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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης /9-3-2016
τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

2016

Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων προκήρυξης 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τίτλο “στο βλέμμα του Μπάιρον”

Στο Βύρωνα, σήμερα 9/3/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική Δημόσια
Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 5723/4-3-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε και
γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41)
Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν τριάντα (30) και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αγγέλης Κωνσταντίνος
2. Αγραφιώτη Γεωργία
3. Αρβανίτης Γεώργιος
4. Βασιλοπούλου Ελένη
5. Βλαδιμήροβιτς Μαρία
6. Γείτονας Ευάγγελος
7. Γώγος Χρήστος
8. Δασκαλάκη-Βεχλίδου Σοφία
..9. Δάφνη Πηνελόπη
10. Ζούμπος Κωνσταντίνος
11. Καραγιάννης Μιχαήλ
12. Κατωπόδης Μάριος
13. Κιούπη Ιουλία
14. Κλωνάρη Λεμονιά
15. Κόκκαλης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλαβάνος Αλέξανδρος
2. Κριατσιώτης Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Κόνσουλας Παναγιώτης
Κοσκινάς Αθανάσιος
Λοβέρδος Ιωάννης
Μαγνήσαλης Νικόλαος
Μαυρίκης Ιωάννης
Μαυρόπουλος Αναστάσιος
Μπαντής Μιλτιάδης
Οικονόμου Αθανάσιος
Παπαμιχαήλ Σωτήριος
Σάρολα Βασιλική
Σπυρόπουλος Χρήστος
Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Τζιορτζιώτης Σταύρος
Τρανταφύλλου Ελευθέριος
Τριγάζης Νικόλαος

3. Πάλμος Παναγιώτης
4. Σώζος Χαράλαμπος

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 5723/4-3-2016 πρόσκληση)
Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος Κατωπόδης Γρηγόριος.
Παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Σταυρούλα Κοττάκη – Προμπονά.
Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών άσκησε η Δημοτική Υπάλληλος
Αθανασία Στεργίου.
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
• Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ. 1 ο και 3ο αποσύρθηκαν, κατόπιν πρότασης του
Προέδρου.
 Καθήκοντα Γραμματέα του Δ.Σ. ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κατωπόδης Μάριος
μέχρι την προσέλευση του Γραμματέα του Δ.Σ. κου Τσατσαρώνη Κωνσταντίνου (στο 15 ο
θέμα).
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:
 Κατά τη συζήτηση των ανακοινώσεων – αναφορών προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Γεωργαντάς Αντώνιος, Παπαδημητρίου Αθανάσιος και Φραγκιαδάκης Αθανάσιος.
 Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Τέγος Ευθύμιος
και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Ντόβολος Γεώργιος.
 Πριν την ψήφιση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος
κα Χαρδαλιά – Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα.
 Κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Γραμματέας του
Δ.Σ. κος Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος, ο οποίος και ανάλαβε τα καθήκοντά του.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:
 Μετά την ανάγνωση των ανακοινώσεων – αναφορών αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος
Κόνσουλας Παναγιώτης.
 Κατά τη συζήτηση του 17 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Μπαντής Μιλτιάδης, Δάφνη Πηνελόπη και Γείτονας Ευάγγελος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 8ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έδωσε το
λόγο στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς κα Βασιλοπούλου Ελένη, η οποία
εισηγούμενη το θέμα περί “Έγκρισης των όρων προκήρυξης 2 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες και νέους/ες ανέφερε:
Κύριοι Σύμβουλοι
Στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον»,
ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει το 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους/ες
και νέους/ες με αφορμή την επέτειο της γέννησης του Λόρδου Βύρωνα στις 22 Ιανουαρίου 1789.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοποί του διαγωνισμού είναι:
Α)
να καλλιεργήσει στη νεολαία το ενδιαφέρον για ζητήματα που έχουν σχέση με τα οράματα
του Μπάιρον για την ανθρωπότητα.
Β)

να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα καθώς και την
καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη λογοτεχνική έκφραση.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βύρωνα για
τη δημιουργία μιας σχέσης ανάμεσα στη νεολαία και τις πνευματικές μορφές του τόπου μας που
αποτελούν σύμβολα δημιουργίας και εναλλακτικής αντίληψης για τη ζωή.
ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο λόρδος Μπάιρον ήταν μια πνευματική προσωπικότητα της εποχής του που ταυτίστηκε με
υπόδουλους λαούς και το δίκιο των κατατρεγμένων ανθρώπων. Ο Δήμος του Βύρωνα είναι η πόλη
που πρωτοκατοικήθηκε από πρόσφυγες οι οποίοι, διασχίζοντας το Αιγαίο, ακολούθησαν την πορεία
καταφυγής σε ένα τόπο και φέρει το όνομα του μεγάλου ρομαντικού ποιητή. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο βυρωνικής αναφοράς, της αξίας ανθρώπινης ζωής και της τρέχουσας ελληνικής και
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διεθνούς πραγματικότητας, τα κείμενα που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό προτείνεται να
ακολουθήσουν έναν τουλάχιστον από τους εξής θεματικούς άξονες:
1. Πόλεμος και προσφυγιά
2. Πρόσφυγες η επιβίωση ή ο θάνατός τους
3. Βύρωνας, ο τόπος καταφύγιο των προσφύγων
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να γράψουν ποιητικά ή πεζά λογοτεχνικά κείμενα διαπραγματευόμενοι
ένα τουλάχιστον από τα τρία προηγούμενα θέματα.
Όροι Συμμετοχής;
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου
οποιουδήποτε σχολείου εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και νέοι και νέες ηλικίας 18-30 ετών.
Από τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό αποκλείονται:
Α) όλοι οι έφηβοι και οι νέοι που βραβεύτηκαν με 1ο βραβείο σε οποιαδήποτε κατηγορία του
αντίστοιχου διαγωνισμού έτους 2015. Ανάλογος αποκλεισμός δεν ισχύει διακριθέντες με
2ο ή 3ο βραβείο, τιμητικό έπαινο και, φυσικά, έπαινο συμμετοχής
Β) όλοι οι έφηβοι και οι νέοι που τυχόν συμμετέχουν παράλληλα σε άλλη ενέργεια της
Βιβλιοθήκης του Δήμου Βύρωνα η οποία περιλαμβάνει έκδοση και δημοσίευση κειμένου,
για το έτος 2016 και στο πλαίσιο της δράσης «στο βλέμμα του Μπάιρον» ,

2.

Ο διαγωνισμός αφορά σε δυο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με την ηλικία των
συμμετεχόντων:
Α) Εφηβικό κείμενο (μαθητές και μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου)
Β) Νεανικό κείμενο (νέοι και νέες 18 μέχρι 30 ετών)

2.1

Συμμετοχές που δεν ανήκουν στις παραπάνω ηλικιακές κατηγορίες αποκλείονται.

3.

Ο διαγωνισμός αφορά δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος:
Α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο
στίχο.
Β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις

3.1

Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

3.2

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο
λογοτεχνικό είδος (ποίηση ή διήγημα) που αντιστοιχεί στην ηλικιακή του/της κατηγορία.

4.

Τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα
υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

5.1

Ο κλειστός φάκελος συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόμενο θα πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνει:

...

Α) το έργο (όχι με το πραγματικό ονοματεπώνυμο αλλά) με το ψευδώνυμο του/της
διαγωνιζόμενου/ης) εκτυπωμένο σε τρία αντίτυπα, σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος
γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman.
Β) το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD)και σε αρχείο με δυνατότητα επεξεργασίας του
κειμένου.
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Γ) μικρότερο κλειστό φάκελο όπου θα περιλαμβάνεται μια σελίδα με:
α)

το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης, και απλό αντίγραφο της
αστυνομικής του ταυτότητας

β)

το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί για να γίνει η αντιστοίχιση,

γ)

τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail),
αριθ. τηλεφώνου του ιδίου καθώς και αριθμός τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα στην
περίπτωση που ο/η συμμετέχων/ουσα στον διαγωνισμό είναι κάτω των 18 ετών.

δ)

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τους νέους ενήλικες συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ότι το
έργο τους είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Τέλος, για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες έως
συμπεριληφθούν στο μικρότερο κλειστό φάκελο:

18

ετών

είναι

επίσης

απαραίτητο

να

i) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ότι συναινούν στη
συμμετοχή των παιδιών τους στη διαγωνιστική διαδικασία καθώς επίσης και ότι συναινούν στη
δημοσιοποίηση του ονόματος του ανήλικου παιδιού τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της
βράβευσης με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την έκδοση των διακριθέντων
έργων.
ii) έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες των συμμετεχόντων
στο διαγωνισμό ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων.
Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και ο
Δήμος Βύρωνα δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.
Ο Δήμος Βύρωνα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των έργων,
έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση
εκ μέρους του.
5.2

Συμμετοχές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείονται.

6.

Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν είτε μέσω των γυμνασίων – λυκείων, αν
εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από μαθητές και μαθήτριες, είτε με ατομική πρωτοβουλία των
ενδιαφερόμενων. Στην περίπτωση που τα έργα θα αποσταλούν μέσω σχολείων απαραίτητο
είναι να συμπεριληφθούν εντός του μεγάλου φακέλου τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου
και του υπεύθυνου επικοινωνίας για το σχετικό διαγωνισμό εκπαιδευτικού.

7.

Οι κλειστοί φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά ή προσωπικά και θα
φέρουν υποχρεωτικά, στο εξωτερικό τμήμα του κλειστού φακέλου συμμετοχής γραπτώς την
ένδειξη:
Για το 2ο διαγωνισμό λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους και νέους στο πλαίσιο της δράσης
με τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον»

8.
Ο τόπος αποστολής ή υποβολής κλειστών φακέλων συμμετοχής είναι η διεύθυνση:
Δημαρχείο Βύρωνα
Καραολή & Δημητρίου 36-44
Βύρωνας 16233
Τηλ.Κέντρο:213-2008600
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9.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι
η 1η Ιουνίου 2016. Φάκελοι συμμετοχής που θα φέρουν σφραγίδα μετά την παραπάνω
ημερομηνία θα παραλαμβάνονται ως εκπρόθεσμοι και το περιεχόμενό τους δεν θα
συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία.

10.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα σε χρονικό διάστημα
έως δύο μηνών από την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. Ο χρόνος ανακοίνωσης
των αποτελεσμάτων δύναται και να παραταθεί. Σε περίπτωση παράτασης θα αναρτηθεί
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα.

11.

Κριτήρια εκτίμησης των υποβαλλόμενων έργων είναι:
α. Η πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος.
β. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας, και
γ. Η οργάνωση του κειμένου όσον αφορά τη δομή του,

12. 1. Θα βραβευθούν τρία έργα ανά κατηγορία κειμένου και ηλικιακή ομάδα, δηλαδή 12 έργα
συνολικά, με την ένδειξη «πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο» κ.λ.π . Στη συνέχεια θα
απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι στα έργα που θα κριθούν ως καλύτερα στη σειρά αξιολόγησης
αμέσως μετά από τα βραβευθέντα και θα είναι ισάριθμα, δηλαδή θα απονεμηθούν 12
τιμητικοί έπαινοι συνολικά, με την ένδειξη «πρώτος τιμητικός έπαινος», «δεύτερος τιμητικός
έπαινος» κ.λ.π. Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες
εγκύρως και εμπροθέσμως στο διαγωνισμό.
12.2

Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει
την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του
διαγωνισμού.

13.

Τα βραβευθέντα και τιμηθέντα έργα θα εκδοθούν με μέριμνα του Δήμου Βύρωνα. Το βιβλίο
που θα εκδοθεί θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ προς όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας,
προς όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες του Βύρωνα, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, πολιτιστικών
φορέων, υποστηρικτών και χορηγών του διαγωνισμού. Οι συγγραφείς των έργων που θα
περιλαμβάνονται στην έκδοση θα λάβουν πέντε τουλάχιστον αντίτυπα. Τέλος, ο Δήμος
διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει τα κείμενα της έκδοσης στην ιστοσελίδα του με σκοπό να
προβάλλει κατά το δυνατό τη λογοτεχνική προσπάθεια της νεολαίας μας. Οι συγγραφείς των
έργων αυτών παρέχουν αυτοδίκαια στους οργανωτές του διαγωνισμού τα πνευματικά
δικαιώματα για την έκδοση στο Ανθολόγιο.

14.

Τα έργα θα κριθούν από κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν φιλόλογοι, συγγραφείς
και άλλες πνευματικές προσωπικότητες. Τα ονόματα όσων την απαρτίζουν θα ανακοινωθούν
για λόγους αδιαβλητότητας του διαγωνισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ,ή
αποστολής των έργων. Η κρίση της κριτικής επιτροπής είναι αμετάκλητη.

15.

Η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιεί την ηλικία ή άλλο
στοιχείο του διαγωνιζόμενου.

16.

Η τελετή βράβευσης θα γίνει από τον Δήμο Βύρωνα μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

17.

Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και παραμένουν στο αρχείο της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με την
υποβολή του κειμένου προϋποθέτει και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας
προκήρυξης.
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18.

Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του
διαγωνισμού και ο Δήμος Βύρωνα δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού
της συμμετοχής.

Ο Δήμος Βύρωνα δεσμεύεται ότι δεν θα κάνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των έργων,
έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του κάθε δημιουργού, χωρίς καμία άλλη
απαίτηση εκ μέρους του.
19.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 210-7624403, Τμήμα Παιδείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο μετά από συζήτηση
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την προκήρυξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για
εφήβους/ες και νέους/ες για το έτος 2016 στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βύρωνα με τίτλο “στο βλέμμα του Μπάιρον”
2. Εγκρίνει τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό όπως αυτοί αναφέρονται στην προκήρυξη
του Δήμου Βύρωνα, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και την συνοδεύει.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή αποστολής έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 1η
Ιουλίου 2016.

Η απόφαση
αυτή
έλαβε αύξοντα αριθμό
52
/
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αγγέλης Κωνσταντίνος

