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Σήμερα την 14 η  του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους  2020  ημέρα Δευτέρα,  το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δια περιφοράς  συνεδρίαση,  με  ώρα έναρξης 

11.00 π.μ.  και ώρα λήξης 13.00 π.μ. ,  σύμφωνα με τ ις  διατάξεις  του άρθρου 10 της από 11.03 .20 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και με τις  διατάξε ις  της  24ης Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.  

ΙΔΑΔ/Φ.69/136/ οικ.22080/30.11.2020:  «Μέτρα και ρυθμίσεις  στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και  ύστερα από την με αριθμό πρωτ. :  19879/2-

12-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,  που δημοσιεύτηκε  στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη του,  προκειμένου να γίνει συζήτηση και  να  

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πραγματοποιήθηκε  μέσω 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.   

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος,   ο  Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας,   καθώς οι  παρακάτω 

σύμβουλοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αλμπαντάκης Μιχαήλ,  Αποστολάκη Ευαγγελία,  Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη,  Βαλτζάκης  

Γεώργιος,   Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη,  Καλλέργης Σπυρίδωνας,  Κουτσογιάννης 

Χαράλαμπος,  Κύρκος Αθανάσιος,  Λιαδάκης Αναστάσιος,  Λυδάκης Δημήτριος,  Λυρώνη -  

Πάγκαλου Χρύσα, Μαρής Ιωάννης,  Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ,  Ντουλάκης Ιωάννης,   

Ξυλούρης Μιχαήλ,   Παπαδομ ανωλάκης Εμμανουήλ,  Περυσινάκης Γρηγόριος ,  Πετούσης 

Γεώργιος -Βασίλειος -Λάρρυ, Πιτσικάκη -  Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία ,  Ρεράκης Γεώργιος ,  

Σαββάκης Φίλιππος,  Σαλούστρος  Αριστομένης,  Τζεδάκης Δημήτριος,  Φασουλάκης 

Γρηγόριος,  Φτενός Ευριπίδης,   Χουστουλάκης Μιχ αήλ.                         

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Ουδείς.  

 

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι  επτά (27)  μελών του Δ.Σ.  ε ίναι 

παρόντα τα είκοσι επτά (27) .   

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος  και   η  υπάλληλος  του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη  για την 

τήρηση των πρακτικών.  
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ΘΕΜΑ 6 :  Ανασυγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Μαλεβιζίου.  

 

Ο  Δήμαρχος  εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών 67/Α.Π.: 23624/14.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6 -8Ω0), όπως 

ισχύει,  προβλέπεται η δυνατότητα του δημοτικού συμβουλίου να συγκροτεί,  

κατόπιν εισήγησης του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, επιτροπές για την 

επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιον του θεμάτων της αρμοδιότητάς του, οι οποίες 

αποτελούνται από δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, υπαλλήλους της 

αρμόδιας κατά περίπτωση διεύθυνσης του δήμου, ιδιώτες εμπε ιρογνώμονες στα 

θέματα της εκάστοτε επιτροπής, καθώς και από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων 

της περιοχής.   Οι αποφάσεις συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών, θα πρέπει να 

μνημονεύουν, πέραν του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών τους, τις 

αρμοδιότητες τους καθώς και το έργο για το οποίο συγκροτούνται.  Η διάρκεια 

θητείας των εν λόγω επιτροπών ακολουθεί τη διάρκεια θητείας της Δημοτικής 

Αρχής.  

 Ως συλλογικά όργανα διοίκησης, οι  αναφερόμενες, στην σχετική εγκύκλιο,  

επιτροπές,  συμβούλια, όργανα, κ.ά.,  για λοιπά θ έματα λειτουργίας τους, που δεν 

αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του κανονισμού λειτουργίας τους (σε όποια από 

τα συλλογικά αυτά όργανα προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η έκδοση 

κανονισμού λειτουργίας), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2690/1999,  όπως ι σχύει.  

Περαιτέρω, επισημαίνεται η υποχρέωση των φορέων περί πλήρωσης της 

προϋπόθεσης της παρ.1 β' του άρθρου 6 του ν.2839/2000,  όπως ισχύει,  ήτοι της 

τήρησης της προβλεπόμενης κατά φύλο ποσόστωσης κατά τη συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων διοίκησης. Συγκρότηση  συλλογικού οργάνου χωρίς την 

τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης θεωρείται μη νόμιμη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις  

συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως 

εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή  

Με την 400/2015 και 542/2016 αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο  Κανονισμός 

Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Μαλεβιζίου.  

Με τις 91/2016 και 92/2016 αποφάσεις  του Δ.Σ. αποφασίστηκε η συγκρότηση της 

Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου  
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Με την με αρ.  202/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η 

τροποποίηση του κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου 

Μαλεβιζίου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού, η Επιτροπή Εποπτείας της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  λειτουργεί σύμφωνα 

με τις αποφάσεις του και απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα 6 μέλη 

είναι διακεκριμένοι συμπολίτες ή επιστήμονες και τα 3 μέλη είναι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι.  

Προεδρεύει της επιτροπής ένας εκ των μελών,   ο οποίος φέρει τον τιμητικό τίτλο 

«Έφορος» και εκπροσωπεί την επιτροπή Εποπτείας σε όλες τις Δημόσιες αρχές και 

φορείς.  Το Έφορο (πρόεδρος) αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση 

κωλύματος και τα επτά μέλη.  

Η Επιτροπή Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης εκ προσωπείται δια του Εφόρου 

(πρόεδρος)  ή άλλου ορισμένου μέλους από την επιτροπή, έναντι φορέων, 

συλλογικών οργάνων, σε εκδηλώσεις και συνέδρια σχετικά με τα πεδία 

ενδιαφέροντος της δομής.   

Η θητεία της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ακολουθ εί τη θητεία 

της Δημοτικής Αρχής .   

Η θέση του μέλους της Επιτροπής Εποπτείας Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι τιμητική 

και η συμμετοχή είναι εθελοντική και άμισθη.  

Στα μέλη της επιτροπής είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας 

αποζημίωσης, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες  γίνονται 

για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας 

αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημ ίωσης και τα έξοδα κίνησης στο 

εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις . 

(παρ.3 άρθρο 70 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του Ν.4555/18)   

και όπως κάθε φορά ισχύει.  

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψ η  

α) τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010  

β) την 67/Α.Π.:  23624/14.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6 -8Ω0) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπως κάθε φορά ισχύει,  

γ) την με αρ.  202/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου που αφορά 

τροποποίηση  κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης  
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γ) την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, την ενίσχυση 

των δράσεων της και την προβολή του έργου της.  

Εισηγούμαστε την  ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου.    

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, μετά από 

διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό  και αφού έλαβε 

υπόψη την 202/2020 απόφαση Δ.Σ.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) Εγκρίνει την ανασυγκρότηση της εννεαμελούς Επιτροπής Εποπτείας  Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης  Μαλεβιζίου ,  όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του 

άρθρου 2 του  Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  ,  όπως 

παρακάτω:  

1.  Τζούκας Βαγγέλης, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, διδάσκων στο ΕΑΠ, 

Πρόεδρος  της Επιτροπής.  

2.  Αθανασάκη Κατερίνα, Αρχαιολόγος, Α ντιπρόεδρος  της Επιτροπής.  

3.  Λυρώνη Χρύσα, Αντιδήμαρχος, μέλος.  

4.  Κουτσογιαννάκη Εύα, Δημοτικός σύμβουλος, Μέλος .  

5.  Βαρδάκη  Κλάδου Γεωργία ,  Εκπαιδευτικός, Μέλος .  

6.  Γιαρδόγλου Δήμητρα, Διδάκτωρ ΠΚ, μεταδιδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Μέλος .  

7.  Γιαννακουδάκης Λευτέρης, Σεναριογράφος/συγγραφέας/ σκηνοθέτης/  

δάσκαλος δημιουργικής γραφής ,  Μέλος ,  

8.  Ελένη Σαχλαμπανάκη, μέλος.   

9.  Μιχαήλ Χουστουλάκης, Δημοτικός Σύμβουλος  

 

Β) Η Επιτροπή Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης εκπροσωπείται δια του 

Εφόρου (πρόεδρος) ή άλλου ορισμένου μέλους από την επιτροπή, έναντι φορέων, 

συλλογικών οργάνων, σε εκδηλώσεις και συνέδρια σχετικά με τα πεδία 

ενδιαφέροντος της δομής.   

Γ) Η θητεία της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ακολουθεί τη 

θητεία της Δημοτικής Αρχής .   
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Δ) Η θέση του μέλους της Επιτροπής Εποπτείας Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι 

τιμητική και η συμμετοχή είναι εθελοντική και άμισθη.  

Ε) Στα μέλη της επιτροπής είναι δυνατή η  καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας 

αποζημίωσης, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες  γίνονται 

για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας 

αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύμφ ωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης στο 

εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις . 

(παρ.3 άρθρο 70 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του Ν.4555/18)   

και όπως κάθε φορά ισχύει.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  203/2020.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Τα  Μέλη  

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  
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