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BHMA
του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

της Tοπικής Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Λευκός καπνός από 
τον δήμο των 3B
Tο "Κονκλάβιο" 

εξέλεξε το νέο Πρό-
εδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ανοίγει ο Δήμαρχος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύ-
ρος Πανάς με τους δημότες

ΣΕΛ. 6

σελ.7

Απρόβλεπτες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της παράνομης υλοτόμησης στο δασάκι
που βρίσκεται πίσω από το Κτήμα Κανελλόπουλου στο Δήμο Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης, αφού ο ένας από τους δύο υλοτόμους που υλοτομούσαν παράνομα
είναι εργάτης του Δασαρχείου Πειραιά.  ΣΕΛ. 6

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

O «Καλλικράτης»

άφησε «μετεξετα-

στέους» 

Συμβούλους και

Παρατάξεις στο

Δήμο Γλυφάδας

Στις 6 Ιανουαρίου, σε όλη την
Ελλάδα, σύμφωνα με το

άρθρο 64 και 74 του Νόμου
«Καλλικράτη» για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, συνεδρίασαν όλα τα
Συμβούλια όλων των Δήμων της
Ελλάδος για να εκλέξουν υπο-
χρεωτικά εκ νέου τα τριμελή προ-
εδρεία των Δημοτικών
Συμβουλίων και τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη των Διοι-
κητικών επιτροπών. (οικονομική
επιτροπή και επιτροπή ποιότητος
ζωής)  Νόμος. 

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 3

σελ. 3

Υπάλληλος του 
Δασαρχείου Πειραιά

ο παράνομος 
υλοτόμος της Βούλας 

Εγκρίθηκε η Σύμβαση για το Κλειστό 
στο Παλαιό Φάληρο  ΣΕΛ. 4

Ο Α.Σ. ΠΕΡΑ 
τίμησε τον δήμαρχο
Παλαιού Φαλήρου
Διονύση Χατζηδάκη 

Την Κυριακή 20-1-2013, ο Αθλητικός Σύλλογος
"ΠΕΡΑ" έκοψε την παραδοσιακή πρωτοχρο-

νιάτικη πίτα του, στο σπίτι του, στο Βυζαντινό
Αθλητικό Κέντρο, παρουσία πολλών φίλων, μελών
και αθλητών του, παλαιών και νέων. 

ΣΕΛ. 5
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