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ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΓΚΛΖΖ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΛΩΡΗΝΑ  

 (Άξζξα 79&88  Ν. 3852/10) 
 

 

       Π ρ ο ς : 

       Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

       Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φιώξηλαο θ.θ. : 

1) Μηθξόπνπιν Κσλζηαληίλν 
2) Φεξεληίλν Φαίδσλ 
3) Σζνπκίηα Μαξία 
4) Σζηώηα Αξίζηαξρν 
5) Ηιηάδε Γεώξγην 
6) ηεξγίνπ-Σζαιαγηώξγνπ Εηξήλε 
7) Κσηζνπνύινπ Ειηζάβεη 

8) Ζεπγώιε νθία 

9) Μαύξνπ Θιηάλα 

10) Γξαηζνπλίδε Κσλζηαληίλν        
 

 

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Φιώξηλαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζηνλ πξώελ ρώξν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ(ΝΕΕ 

ΕΡΓΑΣΘΚΕ ΚΑΣΟΘΚΘΕ, ΠΕΡΘΟΥΗ ΑΓΘΟΤ ΜΗΝΑ) ηελ 23 τοσ μηνός Φεβροσαρίοσ έτοσς 

2011, ημέρα Σετάρτη και ώρα 18.00, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79 θαη 88 

ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε :  

 

1.  Πξνηάζεηο γηα ην Σερληθό Πξόγξακκα ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φιώξηλαο γηα ην έηνο 

2011. 

2. Υνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «ΝΑΚ 

ΜΠΑΡ», ζηνλ Θσαλλίδε Επάγγειν ηνπ Φσηίνπ ζηελ νδό Παύινπ Μειά 52 ζηελ Φιώξηλα . 

3. Υνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «Καθεηέξηα», 

ζηελ Μεηξνπνύινπ Άλλα ηνπ Μηραήι ζηελ νδό Αλδξνύηζνπ-Εγλαηίαο ζηελ Φιώξηλα . 

4. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Ζώιε Αζαλαζίνπ ηνπ 

ηεθάλνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Παύινπ Μειά 90 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη παξάηαζε 

σξαξίνπ  . 



5. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ θνηάλε Παύινπ ηνπ 

Λαδάξνπ  πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Αξρ. Παπαζαλαζίνπ 10 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ  . 

6. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Γαδέα Λάδαξνπ ηνπ 

Θενδώξνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ η. Δξαγνύκε 45 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ  . 

7. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Παπαδεκεηξίνπ 

Δεκήηξε ηνπ Επαγγέινπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ αξαληαπόξνπ 30 ζηελ Φιώξηλα 

θαζώο θαη παξάηαζε σξαξίνπ  . 

8. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο «ΚΟΪΔΗ 

– ΚΟΠΕΛΘΑΝΟ-ΣΕΚΑΡΗ Ο.Ε» πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Παύινπ Μειά θαη Αξρ. 

Παπαζαλαζίνπ γσλία ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη παξάηαζε σξαξίνπ . 

9. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Θσαλλίδε Θζαάθ ηνπ 

Μηραήι πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Παύινπ Μειά 104 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη παξάηαζε 

σξαξίνπ  . 

10. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ «Γνύιηνπ 

Πξόδξνκνπ θαη ΘΑ ΟΕ» πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Παύινπ Μειά 68 ζηελ Φιώξηλα 

θαζώο θαη παξάηαζε σξαξίνπ. 

11. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ «Αβξακίδεο 

Αληώληνο θαη ηα ΟΕ» πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Π. Μειά 51 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ. 

12. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Ραζάτθνπ Ηιία ηνπ 

Σξαταλνύ  πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Π. Μειά 70 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη παξάηαζε 

σξαξίνπ. 

13. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Σαληζνύθε 

Νηθνιάνπ ηνπ Υξήζηνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Δνμάηνπ 1 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ. 

 

 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

       ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ                   

                                                                                              ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΛΩΡΗΝΑ 

 

 

 

                  ΡΟΕΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  

     

  


