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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ     42 / 2021 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σήμερα την 3η Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε 

σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 17306 / 26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου 

Μαλεβιζίου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7), εφόσον ήταν 

παρόντες :  

1. Μποκέας Μενέλαος                                Πρόεδρος                    Οικονομικής  Επιτροπής   

2. Φασουλάκης  Γρηγόριος                         Αντιπρόεδρος                       «                  «  

3. Αλμπαντάκης Μιχαήλ                                  Μέλος                               «                  «   

4. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ         Μέλος                               «                  «    

5. Ρεράκης Γεώργιος                                       Μέλος                               «                  «      

6. Κύρκος Αθανάσιος                                       Μέλος                              «                  «    

7. Βαλτζάκης Γεώργιος                                    Μέλος                               «                  «   

ΑΠΟΝΤΕΣ    

ΟΥΔΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο τακτικός  υπάλληλος του Δήμου 

Μπορμπαντωνάκης Προκόπης και στον οποίο του ανατέθηκε η τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε τη αρχή της συνεδρίασης 

και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:: 

ΑΔΑ: ΨΠ2ΧΩΛΣ-3ΛΩ



ΘΕΜΑ    9Ο : Αποδοχή δωρεάς βιβλίων, προς την Δημοτική βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου, 

από την Ευαγγελία Λαμπιθιανάκη – Παπαδάκη. 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη της  οικονομικής επιτροπής την 

εισήγηση του αυτοτελούς  τμήματος κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού του 

Δήμου μας  σύμφωνα με την οποία : 

«Η Ευαγγελία Λαμπιθιανάκη-Παπαδάκη, συνταξιούχος δασκάλα-Λαογράφος-Συγγραφέας, με την 

με αρ. 11025/2021 επιστολή της, εκφράζει την  επιθυμία να δωρίσει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Μαλεβιζίου σημαντικό αριθμό βιβλίων που η ίδια έχει συγγράψει. Πιο συγκεκριμένα στην 

επιστολή αναφέρεται:  

  «Μετά από 89 χρόνια πορείας ζωής-ξεκινώντας από τον Αμπελούζο Γόρτυνας και έχοντας 

ολοκληρώσει ένα κύκλο εκπαιδευτικής, συγγραφικής και ποιητικής δράσης, επιθυμία μου είναι να 

καταθέσω στις βιβλιοθήκες του Δήμου, ένα μέρος του έργου μου που με βάσανο ψυχής και κόπο 

συνέγραψα, με την ευχή να διαχυθεί στις επόμενες γενιές, να διασωθεί η γλώσσα και ο πολιτισμός του 

τόπου που γεννήθηκα και μεγάλωσα, την αγαπημένη μου ΚΡΗΤΗ.  

   Η δωρεά περιλαμβάνει: 

α) Λαογραφία Κρήτης, ΤΟΜΟΣ Α΄Β΄(1982)- Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 

β) Ο σεβντάς του Ντελικανή…ο αρραβώνας και ο γάμος σε ένα χωριό τσι Κρήτης  (1972) 

γ) Κυκλάμινα (σχολική ανθολογία) 

δ) Διδακτικά Παραμύθια  

ε) Μία μεγάλη αγάπη 

 Το σύνολο του έργου τιμήθηκε με έπαινο από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας (Αύγουστο 2015)  

        Σύμφωνα με την περίπτωση ιστ’ , της παρ. 1 του άρ. 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής 

δήμων» του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 

του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/τ. Α΄/12.10.2020), ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον 

Δήμο.  

    Στο πλαίσιο αυτό, καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου να αποφασίσει για 

την αποδοχή της δωρεάς της κας Ευαγγελίας Λαμπιθιανάκη-Παπαδάκη, όπως αυτή περιγράφεται 

παραπάνω, τα βιβλία της οποίας αποτελούν ανεκτίμητο υλικό λαογραφίας και παράδοσης, για τον 

εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το σύνολο των βιβλίων της δωρήτριας, θα  ενσωματωθεί 

στον κατάλογο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου ώστε να βρίσκονται στη διάθεση των 

αναγνωστών». 

ΑΔΑ: ΨΠ2ΧΩΛΣ-3ΛΩ



Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις.   

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αποδέχεται τη δωρεά βιβλίων της κας Ευαγγελίας Λαμπιθιανάκη - Παπαδάκη, για τον 

εμπλουτισμό και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Δήμου μας, προκειμένου το σύνολο 

των νέων βιβλίων να ενσωματωθούν στον κατάλογο της βιβλιοθήκης και να βρίσκονται 

στη διάθεση των αναγνωστών. 

Η δωρεά περιλαμβάνει τα βιβλία: 

α) Λαογραφία Κρήτης, ΤΟΜΟΣ Α΄Β΄(1982)- Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 

β) Ο σεβντάς του Ντελικανή…ο αρραβώνας και ο γάμος σε ένα χωριό τσι Κρήτης  (1972) 

γ) Κυκλάμινα (σχολική ανθολογία) 

δ) Διδακτικά Παραμύθια  

ε) Μία μεγάλη αγάπη 

Το σύνολο του έργου της κας Ευαγγελίας Λαμπιθιανάκη - Παπαδάκη τιμήθηκε με έπαινο 

από το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας (Αύγουστο 2015). 

2. Εκφράζει τις δέουσες ευχαριστίες του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενελάου Μποκέα, των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων του 

Μαλεβιζίου προς την κα. Ευαγγελία Λαμπιθιανάκη - Παπαδάκη. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  283 / 2021   

Ο Πρόεδρος                                    Τα Μέλη                               

                                                                                                           Ο  Δήμαρχος    
 

 

                                                                                                       Μενέλαος  Μποκέας 

ΑΔΑ: ΨΠ2ΧΩΛΣ-3ΛΩ
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