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Από τα πρακτικά της 4/2012 συνεδριάσεως του

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου

Αριθμός Απόφασης Περίληψη

10/2012 Έγκριση εισόδου – εξόδου για την 

λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ρυζιού 
της εταιρείας ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, σήμερα την 20η του

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ., συνήλθε σε

τακτική δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα

από την αριθ. 4300/14.2.2012 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

ΚΑΝΕΝΑΣ

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι η εταιρεία

ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. με έδρα την αγροτική περιοχή Σίνδου και επί των αριθ. 1346, 1327

και 1330 αγροτεμαχίων, υπέβαλε την αριθ. 3968/9.2.2012 αίτηση για χορήγηση αδείας

εισόδου – εξόδου προκειμένου να εξυπηρετείται η μονάδα επεξεργασίας ρυζιού που θα

λειτουργήσει στην ίδια ως άνω διεύθυνση.

Μαζί με την αίτηση υποβλήθηκε και σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και η από

14/2/2012 θετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικών

Εφαρμογών του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση

του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 81, 82 και 83 του Ν.3852/2010, την αριθ.

3968/9.2.2012 αίτηση και τα συνοδεύοντα αυτήν δικαιολογητικά του παραπάνω

ενδιαφερόμενου, την από 14/2/2012 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων &

Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου

Σελίδα 1 από 2



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης αδείας όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της

παρούσας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2012.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνώστου Ανδρέας
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