
 

      

 

                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 

Ωράριο λειτουργίας:  7ωρο από 8.30 το πρωί έως 3.30 το απόγευµα 

Σε περίπτωση που Γραφείο Κτηµατογράφησης λειτουργεί µία µέρα την εβδοµάδα εφ’ όσον αυτή συµπέσει µε 

αργία, τότε η ηµέρα λειτουργίας του Γραφείου µετατίθεται εντός της ίδιας βδοµάδας. 

 

 

∆ΗΜΟΣ/ΤΟΠΙΚΟ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ 
ΝΟΜΟΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ε∆ΡΑ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ   
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210.3224252 και  
3226136 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ 11-13, 

ΟΚΧΕ, 115 21 ΑΘΗΝΑ  
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

 210.6462205 και 
6458730 (ΟΚΧΕ)  

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ 11-13, 

ΟΚΧΕ, 115 21 ΑΘΗΝΑ  
Τετάρτη 210-6462205 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ  (για το µη 
υπαγόµενο τµήµα στο 

Κτηµατολόγιο 
Πρωτευούσης) 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), 

16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9802445 έως 448 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), 

16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9802445 έως 448 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 126, 1ος όροφος, 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-4813437 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 15 & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ,  

122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ 
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-5312234 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 181-183,          

124 61 ΧΑΪ∆ΑΡΙ 
∆ευτέρα,Τετάρτη και 

Παρασκευή 
210-5325812 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 6,                       

123 51 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 
Τρίτη και Πέµπτη 210-5620046 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
‘’ΜΑΖΑΡΑΚΗ", ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, 

121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-5718319 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, 1ος 
όροφος, 111 46  ΓΑΛΑΤΣΙ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-2138213 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 52 & 
ΕΛΛΗΣ, 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-2758671 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 52 & 
ΕΛΛΗΣ,  142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-2758671 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 15-17 & 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 1ος όροφος,  141 
21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

∆ευτέρα,Τετάρτη και 
Παρασκευή 

210-2797590 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΠΙΝ∆ΟΥ 6,  144 52 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τρίτη και Πέµπτη 210-2837701 



   

 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 
ΠΙΝ∆ΟΥ 6,  144 52 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Τρίτη και Πέµπτη 210-2837701 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
ΠΙΝ∆ΟΥ 6, 144 52 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Τρίτη και Πέµπτη 210-2837701 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

ΠΙΝ∆ΟΥ 6,  144 52 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Τρίτη και Πέµπτη 210-2837701 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΣΤΡ.ΚΑΛΛΑΡΗ 13,ΠΑΛΑΙΟ 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ,  154 52 Π. 
ΨΥΧΙΚΟ 

Τρίτη και Πέµπτη 210-6710827 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ),           

ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 23 13121 
ΙΛΙΟΝ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-2323701 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ-ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΕΤΕΑΛΛΑ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΗΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΥ 

ΛΟΥΗ Ή &Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΕΣΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ,  133 41 ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ 

Τρίτη και Πέµπτη 210-2486553 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ),  

ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 23 13121 
ΙΛΙΟΝ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-2323701  

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ),  

131 00 ΙΛΙΟΝ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-2323701 έως 
2323703 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ), 

ΙΛΙΟΝ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-2323701 έως 
2323703 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 17 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
∆ΙΑΚΟΥ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

∆ευτέρα και Τετάρτη 210-5576873 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ-ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΕΤΕΑΛΛΑ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΗΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΥ 

ΛΟΥΗ Ή &Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΕΣΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ,  133 41 ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ 

Τρίτη και Πέµπτη 210-2486553 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ 18,  136 74 ΑΧΑΡΝΕΣ 
∆ευτέρα,Τετάρτη και 

Παρασκευή 
210- 2448507 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ 18, 136 74 ΑΧΑΡΝΕΣ 

∆ευτέρα,Τετάρτη και 
Παρασκευή 

210-2448507 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ,  Μ. ΑΣΙΑΣ 49,  

145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 
∆ευτέρα 210-6221411 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ-ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΕΤΕΑΛΛΑ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΗΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΥ 

ΛΟΥΗ Ή &Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΕΣΚΙΝΤΖΟΓΛΟΥ,  133 41 ΑΝΩ 

ΛΙΟΣΙΑ 

Τρίτη και Πέµπτη 210-2486553 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 34,  196 00 

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Τρίτη και Πέµπτη 210-5552955 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 ΠΙΝ∆ΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1,  145 65 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
∆ευτέρα 210-8141447 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 
 ΠΙΝ∆ΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1,  145 65 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
∆ευτέρα 210-8141447 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 ΠΙΝ∆ΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1,  145 65 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
∆ευτέρα 210-8141447 



   

 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 10Α, 2ος όροφος,  

153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ 
Τρίτη και Πέµπτη 210-6669662 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΗΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 10Α, 2ος όροφος,  

153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ 
Τρίτη και Πέµπτη 210-6669662 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 10Α, 2ος όροφος,  
153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ 

Τρίτη και Πέµπτη 210-6669662 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΜΑΚΑΣΙΝΗ ΤΖΙΒΑΝΗ 1 & ΦΙΛΙΑΣ 

5,  190 09 ΡΑΦΗΝΑ 
Τρίτη και Πέµπτη 22940-76077 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 3,  145 

61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
210-8015522 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 3, 145 61  
ΚΗΦΙΣΙΑ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

210-8015522 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 3,  145 

61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
210-8015522 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
 ΠΙΝ∆ΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1,  145 65 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
∆ευτέρα 210-8141447 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ (ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ) 190 07 

Τρίτη και Πέµπτη 22940-66674 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196, 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, 1ος όροφος, 190 05  
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

22940-99603 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 1,  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑ∆ΑΣ,  152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ 

∆ευτέρα 210-6095797 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 1,  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑ∆ΑΣ,  152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ 
∆ευτέρα 210-6095797 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10,  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ,  145 75 
ΣΤΑΜΑΤΑ 

∆ευτέρα 210-6215153 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ 
(ΜΠΑΛΑΣ) 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 10,  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ,  145 75 

ΣΤΑΜΑΤΑ 
∆ευτέρα 210-6215153 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), 167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9802445 εως 448 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ),  167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9802445 εως 448 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ),  167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9802445 εως 448 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), 167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9802445 εως 448 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), 167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

210-9802313 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), 167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

210-9802313 



   

 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ),  167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

210-9802313 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119, 

163 43 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9902380-9902381 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ 

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
,ΑΙΘΟΥΣΑ 5 (∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-
ΕΝΑΝΤΙ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ),  177 78 

ΤΑΥΡΟΣ 

∆ευτέρα 
210-3418809 
210-3461636 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΑΦΝΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ),  167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9760227 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΥΤΙΚΟ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), 167 
77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-9760227 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1, 

ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, 
195 00  ΛΑΥΡΙΟ 

Τρίτη και Πέµπτη 22920-60828 και 27380 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1, 

ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ,  
195 00 ΛΑΥΡΙΟ 

Τρίτη και Πέµπτη 22920-60828 και 60824 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΘΟΡΙΚΟΥ 

Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ 4 ΚΑΙ Π.ΓΚΙΝΗ, 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΥΒΙΩΝ,          190 10 ΚΑΛΥΒΙΑ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

22990-46080 και 46067 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΑΝΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ 3, 190 01  

ΚΕΡΑΤΕΑ 
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
22990-43004 και 43006 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 20, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 190 03 ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

∆ευτέρα 22990-66964 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΣΠΥΡΟΥ ∆ΑΒΑΡΗ 77,         194 00 

ΚΟΡΩΠΙ  
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

210-6621324 έως 325 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,  1ος όροφος, 190 

03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ και ΣΠΥΡΟΥ 
∆ΑΒΑΡΗ 77,          194 00 ΚΟΡΩΠΙ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

22990-26032 και 26033 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ 

ΦΩΚΑΙΑΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1, 

ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ,  
195 00 ΛΑΥΡΙΟ 

Τρίτη και Πέµπτη 22920-60828 και 60824 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΑΡΩΝΙ∆ΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1, 

ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ,  
195 00 ΛΑΥΡΙΟ 

Τρίτη και Πέµπτη 22920-60828 και 60824 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1, 

ΠΑΛΑΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ,  
195 00 ΛΑΥΡΙΟ 

Τρίτη και Πέµπτη 22920-60828 και 60824 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΕΘ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2, 1ος όροφος,  

546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

2310-286661 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, 3ος όροφος, 

ΚΕΠ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ,  553 37 
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ 

∆ευτέρα 2310-924662 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 125, 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 567 28  
ΝΕΑΠΟΛΗ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

2310-620150 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 125, 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 567 28  
ΝΕΑΠΟΛΗ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

2310-620150 



   

 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 
ΛΕΧΟΒΟΥ 4, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ, 566 26 ΣΥΚΙΕΣ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

2310-963630 και 
963631 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115,                      

561 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
2310-963630 και 

963631 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 115,           561 

21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
2310-963630 και 

963631 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-

ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ 
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 1,ΠΑΡΚΟ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ,  563 34 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 

Τετάρτη και 
Παρασκευή 

2310-387710 και 
387712 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πρώην ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα 
Ιωνίας (νυν ∆ηµ. 

∆ιαµερίσµατα Νέας 
Μαγνησίας και 

∆ιαβατών) ∆ΗΜΟΥ 
 ΕΧΕ∆ΩΡΟΥ  

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2, 
ΚΑΠΗ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ, 574 00 

ΕΧΕ∆ΩΡΟΣ 
Παρασκευή 2310-778282 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ 
8Η ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 19,∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΠΕΥΚΩΝ, 546 27 ΠΕΥΚΑ 
Παρασκευή 2310-676760 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ 
ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, 3ος όροφος, 

ΚΕΠ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑΣ, 553 37  
ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ 

∆ευτέρα 2310-924662 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 57 ΚΑΙ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΚΕΠ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ, 570 13 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

∆ευτέρα και Τετάρτη 2310-809360 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 61,  

564 29 ΕΥΚΑΡΠΙΑ 
∆ευτέρα 2310-692662 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 
ΘΑΛΕΙΑΣ 35 & ΕΡΙΦΥΛΗΣ, 562 24 

ΕΥΟΣΜΟΣ 
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

2310-708067 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 5 ΚΑΙ ΚΩΛΛΕΤΗ 4,  

570 17 ΝΙΚΟΠΟΛΗ 
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
2310-681310 

Ν. ΣΑΜΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΣΑΜΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ  
ΒΑΘΕΩΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΜΟΥ, 
ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ Σ. ΣΟΦΟΥΛΗ , 

83 100  ΣΑΜΟΣ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

22730-24486 

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 

ΜΠΟΥΛΑΝΤΖΑ 5 ΚΑΙ 
ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ,  29 100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

∆ευτέρα 
26950-25475 
26950-25475 

Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΕΘΝ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 59, 20 100 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

27410-71808 & FAX 

Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΥΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ 

ΕΡΜΟΥ 56, 27 100 ΠΥΡΓΟΣ 
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
26210-35613  
26210-23147 

Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41 ΚΑΙ ΠΕΡΓΑΜΟΥ, 
21 100 ΝΑΥΠΛΙΟ 

∆ευτέρα και 
Παρασκευή 

27520-25634 & FAX 

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΜΚΛΩΝ,ΑΜΥΚΛΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 

ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ 
23 100  

∆ευτέρα και 
Παρασκευή 

27310-44247 
27310-44582 

Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7, ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ, 46 

100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
∆ευτέρα 

26650-28223 
26650-24965 

Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΗΕ 21-23, 22 100 
ΤΡΙΠΟΛΗ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

2710-225680 
2710-224865 

Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΛΑΜΙΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 12, 35 100 ΛΑΜΙΑ 
∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

22310-34343 και 20344 

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ, 38 002 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

24210-63631 

Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΛΑΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

3Ο ΧΛΜ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ος 

όροφος, 41 336 ΛΑΡΙΣΑ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

2410-280252 και 
239630 



   

 

Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 125, 43 100 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

24410-21717 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 7 & ΕΡΚΥΝΑΣ ΓΩΝΙΑ, 
32100 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

22610-80105 

Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΙΛΚΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ Β΄ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΑΜΠΕΛΩΝ, ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, 61 100 ΚΙΛΚΙΣ 

∆ευτέρα και Τετάρτη 23410-25272 

Ν. ΠΕΛΛΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

Ε∆ΕΣΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΘΟ∆ΩΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η 11, 
ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΕΝΤΟΣ 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ-ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΜΑΡΕΚΑ, 58 200 Ε∆ΕΣΣΑ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

23810-21485 και 21447 

Ν. ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ 

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΤΑΓΑΡΗ, 53 100 
ΦΛΩΡΙΝΑ 

∆ευτέρα και Πέµπτη 23850-44652 

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΖΑΛΟΓΓΟΥ 17 ΚΑΙ 16ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΑ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 60 100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

23510-30405 & 30445 

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β 31, 50 100 ΚΟΖΑΝΗ 
∆ευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή 
24610-31607 

Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

∆ΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

2ο χ.λ.µ. Εθν. Οδ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 

ALEXANDER BEACH, ∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ, 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ, 68 100 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

25510-40311 

Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΞΑΝΘΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ 

Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ 7-15, 67100 ΞΑΝΘΗ 
(1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΝΩΘΕΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ) 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

25410-84925 

Ν. ∆ΡΑΜΑΣ  
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

∆ΡΑΜΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΡΑΜΑΣ 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3 ΚΑΙ 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΟΥ, 66 100 ∆ΡΑΜΑ 

∆ευτέρα έως 
Παρασκευή 

2510-30494 

Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 18, 63 
100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

∆ευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή 

23710-22128 

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 27, 48 100 
ΠΡΕΒΕΖΑ 

∆ευτέρα και 
Παρασκευή 

26820-28061 & FAX 
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