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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΝΔΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από τα πρακτικά της 6/2011 συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου 

 
Αριθμός Απόφασης Περίληψη 

17/2011 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠ. 
ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ & ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΖΑΧ/ΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέσα σε κατάστημα 
ΨΙΛΙΚΩΝ» ιδιοκτησίας ΤΕΡΖΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Στη Σίνδο και στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του 

έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την αριθ. 11036/21.4.2011 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σ΄ όλα τα μέλη του Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος 

2. Αρβανιτίδης Νικόλαος 

3. Βούλγαρης Αλέξανδρος 

4. Σταυρίδου Χαρίκλεια 

5. Τσαβδάρης Σοφοκλής 

Κανένας  

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου την από 24/3/2011 θετική εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, επί της 

αριθ. 8426/24.3.2011 αίτησης του ΤΕΡΖΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με την οποία 

αιτείται άδεια λειτουργίας καταστήματος «ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠ. ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, 

ΠΟΤΩΝ & ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΑΧ/ΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέσα σε κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ», επί της οδού 

Χρυς. Σμύρνης 4 στη Σίνδο και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του 

άρθρου 83 παρ. 1α του Ν.3852/2007 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/2007) κι έχοντας υπόψη: το Π.Δ. 

23.2.1987 (ΦΕΚ 166 Δ/6.3.87) ¨Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης¨, το γεγονός ότι 

δεν έχουν εκδοθεί σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, ότι το κατάστημα 

βρίσκεται εκτός: α) του αιγιαλού και της παραλίας, β) δασικών εκτάσεων, γ) αρχαιολογικών 

και ιστορικών τόπων, τις λειτουργίες της πόλης και τη φυσιογνωμία και αισθητική  της 

περιοχής, την αριθ. πρωτ. 8426/24.3.2011 αίτηση του ενδιαφερόμενου, την από 24/3/2011 

θετική εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, και θεωρώντας ότι το κατάστημα δεν 

δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί 



Σελίδα 2 από 2 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

ευρισκόμενου εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου του Δήμου 

Δέλτα και συγκεκριμένα στον ΤΕΡΖΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με τίτλο «ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠ. 

ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ & ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΑΧ/ΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέσα σε 

κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ», που βρίσκεται στην οδό Χρυς. Σμύρνης 4 στη Σίνδο, που αφορά την 

αίτηση με αριθ. πρωτ. 8426/24.3.2011. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2011. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναγνώστου Ανδρέας 


