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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δ  ΗΜΟΣ     ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  Αρ.Πρωτ.:  309/24-04-2013
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ     ΚΕΝΤΡΟ   -   Ν  .  Π  .Δ.Δ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5/2013
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου. Αριθ  .    Α  π  όφασης   22   

Περίληψη: «Λήψη απόφασης για συνεργασία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Πνευματικού Κέντρου 
με το Future Library και την πραγματοποίηση καλοκαιρινών δράσεων, υπό την αιγίδα του 
ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»

Στον Ασπρόπυργο και στο Πνευματικό Κέντρο σήμερα την 19η Απριλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή & ώρα 12:00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ     συνεδρίαση  , το διοικητικό συμβούλιο του Πνευματικού 
Κέντρου, μετά την 237/15-04–2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  η οποία επιδόθηκε σε 
κάθε ένα των  Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Ο κος Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,  καθώς 
από το σύνολο των δέκα πέντε (15) μελών του, ήταν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη :

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

…και στο πλαίσιο του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη των μελών την εισήγηση 
της υπαλλήλου στην Βιβλιοθήκη κας Κορώνη,  αναφορικά με την έγκριση προγραμματισμού 
καλοκαιρινών δράσεων σε συνεργασία  με την Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία  «FUTURE 
LIBRARY:  Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων» 
(www.futurelibrary.gr) από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2013. 

“Καλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας του Future Library με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου” 
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Σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί,  η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης,  δημιουργικότητας 
και καινοτομίας με αφετηρία τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου θα έχει θέμα: "Στις Βιβλιοθήκες 
ο Κόσμος είναι Πολύχρωμος"

[ΕΙΣΗΓΗΣΗ]  
«Μετά από πρόσκληση,   της  Αστικής Μη-κερδοσκοπικής Εταιρείας  «FUTURE  LIBRARY: 
Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων» (www.futurelibrary.gr) που 
ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011  με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και 
οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας,  στη καρδιά των τοπικών 
κοινοτήτων,  ως μια νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.  Ως υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου παρακολούθησα  το τριήμερο σεμινάριο στη 
Βέροια , στο οποίο μας ενημέρωσαν πως  θα προγραμματίσουμε καλοκαιρινές δράσεις μέσα από τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη.   Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τις δράσεις για  το χρονικό διάστημα,  από 15 
Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου. 

Σας επισυνάπτω και το Δελτίο Τύπου για ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση,
Μίνα Φούφα - Κορώνη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης,  Δημιουργικότητας και Καινοτομίας με αφετηρία τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Δήμου Ασπροπύργου με θέμα:

 "Στις Βιβλιοθήκες ο Κόσμος είναι Πολύχρωμος"

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου  και το Future Library,  υποστηρικτής των Δημόσιων και 
Δημοτικών Βιβλιοθηκών της Ελλάδας,  σας θέλουν κοντά τους μαζί με τα παιδιά σας, και σας 
προκαλούμε να ζήσουμε ένα διασκεδαστικό, δημιουργικό και ...γεμάτο χρώματα καλοκαίρι!!!!!

Από 15  Ιουνίου μέχρι 15  Σεπτεμβρίου το Future  Library διοργανώνει,  σε συνεργασία με 
την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου  και  μαζί με πολλές άλλες Βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα, 
και με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων,  μια πολύχρωμη Καλοκαιρινή  Εκστρατεία Ανάγνωσης, 
Δημιουργικότητας και Καινοτομίας!!!

Ελάτε λοιπόν  να  ταξιδέψουμε παρέα !!!

Σ’ έναν κόσμο, όπου το γκρι και το μαύρο επικρατεί στις διαθέσεις μας, τις πόλεις μας και για πολλούς 
και στο μέλλον μας,  εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα από τα μάτια των μικρών μας φίλων  να 
δημιουργήσουμε έναν κόσμο  πολύχρωμο μέσα από τα βιβλία, τις ιστορίες, τη γνώση και την τέχνη.

Μαζί  με τα παιδιά θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της φαντασίας,  της δημιουργίας,  της διασκέδασης, 
του γέλιου, του παιχνιδιού, της εξερεύνησης, της μάθησης και των βιβλίων!!!

Σας περιμένουμε να χαράξουμε νέες διαδρομές με χιλιάδες χρώματα!!! Θα ζήσουμε μαζί καινούριες 
εμπειρίες, προσφέροντας στα παιδιά και στην κοινότητά μας το χρώμα που δυστυχώς λείπει από την 
σκληρή καθημερινότητά μας.

Με τη φαντασία μας ελεύθερη ας δώσουμε χρώμα πολύ χρώμα μέσα από τη Βιβλιοθήκη μας για να 
την κάνουμε πολύχρωμη!!!!!!  »
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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 δραστηριότητες της αστικής μη-κερδοσκοπικής εταιρείας Future Library που ιδρύθηκε 

τον Φεβρουάριο του 2011 με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»,
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν
    ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνουν την πραγματοποίηση Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης,  Δημιουργικότητας και 
Καινοτομίας,  με θέμα:  «ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ»,  στην οποία θα 
συμμετέχουν δημότες όλων των ηλικιών,  με αφετηρία την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πνευματικού 
Κέντρου Ασπροπύργου, αλλά και Βιβλιοθήκες από όλη την χώρα.  
                        
Η καλοκαιρινή εκστρατεία θα έχει 3μηνη διάρκεια,  από 15  Ιουνίου έως 15  Σεπτεμβρίου 2013 
και υλοποιείται σε συνεργασία με την αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία Future Library,  η οποία 
ιδρύθηκε 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.

Θα ακολουθήσει δελτίο τύπου-πρόσκληση προς τους εθελοντές, που αναλόγως των δεξιοτήτων τους, 
θα συμβάλλουν στην οργάνωση κ υλοποίηση αυτής της συλλογικής προσπάθειας. 

Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, μεταξύ του 
Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου κ της εταιρείας Future Library. 

Αφού συντάχθηκε και ανεγνώσθη το πρακτικό αυτό πήρε αύξοντα αριθμό 22  και υπογράφηκε όπως 
παρακάτω.  

Ο Πρόεδρος  ΔΣ Τα Μέλη
Καραμπούλας Αντώνιος Υπογραφές

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος ΔΣ

   ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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