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Για το καλό της Βέροιας… 
και μόνο!

   Δεν πρόλαβαν να «σβήσουν» τα συγχαρητήρια 
από την πανηγυρική συνέλευση του ΓΑΣ Βέροια της 
Δευτέρας και συννεφάκια εμφανίστηκαν χθες με την 
παραίτηση του Στέργιου Διαμάντη από την διοίκηση, 
πριν ακόμη αναλάβουν δράση… Δεν εξετάζουμε 
τους λόγους παραίτησης, τους οποίους επικαλείται 
ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, αλλά το γεγονός ότι ο 
ενθουσιασμός που μεταδόθηκε στους φιλάθλους της 
ομάδας από τις θετικές εξελίξεις, δεν πρέπει να 
ανακοπεί και να φέρει προβληματισμό. Η ομάδα 
επιχειρηματιών που ανέλαβε την ομάδα δείχνει 
ότι έχει την διάθεση και τις δυνατότητες να πάει 
την ομάδα ψηλά. Οι ορθές επιλογές προσώπων σε 
θέσεις ευθύνης και η αξιοποίηση ανθρώπων που 
μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, θα πρέπει να 
απασχολήσει τους διοικούντες για να αποφευχθούν 
λάθη του παρελθόντος. Θεωρείται δεδομένη η αγάπη 
και  η στήριξη όλων για το καλό της Βασίλισσας, 
αλλά ας έχουν και το νου τους…Καλή επιτυχία στο 
έργο σας! 
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Επιστρέφουν σήμερα
την παρακράτηση

από τις επικουρικές συντάξεις 
196.897 συνταξιούχων

Σήμεραθαπιστωθούν τααναδρομικάποσάπουπροέκυ-
ψαναπό τηναλλαγήστηνπαρακράτηση της εισφοράςυπέρ
τουΑΚΑΓΕστιςεπικουρικέςσυντάξεις196.897συνταξιούχων.

Όπωςαναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργεί-
ουΕργασίας, ταποσά των αναδρομικών είναι έως και 100
ευρώγια 22.990συνταξιούχους, από101 έως300 ευρώγια
120.087συνταξιούχους, από301 έως 700 ευρώ για 48.695
συνταξιούχουςκαιαπό701έως1.228ευρώγια5.125συντα-
ξιούχους.Συνολικά,γιατο60%τωνδικαιούχων,τααναδρομι-
κάκυμαίνονταιαπό150έως350ευρώ.

Ενδεικτικά,58.953πρώηνμισθωτοίτουιδιωτικούτομέα(Ε-
ΤΕΑΜ)θαλάβουναναδρομικά212ευρώκατάμέσοόρο,ενώ
40.679συνταξιούχοιτουδημοσίουθαλάβουναναδρομικά145
ευρώκατάμέσοόρο.

Τααναδρομικά,συνολικούύψους49.012.246,54ευρώ,θα
πιστωθούναπευθείαςστουςλογαριασμούςτωνδικαιούχων.

Δυναμικό “παρών” παοκτσήδων
της Βέροιας στη Βασιλεία της Ελβετίας

Πολυπληθήςπαρουσία των φιλάθλων τουΠΑΟΚστην Βασιλεία της
Ελβετίας,όπουαντιμετώπισεχθεςβράδυτηνομώνυμηομάδαγιατοΤσά-
μπιονςΛιγκ.Ωστόσοναεπισημάνουμετηνπαρουσίαπολλώνπαοκτσήδων
απότηνΒέροια,πουταξίδεψανμέχριτηνελβετικήπόληγιαναστηρίξουν
τηναγαπημένητουςομάδα.Κάποιοιαπόαυτούς,αναγνώστεςκαισυνδρο-
μητέςμας,έστειλαντιςφώτο,απότηνπορείατωνφιλάθλωντουΠΑΟΚστο
κέντροτηςελβετικήςπόλης,λίγοπριντηνέναρξητουπαιχνιδιού.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

Σεσυνέχειατουφωτογραφικούαφιερώματος(αρχείοΔημήτρηΤόλιου),στιςπαραπάνωφωτό,οΤάσοςΦελόπουλος
πουηγείταιτηςΠροσκοπικήςμουσικήςτο1948στηνοδόΚεντρικής.

ΟΤάσοςΦελλόπουλος92ετώνσήμεραζειστηνΘεσσαλονίκηκαιχαιρετίζειτα100χρονατουβεροιώτικουπροσκο-
πισμού.

Τοέκανανtestdrive
μέχριτονβιολογικότηςΔΕΥΑΒ

Έναtestdriveτουδιθέσιουελληνικούηλεκτρικού
αυτοκινήτου της εταιρίαςECOSUN, έκανε οπρό-
εδρος τηςΔΕΥΑΒ ΓιώργοςΟρφανίδης με τον
εκπρόσωπο της εταιρίας, και έμεινε ενθουσιασμέ-
νος, όπως μάθαμε.Μάλιστα το σκέφτεται σοβαρά
ηΔιοίκηση τηςΔΕΥΑΒ για την αγορά του, επειδή
συμφέρειοικονομικάκαιενεργειακά.

Το μικρό Ι.Χ. είναι καθαρά ηλεκτρικό, φορτίζει
στηνπρίζατοβράδυμελιγότεροαπό1ευρώκαιη
ενέργειάτουκρατάειγια100χιλιόμετρα.Είναιαυτό-
ματομε 2 ταχύτητες, το κοντέρφτάνει μέχρι τα 80
χιλ. τηνώρα τελική ταχύτητα, ζυγίζει 600 κιλά, έχει
γκάζικαιφρένο,κλιματισμό,GPSκ.ά.

Οδηγός και συνεπιβάτης, χθες, το δοκίμασαν
μέχρι τις εγκαταστάσεις τουβιολογικούκαθαρισμού
τηςΔΕΥΑΒέροιας και όταν επέστρεψαν τοπάρκα-
ρανκάθεταμεταξύδύοάλλωνΙΧκαιπερίσσευεκαι
χώροςστοπάρκιγκ.

ΣτηΔΕΥΑΒλοιπόντοσκέφτονταικαιμάλιστασοβαρά…
ΝαθυμίσουμεότιτομικρόECOCARπαρουσιάστηκε,έξωαπότοΧώροΤεχνών,κατάτηδιάρκειατωνεργασιώντης

ΓενικήςΣυνέλευσηςτωνΔΕΥΑαπόόλητηνΕλλάδα,στηΒέροια,πριναπόλίγουςμήνες.

Τίσυμβολίζειτοπροσκοπικό
μαντήλι;

Παγκόσμια ημέραπροσκοπικού μαντηλιού χθες και για τονσυμβολισμό
του, μίλησε ο αρχηγός τηςΈνωσηςΠροσκόπωνΒέροιας, ΣούληςΣτάντζος
στις«ΠρωινέςΣημειώσεις»τουΑΚΟΥ99.6.

«Τοπροσκοπικόμαντήλιείναιτοδιαχρονικόκαιπαγκόσμιοχαρακτηριστικό
τηςεμφάνισηςενόςπροσκόπου.Δηλαδήφορώνταςέναμαντήλιπροσκοπικό
κι ένα κοστούμι, αμέσωςδηλώνεις την ταυτότητάσου.Ενσωματώνει όλο το
ιδεολογικό, αξιακό αλλά και το τεχνικόπροσκοπικόπνεύμα.Διότι δεν είναι
μόνοιδεολογία,είναικαιτεχνικές,ηπροσκοπικήζωή»ανέφερεοκ.Στάντζος,
τονοποίο τονβρήκαμεστηνΚαστανιά,στοκατασκηνωτικόκέντρο τωνπρο-
σκόπων,με…φόρμαεργασίας!Πουσημαίνειότιαυτέςτιςημέρες,τοκέντρο
τηςΚαστανιάςπεριφράσσεται,μεδωρεάενόςπαλιούπροσκόπου.Μέχριτην
Κυριακήαναμένεται να ολοκληρωθεί, η 280μέτραπερίφραξη, η οποία είχε
κατασκευαστείτο1976.

Καιβέβαιαοιπρόσκοποιετοιμάζονταιγιατιςεπετειακέςεκδηλώσειςτων100χρόνων!



Το μεσημέρι της Τετάρτης (χθες) πραγματοποι-
ήθηκε στο Δημαρχείο Βέροιας ενημερωτική συνά-
ντηση από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας, για την αντιμετώπιση της απειλής 
από τα κουνούπια. Η συνάντηση απευθυνόταν στους 
Προέδρους των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων 
του Δήμου, αλλά και σε όποιον πολίτη επιθυμούσε 
να ενημερωθεί.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κατά το πρό-
σφατο διάστημα με τις βροχοπτώσεις και την έντονη 
υγρασία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασί-
ες, έκριναν ως επείγουσα την κινητοποίηση και τη 
συνεργασία όλων.

Αρχικά, ο αντιδήμαρχος Βέροιας κ. Θεόφιλος 
Κορωνάς, ανακοίνωσε ότι τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα στο νομό Ημαθίας, που έχουν προσβληθεί α-
πό τον ιό του δυτικού Νείλου, αυτή τη στιγμή ανέρχο-
νται στα 4, τα 3 εκ των οποίων βρίσκονται στο νομό 

Αλεξάνδρειας και το ένα στη Βέροια. Στη συνέχεια, 
τον λόγο πήρε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας  Διεύ-
θυνσης της Π.Ε Ημαθίας, κ. Γιώργος Παπαδόπου-
λος, ο οποίος ανέφερε πως ήδη από τα τέλη Απριλί-
ου είχαν ξεκινήσει οι ψεκασμοί για τα κουνούπια, σε 
συνεργασία με την αρμόδια εταιρεία, τόσο επίγειοι, 
όσο και αεροψεκασμοί. Οι ψεκασμοί αυτοί, όπως 
λέει ο κ. Παπαδόπουλος, είχαν καλό αποτέλεσμα, 
παρά τις συχνές βροχοπτώσεις. Με τους επίγειους 
ψεκασμούς, ψεκάζονται τα σημεία ανάπτυξης των 
κουνουπιών , όπως τα αποστραγγιστικά κανάλια και 
σε αστικό επίπεδο και κοινόχρηστους χώρους, ψε-
κάζονται φρεάτια, συντριβάνια, σχολεία και πλατείες. 

Πολύ σημαντικά είναι τα μέτρα πρόληψης, τα 
οποία απαρίθμησε η κα. Βούλα Δαμιανίδου και στα 
οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά, 
πρέπει να καθαρίζονται οι αγωγοί και τα κανάλια και 
να κόβονται τα αγριόχορτα, και γενικότερα η πυκνή 
βλάστηση. Όσον αφορά στις κατοικίες, προκειμένου 

να επιτευχθεί η μείωση των σημείων 
ανάπτυξης, πρέπει να απομακρύνεται 
το στάσιμο νερό, καθώς και οι βρεγ-
μένες χωμάτινες επιφάνειες. Πρέπει 
να τοποθετούνται σίτες και ειδικά 
φίλτρα σε βόθρους, πισίνες κλπ. Το 
γρασίδι στους κήπους και τις αυλές 
των σπιτιών θα πρέπει να κουρεύεται, 
καθώς αποτελεί καταφύγιο για τα κου-
νούπια. Επίσης, συνίσταται η χρήση 
κλιματιστικών και ανεμιστήρων, αφού 
ο δροσερός αέρας απωθεί τα κου-
νούπια και το πότισμα θα πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά τις πρωινές 
ώρες, ώστε να μη μένουν στάσιμα 
νερά και υγρές επιφάνειες. Απαγο-
ρεύεται η ρίψη λυμάτων σε αυλάκια 
και βόθρους, ενώ τυχόν γλάστρες ή 
κουβάδες στα μπαλκόνια των σπι-
τιών πρέπει να απομακρύνονται ή να 
βρίσκονται από την ανάποδη πλευρά 
τους, γιατί αποτελούν εστίες ανάπτυ-
ξης.

Εκτός από τους ανθρώπους, ό-
μως, ο ιός του δυτικού Νείλου προ-
σβάλλει και τα ζώα, είτε οικόσιτα, είτε 
ζώα σε στάβλους, οι οποίοι πρέπει 
να καθαρίζονται συχνά, όπως και να 
ανανεώνεται το νερό στις ποτίστρες.

Πιο σημαντικά από όλα είναι τα α-
τομικά μέτρα πρόληψης. Αρχικά, προ-
τιμούμε τα μακριά ρούχα- ειδικά το 
βράδυ και χρησιμοποιούμε εγκεκρι-
μένα εντομοαπωθητικά, ενώ κάνουμε 

συχνά ντους και χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες σε 
περίπτωση που έχουμε μικρά παιδιά. 

Έπειτα, ο γιατρός κ. Στέργιος Παπαδημητρίου, 
ανέφερε μεταξύ άλλων, πως ο τρόπος μετάδοσης 
του ιού του δυτικού Νείλου είναι από μολυσμένο 
κουνούπι. Από αυτούς που θα προσβάλλει ο ιός, το 
80% δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα, το 20% εμφα-
νίζει αρθραλγίες, χαμηλό πυρετό κλπ, ενώ λιγότερο 
από 1% εμφανίζει υψηλό πυρετό και νευρολογικά 
συμπτώματα, όπως μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Συ-
νήθως- αλλά όχι πάντα- ο ιός προσβάλλει άτομα ά-
νω των 50 ετών και δεν μεταδίδεται με την κοινωνική 
επαφή.

Τέλος, τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος,
 

γιατρός και διευθυντής της Παθολογικής κλινικής 
του Νοσοκομείου Βέροιας, κ. Χρήστος Κούτρας, 
ο οποίος τόνισε ότι υπάρχουν 37 διαφορετικά είδη 
κουνουπιών που μεταδίδουν τη νόσο και ο χρόνος 
επώασης είναι από 5 έως 12 ημέρες. Θεραπεία απο-
κλειστικά για τον ιό του δυτικού Νείλου δεν υπάρχει. 
«Ένας στους 150 θα εμφανίσει οξεία νευρολογική 
νόσο κι αυτό είναι καλό, γιατί στην περίπτωση αυτή 
υπάρχει ένα 10% θνητότητας. Ο ιός ήρθε για να 
μείνει με σταδιακά κρούσματα και είναι απαραίτητη η 
δημιουργία εμβολίου», ανέφερε ο κ. Κούτρας. 

Παρόντες στην χθεσινή σύσκεψη ήταν κάποιοι 
πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και αρμόδια στελέχη 
της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου.

Έλλη Πολάκη
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Ενημερωτική σύσκεψη χθες στο Δημαρχείο Βέροιας

S.O.S για τα κουνούπια στο Νομό Ημαθίας
-Από μολυσμένα κουνούπια η μετάδοση του ιού του δυτικού Νείλου 

-Τέσσερα κρούσματα στην Ημαθία

Τροχαίο ατύχημα με συμπλοκή 
τριών αυτοκινήτων 

μπροστά στη ΔΟΥ Βέροιας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες, πρωί της Τετάρτης 1 Αυγούστου, με τη 
συμπλοκή τριών αυτοκινήτων Ι.Χ., στο δρόμο Μακροχωρίου- Βέροιας, μπροστά 
στη Δ.Ο.Υ. Βέροιας.  Αρχικά συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε δι-
αφορετικές λωρίδες, όταν το ένα επιχείρησε να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας κι έτσι 
να συγκρουστεί με το δεύτερο όχημα και στη συνέχεια και με τρίτο.Από το τροχαίο 
ατύχημα υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές. 

Σήμερα στο Κέντρο Υγείας Βέροιας

Ενημερωτική 
εκδήλωση 
για τον ιό 

του δυτικού Νείλου 

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας σε συνεργασία με την 8η ΤΟΜΥ 
Βέροιας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση , σήμερα Πέμπτη 2 
Αυγούστου  στη 1.00 το μεσημέρι, στον ισόγειο χώρο του κτιρί-
ου (επί της οδού Μοράβα 2 πρώην ΙΚΑ), στα πλαίσια της ενημέ-
ρωσης των νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια, με  ο-
μιλητές τον Γενικό Ιατρό της 8ης ΤΟΜΥ κ. Ανάστου Κωνσταντίνο 
και  τον κ. Κούτρα Χρήστο Διευθυντή του Παθολογικού τμήματος  
του Γ.Ν. Ημαθίας (μονάδα Βέροιας) και πρόεδρο της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών λοιμώξεων. Είσοδος ελεύθερη.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Βέροιας, θα γίνει τη Δευτέρα 06-08-2018, στις 14:00 με θέματα 
ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για «Άρση ρυμοτομι-
κής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωρ-
γίας Καδόγλου, έκτασης 4.644,54 τ.μ., που εμπίπτει στo οικοδο-
μικό τετράγωνο 553α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 
της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας».

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μη διατήρηση θέ-
σης (1) περιπτέρου και απομάκρυνσης του κουβουκλίου.

-Επί αιτήματος του Νικολάου Ασλάνογλου για παραχώρηση 
χρήσης δημοτικού υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου (διαφορά που 
ανακύπτει στην εφαρμογή του Κ.Χ.Π.Κ.Χ.).

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γρα-
πτώς στη γραμματεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέμα-
τός του.



Συνεχίζεται και τον μήνα 
Αύγουστο και ολοκληρώνεται 
το Σεπτέμβριο η Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας 2018, που 
σχεδιάζεται και οργανώνεται 
από την Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος και υλοποιείται 
από το Δίκτυο Ελληνικών Βι-
βλιοθηκών. Το θέμα της εκ-
στρατείας είναι: «Αγαπημένα 
δεδομένα: παρατηρώ και με-
τρώ τον κόσμο». Από τις 20 
Ιουνίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 
2018, 148 Βιβλιοθήκες (Δημό-
σιες, Δημοτικές και Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτηρίων) σε όλη την 
Ελλάδα ενώνονται με το συ-
ντονισμό της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης, για να προσφέρουν σε παιδιά ηλικίας 4 έως 
14 ετών πάνω από 3.000 δημιουργικά εργαστήρια. 
Αυτό το καλοκαίρι θα παρατηρήσουμε και θα μετρή-
σουμε μαζί με τα παιδιά τον κόσμο μας με πολλούς 
και διαφορετικούς τρόπους!

 Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018
 
Δευτέρα 6 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
«Περασμένα δεδομένα : Η Κωνσταντινούπολη 

το 17ο αι.».  Οι ιστορικές πηγές μας δίνουν τα δεδο-
μένα των τροφίμων που χρειαζόταν η μεγαλούπολη 
του 17ου αιώνα για να συντηρηθεί και εμείς μέσα 
από αυτά την ανασυνθέτουμε με όλους τους λαούς 
της, τα περίλαμπρα κτήριά της και τους ναούς της. 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 8 Αυγούστου, 10.00-11.30 το πρωί
«Ζωγραφισμένα δεδομένα : Η ζωγραφική του 

Oliver Jeffers».  Ένας τρόπος να ζωγραφίζεις και 
ταυτόχρονα να δίνεις στοιχεία για το βάθος της θά-
λασσας, το ύψος του βουνού, το ύψος ενός δέντρου, 
τη θερμοκρασία της ημέρας. Με την Μάγδα Πένσου 
και με συνοδεία κιθάρας από τον μουσικό Πέτρο 
Ρίστα. Για παιδιά 7-9 ετών. Με προεγγραφή. Στην 
αυλή της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 9 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
«Αγαπημένα δεδομένα για μένα : Τα ρούχα μου».  

Τα παιδιά φτιάχνουν ιστορίες για τα αγαπημένα τους 
ρούχα και αναγνωρίζουν τους ήρωες από τα ρούχα 
που φορούν. Για παιδιά 4-7 ετών. Με προεγγραφή. 
Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 10 Αυγούστου, 10.00-11.00 το 
πρωί

«Αριθμημένα δεδομένα : Το άπειρο».  Μετρώ-
ντας τον κόσμο μαθαίνουμε γι’ αυτό που είναι αμέ-
τρητο. Για παιδιά 4-7 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 23 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί

«Ιστορημένα δεδομένα :  Ποίηση με δεδομένα».  
Γίνεται να φτιάξεις ένα ποίημα αξιοποιώντας μια λί-
στα δεδομένων που έχεις καταγράψει; Στη βιβλιοθή-
κη πειραματιζόμαστε με ποιήματα που μοιάζουν με 
λίστες. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Δευτέρα 27 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
«Τα δεδομένα της Ευρώπης : Το ευρωβαρόμε-

τρο».   Μαθαίνουμε να διαβάζουμε και να κατανοού-
με τις στατιστικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τους νέους. Πώς ζούνε οι νέοι σε όλες τις χώρες 
της Ευρώπης; Ποιοι είναι οι πιο χαρούμενοι, οι πιο 
προβληματισμένοι; Πώς διασκεδάζουν; Πώς ενη-
μερώνονται; Με την Έλενα Αντωνιάδου. Για παιδιά 
8-14 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 Τρίτη 28 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
«Τα “πειραγμένα” και τα “κλεμμένα” δεδομένα».   

Στις μέρες μας όλοι παράγουμε δεδομένα. Είμαστε 
εργοστάσια παραγωγής δεδομένων που υπάρχει η 
δυνατότητα μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
να ελεγχθούν, να αλλοιωθούν και να γίνουν εργα-
λείο για την επίτευξη διάφορων στόχων, διάφορων 
ομάδων. Για όλα αυτά πρέπει να είμαστε σωστά 
ενημερωμένοι. Η βιβλιοθήκη είναι το σωστό μέρος 
γι’ αυτό. Με την Έλενα Αντωνιάδου. Για παιδιά 10-
14 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 30 Αυγούστου, 10.00-11.30 το πρωί
«Φυσικά δεδομένα : Οι μέλισσες σε όλο τον 

κόσμο».   Πάνω στο χάρτη σημειώνουμε τόπους 
που συλλέγουν το μέλι με διάφορους τρόπους, 
τόπους που οι μέλισσες κινδυνεύουν, χώρες που 
κινητοποιούνται για να σώσουν τις μέλισσες από 
την εξαφάνιση. Με τον μελισσοκόμο Ξενοφών 
Σαραφίδη και τον σεφ Γιώργο Μεταξά. Για παιδιά 
7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά 
της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 31 Αυγούστου, 10.00-11.00 το 
πρωί

«Περασμένα δεδομένα : Η καταγραφή δεδομέ-
νων στην ιστορία».   Πότε ξεκίνησαν οι 
άνθρωποι να μετρούν τα κοπάδια τους, 
να καταγράφουν τη σοδειά τους; Ποια 
ανάγκη τους οδήγησε; Ποιοι ήταν οι τρό-
ποι καταγραφής στο παρελθόν και πώς 
εξελίχθηκαν μέχρι τις μέρες μας; Με την 
Μελίνα Τσιβαλίδου. Για παιδιά 7-12 ετών. 
Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, 10.00-11.30 
το πρωί

«Μελωμένα δεδομένα : Τα πάντα με 
μέλι».   Το αφιέρωμα στις μέλισσες και 
τα δεδομένα τους τελειώνει με την παρα-
σκευή γλυκών με μέλι για να γλυκαθούμε 
εμείς και οι επισκέπτες της βιβλιοθήκης 
μας. Με τον σεφ Γιώργο Μεταξά.  Για 
παιδιά 7-14 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή σε δύο εργαστήρια.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες 
να ενημερώνουν σε περίπτωση ακύρω-
σης.

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημι-
ουργικές δραστηριότητες είναι περιορι-
σμένος.

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαι-
ρα συμμετοχή στη Δημόσια Βιβλιοθή-
κη της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 
2331024494, www.libver.gr  
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  - 
HOTEL TRANSYLVANIA 3    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/8/18 - 8/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

Την 8η  συνάντηση Συκιωτών  διοργανώνει 
ο Σύλλογος «Βάντα» 

στις 4 Αυγούστου                       
Ο  Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Συ-

κιάς «Βάντα» διοργανώνει την 8η  συνάντηση 
Συκιωτών, ο Σάββατο 4 Αυγούστου στις  8.30 
μ.μ στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο)

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους Συκιώτες 
στην ετήσια συνάντηση που έγινε πλέον θε-
σμός και δίνει τη δυνατότητα να ξαναζήσουν 
όμορφες στιγμές από τα παλιά.

«Μια ευκαιρία για τους νέους Συκιώτες να 
γνωρίσουν από κοντά και να αγαπήσουν τον 
υπέροχο τόπο που μεγάλωσαν και ανδρώθη-
καν οι γονείς τους και οι παππούδες τους.

Το Αντάμωμα όλων των Συκιωτών  θα μας 
χαροποιήσει ιδιαίτερα.  

Θα διασκεδάσουμε και θα χορέψουμε 
παρέα με την παραδοσιακή ορχήστρα του 
Δημήτρη Παράσχου» αναφέρουν στην  πρό-
σκλησή τους .

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης 
και Δημιουργικότητας τον Αύγουστο 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη



Από την δημοτική παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση» ανακοινώνο-
νται τα εξής:

Στις αρχές Ιουνίου συζητήθηκε σε 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βέροιας δύο θέματα που αφο-
ρούσαν την ενεργειακή αναβάθμιση 
σχολείων.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση εκφράσα-
με την καταρχήν συμφωνία μας στο 
να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες 
δυνατότητες που παρέχει η επιστήμη 
και η τεχνολογία προκειμένου δημόσι-
α-δημοτικά κτίρια, ιδιαίτερα σχολεία να 
αναβαθμιστούν και να εξοπλιστούν με 
σύγχρονες υποδομές.

Εκφράσαμε την αντίθεσή μας ό-
μως στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
στα σχολεία όχι γιατί αντίθετοι ή δια-
φωνούμε «γενικώς» με τα φωτοβολ-
ταϊκά αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο 

η Τοπική Διοίκηση, ο Δήμος Βέροιας, 
μετατρέπεται σε ιδιώτη-παραγωγό ε-
νέργειας ενισχύοντας ακόμα παρα-
πέρα την ιδιωτικοποίηση της ενέργει-
ας(βλέπε ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ κλπ) 
συμβάλλοντας στην αύξηση της τιμής 
του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώ-
νει πανάκριβα η λαϊκή οικογένεια.

Με σαφήνεια επομένως εκφράσα-
με την θέση μας η οποία είναι: Ενιαί-
ος Κρατικός Φορέας Ενέργειας που 
θα συμπεριλαμβάνονται το σύνολο 
των μονάδων παραγωγής, μεταφο-
ράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
από όλες τις μορφές Ενέργειας  και 
ο οποίος θα υπηρετεί το σύνολο των 
λαϊκών αναγκών και όχι τις ανάγκες 
κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων. 
Η Ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι 
πανάκριβο εμπόρευμα

Εκτός από αυτήν την διαφωνία 

μας από θέση αρχής επισημάναμε 
και τα εξής Στους πίνακες προϋπο-
λογισμού των συγκεκριμένων έργων 
περιγράφονται οι παρεμβάσεις που 
προγραμματίζονται να γίνουν αλλά 
δεν περιλαμβάνεται η εγκατάσταση 
των φωτοβολταϊκών. Το πιο απλό ε-
ρώτημα που προκύπτει είναι από πού 
θα βρεθούν τα χρήματα για την εγκα-
τάσταση των φωτοβολταϊκών αφού ο 
προϋπολογισμός του έργου ισοφαρί-
ζεται με τις άλλες παρεμβάσεις.

Απάντηση επί της ουσίας δεν πή-
ραμε. Ούτε κατά την συνεδρίαση ούτε 
και αργότερα. Σε γραπτή απάντηση 
μεταγενέστερη της συνεδρίασης από 
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο επί λέξει 
καταγράφονται τα εξής: «η εγκατά-
σταση(τα φωτοβολταϊκά) αυτή περι-
λαμβάνεται στον προϋπολογισμό και 
είναι ενσωματωμένη στο έργο, δεν 

αναφέρεται στον πίνα-
κα που περιγράφει τις 
παρεμβάσεις» και «Στο 
2ο Δημοτικό Σχολείο η 
τοποθέτηση φωτοβολ-
ταϊκών ήταν υπό αίρε-
ση λόγω σκιασμού του 
κτιρίου»

Στην τοποθέτησή 
μας κατά συζήτηση των 
θεμάτων δηλώσαμε την 
συμφωνία μας με την 
ενεργειακή αναβάθμιση 
των σχολείων πλην της 
τοποθέτησης των φω-
τοβολταϊκών. Πρόταση 
που δεν έγινε αποδε-
κτή.

Την θέση μας αυτή κάθε παράταξη 
έχει δικαίωμα να την κρίνει και φυσικά 
να μην συμφωνεί με αυτήν.

Ξεπερνά όμως τα όρια κάθε πολιτι-
κής αντιπαράθεσης η προβοκατόρικη 
επίθεση και η προσπάθεια συκοφά-
ντησης και διαστρέβλωσης της θέσης 
μας από τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. Μία επίθεση που 
αφορούσε όχι μόνο το ψηφοδέλτιο της 
Λαϊκής Συσπείρωσης και τον εκλεγ-
μένο εκπρόσωπο της στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας αλλά και το ΚΚΕ 
που στηρίζει το ψηφοδέλτιο της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης.

Για εμάς είναι αυτονόητο ότι η θέ-
ση των υπόλοιπων παρατάξεων για 
την Ενέργεια ταυτίζεται με την θέση 
των κομμάτων που τις στηρίζουν. 
Το έχουν αποδείξει άλλωστε πολλές 
φορές. Είναι γνωστό ότι για ΣΥΡΙΖΑ, 
Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ. η ιδιωτικοποί-
ηση της Ενέργειας αποτελεί στρατη-
γική επιλογή. Αυτήν την επιλογή την 
αποδέχονται και την υπηρετούν και 
όσοι δηλώνουν ανεξάρτητοι ή ακομ-
μάτιστοι.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε 
ότι σύγχρονο, αναγκαίο και επίκαιρο 
σήμερα είναι ότι υπηρετεί τις σύγχρο-
νες λαϊκές ανάγκες ενώ αντιδραστι-
κό, αντιλαϊκό και οπισθοδρομικό είναι 
ότι υπηρετεί την αντιλαϊκή πολιτική 
Ε.Ε-κυβέρνησης κεφαλαίου που εξα-
σφαλίζει τεράστια κέρδη στους επιχει-
ρηματικούς ομίλους και φτώχεια για τα 
λαϊκά στρώματα».
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ: «Ζούμε ένα θέατρο του 

παραλόγου με το συμπύρηνο»
Δύο σύντομες απαντήσεις  και δυό βασικά ερώτημα για 

την τιμή του συμπύρηνου και για το de minimis έστειλε ο 
Σύλλογος Γεωργών Βέροιας προς την ΕΚΕ και το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντίστιχα,αναφέροντας τα εξής:

Στον Αποστόλου της ΕΚΕ
Μια άλλη  πράξη του αλλου διαρκους  «θεάτρου του 

παραλόγου» που ζούμε σαν αγρότες είδαμε να  εξυφαίνε-
ται  από την αυλαία της Ε.Κ.Ε.

Ο άλλος κ.  Κ. Αποστόλου  για διαφορετικούς λόγους 
την κάθε φορά ανακοινώνει  (και καλά κάνει  θα έλεγε 
κανείς)   τα περί  «ποσότητας», « ποιότητας» ,  «στεκιών»  
κ.λ.π. 

Περί  της τιμής του συμπυρήνου κ. Αποστόλου ;
Η   andross  κ. Αποστόλου είναι στο μεσουράνημά της 

και σε λίγες μέρες  στο τέλος της .  Η everts  άκαρπη και 
λίγη. Αρα είμαστε στο τέλος  του συμπήρινου.

Την τιμή θα την μάθουμε πολύ μετά το τέλος ;
Ο άλλος κ. Αποστόλου επί του θέματος ; 
(αυτά τα ολίγα και  για το συμπύρηνο. Θα επανέλθουμε)

Στον Αποστόλου του Υπουργείου
Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε  τις τελευταίες μέρες  

τις εξελίξεις στο θέμα του ροδάκινου.
Για άλλη μία φορά το «θέατρο του παραλόγου»   όπως 

θάλεγε και γνωστός φίλος συνδικαλιστής  από τον Κοπανό 
της Νάουσας εδωσε  την παράστασή του .

Φοβούμαστε πως ήταν και  μια από τις τελευταίες πα-
ραστάσεις. Αν όχι η τελευταία.

Περιχαρής ο Υπουργός Αποστόλου αφού προηγουμέ-
νως τσουβάλιασε «περσινές βροχοπτώσεις»  , «εμπάρ-
γκο» ,  «στήριξη του εισοδήματος»  όλα σε ένα «νοικοκυ-
ρεμένα»,  όλα σε ένα «μίνιμουμ  de minimis» προσέτρεξε 
στους γνωστούς  σκηνοθέτες , παράγοντες, κομπάρσους 
του, για να τον δοξάσουν  για την σπουδαία του ενέργεια 
και την διανομή του υπέρογκου ποσού των 8.5  εκατομμυ-
ρίων ευρώ στους κατεστραμμένους ροδακινοπαραγωγούς  
των πέντε νομών.

«Τεράστιο»  το ποσό  και ανάλογη και η ανταμοιβή  του, 
Χειροκροτήστε.

Αναυδοι οι θεατές «αγρότες»  κατά την έξοδο εισπράτ-
τουν  ψίχουλα  από την  επιστροφή του εισητηρίου τους,  
και τα μηδενικά των προσδοκιών τους .

Αυλαία 
(Αυτά τα ολίγα σαν αρχή  σε ότι αφορά την αποζημίωση 

από τις περσινές βροχοπτώσεις. Θα επανέλθουμε.) 
Για τον Α.Σ.Γ.ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Θ.Παπακωνσταντίνου  Α.Χαλκίδης  

Γεωργικές προειδοποιήσεις απευθύνει 
η Π.Ε Ημαθίας στους βαμβακοπαραγω-
γούς με στόχο την ενημέρωσή τους για 
την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον 
πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.Αφορά στο 
διάστημα μετά το φύτρωμα  και στην οργά-
νωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε 
βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική 
περίοδο.

Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να πα-
ρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο 
και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, 
να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητι-
κές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σω-
στό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω 
κατά περίπτωση.

Διαπιστώσεις
Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται  στο στά-

διο της ανθοφορίας και της εμφάνισης των 
πρώτων καρυδιών και αναπτύσσονται φυ-
σιολογικά

1.Σε όλες τις περιοχές του της Π.Ε  εμ-
φανιστήκαν προνύμφες πράσινου σκουλη-
κιού που είναι πάνω από το όριο επέμβα-
σης . 

Οι πληθυσμοί του αλευρώδη βρίσκονται 
σε ανεκτά πλαίσια σε όλες τις περιοχές

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Οι παραγωγοί  θα πρέπει να ελέγχουν 

τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους Λόγω των  
μετεωρολογικών προβλέψεων για τις επόμε-
νες  ημέρες  για καθημερινές βροχοπτώσεις, 
οι παραγωγοί θα πρέπει εφόσον έχουν προ-
σβολή να ψεκάσουν έγκαιρα διότι μια πιθα-
νά μεγάλη βροχόπτωση δεν θα επιτρέψει 
για ημέρες την είσοδο στον αγρό . Θα πρέ-
πει να ελέγχεται με εγκεκριμένα σκευάσματα 
η ανάπτυξη των φυτών.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπρο-
στατευτικά Προϊόντα

Κατώτατο όριο επέμβασης για το πρά-
σινο σκουλήκι είναι 4 προνύμφες πρώτου 
σταδίου κ.μ.ο. ανα100 φυτά ή μια νεαρή 
προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου, οι χη-
μικές επεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται 
με εγκεκριμένα εντομοκτόνα ως προς την 
καλλιέργεια και τον προς καταπολέμηση 
εχθρό . Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί από τους 
παραγωγούς στο να γίνονται οι ψεκασμοί σε 
ώρες που δεν υπάρχει πτήση της μέλισσας .

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του Βίκτωρος και της Μαρίας, το 
γένος Κερασιλίδου, που γεννή-
θηκε στη Βέροια και κατοικεί στο 
Διαβατό Ημαθίας και η ΚΑΡΑΝΑ-
ΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου και 
της Αικατερίνης, το γένος Ζαχό-

πουλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ:
«Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα σχολεία 
μετατρέπει τον Δήμο σε ιδιώτη-παραγωγό»

Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων 
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην 
βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε Ημαθίας



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

 Την Πέμπτη 2 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου 
Βεροίας, επί τη εορτή της ανακομιδής των 
λειψάνων του Αγίου.

 Την Πέμπτη 2 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Πα-
ράκληση της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

 Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου. 

Το Σάββατο 4 Αυγούστου το πρωί θα 
λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο και στο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού 
Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού 
Ιγνατίου στην Λάρισα. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει και θα κηρύξει τον θείο λόγο 
στον Μαραθόκαμπο Σάμου. Στην συνέχεια θα 

εκφωνήσει ομιλία για τον αείμνηστο 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κυρό Αλέξανδρο. 

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το 
απόγευμα θα χοροστατήσει στον Μέ-
γα Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Σάμου.

 Την Δευτέρα 6 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χρι-
στού Σάμου.

 Την Τρίτη 7 Αυγούστου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση της Θε-
οτόκου στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά στην Βέροια.

 Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Αγκαθιάς. 

Την Τετάρτη 8 Αυγού-
στου στις 7:00μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπε-
ρινό και στην Παράκληση 
της Θεοτόκου στον Ιερό 

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σε-
λίου.

 Την Πέμπτη 9 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδεν-
δρίου, επί τη εορτή του Αγίου Α-
θανασίου του Κοκοβίτη. 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιε-
ρό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού 
Ναούσης.

 Την Κυριακή 12 Αυγούστου 
στις 7:00μ.μ. θα μεταφέρει το Ι-
ερό Λείψανο και τον Σταυρό του 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας 
και στην συνέχεια θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό και στην Πα-
ράκληση της Θεοτόκου. 

Την Δευτέρα 13 Αυ-
γούστου στις 7:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό, στην Παράκλη-
ση της Θεοτόκου και στην 
Ακολουθία του Επιταφίου 
της Παναγίας στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Ναούσης.

 Την Τρίτη 14 Αυγού-
στου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό ε-
πί τη εορτή της Κοιμήσε-

ως της Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά και εν συνεχεία θα λάβει 
μέρος στην λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της 
Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει επί τη εορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγί-
ας Σουμελά και εν συνεχεία θα λάβει μέρος 
στην λιτανεία της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Ακολουθία του Επιταφίου της Παναγίας στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Αλεξανδρείας. 

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Σελίου.
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ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡ.
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια,
Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΠΑΥΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΔΗ

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 
προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου 

θα έχουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε 
Κυριακή μέχρι τέλος Αυγούστου. Όσοι πιστοί προσέλ-
θετε.

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

– ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

τελείται η Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό μας: 7.30-
9.00 π.μ. 

(Η Θ. Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσι στον 
υπόγειο χώρο του Ι. Ναού).

Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο: 
7.00 μ.μ.

Η κίνηση του Μητροπολίτη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΔΑ: ΩΙ7ΓΟΡΕΠ-Α0Υ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.διεύθυνση:  Αριστοτέλους 16  
Ταχ.Κώδικας: 546 23  
Πληροφορίες: Μαβίδου Φ.
Τηλέφωνο: 2313 320 587
Fax: 2310 252487 E mail: prom @3ype.gr

Θεσσαλονίκη,    01.08.2018
Αριθμός πρωτ: 28563

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονί-

ας προκηρύσσει τον Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
για την προμήθεια Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών  
για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός είναι 
ενταγμένος στο ΠΠΥΥ έτους 2015, με CPV: 24931230-0 και α-
ριθμό διακήρυξης No 05/2018, με συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 238.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ημερομηνία διενέργειας στις 28.08.2018 ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 10.00΄.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται στις 01.08.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
17.00΄.

Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται στις 22.08.2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 23.59΄.

Προϋπολογισμός (συνολικός): 238.700,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.

Γλώσσα: Ελληνική 
Ημερομηνία αποστολής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ στις 

01.08.2018 ημέρα Τετάρτη
Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της Διακήρυξης 

στον Ελληνικό Τύπο στις 01.08.2018 ημέρα Τετάρτη. 
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 

14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, 2313 
320 587 Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαβίδου Φωτεινή. 

Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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Με δήλωση  του στα ΜΜΕ ο 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ και μέλος 
του νέου Δ.Σ του ΓΑΣ Βέροια 

Στέργιος Διαμάντης παραιτείται από 
μέλος αναφέροντας με επιστολή του 
και τους λόγους.

ΗΔΗΛΩΣΗΤΟΥΣΤΕΡΓΙΟΥΔΙΑΜΑΝΤΗ
«Από την αρχή δεν με άρεσαν κάποια

πράγματα, όπως η πρόσληψηπροπονητή
πριν ακόμη γίνουν οι εκλογές, καθώς και η
παρουσίαστα γραφεία της νέαςομάδαςως
άμεσουσυνεργάτη,τουμέχριπρότινοςδιευ-
θυντήτωνγραφείωντηςΠΑΕεπιπροεδρίας
τωνΚαρυπίδη-Παπαδόπουλου, τωνανθρώ-
πωνπουδιέλυσανστηνκυριολεξίατηνιστο-
ρική«Βασίλισσα»,τουΑντώνηΤσαλουχίδη.

Τοποτήρι ξεχείλισεστηχθεσινήσυνεδρί-
αση τουΔ.Σ., στην οποία έγινε η κατανομή
των αξιωμάτων.  Ζήτησα να αναλάβω ένα
πόστοστο οποίο θαμπορούσα ναανταπε-
ξέλθω,λόγωκαι της εμπειρίαςμουαπό την
ενασχόλησήμουστηνΠΑΕΒΕΡΟΙΑ,τονΦΙ-
ΛΙΠΠΟκαι τηνΓΕΒέροιας.Μουπροτάθηκε
η θέση του Γενικού Γραμματέα, στην οποία

λόγωφόρτουεργασίας,αλλάκαι τηςθέσηςμουως
πρόεδρος  τουΚΑΠΑ τουΔήμουΒέροιας , δεν θα
μπορούσανααντεπεξέλθωκαιτοέκαναγνωστό.

Δενθέλωνααναφέρωκάτιπαραπάνω.Εύχομαι
στηναγαπημένημαςομάδαναβρει τονδρόμο της
για κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα τοπετύχουν οι
άνθρωποιπουτηνδιοικούν.

Δεν πέρασαν ούτε τρεις 
μέρες και το νέο Δ.Σ του 
ΓΑΣ Βέροια έπεσε με τα 

μούτρα στην δουλειά αφού ο 
χρόνος είναι περιορισμένος ώστε 
να υλοποιήσουν με τον καλύτερο 
τρόπο τα σχέδια τους . Γενική 
πάντως ευφορία υπάρχει μεταξύ 
των φιλάθλων της Βέροιας που 
βλέπουν οτι και πάλι η Βασίλισσα 
του βορρά θα είναι στον ποδο-
σφαιρικό χάρτη αν και κάποιοι 
ήθελαν να την εξαφανίσουν.

Στην τελευταία συνεδρίασηπάντως ανα-
κοινώθηκανοιεπιτροπέςπουθαλειτουργούν
γιατηνκαλύτερηλειτουργίατουσυλλόγουενώ
όπως έγινε γνωστόπρόεδροςαναλαμβάνει ο
επιχειρηματίας ΣτέφανοςΑποστολίδης, αντι-
πρόεδρος ο γνωστός επιχειρηματίας Στέλιος
ΜειμαρίδηςκαιγενικόςΓραμματέαςοΓιάννης
Ασλανίδης, όλοι μεπροσφορά και αγάπη για
τηνομάδα.

Αναλυτικάοιεπιτροπέςκαιτοτεχνικότιμ

ΤΕΧΝΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΙωαννίδηςΓιάννης
ΜπίκαςΑχιλλέας
ΝούλαςΝίκος
ΤεχνικόςΔιευθυντής(ΜεταξάςΓιώργος)

Προπονητής ΟΥΕΦΑPROΠαπανώταςΝίκος,
ΑντώνηςΝατσιούραςάμεσοςσυνεργάτης-προπο-
νητήςΟΥΕΦΑΑ’,ΧατζάραςΑπόστολοςγυμναστής
-προπονητήςΟΥΕΦΑΑ’,ΧαλκιάςΔημήτρης -Σκά-
ουτερ-αναλυτής -προπονητήςΟΥΕΦΑΒ’,Γκίτκος
Θόδωροςπροπονητήςτερματοφυλάκων

ΕΠΙΤΡΟΠΟΗΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΣ-ΔΙΑ-

ΦΗΜΙΣΗΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΜεϊμαρίδηςΣτέλιος
ΜπίκαςΚωνσταντίνος
ΣισμανίδηςΚώστας

ΕΠΓΓΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΑΙΠΑΙΔΙΚΑΤΜΗΜΑΤΑ

ΑδαλόγλουΆρης
ΓεωργιάδηςΕυθύμιος-Μάκης
ΚουτσιώνηςΓιώργος
ΣισμανίδηςΓιάννης
ΧαρισιάδηςΜιχάλης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΔΗΜΟΣΙΩΝΣΧΕΣΕΩΝΚΑΙΤΥΠΟΥ
ΜπίκαςΚωνσταντίνος

Παραιτήθηκε ο Στέργιος Διαμάντης 
από το νέο Δ.Σ του ΓΑΣ Βέροια

«Μεταμούτραστηνδουλειά»
ηνέαΔιοίκησητουΓΑΣΒέροια

Συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές
Το τεχνικό τιμ της ομάδας

Ο Σύλλογος Παλαιμάχων ποδο-
σφαιριστών ΓΑΣ και ΠΑΕ 
Βέροια τις κρίσιμες ώρες που 

βίωσε η ομάδα μας μπροστά στον 
αφανισμό , από την πρώτη στιγμή 
πίστεψε και έδρασε με στόχο την επα-
ναδραστηριοποίηση του ΓΑΣ Βέροια 
, ως μοναδική λύση για το μέλλον 
της ομάδας. Μετά την χθεσινή Γενι-
κή Συνέλευση που ομολογουμένως η 
συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
, δηλώνουμε πολύ ικανοποιημένοι από 
το γεγονός οτι η βασίλισσα του βορρά 
στέκεται ξανά στα πόδια της.

Ταπιοθερμάευχαριστήριααξίζουνστηνπροσω-
ρινή διοίκηση και όλους όσοι έφεραν ειςπέρας το
δύσκολο έργο της διαφύλαξης και συντήρησης των
γηπέδωντηςΒέροιας,αλλάκαιτηνομικήπροσπά-
θειαπουοδήγησεστηνεκλογήτηςνέαςδιοίκησης.

Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας στην
νέα διοίκησηπου αποτελείται από καταξιωμένους
Βεροιώτεςεπιχειρηματίεςκαλήδύναμη.όπωςάλλω-
στετόνισεκαιονέοςπρόεδροςτουΓΑΣΒέροιαςκ.
ΣτέφανοςΑποστολίδηςοστόχοςείναι«μίαπόλη,μία
ομάδαμιαπαρέα»

Αυτόείναιπουχρειάζεταιηβασίλισσατουβορρά
να ξαναγεννηθεί ένα υγιέςποδοσφαιρικό κλίμα το
οποίοθαχαίρεταιόληηπόλη

ΜεεκτίμησηεκμέρουςτουΔ.ΣτουΣυλλόγουΠα-
λαιμάχωνποδοσφαιριστώνΓΑΣκαιΠΑΕΒέροιας

ΟΠρόεδροςΔημήτρηςΠαπατζίκος
οΓ.ΓραμματέαςΘωμάςΤρούπκος

ΣυγχαρητήριοΠαλαιμάχωνΒέροιας
ΓΑΣκαιΠΑΕΒέροιας

ΜπάσκετΒ’Εθνική
Ο Γιώργος Πονόπουλος στον Φίλιππο Βέροιας

Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος καλαθοσφαίρισης τουΑΠΣ
ΦίλιπποςΒέροιαςμεμεγάληχαράανακοινώνειτηνέναρξητηςσυνερ-
γασίαςτηςμετονΓιώργοΠονόπουλογιαέναχρόνο.

Ο21χρονοςαθλητής (27/6/1997),οοποίοςέχει καταγωγήαπότα
ΓιαννιτσάκαιείναιταυτόχροναφοιτητήςσταΤΕΙΛογιστικής,έχειύψος
1.95καιαγωνίζεταιστηνθέσητουsmallforward.

ΞεκίνησετηνκαριέρατουαπότονΜέγαΑλέξανδροΓιαννιτσώνκαι
έχειενσυνέχειαγια3σαιζόναγωνιστείστηνΒ´Εθνικήμετιςομάδες
τουΙωνικούΙωνίας(2015-16)καιτουΣτρατωνίου(2016-17,2017-18).

ΚαλωσορίζουμετονΓιώργοΠονόπουλοστηνοικογένειατουΦΙΛΙΠ-
ΠΟΥκαιστηνπόλη τηςΒέροιας και του ευχόμαστε ολόψυχα να έχει
μιαεπιτυχημένηχρονιάσεατομικόκαιομαδικόεπίπεδο.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό30-7-2018 μέχρι5-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
Νοσοκομείο, 2331351.100
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΚΥΠΡΑΙΟΥ 2331070.050
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΤΕΛΕΤΩΝΚΙΡΚΜΑΛΗΑΙΚ. 2331059003
ΤΕΛΕΤΩΝΑΦΟΙΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2331067400
ΤΕΛΕΤΩΝΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 2331071414
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: . .2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών . . . . .

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . .2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: . . . . . . .2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333350100
Δημοτολόγιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350150
Ληξιιαρχείο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350130
Πρωτόκολλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών. . . . . . . . . .2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Ο δεκαπενταύγουστος πλησι-
άζει, και στο Σέλι οι εκδηλώσεις
κορυφώνονται.Μετάτοπαγκόσμιο
στην Ρωσία το επόμενο μεγάλο
αθλητικόγεγονόςκαιόχιμόνοτης
χρονιάςθαλάβειχώραστηνΓκρα-
πατουΓκιζαρηστις12Αυγούστου
ώρα18:00ΝΑΠΑΡΤΙΑΝΟΙ εναντί-
ονΜΑΡΟΥΣΙΑΝΩΝ.

Τα δυο στρατόπεδα ετοιμάζο-
νται πυρετωδώς με συνεχείς κι-
νησιοθεραπείες στα 1500μ. υψό-
μετρο.

Τααίτιατηςαντιπαλότηταςτων
δυοπλευρώνπου τις είχε οδηγή-
σει παλιά σε πετροπόλεμο κάθε
δεκαπενταυγουστο χάνονται στα
βάθη τις ιστορίας. Τις τελευταίες
δεκαετίες μετά από διαπραγμα-
τεύσεις στις οποίες κύριο ρόλο
έπαιξε ο γνωστός Ναπαρτιανος
ΤάκηςΠαπατζίκος, οπαραδοσια-
κόςπετροπόλεμοςέχειμετατραπεί

σεποδοσφαιρικό αγώναπου δεν
υστερείκαθόλουσεθέαμα.

Τα όργανα έχουν ήδη αρχίσει,
αφορμήγιατηνφετινήκόντραδό-
θηκεστηνπρογραμματισμένηστις
28 Ιουλίουπορεία τωνΝαπαρτιά-
νωνπρος της τρύπα τουΜιχάλη,
πουβρίσκεταιστηνμεριάτηςΜα-
ρουσιας όπου «άγνωστοι» έριξαν
πέτρες.

Περισσότερα νέα από τα δυο
στρατόπεδαθα έχουμε τις επόμε-
νεςημέρες.

Δικαίωμασυμμετοχήςέχουν:
Οι άνω των 50 ετών και κάτω

των90ετώνκάτοικοιΣελίου, ιδιο-
κτήτεςοικοπέδωννόμιμωνκαιμη,
ερωτικοί μετανάστες και τσομπα-
ναρεοιάνωτων50αιγοπροβάτων.

Όσοι τηρούν τιςπροϋποθέσεις
και δεν έχουν ενημερωθεί να δη-
λώσουνσυμμετοχήστο τηλέφωνο
6972098538.

Πλησιάζει ο μεγάλος αγώνας 
στο Σέλι

Ναπαρτιάνοι-Μαρουσιάνοι

Φαρμακεία
Πέμπτη 2-8-2018

16:00-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.
ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

16:00-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124

19:00-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

21:00-08:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

Μόλις μία εβδομάδα έχει απομεί-
νει για την έναρξη τουΕυρωπαϊκού
ΠρωταθλήματοςΑνδρών/Γυναικών
στο Βερολίνο, το κορυφαίο γεγονός
τησεζόνγιατηνΓηραιάήπειρο.

Χθες  η ομοσπονδία ανακοίνωσε
τηνομάδαπουθαεκπροσωπήσει τη
χώραμαςστην24ηστάση,στηνιστο-
ρίατηςδιοργάνωσης.

ΗΒεροιώτισσαπρωταθλήτριαΣο-
φίαΥφαντίδουθαμετάσχειμόνοστον
Ακοντισμόπροσδοκώνταςσεμίακαλή
βολήπου θα της δώσει την μεγάλη
διάκριση.Είναιόμωςμίαμεγάλητιμή
γιατηνΒέροιακαιτοναθλητισμότης.

Τοπρόγραμμα
τηςΣοφίαςΥφαντίδου

4ηημέρα/Πέμπτη9/8

Πρωί
10.30 Δισκοβολία (Γ) πρ. Α΄-

γκρουπΑναγνωστοπούλου
11.00100μ.εμπ.7αθλου
11.30Μήκος(Γ)πρ.Αλεξούλη
11.50Υψος7αθλου
11.55110εμπ.(Α)πρ.Δουβαλίδης
12.00 Δισκοβολία (Γ) πρ. Β

΄γκρουπΑναγνωστοπούλου
12.30800μ.(Α)πρ.
13.30 Ακοντισμός (Γ) πρ. Α΄-

γκρουπΥφαντίδου
15.00 Ακοντισμός (Γ) πρ. Β΄-

γκρουπΥφαντίδου
Άν με το καλό προκριθεί ο τελι-

κόςθαγίνειτηνΠαρασκευήτοβράδυ
(21.25)

ΣτουςΠανευρωπαικούςτου
ΒερολίνουηΣοφίαΥφαντίδου

ΟιΑετοίΒέροιαςανακοινώ-
νουν την απόκτηση του Σω-
κράτηΧατζηχαρίση.Ο 26χρο-
νος (02/01/1992) αθλητής,
που μπορεί να αγωνιστεί με
την ίδια ευχέρεια στις θέσεις
1-2, είναι ηπρώτημεταγραφή
της ομάδας μας για τη σεζόν
2018/2019.

Τησεζόνπουολοκληρώθη-
κε αγωνίστηκε στονΑΣΠανε-
δεσσαϊκός στηνΑΕΚΑΣΚΕΜ,
ενώέχειμιασημαντικήπορεία
στο παρελθόν αγωνιζόμενος
κατά σειρά σεΑΟΚ Βέροιας,
Μαντουλίδη,ΦίλιπποΒέροιαςκαιΖα-
φειράκηΝάουσας.Έχει υπάρξει μέ-
λοςστιςΕθνικέςΠαμπαίδωνκαιΠαί-
δων ενώ είναι εν ενεργεία διαιτητής

εθνικών κατηγοριών.Ηδιοίκηση των
ΑετώνΒέροιας καλωσορίζει τονΣω-
κράτη στην ομάδα και του εύχονται
πρωτίστως υγεία και στη συνέχεια
ναδιάγει μια χρονιάμε επιτυχίες και
διακρίσεις.

Στους Αετούς Βέροιας
ο Σωκράτης Χατζηχαρίσης



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέρισμα
ρετιρέ120τ.μ.επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανα-
καινισμένο,ατομικήθέρμανση,ενεργειακότζάκι,
ηλιακόθερμοσίφωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικές
συσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετι-
μήευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙπαραθαλάσσιαοικόπεδαστο
ΚαστρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συ-
νεχόμεναστουςΝ.ΠόρουςΠιερίας) των200
τ.μ.,περιφραγμέναμε δίκτυα νερού και 8με-
τρους δρόμους. Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:
6932240774.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 αγροτεμάχια
σε Σταυρό και Μακροχώριον Ημαθί-
ας.Τοπρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστην
περιοχή «Σοφολιό» εμβαδού 14.750
τ.μ., αρδευτικό και το δεύτερο στη θέ-
ση «Γαβριάλογα» εμβαδού 9.750 τ.μ.
Τιμήσυζητήσιμη.ΠληροφορίεςκοΠαύλο
τηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηη οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796. Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

νοικιάζονταιδιαμερίσματα70 τ.μ.
2ΔΣΚWCμε40,00 ευρώ τηνη-
μέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμε-
ζονέτες70 τ.μ.2ΔΣΚWCεξοπλι-
σμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματα
από45τ.μ.έως70τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.Πληρ.τηλ.:
6944644220,6983204389&2374071607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρηση Fast-
Foodεπίτηςοδού
Εληάς σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οι-
κόπεδο 744 τ.μ.
στηΒέροια γωνια-
κό. Χτίζει 890 τ.μ.
Τηλ.:2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπί τηςοδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.: 6974326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας,δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχοςδεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρωςε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500τ.μ.μεελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5 στρ., στοΛουτρό
Ημαθίας, ποτιστικό, σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μπερές οροφοδιαμέρι-
σμα  2ου ορόφουστη
Θεσ/νίκη επί της οδού
Π. Καραμανλή, 200μ.
από το Ιπποκράτειο,
120 τ.μ., αποτελούμε-
νο από τρία υπνοδω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο&W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύ καλή τοποθεσία
μόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σαλοκοζίνα,
W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,
W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,ασαν-
σέρ28.000ευρώ.
-ΠωλείταιστοκέντροτηςΘεσ/νίκηςκοντάστοΤουρκικόΠροξενείο
γωνιακό κατάστημα190 τ.μ. με 190 τ.μ.πατάρι, νοικιασμένο600
ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείταιοικόπεδο1.200τ.μ.στηΛευκόπετραεντόςοικισμού,τιμή
9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείταιγιαεπένδυση3στρ.προςΛαζοχώριπριντιςγραμμέςμε
πολύμεγάληπρόσοψηστονκεντρικόδρόμο.Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο κέντρο
65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακόστηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος όροφος,
2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατάστασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανακαίνισης
ΠΔ150Β
-Πωλείταικατάστημα150τ.μ.στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου120.000
€ΠΚ169
-Πωλείταικατάστημα148τ.μ.επίτηςΘεσσαλονίκης,120.000€ΠΚ
172
-ΠωλείταιχωράφιστοτρίτοπόδιΧαλκιδικής3.780τ.μ.πρώτοστη
θάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι120τ.μ.σε1.250τ.μ.οικό-
πεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΕνοικιάζεταικατάστημαΚαρακωστή16,38τ.μ.ισόγειοκαι18τ.μ.
πατάρι400ευρώΕΚ98
-ΕνοικιάζεταιγραφείοΒερόης3,1οςόρ.,80τ.μ.,ατομ.θέρμανση,
καινούργιακουφώματα,πλήρωςανακαινισμένο,240ευρώΕΓ222
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως 1000 €
ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμεεξοπλι-
σμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ. 350 €
ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό200έως
300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείο σε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως 200 €
Ε217
-Ενοικιάζεταιγραφείοστοκέντρο27τ.μ.,2οςόροφοςμεW.C.150
€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως60 τ.μ. και42 τ.μ.
ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέλου200
€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνιακό.
Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή32.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα85τ.μ.επότηςΘεσ/νίκης30.000ευρώ.
-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων
μεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πολύκα-
λέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:
6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται αγροτεμάχιο
με δέντρα 7 ετών
πυκνής φύτευσης
στην Παλιά Λυκο-
γιάννη. Τηλ.: 6944
693222κ.Άγγελος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

Κωδ.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
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ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.
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Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΕΠΕΙΓΟΝ από επιχείρησηπουανα-
πτύσσεταιμεπροϊόνταάμεσηςανάγκης
από τον καταναλωτή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3
άτομασοβαρά,ηλικίας30έως45ετών
γιασυνεργασία.Πολύυψηλάεισοδήμα-
τα.Πληροφορίες:6987979453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1οςόροφος70τμαπέναντιαπό
τηνΑστυνομία, 2 δωμάτια, σα-
λόνι,κουζίνα,εσωτερικήαποθή-
κη,μεγάλαμπαλκόνια,τζάκικαι
αυτόνομη θέρμανση με ογκο-
μετρητή, ανοιχτό parking.Τηλ.
επικοινωνίας:6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1 στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα, νυχτερινό ρεύμα. Τηλ.:
6936204117.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος, 70 τ.μ. απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκικαιαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητή, ανοιχτό parking.
Τηλ .  επ ι κο ι νων ίας :  6937
243744.

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 150,00 ευρώ, γκα-
ράζ, αυλή, μεπανορανική θέα,
ηλιακό και τζάκι. Τηλ.: 23310
91663.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειο
μεW.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγό-
ωρη φροντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλισηστιςΒαρβάρες.Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-
γασία καμαριέραςκαι κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο
Ξένων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» κα-
θηγήτριαΑγγλικών.Βιογραφικά
αυτοπροσώπωςκατόπινραντε-
βούστοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός με μη-
χανάκι για εργασία εντός της
πόλης Βέροιας. Τηλ.: 6938
436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για με-
ρική απασχόληση σε οδοντια-
τρείο. Τηλ. επικοινωνίας: 6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣστηΒέροια.Τηλ.: 6982
643134. Ώρες επικοινωνίας 8
με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις γιαφροντί-
δαηλικιωμένηςκυρίαςστηΝά-
ουσα με δυνατότητα διαμονής
και το βράδυ. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας : 6992769850 (κα.
Βάσω)&2331093563(κος.Δη-
μήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώριΗμαθίας.Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery
μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-
γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ». Τηλ.: 6984 472747 κ.
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-

βιτόρα γιαπρωινή-απογευματι-
νή εργασία σε καφενειο-σπορτ
καφέ, στηνΠερικλέους 11 στη
Βέροια, περιοχή παλαιάςΜη-
τρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού

για ομαλή μετάβασηστην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με

το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφει-
ου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέ-
κλες, τραπέζι, τραπεζάκι, τρα-
πέζι πτυσσόμενο συσκέψεων,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ28τ.μ.luxεπιπλωμένο170€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ30τ.μ.10ετίαςεπιπλωμένο200€
ΕΛΗΑ30τ.μ.μεμπαλκόνι140€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.επιπλωμένοκαλόA/C180€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένοκαλό170€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.καλό,A/C,ντουλάπες140€
ΕΛΗΑ45τ.μ.15ετίαςεπιπλωμένομεA/C190€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.luxεπιπλωμένοατομικόςλέβητας270€
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.ντουλάπαατομικόςλέβητας160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.10ετιαςεπιπλωμένοατομικόςλέβη-
ταςθέαA/C250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.15ετίαςντουλάπεςκαλό200€
ΠΑΠΑΓΟΥ80τ.μ.12ετίαςατομικόςλέβηταςαποθήκη230€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.κόπλανκαλό180€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ρετιρέτζάκιθέαατομικόςλέβητας200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.12ετίαςθέαπάρκινγκ250€
ΠΑΠΑΓΟΥ85τ.μ.τζάκιατομικόςλέβηταςκαλό250€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.κόπλαν180€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ.ανακαινισμένοντουλάπεςκαλό260€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.15ετίαςατομικόςλέβηταςκλειστό
γκαράζ320€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.κόπλανατομικόςλέβητας200€
ΕΛΗΑ100τ.μ.επιπλωμένοκαλό350€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ110τ.μ.ευρύχωροκαλό200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες280€
ΠΑΠΑΓΟΥ120τ.μ.ατομικόςλέβηταςπάρκινγκ220€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. τζάκιατομικόςλέβηταςπάρκινγκ
θέα350€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ115τ.μ.8ετίαςμονοκατοικίατζάκιατομικός
λέβητας270€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.12ετίαςμονοκατοικίαlux300€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ200 τ.μ.μονοκατοικία επιπλωμένη τζάκι
θέα300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ25τ.μ.11.500€
ΡΟΛΟΪ28τ.μ.LUXανακαινισμένο&επιπλωμένο19.000€
ΚΕΝΤΡΟ35τ.μ.ανακαινισμένο11.500€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο17.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.20ετίαςκαλό16.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό27.000€

ΡΟΛΟΪ70τ.μ.ευκαιρία8.500€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€
ΡΟΛΟΪ80τ.μ.ευκαιρία15.500€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ90τ.μ.ανακαινισμένοκαλό38.000€
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.θέακαλό50.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.καλότζάκιανακαινισμένο46.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110 τ.μ. καλόανακαινισμένοντουλάπες
80.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ110τ.μ.ευκαιρία27.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130 τ.μ. 10ετίας luxθέα τζάκιπάρκινγκ
108.000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ170τ.μ.μεζονέτα58.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180 τ.μ.μονοκατοικίαμε2διαμερίσματα
62.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ75τ.μ.καλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ96τ.μ.καλό1.200€
ΓΗΠΕΔΟ100τ.μ.καλό320€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ150τ.μ.καλό900€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ220τ.μ.ισόγειο+220τ.μ.υπόγειοκαλό
1.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμονοκατ/iκατου200675000[i]
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚ250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,βμετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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ντουλάπα με κλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε
άριστη κατάσταση. Τηλ.:
23310 21210, Κιν.: 6978
004183.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-

ρουσίαστος καισυνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίςοικογ.
υποχρεώσεις με ιδιόκτητη
κατοικίαεντόςΒέροιας,ενδι-
αφέρεταιγιασοβαρήσχέση
μεκυρία47-55ετών,ευπα-
ρουσίαστησοβαρή,χωρίς
οικογ.υποχρεώσεις.Μόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:
6970648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς
ζητάει κυρία με σκοπό
το  γάμο,  χωρ ίς  υπο-
χρεώσεις. Τηλ.: 23310
26934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

κής  αν τ ιπροσωπε ίας
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟ
έως 12/2019, αξία 1.500
ευρώ.Τηλ.: 6974 876369
κ.Απόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-

γειο,50.000€(Η16)
•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
•ΟικόπεδοσταΑΣΩΜΑΤΑ1.200μμεθέα65.000€
(ΑΧ07)
•ΣτηνΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ4650μ,58μφάτσα,300μαπό
τηνάσφαλτο,χτίζει930τ.μ.36.000€(ΒΧ03)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)
•ΚΕΝΤΡΟ2χώροιμεWC30.000€(ΕΓ33)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟπλήρωςανακαινισμένομε εύκολη
πρόσβαση, χωρίς κοινόχρηστα,65τ.μ.μεπατάρι
20τ.μ.50.000€(ΑΝΑ03)
•ΣΤΟΡΟΛΟΙγραφείο2χώροι75.000€(ΕΓ15)
ΠωλούνταιΓκαράζ:
•Γκαράζ,κλειστόΣΤΟΤΣΕΡΜΕΝΙ,100τμ.,10.000€
(900)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,ατομική,
τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικέςσυ-
σκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,και-
νούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-
αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή
2007,80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντου-
λάπες,καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,

μεγάλοιχώροι230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
•Μακροχώρι120τμ,3Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,απο-
θήκη,τζακόσομπα,θερμοσυ.,200€(3Δ37)
•ΤΣΕΡΜΕΝΗ3Δ,ΣΛΚ,κόπλαν,πλακάκια,καιν.κου-
ζίνα,180€(3Δ35)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ3Δ,οροφοδιαμ.109τμ,ΣΛΚ,αποθήκη,
πυλωτή,αυτόνομηθερμ.απεριόριστηθέα320€(3Δ36)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙκαινούριο3ΔΣΛΚ,3κουφοτέςντου-
λάπες,ατομική,θέααπεριόριστη,5ος,παρκινκ280€
(3Δ34)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€

(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ40€
•ΓκαράζστοκέντροπεριοχήΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ50€
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,110τ.μ.250€(ΑΠ1)
•ΚΕΝΤΡΙΚΗαποθήκη,60τ.μ,200€(ΑΠ2).
•ΚΕΝΤΡΟ,αποθήκη280τμ.+100τμ.,ηαυλήμεσκέ-
παστρο.(ΑΠ3).

Επιλεγμένα ακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοΜακροχώρι,85τμ,2Δ,σα-
λοκουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€
(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,
79τμ,2Δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,
40.000€(2Δ145)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ
100τμ,μεγάλοσαλόνι,σεμικρήοικοδομή,65.000€
(2Δ143)

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:
2331068080,6973735020

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής 5 τόνους τηνώραδυ-

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.



Η ημέρα του «φορολογαριασμού» για τους Έλληνες και η 
ώρα της «λυπητερής» για τα νοικοκυριά έφτασε με το τέλος της 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών 
προσώπων. Άλλος ένας γολγοθάς φόρων ξεκινά για το επόμενο 
εξάμηνο, σύμφωνα με την  Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), η οποία με ανακοίνωσή της 
δημοσιοποιεί τις εκτιμήσεις της για την Αγορά και την τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων και νοικοκυριών: Στα 1.246 
ευρώ είναι ο μέσος φόρος για μήνα έως και τον Ιανουάριο 2019, 
ενώ από τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώνουμε δύο ή 
και τρεις φορολογαριασμούς με το συνολικό ποσό για φόρο ει-
σοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας να υπολογίζονται στα 
10,8 δις ευρώ.

Η ηλεκτρονική αυλαία του Taxisnet για τους περίπου 150.000 
φορολογουμένους οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωσή τους κυρι-
ολεκτικά την τελευταία στιγμή, έπεσε. Εξαίρεση αποτελούν οι 
φορολογούμενοι που επλήγησαν από την πύρινη λαίλαπα και ό-
σοι ανήκουν στις ΔΟΥ Παλλήνης και Ελευσίνας, οι οποίοι έχουν 
προθεσμία έως τις 30 Οκτωβρίου προκειμένου να υποβάλουν 
τη δήλωσή τους. 

Τα «e-ραβασάκια» πληρωμής φόρων για τους φορολογούμε-
νους ξεκίνησαν με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να κάνουν 
λογαριασμούς και να διαπιστώνουν ότι τους επόμενους μήνες 
δεν θα προλαβαίνουν να παίρνουν ανάσα από τις πληρωμές 
φόρων και τελών. Κάθε μήνα και μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 
θα πρέπει να πληρώνουν δύο με τρεις φορολογαριασμούς, 
πέραν των υποχρεώσεων του παρελθόντος όπως τις μηνιαίες 
δόσεις για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Σήμερα λοιπόν 31/7/18 έρχεται η πρώτη «λυπητερή», α-
φού είναι η τελευταία ημέρα πληρωμής της πρώτης δόσης του 
φόρου εισοδήματος που προέκυψε από την εκκαθάριση των 
φετινών δηλώσεων. Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα 
φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρο για τα 
εισοδήματα που απέκτησαν το 2017, ο οποίος αγγίζει τα 1.250 
ευρώ κατά μέσο όρο. Ποσό καθόλου αμελητέο για τα νοικοκυριά 
που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 
και αναγκάζονται να αφήνουν απλήρωτους φόρους στα τεφτέ-
ρια της Εφορίας γνωρίζοντας ότι απειλούνται από κατασχέσεις 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεσμεύσεις περιουσιακών 
στοιχείων.

Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς και μεγάλα φοροτεχνι-
κά γραφεία, κανείς δεν είχε καταλάβει το μέγεθος της καταιγίδας 
των φόρων και δυστυχώς το επόμενο έτος θα είναι ακόμα χειρό-
τερο. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται στο 100% του 
φορολογητέου εισοδήματος αντί του 85% σήμερα, εξέλιξη που 

θα περιορίσει ακόμα περισσότερο αυτά που τελικά απομένουν 
στους φορολογουμένους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αποφάσισαν 
τα τελευταία χρόνια να εγκαταλείψουν τη χώρα επειδή δεν έβρι-
σκαν δουλειά και δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα το πράξουν τα 
επόμενα χρόνια επειδή η φορολογία και οι εισφορές είναι τόσο 
υψηλές που δεν αξίζει να δουλεύουν στη χώρα μας. Μόνο από 
την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος οι φορολογούμενοι θα 
πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον 1,1 δισ. ευρώ ενώ σήμερα 
λήγει η προθεσμία και για την πληρωμή: 

-Της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος ατομικών επιχει-
ρήσεων. 

- Του ΦΠΑ από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις για τις συναλλαγές που είχαν στο δεύτερο 
τρίμηνο του έτους. 

Οι φόροι που έρχονται από σήμερα θα είναι απανωτοί με 
όλους τους λογαριασμούς μαζεμένους μέχρι και τον Ιανουάριο 
του 2019 που θα πρέπει να πληρώσουμε: 

1. Τον φόρο εισοδήματος που υπερβαίνει τα €3,1 δις ευρώ 
από νοικοκυριά και

2,65 δις ευρώ από τις επιχειρήσεις. Από τις σχεδόν 6,3 εκατ. 
φορολογικές δηλώσεις, 2.415.413 φορολογούμενοι διαπίστω-
σαν ότι θα πρέπει να πληρώσουν έξτρα φόρο για τα περσινά 
εισοδήματα. Στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων εν-

σωματώνονται όχι ένας αλλά μέχρι και πέντε 
διαφορετικοί φόροι: ο φόρος εισοδήματος, ο 
φόρος πολυτελούς διαβίωσης, το τέλος επι-
τηδεύματος 435 εκ. ευρώ, η ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης 1 δις ευρώ και η προκαταβολή 
φόρου 100%. Ο φόρος θα πρέπει να πληρω-
θεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις με τη πρώ-
τη μέχρι αύριο 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι 28 
Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως 30 Νοεμβρίου. 
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
σπάσουν σε περισσότερες δόσεις την πλη-
ρωμή του φόρου. Συγκεκριμένα, μπορούν είτε 
με την πιστωτική κάρτα σε 12 άτοκες δόσεις 
είτε με την πάγια ρύθμιση στην Εφορία των 
12 δόσεων με 5%. 

2.Τον ΕΝΦΙΑ ύψους €3,2 δις ευρώ. Ο Σε-
πτέμβριος είναι ο μήνας του ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος 
των ακινήτων θα υπολογιστεί φέτος με τις 
νέες αντικειμενικές αξίες και η καμπάνα θα 
χτυπήσει για σχεδόν 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακι-
νήτων οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν 
περισσότερο φόρο για την ακίνητη περιουσία 
τους σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα, για πε-
ρισσότερους από 200.000 ιδιοκτήτες το ρα-
βασάκι του ΕΝΦΙΑ θα είναι ιδιαίτερα βαρύ με 
την πρόσθετη επιβάρυνση να ξεπερνά ακόμη 
και τα 200 ευρώ. Οι μεγάλοι χαμένοι είναι 
οι φορολογούμενοι με μεσαία περιουσία. Η 
ακτινογραφία των νέων αντικειμενικών αξιών 
αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από 6,4 εκα-
τομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να 
πληρώσουν συνολικά 3,2 δις ευρώ. Ο φετινός 
ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε πέντε ίσες μηνιαίες 

δόσεις, η πρώτη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία τον 
Ιανουάριο 2019. 

3.Τα τέλη κυκλοφορίας 2019 θα πρέπει να πληρωθούν έως 
το τέλος του έτους, που όπως φαίνεται δεν θα έχουν κάποια αλ-
λαγή σε σχέση με αυτά που πλήρωσαν πέρυσι οι φορολογούμε-
νοι. Το συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας που θα πρέπει 
να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. ανέρχεται σε 1,2 δις ευρώ. 

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠκ.  Βασίλης Κορκίδης 
επισημαίνει: 

«...Τέσσερις στους δέκα φορολογουμένους με χρεωστικό 
εκκαθαριστικό σημείωμα καλούνται να πληρώσουν αυξημένο 
φόρο έως και 40%, ενώ δύο στους δέκα διπλάσιο φόρο. Επί-
σης, εκατομμύρια φορολογούμενοι και χιλιάδες επιχειρήσεις 
δεν έχουν μόνο τις τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά 
καλούνται κάθε μήνα να πληρώνουν δόσεις για παλαιότερες φο-
ρολογικές οφειλές τις οποίες έχουν τακτοποιήσει με τη ρύθμιση 
των 100-120 δόσεων και την πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων. 
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους στο α’ εξάμηνο του 2018 
ξεπέρασαν ήδη τα 5 δις ευρώ και ως εκ τούτου τα ερωτήματα 
που παραμένουν είναι δύο, αφενός κατά πόσο τα νοικοκυριά 
διαθέτουν τα χρήματα για να πληρώσουν και αφετέρου εάν οι 
επιχειρήσεις έχουν εισπράξει αυτά που τους οφείλονται ώστε να 
καταβάλουν εγκαίρως τους 6 φόρους, τους επόμενους 6 μήνες. 
Ήρθε η ώρα της «λυπητερής» για τους συνεπείς και η ημέρα 
του «ταμείου» για το κράτος με αποτέλεσμα, να «γονατίσει» η 
αγορά από τη στασιμότητα της κατανάλωσης λόγω υπερφορο-
λόγησης...» 
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Άλλος ένας Γολγοθάς φόρων ξεκινά για το επόμενο εξάμηνο…
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 

και Επιχειρηματικότητας: «Γονατίζει» η αγορά από τη 
στασιμότητα της κατανάλωσης λόγω υπερφορολόγησης
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