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Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 
όπως ισχύει σήμερα, να σας καλέσουμε σε τακτική συνεδρίαση της 
Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 19:00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας, επί της Λεωφ. 
Φανερωμένης 33, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα: 
 

1. Ονοματοθεσία οδού μετά την αίτηση του κυρίου Τασλακίδη Ευθυμίου 
στη περιοχή Ψιλή Άμμος, στη Σαλαμίνα. 

 

2. Έγκριση ή μη σχετικά με την επέκταση ωραρίου άδειας μουσικής για τη 
θερινή και χειμερινή περίοδο 2019-2020, μετά από αίτηση του κυρίου 
Μπαλέση Ευστρατίου για το κατάστημα ως «Σνακ Μπαρ – Καφετέρια» 
που βρίσκεται επί της Λ. Σαλαμίνας 278 & Πατρών, στη Σαλαμίνα. 

 

3. Έγκριση ή μη σχετικά με την επέκταση ωραρίου άδειας μουσικής για τη 
θερινή και χειμερινή περίοδο 2019-2020, για το κατάστημα ως 
«Καφετέρια» της εταιρείας ¨ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨ που 
βρίσκεται επί της οδού Αγ. Νικολάου 10, στη Σαλαμίνα. 

 

4. Έγκριση ή μη σχετικά με την επέκταση ωραρίου άδειας μουσικής έτους 
2020, για το κατάστημα ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου 
Γεύματος & Επιχείρηση Αναψυχής (Σνακ Μπαρ – Καφετέρια)»  της 
εταιρείας ΜΠΕΓΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Ακτή 
Καραϊσκάκη 31, στη Σαλαμίνα. 

 

5. Έγκριση ή μη σχετικά με την επέκταση ωραρίου άδειας μουσικής έτους 
2020, μετά από αίτηση του κυρίου Σοφού Δημητρίου για το κατάστημα ως 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος & Επιχείρηση 
Αναψυχής (Σνακ Μπαρ – Καφετέρια)», επί της οδού Πολυχρόνη Λεμπέση 
67, στη Σαλαμίνα 

 

6. Έγκριση ή μη σχετικά με την επέκταση ωραρίου άδειας μουσικής έτους 
2020, μετά από αίτηση του κυρίου Ιωάννη Τσιμπουκλή για το κατάστημα 
ως «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφέ Μπαρ)» επί της παραλίας Αγίου 
Γεωργίου και Παπανικολή, στη περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στη Σαλαμίνα. 

 

7. Έγκριση ή μη μελέτης κυκλοφορικών επιπτώσεων νέου εμπορικού κέντρου 
επί της Λ. Αιαντείου μετά από αίτηση της εταιρείας ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.  

 

8. Ορισμός ενός Κοινοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή περισυλλογής 
εγκαταλειμμένων οχημάτων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  


