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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Τ.Κ.63088
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
του άρθρου 5, παρ.4 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄)

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10/08/2012, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ. συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 5, παρ.4
του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) που συγκροτήθηκε με την αρ.: 225/2011
Απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να
καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των δικαιούχων της αρ.: 10965/19-062012
ανακοίνωσης-πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για
παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στο Δήμο Σιθωνίας και
συγκεκριμένα:
Μία (1) στη Δημοτική Κοινότητα Νικήτης
Μία (1) στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά
Δύο (2) στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
Δύο (2) στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς
Μία (1) στην Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Παραλίκας Θεοδόσιος
ΜΕΛΟΣ
3. Αναγνωστάρας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναγνωστάρα Ιωάννη, γραμματέα της επιτροπής
που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Ο Δήμος Σιθωνίας
προχώρησε στις πληρώσεις αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρων του Δήμου Σιθωνίας, με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα
από την υπ’ αριθμό 148/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 225/2011 απόφαση του Δημάρχου Σιθωνίας, συστήθηκε η παρούσα
επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.4 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138
Α΄), και έργο αυτής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των
πινάκων κατάταξης των δικαιούχων.
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, είδαν τη σχετική
προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα κριτήρια ανά κατηγορία, τις αιτήσεις των
υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,
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ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

(Επισυνάπτονται οι πίνακες)
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2012.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της
επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και κατάρτισης πινάκων κατάταξης των
δικαιούχων.
1. Ντέμπλα Κυπαρίσση, Πρόεδρος

2. Παραλίκα Θεοδόσιο, Μέλος

3. Αναγνωστάρα Ιωάννη, Μέλος

