










































ΠΕΙΡΑΙΑΣ:            Χαϊδαρίου 2, Τηλ.: 2104128 442
Aγ. Διονυσίου 3, Τηλ.: 210 4129379  
Π. Κοκκινιά, Λεωφ. Θηβών 78, Τηλ.: 210 4205800-1

ΑΘΗΝΑ:               ΑΛΙΜΟΣ, Λ. Βουλιαγμένης 512, Τηλ.: 210 9932995
ΜΑΡΟΥΣΙ, Λεωφ Κηφισίας 148, Τηλ.: 210 8066704 
ΑΓ. ΠAΡΑΣΚΕΥΗ, Mεσογείων 503, Τηλ.: 210 6080767
ΒΑΡΗ, Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου 20, Θέση ΜΙΛΑΔΕΖΑ, Τηλ.: 210 8979409

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   9ο χλμ. Θεσ/κης - Χαλκιδικής, Τηλ.: 2310 475905
ΠΑΤΡΑ:               Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 15, Τηλ.: 2610 431365-433796
ΤΡΙΠΟΛΗ:           5ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης - Σπάρτης, Τηλ.: 2710 557440
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:        11ο χλμ. ΠΕΟ Κορίνθου - Πατρών, Ζευγολατιό, Τηλ.: 274105 1840
ΣΠΑΡΤΗ:             ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ μέλος του ομίλου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γυθείου 138, Τηλ.: 27310 21368, 27310 25255
ΧΑΛΚΙΔΑ:            ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ μέλος του ομίλου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

3ο χλμ. Ε.Ο. Χαλκίδας - Βασιλικού, Ν. Λάμψακος, Τηλ.: 222 1022091
4ο χλμ. Ε.Ο. Χαλκίδας - Ν. Αρτάκης, Τηλ.: 222 1040801

H Νο 1 Εταιρεία Ειδών Υγιεινής – Πλακιδίων & Ειδών Θέρμανσης

https://www.ga-group.gr
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Χαϊδαρίου 2, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4128442, 210 4170816, FAX: 210 4131106



Μελέτη
Δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας

και δωρεάν προσφορά πακέτου ανακαίνισης.

Διαρρύθμιση
Μετατρέπουμε το χώρο σας

σε ένα λειτουργικό κατάλυμα.

Επίπλωση
Σας παρέχουμε λύσεις επίπλωσης

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Διακόσμηση
Μετατρέπουμε το κατάλυμα σας
σε ένα οικείο και φιλόξενο χώρο.

Ζητήστε
Δωρεάν

Προσφορά!

Αναλαμβανουμε τη μερική ή την ολική ανακαίνιση της κατοικίας σας, μετατρέποντας την

σε ένα οικείο και φιλόξενο κατάλυμα. Δημιουργούμε για εσάς ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον

με στόχο να προσελκύσετε περισσότερους επισκέπτες που αναζητούν μία κατοικία σύντομης μίσθωσης.











































Galerie Δημιουργών ένας μοναδικός πολυχώρος… μια ιδιαίτερη σκηνή τέχνης στα βόρεια προάστεια!

parking και εύκολη πρόσβαση με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενδεικτικά αναφέρουμε τις
κάτωθι γραμμές λεωφορείων: 504, 522, 523, 543, 721, Β9. 

Είναι ένας χώρος τεχνολογικώς άρτια εξοπλισμένος, που προσφέρεται για την έκφραση πληθώρας
δημιουργών όπως: συνθέτες, σολίστες μουσικούς, ερμηνευτές, ποιητές συγγραφείς, ηθοποιούς, ζω-
γράφους, γλύπτες κ.α. Η διακοσμημένη με εκλεπτυσμένη αισθητική και εξαιρετικής αισθητικής αί-
θουσα, φιλοδοξεί σημαντικές καλλιτεχνικές παραστάσεις και συχνά θεατρικά δρώμενα για παιδιά,
ψυχαγωγικού αλλά και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να φιλοξενήσει άνετα 100-120 περί-
που άτομα που επιθυμούν έναν ξεχωριστό και πρωτότυπο τρόπο διασκέδασης, ενημέρωσης και επι-
κοινωνίας.

Η συνθέτις Πηγή Λυκούδη (καλλιτεχνικά υπεύθυνη του πολυχώρου) προσφέρει βήμα σε γνω-
στούς και νέους δημιουργούς από το ευρύ φάσμα του χώρου της τέχνης και των γραμμάτων. Με
καινοτόμες ιδέες και ομολογουμένως αξιόλογες και επιτυχημένες παραστάσεις, προτείνει επί σειρά
ετών, στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κηφισιάς και στους όμορους δήμους,
εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας. Στα χρόνια λειτουργίας της, έχουν περάσει το κατώφλι μερικά
από τα πλέον σημαντικά ονόματα καλλιτεχνών και επιστημόνων της χώρας. 

Από τον Ιανουάριο του 2018 η Galerie Δημιουργών μαζί με την ομάδα εικαστικών ART WAY
ξεκινάει έναν καινούργιο κύκλο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει εικαστικές εκθέσεις σε μόνιμη
βάση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μουσικές και λογοτεχνικές παρουσιάσεις δημιουργών και προ-
γράμματα με πολλά μαθήματα και σεμινάρια για τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Σας στέλνουμε «ανοιχτή πρόσκληση» να επισκεφτείτε
τον Πολυχώρο μας, τη σκηνή τέχνης Galerie Δημιουργών

Χελιδονούς 28, Νέα Κηφισιά, τηλ.: 210 625 17 32.

Θα χαρούμε να μοιραστούμε ιδέες, σκέψεις και να αν-
ταλλάξουμε απόψεις για την τέχνη και τον πολιτισμό
της περιοχής μας. Της αγαπημένης μας… Κηφισιάς!

HGalerie Δημιουργών ένας μοναδικός πολυχώρος… μια ιδιαίτερη σκηνή τέχνης στα βόρεια προ-
άστεια. Βρίσκεται σε ένα ήσυχο μέρος μέσα στη φύση, στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς με άνετο 

Σας ευχαριστούμε

Πηγή Λυκούδη, Συνθέτις και Καλλιτεχνικά υπεύθυνη
Τάσος Ιωάννου, Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων



           
















