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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 5/2019 ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

ηνπ πιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ Ο.Σ.Α. Ν. Αξθαδίαο 
 

 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΗ: 

8/2019 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα 

ην ζάλαην ηνπ Ισάλλε Μπαθάιε, 

ζπληαμηνύρνπ ππαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο». 
 

ηελ Σξίπνιε ζήκεξα 15/4/2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 9:00, κεηά ηελ 

ππ’ αξηζ. 34/15-4-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Μαξίλε Αγεζίιανπ, 

ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ Ο.Σ.Α. Ν. 

Αξθαδίαο θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη 

ζε ζύλνιν 7 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 7 κέιε, ήηνη:  
 

Παξόληεο Απόληεο 

1. Μαξίλεο Αγεζίιανο,  Πξόεδξνο  

2. Γθνπηδηνύιεο ηέθαλνο, Αληηπξόεδξνο  

3. Πνπιεκέλνπ Βηθησξία,  Γ. Γξακκαηέαο  

4. Καιαληδήο ηαύξνο, Σακίαο  

5. Υηώηε Διέλε, Έθνξνο Γεκ. ρέζεσλ-Δθδ.  

6. Κνζθηλάο ώδσλ, κέινο  

7. Πηηεξόο Παλαγηώηεο, κέινο  
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. εηζεγήζεθε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ 

είλαη ε «Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ην ζάλαην ηνπ Ισάλλε Μπαθάιε, 

ζπληαμηνύρνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο». 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ κεηά ηελ ζιηβεξή είδεζε ηνπ 

πξόσξνπ θαη απξνζδόθεηνπ ζαλάηνπ ηνπ αγαπεηνύ ζπλαδέιθνπ Ισάλλε 

Μπαθάιε, Γξακκαηέα ηεο πξώελ Κνηλόηεηαο Πξαζηνύ θαη Τπαιιήινπ ηνπ 

Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ καο επί ζεηξά εηώλ, 

ν νπνίνο άθεζε αλεμίηειε ηελ ζθξαγίδα ηνπ ζηελ ππεξεζία, κε ην ήζνο, ηελ 

επζπλεηδεζία, θαη ηελ ζπλέπεηά ηνπ. 

  

ΑΠΟΦΑΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο κε ην νπνίν: 

1) Να εθθξάζεη ηελ βαζύηαηε ζιίςε θαη ηα εηιηθξηλή ζπιιππεηήξηα ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ εθιηπόληνο, 

2) Να παξαζηεί αληηπξνζσπεία ηνπ πιιόγνπ ζηελ εμόδην αθνινπζία, 
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3) Να θαηαηεζεί αληί ζηεθάλνπ ρξεκαηηθό πνζό ζην  ύιινγν Α.κεΑ. Άζηξνπο, 

4) Να επηδνζεί ην παξόλ ςήθηζκα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπόληνο θαη λα 

δεκνζηεπζεί ζηνλ ηνπηθό θαη ειεθηξνληθό ηύπν ηνπ Ννκνύ.   

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό  8/2019. 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ο  Πξόεδξνο                  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο                    Σα Μέιε 

(Αθνινπζνύλ  ππνγξαθέο) 
 

Αθξηβέο  Απόζπαζκα 

Σξίπνιε  15 – 4 – 2019 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΜΑΡΙΝΗ ΑΓΗΙΛΑΟ 


