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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - Ν.Π.Δ.Δ Αρ. Πρωτ.: 1028/17-09-2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/2013
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου. Αριθ.  Απόφασης 72 

Περίληψη: «Αποδοχή δωρεάς ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»

Στον Ασπρόπυργο και στο Πνευματικό Κέντρο σήμερα την 05η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη &  ώρα 12:00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση,  το διοικητικό συμβούλιο του Πνευματικού 
Κέντρου,  μετά την 954/30-08–2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,   η οποία επιδόθηκε 
εμπρόθεσμα σε κάθε ένα των  Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο κος Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης & εφ’  όσον είχε διαπιστωθεί η νόμιμη απαρτία,  καθώς 
από το σύνολο των δέκα πέντε (15) μελών του, ήταν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καραμπούλας Αντώνιος (Πρόεδρος) 1. Πεχλιβανίδη Σούλα
2.Σαββίδης Παντελής 2. Μεταμόρφη Σεμερτζίδου
3. Καγιάς Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 3. Νικοπολίδου Κυριακή
4. Μυλωνάς Αλέξανδρος 4. Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος
5. Γαβαθάς Θανάσης 5. Τσίγκος Κωνσταντίνος 
6. Σαμψωνίδου Σοφία 6 . 
7. Κωνσταντινίδης Αβραάμ 7. 
8. Τσίγκου Δήμητρα 8. 
9. Νερούτσος Ιωάννης 9
10. Καμπόλης Παναγιώτης 10.
11. 11.
12. 12.
13. 13.
14. 14.
15. 15.

.. έθεσε υπ’ όψη των μελών, στο πλαίσιο του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης <ΑΙΤΉΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ>, 
εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του ΠΚ αναφορικά με την δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προς την Βιβλιοθήκη μας με τον παρακάτω εξοπλισμό : 

i) Έναν (1) Η/Υ, ένα (1) πολυμηχάνημα, έναν (1) προτζέκτορα, μια (1) οθόνη προβολής πτυσσόμενη. 

ii) Με σημαντικό αριθμό βιβλίων ελληνικών & ξενόγλωσσων(152 τεμ.) αλλά και 

iii) Σημαντικό αναλώσιμο υλικό [πολύχρωμα χαρτιά,  μαρκαδόρους,  σελιδοδείκτες,  κάρτες,  έντυπα 
προγράμματα, χαρτί φωτοτυπικού, κλπ] για τις ανάγκες της καλοκαιρινής εκστρατείας.
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Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν.
Τα μέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο & αφού έλαβαν υπόψη :

1. Την εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, 
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ),
3. Την υπ’  αρίθμ.  22/2013  προγενέστερη απόφασή τους,  σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 

πραγματοποίηση Καλοκαιρινής Εκστρατείας σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία Future Library, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν
    ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Αποδέχονται την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αναφορικά με:                 

iv) Έναν (1) Η/Υ, ένα (1) πολυμηχάνημα, έναν (1) προτζέκτορα, μια (1) οθόνη προβολής πτυσσόμενη. 

v) Σημαντικό αριθμό βιβλίων ελληνικών & ξενόγλωσσων(152 τεμ.) αλλά και 

vi) Σημαντικό αναλώσιμο υλικό [πολύχρωμα χαρτιά,  μαρκαδόρους,  σελιδοδείκτες,  κάρτες,  έντυπα 
προγράμματα,  χαρτί φωτοτυπικού,  κλπ]  για τις ανάγκες της καλοκαιρινής εκστρατείας 
Ανάγνωσης,  Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (3μηνης διάρκειας),  σε συνεργασία με την 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Library.

Το υλικό δωρίθηκε στην δημοτική βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής εκστρατείας 3μηνης 
διάρκειας (15  Ιουνίου έως 15  Σεπτεμβρίου 2013) που υλοποιείται σε συνεργασία με την αστική μη-
κερδοσκοπική εταιρεία Future  Library, με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»  και 
οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες κ Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας στην καρδιά των τοπικών 
κοινοτήτων ως μια νέα πηγή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

                      

Αφού συντάχθηκε και ανεγνώσθη το πρακτικό αυτό πήρε αύξοντα αριθμό 72  και υπογράφηκε όπως 
παρακάτω.  

Ο Πρόεδρος  ΔΣ Τα Μέλη
Καραμπούλας Αντώνιος Υπογραφές

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος ΔΣ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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