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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ   ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                       

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αρ. 48/2018 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του  

Δήμου Ανατολικής Μάνης 

 

Στο Γύθειο, σήμερα, την 12η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Ανατολικής Μάνης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ανατολικής Μάνης, 

ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 13648/7-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη και με την υποσημείωση ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλουν να 

ενημερώσουν το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας τους με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέ-

ματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.   

Σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα ( 4 ) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Πέτρος Ανδρεάκος Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

2. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

3. Ελένη Δρακουλάκου Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

4. Γεώργιος Καπασούρης –Σεψάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1. Νικόλαος Λεβεντζώνης Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

2. Απόστολος Χριστοδουλάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος 

3. Πέτρος Πατσάκος Δημοτικός Σύμβουλος - Τακτικό μέλος- Αντιπρόεδρος 

  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν κ. Μανωλάκο Εμμανουήλ, υπάλληλο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.  
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Αφού ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής διαπίστωσε την ύπαρξη νομίμου απαρτίας, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και είπε:  
 
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κου ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ Πέτρου. 
Αρ. Απόφασης : 517/2018 
 

Ο Πρόεδρος για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του σώματος το 

από 6-12-2018 αίτημα του κου ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ Πέτρου, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Σας αποστέλλω την κάτωθι επιστολή η οποία αφορά την επιθυμία ενός δωρητή. Ο συγκεκριμένος 

επιθυμεί να δωρήσει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης τα κάτωθι αγάλματα :  

1. Τις προτομές των Λακώνων ποιητών Ρίτσου και Βρεττάκου. 

2. Το άγαλμα της Μανιάτισσας ηρωίδας του Διρού. 

Ο δωρητής μου ανέθεσε τη φιλοτέχνηση των γλυπτών αυτών, καθώς και την εκπροσώπηση του. 

Επιθυμεί όμως να κρατήσει την ανωνυμία του. 

Σας παραθέτω σε έντυπα τις τεχνικές περιγραφές των μνημείων, καθώς και φωτογραφικό υλικό των 

έργων και μοντάζ με την πρότασή μου για την τοποθέτησή τους.» 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 

 την περίπτωση η, της παρ.1, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται τη δωρεά των κατωτέρω αντικειμένων : 

1. Τις προτομές των Λακώνων ποιητών Ρίτσου και Βρεττάκου. 

2. Το άγαλμα της Μανιάτισσας ηρωίδας του Διρού. 

Οι προτομές θα τοποθετηθούν στην πλατεία έμπροσθεν του Παρθεναγωγείου, σύμφωνα με την 

κατατεθείσα πρόταση. Το άγαλμα της Μανιάτισσας του Διρού θα τοποθετηθεί στην Τ.Κ. Πύργου Δι-

ρού. Τα έξοδα εγκατάστασης θα βαρύνουν το δωρητή, ενώ η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 517/2018. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Πέτρος Ανδρεάκος                                                                        Γεώργιος Καπασούρης - Σεψάκος  

Ελένη Δρακουλάκου 

Αικατερίνη Κολοκοτρώνη 

Ακριβές Απόσπασμα 
Γύθειο 12-12-2018 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

Πέτρος Ανδρεάκος 
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