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ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΙΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΜΑΛΙΩΝ
Στα Μάλια σήµερα την 03 του µήνα Οκτωβρίου έτους 2011,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μαλίων του ∆ήµου Χερσονήσου συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση λόγω του θανάτου του πρώην κοινοτάρχη Μαλίων, Ζαχαριάδη
Νικολάου, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων του ∆ήµου
Χερσονήσου, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 28089/30-09-2011 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο και επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέµα της
ηµερησίας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµος απαρτία,
καθώς στο σύνολο των µελών –5- βρέθηκαν παρόντα -5, ήτοι :
Παρόντες :
Απόντες :
1. Αργυράκης Εµµανουήλ
Ουδείς
2. Κοσµά Ελένη
3. Κουλούρας Εµµανουήλ
4. Πετράκης Ευάγγελος
5. Αργυράκη Ειρήνη
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Σηφάκη Ευσεβία,
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων,
εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι µε το
άκουσµα του θανάτου του συντοπίτη µας Ζαχαριάδη Νικολάου , ένοιωσα
την ανάγκη να καλέσω έκτακτη συνεδρίαση για να τον τιµήσουµε και να τον
ευχαριστήσουµε για τα όσα έχει προσφέρει στον τόπο µας επί 13 χρόνια
που
υπηρέτησε την τοπική κοινωνία
από τον χώρο της
τοπικής
αυτοδιοίκησης.
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου
∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων αφού έλαβε υπόψη
του, την εισήγηση του προέδρου και ύστερα από συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Να εκφράσει τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
2) Να παραστεί σύσσωµο στην κηδεία του
3) Να τιµήσει την µνήµη του στέλνοντας στεφάνι

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
Αργυράκης Εµµανουήλ

48/ 2011.
Τα µέλη

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος
Αργυράκης Εµµανουήλ
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