ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΚΓΒΚ. 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 30.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: ΔΑΠ 2012 – 2016, ΠΔΠ 2014 – 2020 

 

 

3.2.8. Εκδόςεισ 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΚΓΒΚ, ε νπνία νπζηαζηηθά  

επαλεθθηλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2015, ζπλδέεηαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

εθδνηεξίνπ κε πξνκήζεηα ζρεηηθνχ πιηθνχ.   

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 15.000€ 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : Ίδηνη Πφξνη, Υνξεγίεο, Γσξεέο 
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3.2.9. Παιδικό Βιβλιοθόκη 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο είλαη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

ΚΓΒΚ κε ηελ παξάιιειε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ήδε πνιιαπιψλ εθδειψζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά. Δπηρεηξεζηαθφ δεηνχκελν απνηειεί ε θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ δξάζεσλ ηεο Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 5.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη Πφξνη, Υνξεγίεο, Γσξεέο 

 

3.2.10. Ανϊπτυξη ςυλλογών - αρχεύων και Δημιουργύα νϋων  

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη απφ ηηο πιένλ δνκηθέο ζηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΓΒΚ θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

κέζα θαη απφ ζπλεξγαζίεο, εθηφο απφ αγνξέο. 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 10.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη Πφξνη, Υνξεγίεο, Γσξεέο, πλεξγαζίεο 

 

3.2.11. Ανϊδειξη του αποθϋματοσ των πολιτιςτικών υποδομών και δημιουργύα 

δικτύου μουςεύων – βιβλιοθηκών – αρχεύων του Δόμου τησ Κοζϊνησ 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ αθνξά κφλν ηελ ΚΓΒΚ αιιά 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο αιιά θαη 

ηνπ Γήκνπ επξχηεξα. Η πινπνίεζε απηήο ηεο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο θαη ειθπζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ εθπφλεζε αληίζηνηρνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

ζηνρεπκέλνπ ρεδίνπ Γξάζεο απφ ηνλ Γ. Κνδάλεο  

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: - (ζα πξνθχςεη απφ ην ρέδην Γξάζεο) 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : Γ. Κνδάλεο, Υξεκαηνδνηηθά Μέζα θαη Πξνγξάκκαηα 
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3.2.12. Δικτύωςη με ϊλλεσ βιβλιοθόκεσ και πολιτιςτικϋσ δομϋσ 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η ΚΓΒΚ ζπλεξγάδεηαη ήδε κε άιιεο βηβιηνζήθεο θαη πνιηηηζηηθέο δνκέο ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη επξχηεξα. ηφρεπζε απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ 

αλελεξγνχ ζήκεξα Γηθηχνπ ησλ Βηβιηνζεθψλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζπληνληζηή  

ηελ ΚΓΒΚ ε νπνία πξνηίζεηαη λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ 

ζπληνληζκφ ηνπ Γηθηχνπ, παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο. 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 30.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Πεξηθέξεηα Γ. Μαθεδνλίαο 

 

3.2.13. Προβολό - Προώθηςη (Marketing, Πωλητόριο, Ανϊπτυξη Κοινού) 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ θαζψο θαη ε αλάπηπμε 

θνηλνχ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα δξάζεο πνπ 

ζα αλαπηχζζεη ε ΚΓΒΚ ζε εηήζηα βάζε. 

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 10.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη πφξνη 

 

3.2.14. Πωλητόριο 

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η νξγάλσζε θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ πσιεηεξίνπ, θαζψο θαη ε ζρεηηθή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ αλαζεσξεκέλν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 

ηεο ΚΓΒΚ. Σν αξρηθά εθηηκψκελν εηήζην θφζηνο αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ πξνο 

πψιεζε πιηθνχ.  

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 5.000 € 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνη πφξνη 
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3.2.15. Λειτουργύα ΚΔΒΚ (προςωπικό, λειτουργικϋσ δαπϊνεσ Υπηρεςύασ και 

Κτιρύου, ςυντόρηςη, καθαριότητα  και φύλαξη κτιρύου)  

Πιαίζην πινπνίεζεο – Απαηηνχκελεο Δλέξγεηεο 

Η ιεηηνπξγία ηεο Νέαο Βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά ηηο αλειαζηηθέο δαπάλεο 

ηεο ΚΓΒΚ πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ΚΓΒΚ θαζψο θαη ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη θχιαμεο 

ηνπ θηηξίνπ (βι. παξαπάλσ). Σφζν ην πξνζσπηθφ φζν θαη ην θηίξην ππάγνληαη ζηνλ 

Γ. Κνδάλεο, ν νπνίνο θαη πξέπεη λα αλαιάβεη θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο.   

 

Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο: 415.000 € + Κφζηνο πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί  ή 

ζα κεηαθηλεζεί 

 

Πηζαλή Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : Δπηρνξήγεζε Γ. Κνδάλεο 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην Δηήζην Δθηηκψκελν Δηήζην Κφζηνο ηεο Νέαο 

Βηβιηνζήθεο αλέξρεηαη ζε 670.000 € πιένλ ην Κφζηνο πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

πξνζιεθζεί ή ζα κεηαθηλεζεί. Σπλνςίδνληαο απφ ηα πξνεγνχκελα θαη γηα ην 

πνζφ απηφ: 

 

 300.000 € απνηεινχλ ηελ επηρνξήγεζε ζήκεξα ηνπ Γ. Κνδάλεο θαη 

θαιχπηνπλ ηε ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ΚΓΒΚ (πξνζσπηθφ, ιεηηνπξγία 

Υπεξεζίαο, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο) 

  175.000 € απνηεινχλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ Κηηξίνπ πνπ 

πξέπεη λα θαιπθζεί απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Γ. Κνδάλεο κε αχμεζε 

ηεο Σπζηαηηθήο Πξάμεο ηεο ΚΓΒΚ, ε νπνία ζα πξέπεη επίζεο λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί ή 

ζα κεηαθηλεζεί ζηε Νέα Βηβιηνζήθε απφ ηνλ Γ. Κνδάλεο  

 195.000 € απνηεινχλ ην θφζηνο πεξεηαίξσ ελίζρπζεο ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΚΓΒΚ θαζψο θαη ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ αμηνπνηψληαο ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Νένπ Κηηξίνπ πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ άιιεο πεγέο εζφδσλ, 

φπσο θπξίσο νη εληάμεηο ζε Φξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα θαη 

αθνινχζσο νη Γσξεέο θαη νη Φνξεγίεο, παξάιιεια κε ηα έζνδα πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ηηκνινγεκέλεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ηεο ΚΓΒΚ. 

 


