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Έκδοση Ψηφίσματος με αφορμή
το θάνατο της Πλαγιαννάκου Όλγας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/2019 δημόσιας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Στο Γύθειο έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης , σήμερα την 28η του μηνός Ιανουαρίου του
έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π.
ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ: 1191/28-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στο Δήμαρχο και σε καθένα από τους Δημοτικούς
Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου
και στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και τα
άρθρα 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 27 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μητσάκος Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Αναστασάκος Χρήστος (Αντ/δρος)
3. Δρακουλάκου Ελένη
4. Εξαρχάκος Γεώργιος
5. Καπασούρης Αλέξανδρος
6. Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος
7. Κοκοράκης Παναγιώτης
8. Κουμεντάκος Αντώνιος
9. Καρβούνης Δημήτριος
10. Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
11. Ανδρεΐκος Δημήτριος
12. Αθανασάκου Σταυρούλα
13. Λεβεντζώνης Νικόλαος
14. Λυροφώνη Γεωργία
15. Πατρικάκος Παναγιώτης
16. Ριφουνάς Δημήτριος
17. Τσιριγώτης Παναγιώτης
18. Χριστοδουλάκος Απόστολος
19. Χριστοδουλάκος Θεόδωρος
20. Τζανετάκου Ελένη
21. Αραπάκος Θεόδωρος

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Συκουτρής Δημήτριος
Πατσάκος Πέτρος
Αγριόδημας Μιχαήλ
Μαλακοδήμος Νικόλαος-Παν/της
Σαμπατακάκης Παναγιώτης
Λιγνός Νικόλαος
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Στη συνεδρίαση εκλήθη και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Ανδρεάκος Πέτρος.
Παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Άννα Κάτσαρη, πρακτικογράφος για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε:
Γνωρίζετε ότι απεβίωσε η Πλαγιαννάκου Όλγα, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων και ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Εξαιτίας αυτού του πολύ θλιβερού γεγονότος θα ζητήσω από όλους, απ’ το σώμα, απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη της και να θέσουμε μετά προ ημερησίας διάταξης το ζήτημα αυτό.
Τηρείται ενός λεπτού σιγή εις μνήμη της Πλαγιαννάκου Όλγας, Προϊσταμένης του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και ειδικής Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:
«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον
οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».
Οι λόγοι που επιβάλλουν την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ ως κατεπείγοντος είναι ο
αιφνίδιος θάνατος της Πλαγιαννάκου Όλγας, Προϊσταμένης του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και ειδικής Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
Θέμα μόνο
Έκδοση Ψηφίσματος με αφορμή το θάνατο της Πλαγιαννάκου Όλγας
Αριθ. Απόφασης: 25/31-1-2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα
αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Η υπάλληλος του Δήμου μας Πλαγιαννάκου Όλγα του Δημητρίου διορίσθηκε Γραμματέας στην Κοινότητα Αρχοντικού το 1991.
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Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόταν με ζήλο και αυταπάρνηση.
Με ανιδιοτέλεια έφερνε εις πέρας όποια καθήκοντα της ανατέθηκαν στο Δήμο Αγίου
Νικολάου, στο Δήμο Σμύνους και στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.
Είχε μεγάλο το αίσθημα της ευθύνης. Ουδέποτε απουσίασε, παρέχουσα τις υπηρεσίες
της και πέραν του καθορισμένου χρόνου εργασίας της.
Διατελούσε προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
Είχε την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ως ειδική Γραμματέας, από της συστάσεως του Δήμου Ανατολικής Μάνης μέχρι τώρα χωρίς διακοπή.
Με κάθε ευκαιρία εξέφραζε την αγάπη της και το ενδιαφέρον της για το χωριό της το
Αρχοντικό, αλλά και όλα τα χωριά του Σμύνους που τα θεωρούσε γονικά της. Ήταν ένας
σπάνιος άνθρωπος. Θα λείψει από την οικογένειά της και εμάς όλους που ήμαστε καθημερινά μαζί της.
Θα πρέπει να εκδοθεί ψήφισμα μετά το θλιβερό άγγελμα του αδόκητου θανάτου της,
και ύστερα από πρόταση του κου Δημάρχου προτείνω:
1. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Υπάλληλοι του Δήμου να παραστούν στην
κηδεία, την Παρασκευή 1-2-2019.
2. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια και η βαθιά θλίψη όλων των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, προς την οικογένεια και τους οικείους.
3. Να διατεθεί δωρεάν τάφος μέχρι την εκταφή της αποβιωσάσης, από το Δήμο Ανατολικής Μάνης.
4. Οι υπηρεσίες του Δήμου να παραμείνουν κλειστές από ώρα 12:00 έως το πέρας της
νεκρωσίμου ακολουθίας.
5. Να αναγνωσθεί το ψήφισμα κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του ΔΣ και τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα της εκλιπούσης, το ήθος και
την εργατικότητά της, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το σχέδιο
ψηφίσματος και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εκδίδει ψήφισμα ως κατωτέρω :
1. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Υπάλληλοι του Δήμου να παραστούν στην κηδεία της μεταστάσης προσφιλούς Όλγας, την Παρασκευή 1-2-2019.
2. Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια και η βαθιά θλίψη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προς την οικογένεια και τους οικείους της.
3. Να διατεθεί δωρεάν τάφος μέχρι την εκταφή της αποβιωσάσης, από το Δήμο Ανατολικής Μάνης.
4. Οι υπηρεσίες του Δήμου να παραμείνουν κλειστές από ώρα 12:00 έως το πέρας της
νεκρωσίμου ακολουθίας.
5. Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας.
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
(τ.σ.) υπογραφή
Μητσάκος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Γύθειο 31-1-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Μητσάκος

Τα Μέλη
Υπογραφές
Αναστασάκος Χρήστος (Αντ/δρος)
Δρακουλάκου Ελένη
Εξαρχάκος Γεώργιος
Καπασούρης Αλέξανδρος
Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος
Κοκοράκης Παναγιώτης
Κουμεντάκος Αντώνιος
Καρβούνης Δημήτριος
Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
Ανδρεΐκος Δημήτριος
Αθανασάκου Σταυρούλα
Λεβεντζώνης Νικόλαος
Λυροφώνη Γεωργία
Πατρικάκος Παναγιώτης
Ριφουνάς Δημήτριος
Τσιριγώτης Παναγιώτης
Χριστοδουλάκος Απόστολος
Χριστοδουλάκος Θεόδωρος
Τζανετάκου Ελένη
Αραπάκος Θεόδωρος
Συκουτρής Δημήτριος
Πατσάκος Πέτρος
Αγριόδημας Μιχαήλ
Μαλακοδήμος Νικόλαος-Παν/της
Σαμπατακάκης Παναγιώτης
Λιγνός Νικόλαος

