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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 4/2011 συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου 

 
Αριθμός Απόφασης Περίληψη 

12/2011 Άδεια χρήσης χώρου για σταθερή καντίνα 

ιδιοκτησίας ΝΥΧΤΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 

Στη Σίνδο και στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαρτίου του 

έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 4:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα από την αριθ. 7136/14.3.2011 

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 τέσσερα (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος 

2. Βούλγαρης Αλέξανδρος 

3. Σταυρίδου Χαρίκλεια 

4. Τσαβδάρης Σοφοκλής 

1. Αρβανιτίδης Νικόλαος. 
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι εκ μέρους του κ. 

Νύχτα Χρήστου, κατοίκου Φιλύρου, υποβλήθηκε η αριθ. Πρωτ. 3740/9.2.2011 αίτηση με 

την οποία ζητά να του άδεια στάθμευσης της καντίνας του σε χώρο απέναντι από το Τ.Ε.Ι. 

και μάλιστα εντός χώρου ιδιοκτησίας Μαναβίδη Νικολάου. 

Όπως γνωρίζετε στην ίδια περιοχή έχουν αναπτυχθεί παρόμοιες εμπορικές δραστηριότητες 

που στεγάζονται σε διάφορα καταστήματα κατά μήκος του δρόμου. 

Επίσης ο κ. Νύχτας δεν έχει προσκομίσει κανένα άλλο στοιχείο αναφορικά με την 

παραχώρηση της χρήσης του χώρου ιδιοκτησίας του κ. Μαναβίδη Νικολάου. 

Με αφορμή τα παραπάνω προτείνω την μη χορήγηση της σχετικής άδειας και κάλεσε το 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

Προεδρου, την αριθ. 3740/9.2.2011 αίτηση του κ. Νύχτα Χρήστου καθώς και τις διατάξεις 

του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απορρίπτει το αίτημα του κ. Νύχτα Χρήστου για τους λόγους που αναφέρονται στην 

εισήγηση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2011. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναγνώστου Ανδρέας 


