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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την τοπική αγορά
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ την πόλη μας

Επωφεληθείτε
από τις προσφορές
των καταστημάτων
του Βύρωνα 
για τις αγορές σας! 

%



TOP CHEF Pizza

ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ Τυριά - Αλλαντικά

10 €/
Kgr

ΤΟ ΔΙΚΤΑΜΟ: Γραβιέρα Κρήτης πικάντικη, 
συνεταιρισμού Ρεθύμνου 

ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΣΩΝΗΣ: Μισό 
κοτόπουλο με πατάτες με 5 € 

ΤΑ...ΜΑΜ στο Βύρωνα: Πλούσια ποικιλία 2 ατόμων 
με 19.90 € Δείτε την προσφορά 

ΣΑΜΙΑΜΙΔΙ cocktail bar

Eagle Specialty Coffee: Ένα σάντουϊτς της επιλογής 
σας και ένα χυμό πορτοκάλι ή καφέ ΜΟΝΟ με 3.90 €

ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ: Κοτόπουλα Ναυπάκτου. Δείτε 
περισσότερα...

3,90 
€
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Δείτε περισσότερες 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Κέντρο μελέτης - Ξένες γλώσσες

13 €

6 €

JO CAFE :1,50 € ο καφές (Με 5 καφεδάκια και 
πάνω). Περισσότερα...

5,5 €

ΒΑΣΙΛΗΣ Καλλυντικά - Είδη Κομμωτηρίου

5,5 €

AMICA womans fashion: Φόρεμα από 78€ 
τώρα 39€  Δείτε περισσότερες προσφορές ...

S&M Βιοτεχνία ενδυμάτων Μπλούζες 50% 
έκπτωση Από 19.90 ΜΟΝΟ 10 €

10 €

39 €

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο 
Blueway BW02 Από 37.00 € ΜΟΝΟ 17.00 € Δείτε 
περισσότερες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

HELENS CLEAN Βιολογικοί καθαρισμοί Βιολογικός 
καθαρισμός στρώματος ΑΠΟ 20 ευρώ!!! Δείτε 
περισσότερες προσφορές
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Σ. ΚΟΤΣΑΚΗΣ Πλακάκια - Είδη υγιεινής Λεκάνη 
Χ.Π. ARIA RIM-OFF Tιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  59 €

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Αποφράξεις -Αποχετεύσεις
 Απόφραξη δικτύων αποχέτευσης από 60 ευρώ €
Δείτε περισσότερες προσφορές

59 €

TOPGAS: 15 €, Φιάλες υγραερίου 16 kgr  
Επιβάρυνση μεταφοράς 1 €

15 €

 ΤΕΧΝΗ GROUP: Ολική εγκατάσταση φυσικού αερίου 
με επίτοιχη μονάδα συμπύκνωσης 24 kw απο 1.700 €

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ανακαινίσεις Πλήρης 
ανακαίνιση σε εξαιρετικές τιμές. Ζητήστε ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 ECO MONOSI έκπτωση 15% στην θερμομόνωση και 
10% στην στεγανοποίηση

Βιώνουμε όλοι μια δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις. Ως μέσο ενημέρωσης  και επικοινωνίας, πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε 
αμέτοχοι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Θεωρούμε καθήκον μας, ως κομμάτι αυτής της κοινωνίας, να 
συνδράμουμε με την προσφορά μας.
Για το λόγο αυτό η εφημερίδα Δήμος και Πολιτεία, θα παρουσιάζει απολύτως ΔΩΡΕΑΝ, για το 
διάστημα του lock down, τις προσφορές των επιχειρήσεων που παραμένουν ενεργές, μέσω ενός 
φυλλαδίου προσφορών, που θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα και θα  προβάλλεται στην ιστοσελίδα 
μας καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα.
Για να στείλετε κι εσείς την προσφορά σας ή για να ενημερωθείτε εκτενέστερα επικοινωνήστε μαζί 
μας στο e-mail: dimoskaipoliteia.byron@gmail.com είτε στο τηλέφωνο 6936717421.
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