
Άθληση για όλους…
Υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος 
για θέματα Αθλητισμού: Πέτρος Αταμιάν, 
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)

Άθληση για όλους…
Υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος 
για θέματα Αθλητισμού: Πέτρος Αταμιάν, 
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)

Τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού είναι από τις κύριες
και σημαντικότερες παροχές του Γραφείου Αθλητισμού του
Δήμου Ωραιοκάστρου προς τους κατοίκους της περιοχής.

Υλοποιούνται για 14η συνεχόμενη χρονιά και απευθύνονται σε όλους τους
πολίτες, αφού τα τμήματα καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα των ανθρώ-
πων, ενώ χρονικά αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προ-
σφέροντας πολλαπλές επιλογές στους ενδιαφερόμενους.
Κατά τη φετινή περίοδο τα τμήματα που οργανώθηκαν ήταν τα εξής: 
• Τμήματα Ενηλίκων: Άσκηση στην τρίτη ηλικία, Pilates, Αεροβική, Ορθο-

σωμική, Μυϊκή ενδυνάμωση, Επιτραπέζια αντισφαίριση
• Τμήματα παιδιών: Προσχολική αγωγή (4 - 6 ετών),

Αθλοπαιδιές Παλαιοκάστρου, Μπάσκετ στα ανοιχτά
γήπεδα της πόλης, Επιτραπέζια αντισφαίριση.

Πεζοπορία μέχρι τον «Καλόγερο»
Τα προγράμματα αυτά ολοκληρώθηκαν με έναν δια-
φορετικό τρόπο φέτος, αφού τη Δευτέρα 7 Ιουνίου
οργανώθηκε από το Γραφείο Αθλητισμού μια πεζοπο-
ρία για τους γυμναζόμενους των πρωινών τμημάτων
και όχι μόνο. 
Περισσότερα από τριάντα πέντε άτομα, με την καθο-
δήγηση γυμναστών, ακολούθησαν μια 30λεπτη δια-
δρομή, η οποία ξεκίνησε από το δημοτικό κολυμβη-
τήριο και κατέληξε στο δημοτικό πάρκο «Καλόγε-
ρος», όπου και πραγματοποιήθηκε ένα 45λεπτο πρό-
γραμμα ενδυνάμωσης και χαλάρωσης.
Το ραντεβού για τον Σεπτέμβριο ανανεώθηκε!
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Δεκάδες παιδάκια 

συμμετείχαν στα τμήματα 

προσχολικής αγωγής, 

τα οποία λειτούργησαν από το Γραφείο 

Αθλητισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου

Τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού 

ολοκληρώθηκαν φέτος με έναν 

πρωτότυπο τρόπο, καθώς οργανώθηκε 

πεζοπορία με αφετηρία το δημοτικό 

κολυμβητήριο και τέρμα το πάρκο «Καλόγερος»





Το προηγούμενο διάστημα ο Δήμος
Ωραιοκάστρου συμμετείχε σε μια σει-
ρά από αγώνες ποδοσφαίρου, τους
οποίους διοργάνωσε η ΕΠΣΜ για τους
βετεράνους του αθλήματος. Το εν λόγω
τουρνουά ξεκίνησε τον Μάρτιο και
ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου με τη
συμμετοχή αρκετών Δήμων του Νομού
Θεσσαλονίκης.
Οι βετεράνοι του Ωραιοκάστρου συμ-
μετείχαν στους αγώνες με ενθουσια-
σμό. Σε αυτό το τουρνουά δεν υπήρχαν
νικητές και ηττημένοι, αφού σκοπός
της διοργάνωσης ήταν η συμμετοχή, η
άσκηση και φυσικά η ψυχαγωγία. Επι-

θυμία όλων είναι το συγκεκριμένο
τουρνουά να γίνει θεσμός, λόγω και
της μεγάλης απήχησης που είχε.

Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5
Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου διοργάνωσε για πέμπτη
συνεχή χρονιά το καθιερωμένο πλέον
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5Χ5 ανε-
ξάρτητων ομάδων. 
Η αυλαία του τουρνουά άνοιξε στις 2
Ιουνίου. Συνολικά στη διοργάνωση συμ-
μετέχουν δώδεκα ανεξάρτητες ομάδες
και οι αγώνες πραγματοποιούνται κάθε
Δευτέρα και Τετάρτη στο γήπεδο 5Χ5,

που βρίσκεται στον χώρο του Κονταξο-
πούλειου δημοτικού γυμναστηρίου. 
Οι συμμετέχοντες δεν είναι εν ενερ-
γεία αθλητές, ενώ απαραίτητη προϋ-
πόθεση, για να λάβουν μέρος στους
αγώνες, είναι να έχουν κλείσει τα 32
τους χρόνια. 
Χορηγοί του τουρνουά είναι το sports
café “El Ninio”, το κατάστημα κινητής
τηλεφωνίας «Γερμανός» και το café
Leone. 

Τρίτο διασχολικό τουρνουά
Να συναγωνιστούν στο ποδόσφαιρο,
όμως, είχαν την ευκαιρία και αθλητές
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Πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών
δραστηριοτήτων ανέπτυξε για ακόμη μια φορά
το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου
Ωραιοκάστρου, φέρνοντας πολίτες κάθε ηλικίας
και κυρίως τους νέους κοντά με δημοφιλή ή και
λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα.

Η καρδιά του αθλητισμού 
χτυπάει στο Ωραιόκαστρο

Δεκάδες μαθητές από όλα τα Δημοτικά του Ωραιοκάστρου συμμετείχαν 

στο 3ο Διασχολικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου, το οποίο διοργανώθηκε 

από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου και τον Δ.Α.Σ.Ω.

Υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού: Πέτρος Αταμιάν, Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.)
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μικρότερων ηλικιών και συγκεκριμένα
οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων
του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Στις 29 Μαΐου διεξήχθη το 3ο διασχο-
λικό τουρνουά ποδοσφαίρου με τη
συμμετοχή όλων των Δημοτικών του
Ωραιοκάστρου. Τους συγκεκριμένους
αγώνες συνδιοργάνωσαν το Γραφείο
Αθλητισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου
και ο Δ.Α.Σ.Ω.
Πρωταθλήτρια ομάδα στην κατηγορία
της πέμπτης τάξης ανακηρύχθηκε αυ-
τή του 1ου Δημοτικού, ενώ στην κατη-
γορία της έκτης τάξης αυτή του 4ου Δη-
μοτικού Σχολείου. 
Σε όλα τα παιδιά, όπως άλλωστε συνέ-
βη και σε κάθε προηγούμενη χρονιά,
μοιράστηκαν μπλουζάκια και μετάλ-
λια ως αναμνηστικά της διοργάνωσης.
Φυσικά, οι πρωταθλήτριες ομάδες
έχουν από ακόμη ένα κύπελλο, για να
εμπλουτίσουν την τροπαιοθήκη του
σχολείου τους.

Αγώνες πινγκ πονγκ
Παράλληλα, το Γραφείο Αθλητισμού
του Δήμου Ωραιοκάστρου επιδιώκει τη
γνωριμία των πολιτών και με λιγότερο
διαδεδομένα αθλήματα. Προς αυτή την
κατεύθυνση για πρώτη φορά φέτος
διοργάνωσε τουρνουά πινγκ πονγκ
τριών ανεξάρτητων κατηγοριών.
Το Σάββατο 29 Μαΐου περισσότερα
από 45 άτομα όλων των ηλικιών συγκε-
ντρώθηκαν στον χώρο του «Κονταξο-

πούλειου» κλειστού γυμναστηρίου, για
να απολαύσουν το αγαπημένο τους
άθλημα σε ένα οργανωμένο τουρνουά
που κράτησε πάνω από έξι ώρες.
Στο τέλος, νικητές ή όχι, όλοι έμειναν εν-
θουσιασμένοι και εκδήλωσαν την επι-
θυμία τους για την καθιέρωση του τουρ-
νουά αυτού και τη δημιουργία περισσό-
τερων τμημάτων, ώστε να μπορούν να
εξασκούνται σε καθημερινή βάση.

Δώδεκα ομάδες δίνουν το «παρών» 

στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5Χ5 

ανεξάρτητων εβδομάδων, το οποίο 

πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά

Τη γνωριμία των πολιτών κάθε ηλικίας και κυρίως των νέων με λιγότερο 

διαδεδομένα αθλήματα επιδιώκει το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, 

το οποίο προς αυτή την κατεύθυνση διοργάνωσε φέτος για πρώτη φορά 

τουρνουά πινγκ πονγκ στο «Κονταξοπούλειο»



Καθώς βαδίζουμε στον δρόμο προς τις
επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές της
7ης Νοεμβρίου, απευθυνόμαστε σε
όλους τους συμπολίτες μας με ειλικρί-
νεια. Συχνά στις μέρες μας ακούγεται
μια γλώσσα ξύλινη, μια γλώσσα υπο-
κριτική και ενίοτε ακόμη και ψεύτικη.
Μαζί ας μιλήσουμε μια διαφορετική
γλώσσα. Ας μιλήσουμε τη γλώσσα της
αλήθειας και της ανθρωπιάς.
Σε ό,τι μας αφορά αναλαμβάνουμε τη
δημόσια δέσμευση ότι σε αυτή τη σύγ-
χρονη εποχή που διαμορφώνεται για
την ευρύτερη περιοχή μας θα πορευ-
τούμε με οδηγό μας τις αρχές της νομι-
μότητας, της διαφάνειας, της εντιμότη-
τας, της δικαιοσύνης, της συναίνεσης
και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Απευθυνόμαστε σε κάθε πολίτη ανε-
ξαιρέτως, πέρα από κόμματα, από χρώ-
ματα, τοπικισμούς ή άλλες διαχωριστι-
κές γραμμές. Αγκαλιάζουμε όλους τους
πολίτες χωρίς διακρίσεις. 
Τους καλούμε να συνδιαμορφώσουμε
όλοι μαζί ένα καινούριο «κόμμα», το
«κόμμα» του Ωραιοκάστρου, της Καλλι-

θέας και της Μυγδονίας. Δεν μας χωρίζει
τίποτε με κανέναν. Αντίθετα, μας ενώ-
νουν πολλά. Ο τόπος αυτός, άλλωστε,
ανήκει σε όλους μας και όλοι μαζί πρέπει
να προχωρήσουμε στη σύγχρονη πόλη.

Είμαστε οι μόνοι που πιστέψαμε στις
δυνατότητες του ενιαίου Δήμου Ωραιο-
κάστρου και την ξεκάθαρη αυτή θέση
μας την εκφράσαμε ανοικτά και χωρίς
περιστροφές ήδη από το 2007, διότι
θεωρούμε ότι τα δημόσια πρόσωπα
οφείλουν να έχουν απόψεις και προτά-
σεις και σαφώς να τις διατυπώνουν δη-
μόσια. Εμείς αυτή την ενότητα την πι-
στέψαμε, την υποστηρίξαμε και είμα-
στε έτοιμοι να την υπηρετήσουμε.
Πιστεύουμε βαθιά στον θεσμό της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και στην υψηλή
αναπτυξιακή, αλλά και κοινωνική απο-
στολή του. Πεποίθησή μας είναι ότι, για
να εκπληρώσει η αυτοδιοίκηση αποδο-
τικότερα και αποτελεσματικότερα τον
ρόλο της, θα πρέπει να είναι διοικητικά
ανεξάρτητη, οικονομικά αυτοτελής και
συγχρόνως αδέσμευτη και ακηδεμό-
νευτη κομματικά. Για τον λόγο αυτό δεν

εξαρτόμαστε από κανένα πολιτικό
κόμμα, αλλά στηριζόμαστε στους ίδι-
ους τους πολίτες και είναι το δικό τους
«χρίσμα» αυτό που επιζητούμε.

Ο «Καλλικράτης» απαιτεί μεγάλες συ-
ναινέσεις και ισχυρή νομιμοποίηση, για
να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά,
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών
και κυρίως των νέων ανθρώπων, τους
οποίους εμείς θέτουμε στην κορυφή
των προσπαθειών και των αγώνων μας.
Ο τόπος μας χρειάζεται μια Δημοτική
Αρχή ικανή να επιτύχει τον μέγιστο βαθ-
μό συναίνεσης και κοινωνικής σύγκλι-
σης, η οποία θα προχωρήσει με στάση
υπεύθυνη, συνετή και συγχρόνως διεκ-
δικητική στην κατεύθυνση της ισόρρο-
πης ανάπτυξης όλων των διαμερισμά-
των και της διαφύλαξης και αναβάθμι-
σης του επιπέδου ζωής μας, ιδιαίτερα
μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή των οι-
κονομικών και κοινωνικών αναταραχών.

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Νικόλαος
Μπάτος, όλα αυτά τα χρόνια που υπηρε-
τεί με ήθος και συνέπεια τον θεσμό της
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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Αγαπητοί συνδημότισσες και συνδημότες,

Η σύγχρονη εποχή που διανύουμε είναι ιστορική. Ιστορική για την αυτοδιοίκηση συνολικά,
ιστορική και για τις κοινωνίες του Ωραιοκάστρου, της Καλλιθέας και της Μυγδονίας, οι οποίες
ενώνονται κάτω από τη σκέπη του ενιαίου, του μεγάλου και ισχυρού Δήμου Ωραιοκάστρου, ο
οποίος συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης».
Οι δεκατρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης «Σύγχρονη Εποχή»,
στους οποίους τον Οκτώβριο του 2006 εμπιστευτήκατε εκ νέου τη Διοίκηση του Δήμου
Ωραιοκάστρου, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευάγγελος Κανταρτζής, ο οποίος εκλέχθηκε
τότε με τον συνδυασμό «Όραμα Δημιουργίας», καλούμε σε συστράτευση τους συμπολίτες μας
που κατοικούν στον ενιαίο Δήμο Ωραιοκάστρου - Καλλιθέας - Μυγδονίας, ώστε να
δημιουργήσουμε όλοι μαζί έναν Δήμο δυναμικό, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό, με
επικεφαλής τον Δήμαρχό μας Νικόλαο Μπάτο.



Τοπικής Αυτοδιοίκησης από διάφορες
θέσεις, έχει αποδείξει επανειλημμένα
ότι είναι ενωτικός, διεκδικητικός και
συγχρόνως αποτελεσματικός. Διαθέτει
και γνώση, αλλά και όραμα, είναι έμπει-
ρος και συγχρόνως διορατικός, συνετός
και ταυτόχρονα δημιουργικός, μαχη-
τής, αλλά κυρίως νικητής στους μεγά-
λους αυτοδιοικητικούς αγώνες που έχει
δώσει. Μάλιστα, πολύ πριν ψηφιστεί το
ασυμβίβαστο, ανέστειλε μόνος τους την
επαγγελματική του ιδιότητα ως δικηγό-
ρου, ώστε να αφιερώσει το 100% του
χρόνου του στον Δήμο, πιστός στην αρ-
χή ότι ένας Δήμαρχος δεν μπορεί να εί-
ναι ούτε μερικής απασχόλησης ούτε πε-
ριορισμένης ευθύνης, αλλά απαιτείται
να εργάζεται σκληρά για τα δημαρχιακά
του καθήκοντα 24 ώρες το 24ωρο και
365 ημέρες τον χρόνο.
Για όλους αυτούς τους λόγους επιλέξα-
με για ακόμη μια φορά να τον θέσουμε
επικεφαλής του νέου μεγάλου αγώνα,
που είμαστε αποφασισμένοι να δώσου-
με, ώστε να θέσουμε τον ενιαίο Δήμο
Ωραιοκάστρου - Καλλιθέας - Μυγδο-
νίας σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας
να αγωνιστούν στο πλευρό μας. 
Μαζί συνεχίζουμε. Μαζί έχουμε τη δύ-
ναμη να πετύχουμε. 

Κατερίνα Ιπλικτσόγλου - Υφαντίδου
Αστέριος Μπάτος
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Παναγιώτης Ισχνόπουλος
Κυριάκος Ιωσηφίδης
Ελισάβετ Αναστασιάδου
Πέτρος Αταμιάν
Φώτης Παρπόρης
Κώστας Βλάχος
Σπύρος Σιταρίδης
Αντώνης Τσαμεσίδης
Χρήστος Χαραβόπουλος
Χρυσούλα Ανδρεάδου
Ευάγγελος Κανταρτζής

Αισθάνομαι την υποχρέωση απέναντι στους συνδημότες μου να εξηγήσω τους λό-
γους που με οδήγησαν στη συνεργασία μου με την παρούσα Δημοτική Αρχή, με
την παράταξη «Σύγχρονη Εποχή» και τον Δήμαρχο Νικόλαο Μπάτο.
Όπως όλοι γνωρίζετε, ανήκω στους πρώτους υποψηφίους δημοτικούς συμβού-
λους του συνδυασμού «Όραμα Δημιουργίας». Η συνεργασία μου με τον Ανέστη
Πολυχρονίδη, καθώς και με τους υπόλοιπους εκλεγμένους και μη δημοτικούς
συμβούλους ήταν άψογη και οφείλω να του αναγνωρίσω ότι αποτελεί ένα αξιόλο-
γο πολιτικό πρόσωπο της κοινωνίας μας.
Με το σχέδιο «Καλλικράτης» τα όρια του Δήμου μας διευρύνονται και όπως γίνε-
ται αντιληπτό, ενόψει αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, ξεκίνησαν από
νωρίς οι διαβουλεύσεις και επαφές, προκειμένου να κατέβει ένα ικανό σχήμα για
την ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο συνδυασμός, στον οποίο ανήκα, δεν είχε
λάβει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
γεγονός που μας οδήγησε στην αναζήτηση νέου εκλογικού σχήματος είτε με νέο
υποψήφιο Δήμαρχο είτε με τη μορφή συνεργασιών, προκειμένου να ελπίζουμε
σε μια επιτυχημένη διεκδίκηση. Συμμετείχα σε όλες αυτές τις επαφές και πρότει-
να τόσο τη συνεργασία με όλα τα πολιτικά πρόσωπα -είτε μεμονωμένα είτε σαν
ένας ενιαίος συνδυασμός- προκειμένου να ελπίζουμε σε μία επιτυχή εκλογική
αναμέτρηση, η οποία εν τέλει θα μας επέτρεπε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα
οράματα που πιστεύαμε ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας.
Δυστυχώς όμως οι προσπάθειές μου απέβησαν άκαρπες και ουδεμία πρόταση συ-
νεργασίας έγινε αποδεκτή.
‘Ενόψει αυτής της αβεβαιότητας θεώρησα ότι έπρεπε να πάρω μόνος μου πλέον
κάποιες αποφάσεις και να συνεργαστώ με την παράταξη που θα μου επιτρέψει να
πραγματοποιήσω τις προτάσεις που έχω και θα μου δώσει τη δυνατότητα να υλο-
ποιηθούν τα έργα που κρίνω ότι είναι απαραίτητα για τον Δήμο μας.
Αναζητώντας αυτή την παράταξη, κατέληξα ότι η «Σύγχρονη Εποχή» είναι η μόνη
παράταξη που θα μπορούσε να γίνει συνεργός μου στην υλοποίηση αυτών των
στόχων μου, γεγονός που αποδεικνύεται και από την υλοποίηση της πρότασης δη-
μιουργίας τριών κυκλικών κόμβων σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου μας, που έγι-
νε αποδεκτή στην πρόσφατη Δημαρχιακή Επιτροπή, στην οποία συμμετέχω.
Μου καταλογίζεται από πολλούς ότι στο παρελθόν αντιπαρατέθηκα με τον κ.
Μπάτο και ότι είναι αντιφατικό να τάσσομαι τώρα με το μέρος του. Η κριτική μου
προς τον κ. Μπάτο δεν είχε ποτέ στοιχεία προσωπικής αντιπαράθεσης και δεν
ανακαλώ τα όσα έχω πει στο παρελθόν. Σκοπός μου είναι να συμβάλω στον πε-
ριορισμό των λαθών του παρελθόντος στο μέγιστο δυνατό βαθμό και απλά πι-
στεύω ότι η συγκεκριμένη παράταξη είναι η μόνη ικανή στο πολιτικό προσκήνιο,
για να πετύχει με τη συνδρομή όλων μας τη δημιουργία ενός ενιαίου Δήμου με
ανάπτυξη και υποδομές που θα του επιτρέψουν να ανταπεξέλθει στις αυξανό-
μενες ανάγκες των συμπολιτών μας και παράλληλα να βελτιώσει την ποιότητα
ζωής όλων μας.
Γνώμονας για αυτή την απόφασή μου δεν είναι το ατομικό μου συμφέρον. Δεν έχω
τίποτα να κερδίσω από κανέναν. Με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού είμαι
ένας αυτοδημιούργητος ελεύθερος επαγγελματίας που έχω μάθει στη ζωή μου
να μάχομαι, για να πετύχω τους στόχους μου. Οραματίζομαι έναν τόπο με περισ-
σότερα σχολεία, χώρους πρασίνου, τη βελτίωση του κυκλοφοριακού μας συστή-
ματος, τη στήριξη των συνολικών αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων. Είμαι
πρόθυμος με όλες τις δυνάμεις, τις γνώσεις και τον ζήλο που διαθέτω να εργασθώ
και να πράξω ό,τι χρειασθεί, για να γίνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα.
Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Νέος Δήμος Ωραιοκάστρου – Καλλιθέας – Μυγδονίας, με
επικεφαλής τον Δήμαρχό μας Νικόλαο Μπάτο και τη βοήθεια όλων μας, μπορεί
και έχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που του παρουσιάζονται.

Ευάγγελος Κανταρτζής
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Η ενοποίηση των δήμων του Ωραιοκάστρου, της Μυγδονίας και της Καλλιθέας ως αποτέλεσμα της
διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, δημιούργησε ένα νέο αυτοδιοικητικό τοπίο.
Σε αυτή τη νέα πολιτική πραγματικότητα καλούμαστε να ανταποκριθούμε όλες οι υγιείς δυνάμεις
του τόπου. Όλοι εμείς που με το έργο μας έχουμε αποδείξει κατά την πάροδο του χρόνου ότι
ενεργούμε με γνώμονα το καλό του δημότη και με σημαία την εντιμότητα και τη χρηστότητα.
Τη μέγιστη πρόκληση αποτελεί η αδήριτη ανάγκη συνεργασίας και σύμπνοιας των διοικούντων
αλλά και των υποψηφίων που με αξιώσεις και σύνεση θα αγωνιστούν να αναλάβουν την τύχη του
ενιαίου μας Δήμου για την δημιουργία μίας Πολιτείας με όραμα. 
Αυτός είναι και ο τίτλος της διαδημοτικής μας παράταξης που είναι το αποτέλεσμα μίας συνειδητής
επιλογής δύο πολιτικών ανδρών που μέσα από την πορεία τους έχουν καταδείξει την προσήλωσή
τους στην προσφορά, στη χρηστή και έντιμη διοίκηση, στη συνέργεια και στη συμμετοχική
δημοκρατία.
Ούτε τo “one man show” εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες ενός ενοποιημένου δήμου ούτε η
κομματική περιχαράκωση. Το στοίχημα της ισόρροπης ανάπτυξης δεν κερδίζεται με διαχωριστικές
γραμμές, αποκλεισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες.
Κερδίζεται με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τόπων από ανθρώπους που
ξέρουν και μπορούν. Γιατί όχι από ανθρώπους με κοινό όραμα . Το όραμα μίας ευνομούμενης,
«πράσινης»,φιλόξενης, δομημένης Πολιτείας με επίκεντρο τον Δημότη.
Αυτό πρεσβεύει η παράταξη «Πολιτεία με όραμα» με υποψήφιο Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, το νυν
Δήμαρχο Μυγδονίας κο Αστέριο Γαβότση και επικεφαλής της παράταξης εμένα, πρόεδρο επί σειρά
ετών της «Νέας Πορείας». 
Οι χρηστοί και οι άριστοι δεν υπακούν σε γεωγραφικά όρια και τοπικιστικά στεγανά. Υπακούν στα
προστάγματα των καιρών και της νέας αυτοδιοικητικής εποχής. Yπακούν στην ανάγκη συνένωσης
των πολιτών για την επίτευξη κοινού στόχου. Μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις που θα
οικοδομήσουμε, κάνουμε πραγματικότητα τη ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει» και υποσχόμαστε ότι η
αγαστή συνεργασία και οι φιλόδοξοι στόχοι μας, των οποίων μάρτυρες θα είστε όλοι εσείς που θα
μας τιμήσετε στην παρουσίαση της ιδρυτικής μας διακήρυξης.
Ίσοι μεταξύ ίσων κάνουμε πράξη ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που βασίζεται στη συμμετοχή
όλων, παλαιών και νέων στελεχών, όλων αυτών που έχουν όρεξη και μεράκι να πρωτοστατήσουν
σε μία κοινή ενωτική πορεία.
Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τη φωνή μας, ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΟΣΟ ΠΟΤΕ.
Ήρθε η ώρα να κάνουμε τον τόπο μας «Πολιτεία με όραμα». 

Δημήτρης Καρασαββίδης

Επικεφαλής της παράταξης 
«Πολιτεία με Όραμα»





Πολιτισμός και παιδεία
Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Φώτης Παρπόρης
Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ωραιοκάστρου: Χρυσούλα Ανδρεάδου
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Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε για
ακόμη μια χρονιά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών, το οποίο οργανώνουν ο Δήμος και ο
Πολιτιστικός Οργανισμός, με τη συμμετοχή
μαθητών από τα σχολεία του Ωραιοκάστρου.

Στην 3η Συνάντηση των Χορευτικών Ομάδων των Δημοτι-
κών Σχολείων του Δήμου Ωραιοκάστρου συμμετείχαν τα
1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία τόσο του Ωραιοκάστρου όσο
και του Παλαιοκάστρου, καθώς και το παιδικό, αλλά και
το εφηβικό τμήμα παραδοσιακών χορών του Πολιτιστι-
κού Οργανισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ο Πολιτιστικός Οργανισμός
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον Τάσο
Πιχαρίδη για την ευγενική χειρονομία της δωρεάς ενός
πιάνου. Η προσφορά αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην
κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών και όχι μόνο εκδηλώ-
σεων και δραστηριοτήτων του Δήμου.
Αξίζει να τονίσουμε ότι η ενέργεια αυτή υποδηλώνει τη με-
γάλη ευαισθησία σας για τα παιδιά μας και τη μουσική τους
παιδεία, καθώς επίσης και ότι αποτελεί σημαντική βοή-
θεια και στήριξη στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΠΟΔΩ Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Φώτης Παρπόρης Νικόλαος Μπάτος
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Δημαρχείο Ωραιοκάστρου 2313 304000-1

Ι.Κ.Α. Ωραιοκάστρου 2310 695770

Κ.Α.Π.Η. Ωραιοκάστρου 2313 304069

Κ.Ε.Π. 2310 695814

Δημοτική Βιβλιοθήκη 2313 304067

Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου 2310 690621

Κοινωνική Μέριμνα 2313 304068

Κοιμητήρια 2310 694602

Δημοτική Αστυνομία 2310 809060

ΙΖ’ Αστυνομικό Τμήμα 2310 605102 - 3

ΙΖ’ Τμήμα Ασφαλείας 2310 605100 - 1

Ταχυδρομείο 2310 696414

Ο.Α.Ε.Δ. 2310 696212 - 6

ALPHA Τράπεζα 2310 699372

Εγνατία Τράπεζα 2310 695892 - 3

Millenium Bank 2310 690873

Τράπεζα Πειραιώς 2310 698053

Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 2310 695022

Εθνική Τράπεζα 2310 689791

2310 689793 - 4

1ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου 2310 696781

2ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου 2310 689637

1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 2310 696060

2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου 2310 689723

3ο Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου 2310 699639

1ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 2310 696267

2ο Δημοτικό Γαλήνης 2310 697780

3ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 2310 695993

4ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου 2310 695322

1ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου 2310 696185

2ο Δημοτικό Παλαιοκάστρου 2310 695171

1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 697639

2ο Νηπιαγωγείο Γαλήνης 2310 698818

3ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 699788

4ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 809070

5ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 2310 695389

1ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου 2310 690672

2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου 2310 690673

Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη 2310 696772

I.C.B.S 2310 698598

Παιδικός Σταθμός 

Δήμου Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

Παιδόπολη 2310 695828

Β’ Παιδικός Σταθμός 

Δήμου Ωραιοκάστρου - Παιδόπολη 2310 698621

Παιδικός & Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Δήμου Ωραιοκάστρου - Ο.Α.Ε.Δ. 2310 696996

Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών 2310 689675

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 2310 696296

Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού 2310 697286

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου 2310 697148

Παρεκκλήσι Αγίας Παρασκευής 2310 699100 

χρήσιμα τηλέφωνα



ΙΑΤΡΟΙ
Ακτινολόγοι - Ραδιολόγοι
Μαυρόπουλος Γεώργιος
2310 774540, 696843

Φούντος Γεώργιος
2310 231144

Αναισθησιολόγοι - Εντατικολόγοι
Τσιαντά - Ευθυμίου Αικατερίνη 
2310 695008

Γαστρεντερολόγοι
* Κοντοδήμου Κορίνα 
2310 696393, 6977358635

Γυναικολόγοι
Βερβερίδου Νίκη 
2310 695309, 6974934524

Δεληγιαννίδης Μιχάλης 
6974335166, 2310 244766, 696190

* Καραμήντζας Δημήτριος 
2310 698832, 6936837307

* Λαδά Ζωή 
2310 690577, 6978328381

Μπύρος Απόστολος 
2310 655505, 6948747823

* Τοσουνίδου Μαρίνα 
2310 697745, 6937778581

Τίκας Γεώργιος 
2310 696509, 247947, 272601

* Τριανταφυλλίδης Λέων Στυλιανός 
2310 020944, 6945550150

Τσιβελεκίδου Ελένη 
2310 412472, 694528, 6944566599

Δερματολόγοι
* Μπαϊζάνοβα Ρωξάνη 
2310 695919, 6978897462

Μπίκος Αριστείδης 
2310 764301, 6972257878

Καρδιολόγοι
* Σίσκος Α. Γεώργιος 
6944511234, 6972075007, 2310 698788

* Παπαδοπούλου Δέσποινα 
6978419445, 2310 695460, 699125

Μικροβιολόγοι
* Μπάτος Συμεών 
2310 692370

* Νικολού Βιβή 
2310 698889, 6944642042

Τρικαλιώτης Θεοχάρης 
2310 696976, 512323

* Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο 
2310 695800, 6977433167

Νευρολόγοι
* Πετρίδου Κ. Μαρία 
2310 698602, 6932467452

Ορθοπεδικοί
* Βαλικίδης Χαρ. Αλέξιος 
2310 690583, 6978897472 

Καρατζέτζος Χαρίσιος 
6944787590, 2310 698439, 
698365, 696866

Λαζαρίδης Γιώργος 
2310 222152, 695283, 6944461808

* Φωτιάδης Ηλίας 
2310 699583, 6974735233 

Ουρολόγοι
Μαυρίδης Ανδρέας 
2310 700409, 6945153545

Παπανικολάου Ευτύχιος 
(Ανδρολόγος) 
2310 724640, 695111, 6944573780

Οφθαλμίατροι
* Μοιρασγεντή Κατερίνα 
2310 695065, 6976623181

Μπατζοτάσιος Γιάννης 
2310 552864

* Σαμανίδου Ελεονώρα 
2310 698832, 6947604343

Τρανός Πάρης 
6932279090, 2310 270899, 694367

Τσουματίδης Δήμος 
2310 553930, 699482

Παθολόγοι
Θεοδωρίδης Στέλιος (Διαβητολόγος) 
6944249821

* Ιωαννίδου Χρ. Βαϊα 
(Υπερτασιολόγος - Διαβητολόγος) 
2310 699450, 6932 462073

* Κεβρεκίδου Αθηνά (Υπερτασιολόγος) 
2310 699317, 689717

* Μπόσκος Μιχαήλ 
2310 696069

Παζάρλογλου Μιχάλης (Νεφρολόγος) 
2310 697880, 660494

* Πίγκας Γεώργιος (Διαβητολόγος) 
2310 699192, 689925

Σαπάκος Ιωάννης (Υπερτασιολόγος) 
2310 659953, 6944304958

Σαχινίδης Παύλος 
2310 747595, 699620, 6944467873

* Σπυρίδης Κωνσταντίνος 
6977205719, 2310 694900

* Τσιάντας Γεώργιος 
(Υπερτασιολόγος, Διαβητολόγος) 
6974978694, 2310 694109, 695008

Παιδίατροι
Ασλανίδου - Τρανού Ελένη 
6937132213, 2310 558148, 694367

Γιδάρης Κ. Δήμος 
6947932194, 2310 730581, 697164

* Δαουκόπουλος Δημήτρης 
6976886219, 2310 695050

* Εξαδακτύλου Σωτηρία 
6938622804, 2310 694640, 696900

Θωμαϊδης Νίκος 6944833433, 
ιατρείο 2310 734774, οικία 2310 698398

* Καραγιάννη Σταματία 
2310 690802, 6972000852

Κονταλέκας Ε. Αλέξανδρος 
2310 558822, 6979677988

Κριθαρούλα Τζένη 
6977649618

Μπουρλή Ευαγγελία
2310 659956, 6944504760

* Παππάς Α. Αθανάσιος 
2310 690801, 6977747178

* Τεφλιούδη Ελένη 
2310 689899, 6972676513

* Τσακαλίδης Παναγιώτης 
2310 696729, 699303, 6944245809

* Χαριζοπούλου Λολίτα 
2310 699278, 699087

Πνευμονολόγοι
* Ελευθερίου - Γιδάρη Κλειώ 
2310 694672, 6946680732 

Ναλμπάντης Αθανάσιος 
2310 416435, 697851, 6977501600

Πανούσης Α. Παναγιώτης 
2310 696870

Χειρούργοι
Αϊναλής Στυλιανός 
2310 699325

* Καραπιπερίδης Δαμιανός 
2310 695506, 6932827591

* Μαλκότσης Δημήτρης 
(Αγγειοχειρούργος - Αγγειολόγος) 
2310 697976, 6974432563

Μποτέλης Πέτρος 
2310 412472, 694528, 6977394592

* Παυλίδου Ελένη 
2310 694070, 698134

* Χατζηδημητρίου Χριστόδουλος
2310 696927, 6947565506
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Χειρούργοι παίδων
Ραμματά Κατερίνα 
2310 268900, 694581, 6974123224

Ψυχίατροι
* Μακρής Χρήστος
2310 695321

* Σαββίδου Κλεοπάτρα
2310 694208

Σιώτης Χρήστος 
2310 221184, 6944567350

Ωτορινολαρυγγολόγοι
* Γκάνσου Βάγια
2310 692122

* Πετρίδης Δημήτριος
2310 699557

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
* Αμαραντίδης Βασίλειος
2310 697796

* Αρβανιτίδου Πένυ 
2310 695172, 6948225822

* Καλαϊτζή Ελένη (Χειρούργος οδοντίατρος)
2310 699909, 6978183064

* Καλαϊτζής Γιώργος
2310 698083

* Κερίδου Ελένη 
2310 809209, 6948055573

* Κοβουσιάδου Ελισάβετ 
2310 698666, 699605, 6944819619

Κρικέλη - Ταγαρά Χρυσούλα 
2310 320894-5, 2310 698036

Μακρίδου Ραχήλ, 6945022394

* Μανωλάρα Μαρία 
(Χειρούργος οδοντίατρος) 
2310 694130

* Μεγαπάνου Βασιλική 
6977207120, 2310 694959

* Μουρατίδης Χ. Ευριπίδης 
2310 697631, 6937 670352

* Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 
2310 696988, 697417, 6977212631

* Παρασκευόπουλος Εδουάρδος 
2310 698717

* Πετράκη Στέλλα 
2310 695707, 6972321786

* Σαραμάντου Δέσποινα
2310 696846

* Τρικαλιώτης Θ. Αλέξανδρος 
2310 696029, 6946231387

* Φαράχ Ζιάντ
2310 694130

* Χοχόλη Μπέτη
2310 694472

Ορθοδοντικοί
* Παπατσαρούχα Σοφία 
2310 699619, 6948899199

* Χαραλαμπίδης Αδάμ 
2310 689854, 6945757441

Ομοιοπαθητικοί
* Μπάτου Νίκη
2310 696319

* Παπαδοπούλου Ταμάρα 
2310 697529, 699696, 6977280474

Φυσιοθεραπευτές
Γκέλσης Ιωάννης
2310 689955

* Κανελίδου Ελένη 
2310 695908, 6974650892

* Καρύδης Νικόλαος 
2310 809210, 6945853113

Λιοτήρης Δημήτρης
6972401328

* Μαυροπούλου Ελευθερία 
2310 695931, 6973017266

* Πανούση Μαρίζα 
2310 698700, 6944854930

* Παπαδημητρίου Ιωάννα-Κατερίνα 
6944241476, 2310 697654, 6944377614

* Παρχαρίδης Αναστάσιος
2310 698524

* Σίνος Νικόλαος 
2310 696062, 6974351885

* Στοϊλίδης Αριστείδης 
6974316796

Ψυχολόγοι
* Αθανασιάδου Χριστίνα 
2310 698754, 696444

* Δρόσου Ευαγγελία 
(Ψυχοπαιδαγωγός) 
2310 697480, 6942403353

* Καμπάκη Δανάη (Εργοθεραπεύτρια) 
2310 698022, 6974918676

* Κασάμπαλη Κατερίνα 
2310 690852

Κεβρεκίδης Παντελής
2310 697601

Μανώλα Εύη (Σχολική Ψυχολόγος - 
Ψυχοθεραπεύτρια), 6977341718

* Μηλούση Κυριακή 
(Συμβουλευτική Ψυχολόγος)
6973312875

Μακρή Ευθυμία
2310 250133

Μπαμπούρης Ιωάννης 
2310 623583, 6974304666

* Νεάρχου Νίκη (Ψυχοθεραπεύτρια 
παίδων - Συμβουλευτική γονέων)
6972820704

Νταγλαράκης Ηλίας (Σύμβουλος Γονέων) 
6937503230

* Στανίση Νικολέτα (Λογοθεραπεύτρια) 
6940 946823

* Χριστοδουλάκη Ιωάννα (αποκλειστικά
για παιδιά με ειδικές ανάγκες) 
2310 699724, 6976626074

Ρεφλεξολογία
* Ζιάκα Αναστασία (μέλος του συλλόγου
Ελλήνων Ρεφλεξολόγων) 
2310 697578, 6973927415

Διαιτολόγοι
* Χ. Κουντουρούδη - Ε. Καλώνη 
2310 695393

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
* «Άγιος Μόδεστος» Κτηνιατρική Κλινική 
2310 683098, 697544 (οικ.)

* Αλατζάς Γεώργιος 
2310 697544, 735221

Βένιος Βασίλειος 
2310 697854, 772410

* Μοσχοβόπουλος Γεώργιος 
2310 696316

* Νικολαΐδου Ελισάβετ 
2310 698899, 6972285483

* Νυμφοπούλου Σόνια 
2310 809121, 6942499199

* Παντούλας Λάμπρος 
2310 696752, 6978227514

* Σώρος Χρήστος 
2310 698416, 6974646922

Για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων του
Ωραιοκάστρου φιλοξε-
νούμε στη στήλη, τους
ιατρούς συμπολίτες μας. 

Με αστερίσκο*
σημειώνουμε 
τα ιατρεία που 
βρίσκονται στο 
Ωραιόκαστρο
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άμεση Δράση 100

Πυροσβεστική 199

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166

IKA 184

Διανυκτερεύοντα Νοσοκομεία 1434

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία 1434

Λιμεναρχείο 2310 531505

Ολυμπιακή 2310 473312

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εσωτερικού 145

Δρομολόγια Σιδηροδρόμων Εξωτερικού 147

Κινηματογράφοι - Θέατρα 181

Δρομολόγια ΚΤΕΛ 142

ΚΤΕΟ 167

Πρώτες Βοήθειες «Ερυθρός Σταυρός» 2310 530530

Δασαρχείο 191

Λιμενικό 2310 531504 - 7

Τουριστική Αστυνομία 2310 554871

Βλάβες 2310 511972, 928243, 520010

Ο.Σ.Ε. Τρένα 2310 517517

Υ.ΜΑ.Θ. 2310 264321

Νομαρχία 156- 2310 413651

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών 2310 522583

Τηλεφωνική γραμμή για το AIDS 2310 422021

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 2310 233233

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 2310 589158

Μέγαρο Μουσικής 2310 895800

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Καργάκου Λεμονιά 

(Κομνηνών 66) 2310 689640

Καρολίδου-Μπελέλι Σουζάνα 

(Κομνηνών 30) 2310 697488

Ματάνα Γιολάντα & ΣΙΑ ΟΕ 

(Λ. Βύρωνα δίπλα στο ΙΚΑ) 2310 695711, 695040

Μπάτου - Πετρίδη Ζωή 

(Λ. Δημοκρατίας 19) 2310 696428

Μετζέλου Βάσω 

(Λ. Δημοκρατίας 31) 2310 696264

Παταβάλη-Τσουματίδου Στεφανία 

(Λ Δημοκρατίας 29) 2310 699481-2

Παπανικολάου - Εγγλεζάκη Μαρία 

(Π. Μελά 5, Παλαιόκαστρο) 2310 697888

Πετροπούλου Βίλλυ 

(Θεσσαλονίκης & Καρπενησίου 

έναντι Goody’s) 2310 690581

Τσουμπρής Νίκος (Γαλήνη) 2310 698254

Τυμπανίδης Θεόδωρος 

(Κομνηνών 87 & Αργυρουπόλεως, 

Πλατεία Δημαρχείου) 2310 695143

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
Θεσσαλονίκη 2310 551525

Λευκός Πύργος 2310 249100, 2310 218600, 214900

Μακεδονία 2310 550500

Μέγας Αλέξανδρος 2310 866866

Mercedes 2310 525000, 525777



Στηρίζουμε την τοπική αγορά... γιατί είναι η πιο έξυπνη λύση!

Στηρίζουμε την τοπική αγορά... γιατί είναι η πιο συμφέρουσα λύση!

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ



Μ
ΕΤΑΔΗ

Μ
ΟΤΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΩ

ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ

…Γίνομαι δημότης στον τόπο όπου ζω

και δυναμώνω τη φωνή του

στον ενιαίο Δήμο που δημιουργείται 

με το σχέδιο «Καλλικράτης»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Αίτηση (απαιτείται η παρουσία όλων των ενήλικων

μελών ή η προσκόμιση εξουσιοδότησης με

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

2) Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή εκκαθαριστικό εφορίας 

ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς

σπιτιού, πριν από δύο χρόνια και πρόσφατα

3) Ταυτότητες

ΑΓΑΜΟΣ ή ΑΓΑΜΗ

1) Αίτηση του ιδίου

2) Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή εκκαθαριστικό εφορίας 

ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς

σπιτιού, πριν από δύο χρόνια και πρόσφατα

3) Ταυτότητα

Τηλέφωνα για πληροφορίες

Δημαρχείο: 2313 30.40.50 • ΚΕΠ: 231 0 695.814

Μεταδημοτεύσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου 2010


