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ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΓΚΛΖΖ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΛΩΡΗΝΑ  

 (Άξζξα 88&89  Ν. 3852/10) 
 

 

       Π ρ ο ς : 

       Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

       Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φιώξηλαο θ.θ. : 

1) Μηθξόπνπιν Κσλζηαληίλν 
2) Φεξεληίλν Φαίδσλ 
3) Σζηώηα Αξίζηαξρν 
4) Ζιηάδε Γεώξγην 
5) ηεξγίνπ-Σζαιαγηώξγνπ Δηξήλε 
6) Καξξά-Παπαδνπνύινπ Δηξήλε  
7) Κσηζνπνύινπ Διηζάβεη 

8) Εεπγώιε νθία 

9) ηάθν Παληειή 

10) Γξαηζνπλίδε Κσλζηαληίλν        
 

 

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Φιώξηλαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζηνλ πξώελ ρώξν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ(ΝΔΔ 

ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ, ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓΗΟΤ ΜΖΝΑ) ηελ 28 τοσ μηνός Μαρτίοσ έτοσς 2011, 

ημέρα Γεστέρα και ώρα 18.00, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79 θαη 88 ηνπ 

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

 

 

1. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Παπαλανύκ 

Βαζηιείνπ ηνπ Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Μ. Αιεμάλδξνπ 118 ζηελ Φιώξηλα 

θαζώο θαη παξάηαζε σξαξίνπ. 

2. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηεο Απνζηνιίδνπ 

Ναπζηθάο ηνπ Γεκεηξίνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Καζηξηζηαλάθε 3 ζηελ Φιώξηλα 

θαζώο θαη παξάηαζε σξαξίνπ. 

3. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Φηιίππνπ Σξαταλνύ 

ηνπ Λαδάξνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Λ. Διεπζεξίαο 68 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ. 



4. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ 

Θεόδσξνπ ηνπ Θσκά πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Π. Μειά 41 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ. 

5. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηεο Ξαλζνπνύινπ 

Μαγδαιηλήο ηνπ Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Αξρ. Παπαζαλαζίνπ 3 ζηελ Φιώξηλα 

θαζώο θαη παξάηαζε σξαξίνπ. 

6. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Γέδε Αζαλαζίνπ ηνπ 

Μηραήι πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Λ. Μόδε 5 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη παξάηαζε 

σξαξίνπ. 

7. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Νανύκ Γεσξγίνπ ηνπ 

πκεώλ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ  Γ. Μόδε ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη παξάηαζε σξαξίνπ. 

8. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηεο Κεζίδνπ νθίαο ηνπ 

Βαζηιείνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ η. Γξαγνύκε 25 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ. 

9. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηεο ηαπαξδάλεο Αιίθεο 

ηνπ σθξάηε  πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Ν. Υάζνπ 25 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη παξάηαζε 

σξαξίνπ. 

10. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηεο Μαιάρα νθίαο ηνπ 

πύξνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Κσλζηαληηλνππόιεσο 3 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ. 

11. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζην θαηάζηεκα ηνπ νιάθε Παληειή  

ηνπ Γεκεηξίνπ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ 25
εο

 Μαξηίνπ 4 ζηελ Φιώξηλα θαζώο θαη 

παξάηαζε σξαξίνπ. 

 

 

 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

       ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ                   

                                                                                              ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΛΩΡΗΝΑ 
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