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Στη συγκρότηση ομάδας ανάπτυξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και συμβουλευτικής για τα

εκθέματα στο Ψηφιακό Μουσείο Πόλεως προχώρησε ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος συγκρότησε ομάδας εργασίας και συμβουλευτικής με

σχετική  του  απόφαση  για  μία  διπλή  αποστολή.  Αρχικά  η  εν  λόγω  ομάδα  εργασίας  έχει  ως

αντικείμενο τη μελέτη, επεξεργασία και επιμέλεια των συνολικών δράσεων για την ανάπτυξη και

εκσυγχρονισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς και τη συμβουλευτική συνδρομή της ως προς τα

εκθέματα στη δημιουργία ψηφιακού μουσείο πόλεως.

Η ομάδα θα έχει ως έργο την επεξεργασία, την επιστημονική τεκμηρίωση και υποβολή προς τον

Δήμαρχο  Πρέβεζας  των  προτάσεων  και  εισηγήσεων  για  την  προετοιμασία  και  την  εκτέλεση

δράσεων σχετικών με το αντικείμενό της είτε της αναπτύξεως της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είτε της

ολοκλήρωσης της λίστας των εκθεμάτων στο ψηφιακό μουσείο. 

Πρόεδρος και συντονιστής της τετραμελούς ομάδας εργασίας ορίζεται ο αρμόδιος εντεταλμένος

Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Λεωνίδας  Αργυρός  και  μέλη  η  κα  Σέβη  Κονταξή,  επιστημονική

συνεργάτιδα του δημάρχου η κα Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου, εκπαιδευτικός - ειδική σύμβουλος του

δημάρχου σε θέματα πολιτισμού και η κα Μαρία Τούση, εκπαιδευτικός.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς χρηματική αποζημίωση ή

άλλου είδους αμοιβή, ενώ η διάρκεια των εργασιών της έχει ως χρονικό ορίζοντα την 31/12/2023.
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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος ανέφερε:

“Αποφασίσαμε και προχωρήσαμε στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας και συμβουλευτικής από

άρτια καταρτισμένα στελέχη τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, η οποία έχει

ως σκοπό να αναπτύξει, διευρύνει, εμπλουτίσει και εναρμονίσει με τις καλές διεθνείς πρακτικές της

εποχής μας τις δράσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας ενόψει

και της ολοκλήρωσης των εργασιών για τη δημιουργία του Παιδικού Τμήματος στο ισόγειο της

“Θεοφανείου”, αλλά και να συμβάλλει συμβουλευτικά ως προς την επιλογή του περιεχομένου των

εκθεμάτων του ψηφιακού μουσείου πόλεως το οποίο και θα υλοποιηθεί κατόπιν εγκρίσεως στο

πλαίσιο  σχετικού  προγράμματος  στη  δράση  Έξυπνες  Πόλεις.  Η  ομάδα  εκτός  από  το  υψηλό

επιστημονικό, επαγγελματικό και γνωστικό επίπεδο που τη διακρίνει απαρτίζεται από άτομα που

έχουν δυνατότητα αλλά και διάθεση να προσφέρουν και είμαι πεπεισμένος ότι το αποτέλεσμα θα

είναι το καλύτερο δυνατό”.
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