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΄Eγκλημα πάθους στην Κρύα Βρύση
38χρονος σκότωσε με καραμπίνα 

69χρονη που προσπάθησε να 
προστατέψει την εγγονή της από τα πυρά 

Ο δράστης μετά το οικογενειακό μακελειό αυτοπυροβολήθηκε

Άγγελος Γιαννάκαρος 
Από την Αυστραλία στην 

Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας 
για την εκπαίδευση 
των ομάδων ΟΠΚΕ 

και Δίωξης Ναρκωτικών

-Πολύ υψηλό το επίπεδο των Ελλήνων 
αστυνομικών, επεσήμανε στον ΑΚΟΥ 
99.6 ο εκπαιδευτής ειδικών δυνάμεων
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Η υποβάθμιση
των αστυνομικών τμημάτων 

οδηγεί στα χειρότερα…
  Με αφορμή το τραγικό συμβάν της ανθρωποκτονίας 
στην Κρύα Βρύση, ήρθε στην επιφάνεια το σοβαρό θέμα 
της υποβάθμισης αστυνομικών τμημάτων σε απλούς 
σταθμούς, που δυστυχώς όμως δεν μπορούν να παράσχουν 
υπηρεσίες αστυνόμευσης. Το γεγονός συζητήθηκε ζωντανά 
στην χθεσινή εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 
99.6, όταν παρενέβη τηλεφωνικά ο δημοσιογράφος από 
την Πέλλα Δημήτρης Τσουφλίδης. Το αστυνομικό τμήμα 
Κρύας Βρύσης, όπως και αντίστοιχα τμήματα στην Ημαθία, 
όπως π.χ. του Πλατέος έχουν υποβαθμιστεί και στην ουσία 
είναι οι περιοχές απροστάτευτες. Την στιγμή που έγινε η 
ανθρωποκτονία στην Κρύα Βρύση, στον αστυνομικό σταθμό 
βρισκόταν μόνο ένας αστυνομικός σε υπηρεσία, ο οποίος 
είχε αναλάβει υπηρεσία περίπου στις 6 το απόγευμα και 
θα παρέμενε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Κάποια στιγμή 
ο αστυνομικός σταθμός κλείνει το βράδυ για να κοιμηθεί ο 
αστυνομικός  και ενεργοποιείται σε περίπτωση που υπάρξει 
κάποιο συμβάν. Και όλα αυτά στην καρδιά της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε περιοχές που σφύζουν όχι μόνο από ζωή, 
αλλά και από εγκληματική δραστηριότητα. Η πολιτική και 
φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει άμεσα να επανεξετάσει 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τέτοιων περιοχών για να 
προλάβουμε τα χειρότερα…
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Αναμν. θαυματ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ,

Καλοδότης

Αιμίλιος Χειλάκης σήμερα 
στον ΑΚΟΥ 99.6

και Σωκράτης Πατσίκας,
για την «Αντιγόνη»

«Αντιγόνη» του Σοφοκλή απόψε στο θέατροΆλσους, σε
σκηνοθεσία τουΑιμίλιου Χειλάκη και τουΜανώληΔούνια,
μετάφραση του ΓιώργουΜπλάνα και πρωτότυπη μουσική
τουΣταμάτηΚραουνάκη.Στουςπρωταγωνιστικούςρόλους, η
ΑθηνάΜαξίμου,οΑιμίλιοςΧειλάκηςκαιοΣταμάτηςΣαράντης,
ενώστοχορόπαίζεικαιο«δικός»μας,βεροιώτης,Σωκράτης
Πατσίκας.

Για τηνπαράσταση θα μιλήσει σήμερα (10.30) οΑιμίλιος
Χειλάκηςστις «πρωινέςσημειώσεις» τηςΣοφίας Γκαγκούση
καιοΣωκράτηςΠατσίκαςστα«Λαϊκάκαιαιρετικά»(1.00-2.00
μ.μ.).

Τα εύσημα στα παιδιά
της Αστυνομίας

από έναν γνήσιο πατριώτη
Μεσυγκίνησημίλησεχθεςστηνραδιοφωνική εκπο-

μπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6, ο ελληνοαυ-
στραλόςΆγγελοςΓιαννάκαρος,«γκουρού»σταθέμα-
ταασφάλειαςκαιεκπαίδευσηςαστυνομικών.Εντύπωση
προκάλεσανοισυνεχείςευχαριστίεςτουκαιητιμήπου
αισθάνθηκεγια τηναποδοχήαπόπλευράςΑστυνομίας
τωνγνώσεωνκαιτιςεκπαίδευσηςπουπροσέφερεαφι-
λοκερδώς.Ένας γνήσιοςπατριώτηςπου ξεκίνησεαπό
την άλλη άκρη τουπλανήτη, με σκοπό ναπροσφέρει
κάτι στην αγαπημένη τουπατρίδα.Δεν σταμάτησε να
μιλά για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης τωνΕλλήνων
αστυνομικώνπουήταν τιμή και χαρά του να δουλέψει
μαζίτους.ΓνωρίζουμετιςεπιτυχίεςτηςΟΠΚΕκαιτηςο-
μάδαςδίωξηςναρκωτικώντηςπεριοχήςμας,αλλάόταν
το λέει και ένας τόσο έμπειρος εκπαιδευτής έχει άλλη
αξία.Αναγνώρισημεαυστραλιανήπιστοποίηση!

Δεύτερο «έμφραγμα» από νταλίκα
στη Μεγ. Αλεξάνδρου

Δεύτερο«έμφραγμα»μέσασελίγουςμήνες,γιατηνοδόΜεγ.Αλεξάνδρουστηνοποίαμπήκεκατάλάθοςμεγάλη
νταλίκακαιφράκαρετηνκυκλοφορία.

Τοπεριστατικό,γιαδεύτερηφορά,μάλλονθαπρέπειναμαςπροβληματίσει…
Πούτην«πατάνε»οιξένοιοδηγοίκαιμπαίνουνστοκέντροτηςπόλης,απότηΘερμοπυλώνκαιΜεγ.Αλεξάνδρου;
ΕίναιθέμαενημέρωσηςτουGPSήδίνουνλάθοςκατεύθυνσηοιπινακίδεςσήμανσης;
Αςαπασχολήσειοπροβληματισμόςτιςαρμόδιεςυπηρεσίες,διότιτοκυκλοφοριακόέμφραγμαπροφανώςθαεπα-

ναληφθεί…

«Πυρετός»γιατοΣαββατόβραδοτουΚυριάκου
στηΔΕΘ

Στην τελική ευθεία
έχουν μπει τα επιτε-
λεία τηςΝ.Δ. εν όψει
της 83ηςΔΕΘ,όπως
αναφέρει σε ανάρτη-
ση με τους συνεργά-
τες του ο Γραμματέας
της ΝΔΛευτέρηςΑυ-
γενάκης,που «τακτο-
ποιούν» τις τελευταίες
λεπτομέρειες των250
στοχευμένων επισκέ-
ψεων κλιμακίων στην
Περιφέρεια.

Όπωςτονίζειέχουν
προγραμματιστεί 17
κεντρικές εκδηλώσεις
σεόλουςτουςνομούς
της Β. Ελλάδας, 13
μεγάλες εκδηλώσεις
στο νομόΘεσσαλονί-

κηςκαιπάνωαπό100ομιλητές,μεκορύφωσητηνομιλίατουΚ.ΜητσοτάκητοεπόμενοΣάββατο.
«Πυρετός»λοιπόνστομηχανισμότηςΝΔπουανεβάζειταχύτητεςστοδρόμοπροςτηντηνπροεκλογικήόπωςεκτι-

μούν,ΔΕΘ…

Έσοέτοιμος
Δήμαρχε!
Καιπροσκοπικόμαντήλι

και καπελάκι και μπλουζάκι
παρέλαβε ο δήμαρχος Βέ-
ροιαςΚ. Βοργιαζίδης ως
ενθύμιο του προσκοπικού
διήμερου που έγινε στην
Καστανιά Βέροιας, καθώς
συμμετείχε και ο ίδιος, ό-
νταςπαλαιόςπρόσκοπος.

‘Εσο έτοιμοςΔήμαρχε!
Ποτέ δεν ξέρειςπότε θαα-
κουστεί άνωθεν, τοπαράγ-
γελμα…
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Τον Ελληνοαυστραλό  κ. Άγγελο Γιαννάκαρο, ειδικό σε θέματα α-
σφάλειας και εκπαιδευτή ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας, φιλοξένησε 
στο στούντιο, χθες Τρίτη, η εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» με τους 
Ζήση Μ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη, στον ΑΚΟΥ 99.6. 

Ο κ. Γιαννάκαρος μίλησε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ομά-
δων ΟΠΚΕ και Δίωξης Ναρκωτικών, που προσφέρει αφιλοκερδώς στην 
Ελληνική Αστυνομία. 

- «Έχω γεννηθεί στην Αυστραλία και η καταγωγή μου είναι από τη 
Νέα Φώκαια Χαλκιδικής. Έχω την  εταιρεία Phoenix Protection Services  
στην Αυστραλία και εκπαιδεύω τις αστυνομίες της Αυστραλίας και τμή-
ματα σαν της ΕΚΑΜ Ελλάδας. Έχω εκπαιδευτεί στο ισραηλιτικό και 
νατοϊκό σύστημα κι έχω εφαρμόσει ένα μεικτό σύστημα, που νομίζω ότι 
μπορεί να βοηθήσει και τις ειδικές μονάδες  στην Ελλάδα», είπε συστη-
νόμενος στο ακροατήριο . 

- Εκτός από την επαγγελματική σας δραστηριότητα στην Αυ-
στραλία που είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας, έχετε κι εσείς ο ίδιος 
κατάρτιση  για να εκπαιδεύετε ειδικές δυνάμεις…

- Ναι,  έχουμε ένα ωραίο εκπαιδευτήριο στη Μελβούρνη και κανονί-
ζουμε και δουλεύουμε πάνω  σε πολλά ρεαλιστικά σενάρια.

- Με την Βέροια τι σχέση έχετε; Τι ήρθατε να κάνετε εδώ;
- Είμαι τυχερός που γνώρισα τον κύριο Απόστολο Μούρτη, τον πρό-

εδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Ν. Ημαθίας. Πέρυσι μας κάλεσε στη 
Βέροια και κάναμε τρεις μέρες εκπαίδευση στην ομάδα ΟΠΚΕ. Για εμέ-
να ήτανε μεγάλη τιμή να παρευρεθώ εδώ πέρα και να δουλέψω με τα 
καλά, γερά παιδιά της ΟΠΚΕ με μεγάλη επιτυχία. Φέτος με κάλεσαν πά-

λι με έγκριση του Γενικού Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ για να παρέχω εκπαί-
δευση σ τις μονάδες ΟΠΚΕ και ομάδες ναρκωτικών όλης της  Κεντρικής 
Μακεδονίας, εκτός Θεσσαλονίκης . Ήταν επαναλαμβάνω τιμή για μένα 
και ήθελα να κάνω κάτι για τη χώρα μας.

- Εσείς από αυτή την ιστορία πήρατε χρήματα;
- Ούτε πέρυσι ούτε φέτος δεν πήρα χρήματα, μάλιστα ακόμη και τα 

έξοδα και τα εισιτήρια μου τα κάλυψα ο ίδιος. Είχα την επιθυμία να προ-
σφέρω αυτό ως δώρο στα παιδιά μας εδώ πέρα στην Αστυνομία. Αν 

κάνω μία τέτοια εκπαίδευση στην Αυστραλία, η αμοιβή μου είναι αναλό-
γως 400-500 δολάρια την ημέρα…

- Έχει τελειώσει το πρόγραμμα;
- Σήμερα τελειώσαμε και είχαμε συνολικά 6 νομούς. Εγώ εκπαίδευ-

σα την ΟΠΚΕ και τις ομάδες των Ναρκωτικών. Αυτή η χαρά που είχα να 
δουλέψω με τα παιδιά της Ελληνικής Αστυνομίας , που με δεχτήκαν και 
με αγκαλιάσανε, δεν πληρώνεται με τίποτα. Ήταν κι από τις δυο πλευ-
ρές ωραία.

- Πώς είδατε το επίπεδο της Αστυνομίας;
- Το επίπεδο της ΟΠΚΕ εδώ είναι πολύ υψηλό, πολύ δυνατό και η 

δυσκολία που βλέπω αφορά τον εξοπλισμό που αναγκάζονται να παίρ-
νουν μόνοι τους. Η άλλη δυσκολία , που δεν μου αρέσει, είναι τα αυτοκί-
νητα. Είναι παλιά, χαλασμένα και πολλές φορές πρέπει να διορθωθούν 
από τη δική τους τσέπη, από δωρεές και χορηγίες. Αυτό που μου έκανε 
εντύπωση είναι η αγάπη που έχουν τα παιδιά της Ελληνικής Αστυνομί-
ας για την δουλειά τους. 

- Η εκπαίδευση που κάνετε είναι θεωρητική ή εφαρμόζετε και 
κάποιες πρακτικές τεχνικές;

- Δουλέψαμε πολύ στο πρακτικό κομμάτι. Σενάρια ρεαλιστικά. Το 
κρίμα είναι ότι ενώ η σχολή εδώ στο Πανόραμα είναι πολύ ωραία, δεν 
την δουλεύουν. Είναι ένα τόσο καλό εκπαιδευτήριο και δεν έρχονται 
από τους γύρω νομούς να εκπαιδευτούν. Είναι από τις καλύτερες  ε-
γκαταστάσεις που έχω δει στον κόσμο. Και πρέπει να αναφέρω ότι στην 
σχολή είναι ένας πολύ δραστήριος επικεφαλής ο Διονύσης Κούγκας, ο 
οποίος έχει θέληση και οργάνωση για να εκπαιδευτούν τα παιδιά σας.

Στη Βέροια χθες ο Γενικός Γραμματέας 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ

Σταύρος Κουτσιουμπέλης: 
«Το τέλος των μνημονίων ήταν 
συμβολικό και όχι ουσιαστικό»

Την κατάργηση του  νόμου Κατρούγκαλου, ζητά η ΑΔΕΔΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η πορεία της Γέφυρας, 

η επέκταση του Νοσοκομείου
 και ο ιός του Δ.Νείλου

 στη χθεσινή συνεδρίαση
Τα προβλήματα των Σωματεί-

ων καθώς και μια ενημέρωση για 
θέματα που αφορούν τους δημό-
σιους υπαλλήλους της ΑΔΕΔΥ και 
τους στόχους, τις δράσεις και τις 
προοπτικές της, απασχόλησε η 
συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε το απόγευμα της Τετάρτης 
στην Εληά, ο Γενικός Γραμματέας 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΑΔΕΔΥ, κ. Σταύρος Κουτσιουμπέ-
λης και εκπρόσωποι του Νομαρ-
χιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ημα-
θίας, εν όψει των κινητοποιήσεων 
της ΑΔΕΔΥ σε συνεργασία με την 
ΓΣΕΕ, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 
στη ΔΕΘ. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσιου-
μπέλης ανέφερε ότι στις 30 Αυ-
γούστου, στο Γενικό Συμβούλιο 
που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, συζητήθηκε και το πρό-
γραμμα δράσης με αφορμή την 
20η Αυγούστου. «Το τέλος των 
μνημονίων ήταν συμβολικό και ό-
χι ουσιαστικό», τόνισε ο Γενικός 
Γραμματέας της Εκτελεστικής Ε-
πιτροπής της ΑΔΕΔΥ. «Το προ-
σωπικό μειώθηκε από 950.000 
σε 560.000 με επιπτώσεις σε δη-
μόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, 
αλλά και στην υγεία, την παιδεία, 
την αυτοδιοίκηση, τα προγράμματα βοήθειας στο 
σπίτι κτλ. Έχουν γίνει τεράστιες περικοπές της τά-
ξεως του 40% στο μισθολογικό κομμάτι. Από τα 25 
δισεκατομμύρια, το κονδύλι έπεσε στα 15 δισεκα-
τομμύρια και μειώνεται ακόμη». Στη συνέχεια, ο κ.  
Κουτσιουμπέλης αναφέρθηκε και στο αφορολόγητο, 
το οποίο από το 2017 έχει πάρει αντίστροφη πορεία 
κι έπεσε στις 8.600, ενώ, όπως σημείωσε, από το 
2020 θα πέσει στις 5.600. «Το ασφαλιστικό, ακόμη, 
είναι μία τεράστια βόμβα για τους εργαζομένους. 
Μετά από 40 χρόνια, εργαζόμενοι με πλήρεις ασφα-
λιστικές παροχές θα πάρουν συντάξεις πείνας».

Τέλος, δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να 
καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και να ενισχυ-
θούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι μέσα από ένα δίκαιο 
φορολογικό σύστημα, αλλά και από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι από 
την ΕΛΜΕ Ημαθίας, τον Σύλλογο Μονίμων Υπαλλή-
λων Στρατού Κεντρικής Μακεδονίας, τον Σύλλογο 
Εργαζομένων ΙΚΑ Νομού Ημαθίας και τον Σύλλογο 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημα-
θίας. 

ΕΛΛΗ ΠΟΛΑΚΗ

Προετοίμασε το κοι-
νό από πιθανούς σχολι-
ασμούς για την πορεία 
του έργου της γέφυρας 
Κούσιου ο δήμαρχος 
Κώστας Βοργιαζίδης, 
στην εκκίνηση της χθε-
σινής συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου 
Βέροιας. Ενημέρωσε ότι 
ο μεταλλικός σκελετός 
του έργου θα γίνει σε 
εργοστάσιο, θα είναι έ-
τοιμος σε 5-6 μήνες και 
θα τοποθετηθεί αμέσως 
μετά στο έργο, το οποίο 
θα συνεχιστεί επί της 
γέφυρας αμέσως μετά.

 Κάθοδος στην Αθήνα για την 
επέκταση του Νοσοκομείου

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη 
επίσκεψή του στο νοσοκομείο Βέροιας και τη συνά-
ντηση με τον διοικητή Δημήτρη Μαυρογιώργο, όπου 
συζητήθηκαν οι πολύ αργοί ρυθμοί του σχεδόν στα-
ματημένου έργου, όπως είπε, επέκτασης νοσοκο-
μείου (συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης το 2015). 
Ο κ. Βοργιαζίδης τόνισε ότι συμφωνήθηκε επίσκεψη 
διοικητή-δημάρχου στην Αθήνα για συνάντηση με 
τον αρμόδιο υπουργό κ. Σπίρτζη ώστε να επισπευ-
σθούν οι εργασίες.

Ο δήμαρχος συμπλήρωσε ότι το θέμα της έλ-
λειψης αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο θα λυθεί 
εντός του Σεπτεμβρίου με προσλήψεις δύο μονίμων 
γιατρών εντός του μήνα, ώστε να αρχίσουν να γίνο-
νται ξανά τακτικά χειρουργεία μετά από μήνες.

 Επίσημη «πρώτη» του Καγκελίδη
Ευχές από όλους στη συνεδρίαση, στον Αντώνη 

Καγκελίδη για την επίσημη «πρώτη» του ως επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη Πολιτών» της 
μείζονος μειοψηφίας.

«Δεν ήταν στις βλέψεις μου, ωστόσο δέχθηκα 
για να μην μείνει ακέφαλος ένας συνδυασμός που 
έφτασε σχεδόν στο 50% τη δεύτερη Κυριακή» τόνι-

σε ο κ. Καγκελίδης, υπενθυμίζοντας ότι είχε την ίδια 
θέση για δύο τετραετίες στον πρώην δήμο Δοβρά.

«Δεν έκανα ούτε κάνω στείρα αντιπολίτευση, πά-
ντα δικαιολογώ τις θέσεις μου. Όλοι υπηρετούμε τον 
δημότη…» σημείωσε. Στη συνέχεια ο κ. Καγκελίδης 
έδωσε συγχαρητήρια σε ΚΕΠΑ και ΔΗΠΕΘΕ για τις 
εκδηλώσεις τους στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κούτρας για ιό δυτικού Νείλου: Μηδενική 
σχεδόν η ωφέλεια των ψεκασμών 

Στην αύξηση των περιστατικών του ιού του δυ-
τικού Νείλου αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο γιατρός 
Χρήστος Κούτρας και στην ανάγκη μέτρων ατομι-
κής προστασίας μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε να 
έχουμε τον μικρότερο δυνατό αριθμό κρουσμάτων.

«Είναι ελάχιστη ή καθόλου η ωφέλεια των 
ψεκασμών που γίνονται...» υπογράμμισε ο για-
τρός, αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστα-
τικά που αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία στο νο-
σοκομείο Βέροιας με ασθενείς από Νεόκα-
στρο, Μακροχώρι, Κουλούρα κ.λπ., εφιστώντας 
την προσοχή σε όλες και όλους ιδίως τη νύχτα. 
«Τα κουνούπια του δυτικού Νείλου τσιμπούν και την 
ημέρα…» συμπλήρωσε ο έτερος γιατρός του δημο-
τικού συμβουλίου Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου.

Άγγελος Γιαννάκαρος 
Από την Αυστραλία στην Αστυνομική Ακαδημία Βέροιας για 
την εκπαίδευση των ομάδων ΟΠΚΕ και Δίωξης Ναρκωτικών

-Πολύ υψηλό το επίπεδο των Ελλήνων αστυνομικών, επεσήμανε στον ΑΚΟΥ 99.6 ο εκπαιδευτής ειδικών δυνάμεων
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Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας 
συγχαίρει τον  Όμιλο 

Φίλων Θεάτρου & 
Τεχνών  για τα  βραβεία 
Αξιόλογοι  Σύλλογοι, λειτουργούν και στα θεατρικά δρώ-

μενα της πόλης μας.
 Μέσα  από συγκροτημένα προγράμματα, προάγουν τη 

θεατρική τέχνη και γενικότερα την πολιτιστική ζωή του τόπου 
μας. Η ερασιτεχνική δημιουργία αναδεικνύει  περαιτέρω το 
καλλιτεχνικό δυναμικό της περιοχής μας.

Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας,  με τη 
συμμετοχή του στο 19ο πανελλήνιο Φεστιβάλ ερασιτεχνικού 
θεάτρου της Ορεστιάδας αναδείχτηκε σε πολυνίκη της διορ-
γάνωσης.

Η σκηνοθεσία, η κινησιολογία και οι φωτισμοί της Ναυσι-
κάς Στάθη,  οι  ηθοποιοί της ομάδας Δέσποινα Γιάγκογλου, 
Σπύρος Καραγιάννης και Κατερίνα Σαμαρτσίδου καθώς και 
η Ισαβέλλα Κωνσταντούδη με την ενδυματολογία  και την 
σκηνογραφία της, ανέδειξαν τη «Δεσποινίδα Τζούλια»  σε 
πολλές και υψηλές διακρίσεις   στο Φεστιβάλ της Ορεστιά-
δας:

• 1ο βραβείο κοινού καλύτερης παράστασης
• 1ο βραβείο σκηνοθεσίας στη Ναυσικά Στάθη
• Βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου στη Δέσποινα Γιάγκογλου
• 1ο βραβείο φωτισμού στη Ναυσικά Στάθη
• 2ο βραβείο κριτών καλύτερης παράστασης
• Ειδικός έπαινος κινησιολογίας στη Ναυσικά Στάθη
Η επιτυχία του Ομίλου έχει και την αντανάκλασή της σε 

κάθε συλλογικότητα πολιτισμού σε κάθε συμπολίτη, που 
κοπιάζει σεμνά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά  στο χώρο 
της τέχνης και αποτελεί εν τέλει τιμή και για το Δήμο της 
Βέροιας ! 

Αξίζει επίσης δημόσιος έπαινος και συγχαρητήρια στον 
πρόεδρο του Ομίλου κ. Δουλγέρογλου Γιώργο, στα μέλη του 
Δ.Σ. καθώς και στα μέλη του Ομίλου.

Ευχόμαστε και  νέες επιτυχίες!
Για το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας,

ο πρόεδρος 
Νίκος Μαυροκεφαλίδης 

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙ-
ΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΚΟΥΦΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑ-
ΝΤΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα    (τελευταία εβδομάδα Θερι-
νών προβολών 6-12/9)

Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.15 στην Θερινή 
αίθουσα

Σκηνοθεσία: Ζιλ Πακέ- Μπρενέρ
Σενάριο: Τζούλιαν Φέλοους, Τιμ Ρόουζ, Πράις, 

Ζιλ Πακέ-Μπρενέρ

Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ - THE NUN

Προβολές:  κάθε μέρα στις 21.00 
Σκηνοθεσία: ΚΟΡΙΝ ΧΑΡΝΤΙ
Σενάριο: ΓΚΑΡΙ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ
Ηθοποιοί: ΤΑΪΣΑ ΦΑΡΜΙΓΚΑ, ΜΠΟΝΙ ΑΑ-

ΡΟΝΣ, ΤΖΟΝΑΣ ΜΠΛΟΚΕΤ, ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΜΠΙΣΟΥ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ παρα-
κάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/9/18 - 12/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Τις διακρίσεις που έλαβε στο 19ο πανελλήνιο 
φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου της Ορεστιά-
δας, ανακοίνωσε ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου & Τε-
χνών Βέροιας. Διακρίσεις που, όπως αναφέρει ο 
Όμιλος, κοσμούν και τιμούν τη Βέροια φέρνοντας 
την στο προσκήνιο των θεατρικών ζυμώσεων 
σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι 
μια επαρχιακή πόλη μπορεί να ανεβάζει παρα-
στάσεις που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα 

τις επαγγελματικές, διατηρώντας παράλληλα τη 
ρομαντική αθωότητα και ανιδιοτέλεια του ερασι-
τεχνισμού.

Συγκεκριμένα το θεατρικό έργο «Δεσποινίς 
Τζούλια» του Ομίλου Φίλων Θεάτρου και Τεχνών 
Βέροιας απέσπασε:

· 1ο βραβείο κοινού καλύτερης παράστασης
· 1ο βραβείο για την σκηνοθεσία της Ναυσι-

κάς Στάθη

· βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμη-
νεία της Δέσποινας     Γιάγκογλου

· 1ο βραβείο για τον φωτισμό της Ναυσικάς 
Στάθη

· 2ο βραβείο κριτών καλύτερης παράστασης
· ειδικό έπαινο για την κινησιολογική επιμέ-

λεια της Ναυσικάς Στάθη
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σπύρος Καραγιάν-

νης ήταν υποψήφιος για το βραβείο Α΄ ανδρικού 
ρόλου και η Ναυσικά Στάθη για το βραβείο 
μουσικής επιμέλειας.

Ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Φί-

λων Θεάτρου & Τεχνών Βέροιας συγχαίρει 
δημόσια τους συντελεστές της παράστασης: 
Ναυσικά Στάθη (σκηνοθεσία-κινησιολογία), 
Ισαβέλλα Κωνσταντούδη (σκηνογραφία-εν-
δυματολογία), τους ηθοποιούς Δέσποινα 
Γιάγκογλου, Σπύρο Καραγιάννη, Κατερίνα 
Σαμαρτσίδου, καθώς και τα μέλη του Ομίλου 
για τη συμβολή στη μεγάλη επιτυχία.

Ευχαριστεί:
· την κριτική επιτροπή και την επιτροπή 

κοινού 
· το θεατρικό εργαστήρι Ορεστιάδας «Δι-

όνυσος» για τη φιλοξενία και το συγχαίρει για 
την άψογη διοργάνωση που προσέφερε.

· τους πολυπληθείς φίλους του Ομίλου, 
οι οποίοι με τις ευχές τους και τα μηνύματά 
τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, στή-
ριζαν τις προσπάθειες του.

Ειδικές ευχαριστίες στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας για την ευγενική παραχώρηση μέρους 
των σκηνικών και κοστουμιών.

Στο 19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας

Σάρωσε τα βραβεία 
η «Δεσποινίς Τζούλια» του Ομίλου 

Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι της Λέ-

σχης όσοι επιθυμούν να πάρουν 
μέρος στις φετινές περιόδους ια-
ματικών λουτρών να δηλώσουν 
συμμετοχή στα γραφεία της Λέ-
σχης μας. Γ΄ περίοδος 23-30 Σε-
πτεμβρίου. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 
90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.



Ο αναπληρωτής Το-
μεάρχης Οικονομικών 
της Νέας Δημοκρατίας, 
βουλευτής Ημαθίας, κ. 
Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, αναφορικά με 
την έκθεση του ΟΟΣΑ 
που ανακηρύσσει την 
Ελλάδα  πρώτη, ανά-
μεσα σε όλες τις χώρες 
του κόσμου, στην αύ-
ξηση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων κατά τη 
διετία 2015-2016, έκα-
νε την ακόλουθη δήλω-
ση:

«Η θλιβερή παγκό-
σμια πρωτιά της Κυβέρνησης του κ. Τσί-
πρα αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της  
παράλογης φορολογικής πολιτικής που 
ακολουθεί ο κ. Τσίπρας. Η επιλογή της 
Κυβέρνησής του να επιβάλει εξοντωτικούς 
φόρους καθηλώνει την οικονομία σε ασθε-
νική ανάπτυξη και οδηγεί στη φτωχοποίη-
ση όλο και περισσότε-
ρους πολίτες».

Συγκεκριμένα στην 
ολοκληρωμένη δήλω-
σή του ο βουλευτής Η-
μαθίας αναφέρει:

«Η έκθεση του Ο-
ΟΣΑ αποτελεί κόλαφο 
για την Κυβέρνηση 
του κ. Τσίπρα, η οποία 
επέβαλε τους περισ-
σότερους φόρους πα-
γκοσμίως, τη διετία 
2015-2016.

Η  θλ ιβερή  πα -
γκόσμια πρωτιά της 
Κυβέρνησης του κ. 
Τσίπρα αποτελεί μια 
ακόμη απόδειξη της  
παράλογης φορολογι-
κής πολιτικής που α-
κολουθεί ο κ. Τσίπρας. 
Η επιλογή της Κυβέρ-
νησής του να επιβάλει 
εξοντωτικούς φόρους 
καθηλώνει την οικονο-
μία σε ασθενική ανά-
πτυξη και οδηγεί στη 
φτωχοποίηση όλο και 
περισσότερους πο-
λίτες. Και αυτό, μά-
λιστα, τη στιγμή που 
διεθνώς καταγράφε-
ται η αντίστροφη τά-
ση, δηλαδή της μεί-
ωσης των φορολογι-
κών βαρών, τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο 

και για τους εργαζο-
μένους. 

Δυστυχώς, δεν 
πρόκειται για τη μόνη 
θλιβερή πρωτιά που 
καταγράφει η Ελλά-
δα με Πρωθυπουρ-
γό τον κ. Τσίπρα. Το 
2017 η χώρα μας 
αναδείχθηκε πρώτη, 
παγκοσμίως, στην 
μακρόχρονη ανεργία 
των νέων ανθρώ-
πων, με το θηριώδες 
ποσοστό 73%.

Πιθανώς, ο επό-
μενος στόχος του κ. 

Τσίπρα να είναι να αναδειχθεί παγκόσμιος 
πρωταθλητής στις κατασχέσεις και τους 
πλειστηριασμούς. Η Ελλάδα, όμως, δεν 
αντέχει άλλο. Η Νέα Δημοκρατία θα βάλει 
τέλος σε αυτόν τον παραλογισμό των εξο-
ντωτικών φορολογικών επιβαρύνσεων».  
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EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου και ο 

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριποτάμου ευχαριστούν θερμά τον 
κ. Λεωνίδα Ακριβόπουλο και την κα Νανά Καραγιαννί-
δου για την αμέριστη βοήθειά τους στην διοργάνωση μιας 
υπέροχης μουσικοχορευτικής βραδιάς με το συγκρότημα 
«Μπρατίμια».

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τριποτάμου
Χρήστος Τσανασίδης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ημερίδα για
 τις σύγχρονες 

προκλήσεις στον 
αγροτικό τομέα

Εκ των ομιλητών ο πρόεδρος της 
Διεπαγγελματικής Ημαθίας 

Χρ. Γιαννακάκης
Το Υπουργείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίμων και ο 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων - ΣΕ-
ΒΕ διοργανώνουν το Σάββα-
το 8 Σεπτεμβρίου στις 13.00 
στη ΔΕΘ (Συνεδριακό Κέντρο 
Ν. Γερμανός, Αίθουσα Α΄) στο 
πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης, ημερίδα 
με θέμα: «Η Εξωστρέφεια του 
Αγροτικού Τομέα: Οι Σύγχρονες 
Προκλήσεις».

Το πρόγραμμα των εργασιών έχει ως εξής:
Χαιρετισμοί
13.00 Σταύρος Αραχωβίτης, Υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων
13.10 Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Συνδέ-

σμου Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ
Ομιλίες
13.30 Προβλήματα εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Αγορά
Χρήστος Γιαννακάκης, Εκπρόσωπος Διεπαγγελματικής 

Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων
13.40 Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς και ποιες οι προοπτι-

κές της
Δημήτρης Μανώσης, Πρόεδρος ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ
13.50 Εξωστρέφεια στον τομέα του ελληνικού οίνου
Άγγελος Ιατρίδης, Οινοποιός, Διευθύνων Σύμβουλος, 

Κτήμα ΑΛΦΑ ΑΕ
14.00 Εξωστρέφεια: Σύμμαχος των ελληνικών εξαγω-

γών της επιτραπέζιας ελιάς
Χάρης Σιούρας, Γενικός Γραμματέας ΠΕΜΕΤΕ
14.10 Συνεργασία- Καινοτομία - Εκπαίδευση, Βασικοί 

παράγοντες για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού τομέα

Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης Ε-
μπορικής και Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραι-
ώς-Πρόεδρος  ΔΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

14.20 Τα Βαλκάνια και ο προνομιακός ρόλος της Κεντρι-
κής Αγοράς Θεσσαλονίκης.

Χαμπίδης Δημήτριος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Ερωτήσεις - Συζήτηση
Συντονιστής: Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέ-

ας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Τάσος Μπαρτζώκας 
για τις αλλαγές
 στην Παιδεία: 

«Ας σταματήσουν 
οι κύριοι 

του ΣΥΡΙΖΑ να
 πειραματίζονται

 με το μέλλον 
των παιδιών μας»

Για τις αλλαγές στην Παιδεία ο πολιτευτής της Ν.Δ. 
Τάσος Μπαρτζώκας, δήλωσε:

«Οι εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας αποτελούν 
ένα ακόμα μνημείο προχειρότητας και πεδίο εφαρμογής 
των ιδεοληψιών του ΣΥΡΙΖΑ! 

Επιστροφή στις 4 δέσμες, σχολές και απολυτήρια 
δύο ταχυτήτων, καθώς και απόφαση για την κατάργηση 
της διδασκαλίας της Λατινικής γλώσσας η οποία συνιστά 
συνέχεια στην υποβάθμιση των Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και ανεπανόρθωτο πλήγμα στον Πολιτισμό μας. 

Ας σταματήσουν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ να πειραματί-
ζονται με το μέλλον των παιδιών μας! Η Παιδεία απαιτεί 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό και όχι 
πισωγυρίσματα και επαναφορά στο παρελθόν!»

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Απ. Βεσυρόπουλος: 
Κόλαφος η έκθεση του 

ΟΟΣΑ για την Κυβέρνηση 
Τσίπρα με τους 

εξοντωτικούς φόρους 
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 Κάλεσμα 
καθηγητών/τριών 

για το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Νεότητας 
της Μητρόπολης

 
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτι-

κού Κέντρου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας. Ο σκοπός 
του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική 
(φροντιστηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μα-
θητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευ-
θυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 
2331022270 εσωτ. 8).

Aγρυπνία στην 
Αγία Παρασκευή Βέροιας

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας 
στις 9.00 μ.μ. θα τελεσθεί ιερά αγρυπνία επί τη εορτή Γεννήσεως της Υπεραγίας 
Θεοτόκου.                      

Φιλόπτωχος 
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας

Πρόσκληση σε 
Θεία λειτουργία

Η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Κυριών 
Βέροιας, καλεί τις 
συνδρομήτριες, τους 
φίλους και φίλες της, 
το Σάββατο 8 Σε-
πτεμβρίου 2018, 
στη θεία λειτουρ-
γία για το Γενέσι-
ον  της  Υπεραγίας  
Θεοτόκου, που θα 
τελεστεί στον ιερό 
ναό της Παναγίας 
Περίβλεπτου. 

Μετά τη λειτουρ-
γία θα προσφερθεί 
στο εκκλησίασμα κέ-
ρασμα, στα γραφεία 
της Φιλοπτώχου.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 

Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, αδελφού και θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

΄Eγκλημα πάθους στην Κρύα Βρύση
38χρονος σκότωσε 

με καραμπίνα 69χρονη που 
προσπάθησε να προστατέψει 
την εγγονή της από τα πυρά 

Ο δράστης μετά το οικογενειακό 
μακελειό αυτοπυροβολήθηκε

Συνελήφθη την 
Τρίτη 4 Σεπτεμβρί-
ου 2018 το βράδυ, 
από αστυνομικούς 
του Τμήματος Α-
σφάλειας Πέλλας, 
38χρονος ημεδα-
πός για ανθρωπο-
κτονία στην Κρύα 
Βρύση Πέλλας.

Τις λεπτομέρει-
ες για το τραγικό 
συμβάν μετέφερε 
σε τηλεφωνική ε-
πικοινωνία χθες με 
την εκπομπή  ΛΑΙ-
ΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ, ο 
συνεργάτης από την Πέλλα, Δημήτρης Τσουφλίδης. Ειδικότερα ανέφερε ότι στην 
Κρύα Βρύση λίγο μετά τις 21.30 το βράδυ της Τρίτης, εξελίχθηκε ένα έγκλημα πά-
θους. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε επιθυμία του δράστη να συνάψει σχέση 
με την 22χρονη κόρη του 48χρονου, η οποία δεν ενέδωσε και έτσι ο 38χρονος που 
κατάγεται από το Αγγελοχώρι Νάουσας, μετέβη στην οικία στην Κρύα Βρύση, όπου 
διαπληκτίστηκε με τον 48χρονο πατέρα και αφού αποχώρησε, επέστρεψε και πυρο-
βόλησε με κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα) προς το μέρος της οικίας, με αποτέλεσμα 
να προκαλέσει το θάνατο της 69χρονης γιαγιάς και να τραυματίσει τις δύο νεαρές 
εγγονές, την 22χρονη ελαφρά, την αδερφή της λίγο πιο σοβαρά και επίσης ελαφρά 
τον 74χρονο παππού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όταν πήγε οπλισμένος στο 
σπίτι της οικογένειας, μπήκε στην είσοδο του οικοπέδου και άρχισε να πυροβολεί, 
η 69χρονη γιαγιά, στην προσπάθειά της να προστατεύσει τις εγγονές της έβαλε το 
σώμα της σαν ανθρώπινη ασπίδα και δέχτηκε τις βολές του δράστη, που την τραυ-
μάτισε θανάσιμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για εννιά πυροβολισμούς.

Στη συνέχεια διέφυγε και περίπου 100 μέτρα από το σπίτι αυτοπυροβολήθηκε με 
την ίδια καραμπίνα, στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.  Εντοπίσθηκε 
από τον 48χρονο πατέρα και άλλους δύο φίλους του, οι οποίοι του προκάλεσαν σω-
ματικές βλάβες και συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην ίδια περιοχή.

Ο 38χρονος διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρου-
ρούμενος. Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών διακομίσθηκαν οι υπόλοιποι τραυματίες. Επι-
πλέον εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πέλλας.

Τετραήμερη 
εκδρομή 

της Φιλοπτώχου Βέροιας
                                                      
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, διοργα-

νώνει τετραήμερη εκδρομή, ( τρεις διανυκτερεύσεις) στη 
Σόφια, Μαύρη Θάλασσα: Μεσημβρία - Μπουργκάς- Αγ-
χίαλος- Σωζόπολη-Βάρνα-Αλατζά, Φιλιππούπολη, στις 
21-24 Σεπτεμβρίου 2018. Τιμή προσιτή. 

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:  2331064731, 
2331028937, 6938755785, 6946425960

Πανηγυρίζει η Ιερά 
Μονή Θεοτόκου 

Καλλίπετρας 

Η Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας πανηγυρίζει την 
απαρχή των εορτών, τη Γέννηση της Παναγίας μας. Για το 
λογο αυτο θα μεταφερθεί στη Μονή, η Μεγαλη Σταυροθηκη 
που περιεχει Τιμιο Ξυλο και τα λειψανα των Αγιων Αποστο-
λων και Ευαγγελιστων. 

Το εορταστικο τριημερο ξεκινα την Παρασκευη το α-
πογευμα με μεγα πανηγυρικό εσπερινο στις 7:00 και στη 
συνεχεια με βραδυνη λειτουργια εως τα μεσανυχτα. Το πρωι 
του Σαββατου δευτερη θεια λειτουργια 7-10:30. Το απο-
γευμα του Σαββατου ο εσπερινος με το Μεγα Μνημοσυνο 
των κτιτορων στις 18:00. Και την Κυριακη το πρωι 6-10:30 
η συναξη των γονεων της Παναγιας, Ιωακειμ και Αννης. Για 
την εξυπηρετηση των προσκυνητων και το Σαββατο και την 
Κυριακη το πρωι θα υπαρχει αστικο που θα αναχωρησει 
απο την αφετηρια στις 8:00. Η Σταυροθηκη με τα ιερα λειψα-
να των Αποστολων θα παραμεινει εως και την Κυριακη 16 
Σεπτεμβριου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 Αλεξάνδρεια  05-09-2018
Αριθ. Πρωτ.   17405

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ   ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  Δ. Κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
Την 17η Σεπτεμβρίου  του έτους 2018   ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 12:00 – 13:00  θα γίνει πλειοδοτική φανερή και 
προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάν-
δρειας για την εκμίσθωση των υπ΄αριθ.143 & 144 αγροτε-
μαχίων  της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες - κάτοι-
κοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.

Πρώτη επαναληπτική   ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2018  
ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορούν να συμ-
μετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Δεύτερη επαναληπτική ορίζεται η 1η Οκτωβρίου  2018 
ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμε-
τέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2333351304.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ



Αδειες οδήγησης
και παραλογισμός
Του Γιώργου  Καλογήρου

Το Υπουργε ίο 
Μεταφορών νομοθέ-
τησε, σχετικά πρό-
σφατα, αλλαγές στον 
τρόπο αναθεώρησης  
των διπλωμάτων ο-
δήγησης αυτοκινή-
των. Συγκεκριμένα 
οι νέες διατάξεις, 
μεταξύ άλλων, ορί-
ζουν ότι από την 1 
Σεπτεμβρίου 2018 
όσοι είναι άνω των 

74 χρόνων και θέλουν να ανανεώσουν την 
άδεια ικανότητας οδηγού, εκτός των άλλων, θα 
υποστούν εκ νέου εξέταση στην οδήγηση. Η 
εξέταση αυτή θα γίνεται χωρίς την παρουσία 
δασκάλου ( και συνεπώς όχι σε ειδικό αυτοκί-
νητο  Σχολής οδηγών αλλά  στο  αυτοκίνητο του 
ενδιαφερομένου).

Είναι αυτονόητο ότι η μη παρουσία δασκά-
λου και η εξέταση της  πορείας σε αυτοκίνητο 
που δεν διαθέτει τα εξαρτήματα ελέγχου της 
κίνησης του οχήματος στο δρόμο, καθιστά αυτή 
την διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι εξεταστές 
θεωρούν (εύλογα) ότι δεν μπορεί να γίνει εξέ-
ταση πορείας με αυτές τις προυποθέσεις και 
ότι ο Νόμος είναι ανεφάρμοστος. Στο μεταξύ το 
Υπουργείο έδωσε εντολή στις αρμόδιες τοπικές 
υπηρεσίες κάθε Νομού να δέχονται αιτήσεις 
και δικαιολογητικά για αναθεώρηση αδειών, 
χωρίς όμως να δίνουν στους ενδιαφερόμενους  
σχετικά σημειώματα παραλαβής με τα οποία θα 
μπορούσαν οι τελευταίοι να κυκλοφορούν νόμι-
μα με το όχημά τους.

Έτσι από την πρώτη Σεπτεμβρίου 2018 όσοι 
έχουν περάσει τα 74 χρόνια και έληξε η άδειά 
τους ικανότητας οδηγού, δεν μπορούν νόμιμα 
να οδηγήσουν αυτοκίνητο. 
Και η ευθύνη για αυτό βαρύ-
νει αποκλειστικά τους «σο-
φούς» του υπουργείου με-
ταφορών που συντάσσουν 
νομοσχέδια και αποφάσεις  
στο γόνατο.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρω-
ποι αυτής της κατηγορίας 
που χωρίς το αυτοκίνητό 
τους δεν μπορούν να δου-
λέψουν. Τις ζημιές που υ-
φίστανται ποιος θα τις πλη-
ρώσει? Και δεν είναι μόνο η 
δουλειά. Το αυτοκίνητο είναι 
απαραίτητο και για πολλές 
άλλες επείγουσες ανάγκες 
που έχουν σχέση ακόμα και 
με την ζωή μας.

Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώ-
νεται ότι, οι προληπτικοί ψεκασμοί ULV στις 
Τοπικές Κοινότητες Νεοκάστρου και Κεφα-
λοχωρίου, για τη μαζική καταπολέμηση των 
κουνουπιών και την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων υγείας από τον ιό του Δυτικού Νεί-
λου, θα πραγματοποιηθούν το βράδυ της 
Πέμπτης, 6 Σεπτεμβρίου 2018:

 - στις 22:30 στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου
- στις 24:00 στην Τ.Κ. Νεοκάστρου 
 και για περίπου 2 ώρες. 
Για προληπτικούς λόγους και προκει-

μένου να μην δημιουργηθεί ο παραμικρός 
κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, παρότι 
η ουσία που θα χρησιμοποιηθεί για τον 
ψεκασμό αποδομείται τάχιστα, θα πρέπει 

να ληφθούν υποχρεωτικά, από όλους τους 
κατοίκους των κοινοτήτων Νεοκάστρου και 
Κεφαλοχωρίου, τα ακόλουθα μέτρα: 

• Κατά την έναρξη του ψεκασμού μέχρι 
και μία ώρα μετά τον ψεκασμό απαγορεύ-
εται να κυκλοφορούν άνθρωποι. Ανάλογη 
μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα οικό-
σιτα ζώα. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των σπι-
τιών που βλέπουν στο δρόμο απ’ όπου 
θα περάσει το ψεκαστικό όχημα θα πρέπει 
να είναι κλειστά έως και μία ώρα μετά τον 
ψεκασμό. 

• Όλοι πρέπει να παραμείνουν στα σπί-
τια τους όσο διαρκεί ο ψεκασμός και να 
κλείσουν να κλιματιστικά. 

• Η μπουγάδα, τα παιδικά 
παιχνίδια και τυχόν τρόφιμα 
που βρίσκονται στις αυλές 
πρέπει να έχουν μαζευτεί πριν 
την ώρα του ψεκασμού και για 
μία ώρα μετά. 

• Τα ζώα πρέπει να απο-
μακρυνθούν ή να σταβλιστούν 
και να προφυλαχθούν τα μικρά 
τους, κατά τη διέλευση του ψε-
καστικού. 

• Οι μελισσοκόμοι θα πρέ-
πει να απομακρύνουν προσω-
ρινά τα μελισσοσμήνη από τις 
ψεκαζόμενες περιοχές.

• Σε τυχόν περίπτωση έκ-
θεσης στην ουσία του φαρμά-
κου, μπορεί ενδεχομένως να 
προκληθεί παροδικός εθισμός 
του δέρματος ή παροδικός ε-
ρεθισμός του αναπνευστικού 
συστήματος, ειδικά στα ευαί-
σθητα ή αλλεργικά άτομα. Στην 
περίπτωση αυτή συμβουλευ-
τείτε τον γιατρό σας, ή τηλε-
φωνήστε στο 210-5212054 και 
210-5212000. 
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 Εβδομάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής στη ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Η πρώτη και μεγαλύτερη Ακαδημία Ρομποτικής στο Νομό μας προ-

σκαλεί όλα τα παιδιά, από 6 έως 16 ετών, να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕ-
ΑΝ εισαγωγικά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα Lego WeDo 2 
και Lego Mindstorms EV3.

 Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλήρες 
δίωρο μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο οποίο θα γνωρίσουν με 
βιωματικό τρόπο τη λειτουργία των Ρομπότ. Στη συνέχεια μέσα από 
παιχνίδι με τουβλάκια Lego θα κατασκευάσουν το δικό τους ρομποτάκι 
και θα το προγραμματίσουν δίνοντας κίνηση και ζωή στη δική τους κατα-
σκευή. Ο μόνος περιορισμός θα είναι η φαντασία τους.       

Η εβδομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής θα υλοποιηθεί από 13 έως 19 
Σεπτεμβρίου, καθημερινά  σε απογευματινά τμήματα και το Σάββατο σε 
πρωινά τμήματα

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο site www.
dictiosi.gr και στη γραμματεία της σχολής.

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι ολιγομελή και ανάλογα με 
τις ηλικίες των παιδιών. 

Κάθε μαθητής που θα παρακολουθήσει τα δωρεάν μαθήματα θα 
κερδίσει εκπτωτικό κουπόνι 10% για την εγγραφή του στα τμήματα της 
Ακαδημίας Ρομποτικής που θα ξεκινήσουν στη σχολή μας. 

Η Ακαδημία μας διαθέτει σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους και 
εξοπλισμό LEGO. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε ακο-
λουθούν τα περιγράμματα σπουδών της LEGO EDUCATION, παγκόσμιο 
ηγέτη στη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επίσης ενσω-
ματώνουνε στην εκπαιδευτική διαδικασία το πρότυπο μάθησης STEM 
(Science – Technology – Engineering – Mathematics) μέσα από ευφά-
νταστα σενάρια επίλυσης προβλημάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2331022335
Ηλεκτρονική εγγραφή:
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/item/122-εβδομά-

δα-εκπαιδευτικής-ρομποτικής-με-δωρεαν-μαθήματα.html

Στο ΝΟΗΣΙΣ το «ΑΤΟΜ- 
Ανθρωπόμορφο ρομπότ» του μαθητή 
Π. Γιαλαμά από το Γυμνάσιο Κοπανού

Μια πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο 
μαθητής του Γυμνασίου Κοπανού ς , κα-
θώς η εργασία «ΑΤΟΜ- Ανθρωπόμορφο 
ρομπότ» που παρουσίασε στο Μαθητικό 
Συνέδριο Πληροφορικής θα παρουσιαστεί 
μετά από πρόσκληση του κέντρου Επιστη-
μών και Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) στην ΔΕΘ 
στο Περίπτερο 14 μαζί με άλλες διαδραστι-
κές και καινοτόμες εφαρμογές ρομποτικής, 
αυτοματισμού και πληροφορικής, που έ-
χουν κατασκευάσει μαθητές.

Ο Παναγιώτης συνοδευόμενος από την 
καθηγήτρια πληροφορικής κ. Βασιλική Λα-
ζάρου θα παρουσιάζει τις δυνατότητες του 
ρομπότ «ΑΤΟΜ»  τα επόμενα δύο Σαββα-
τοκύριακα.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για τους 
εκπαιδευτικούς από το να βλέπουν τους 
μαθητές τους να διακρίνονται και να προ-
οδεύουν μέσα από τον προσωπικό τους 
αγώνα.

Ψεκασμοί σήμερα το βράδυ
σε Κεφαλοχώρι και Νεόκαστρο



ΝίκησεκαιτηνΑΕΠ
ΚαραγιαννίωνηΒΕΡΟΙΑ

Καρέ φιλικών νικών συμπληρωσε η ΒΕΡΟΙΑ, η οποία το απόγευμα 
της Τετάρτης 

(5/9) επικράτησε 
και της ΑΕΠ 

Καραγιαννίων με 
2-0 στο γήπεδο 

Ξηρολίμνης 
Κοζάνης. Τα 

δύο τέρματα των 
κυανέρυθρων 
σημείωσαν στο 

36’ ο Σοφιανίδης 
με κοντινό πλασέ 

και στο 70’ ο 
Σκαθαρούδης 
με πέναλτι. Να 
σημειωθεί ότι οι 
Βεροιωτες είχαν 
και δύο δοκάρια 
στην αναμέτρηση, 
ενώ ένα είχαν και 
οι γηπεδούχοι.

CMYK
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Ο Μίχαελ Σκίμπε υπο-
στήριξε ότι υπολογίζει 
στους Βασίλη Τοροσί-

δη και Ανδρέα Σάμαρη παρότι 
δεν έχουν λεπτά συμμετοχής 
στα πόδια τους και ότι στό-
χος της Εθνικής Ελλάδας 
στο Nations League είναι η 
πρωτιά του ομίλου. Ο Μίχαελ 
Σκίμπε μίλησε στους δημοσιο-
γράφους ενόψει της προετοι-
μασίας της Εθνικής Ελλάδας 
για τις υποχρεώσεις της στο 
νεοσύστατο Nations League.

Τοαντιπροσωπευτικόσυγκρότημααρ-
χίζειτουςαγώνεςγιατον2οόμιλοτης3ης
κατηγορίας με αντίπαλο τηνΕσθονίαστο
ΤαλίνκαιεξήγησεότιστόχοςτηςΕλλάδας
είναιηπρωτιά(μαζίμεΕσθονία,στονόμι-
λοβρίσκονταικαιοιΟυγγαρία,Φινλανδία).

«ΤοNations League είναι μια διοργά-

νωσηπου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία για
πρόκρισηστην τελικήφάση.Εμείςθέλου-
με να κατακτήσουμε την 1η θέση για να
ανέβουμε στη 2η κατηγορία και να διεκ-
δικήσουμε μέσω της διοργάνωσης την
πρόκρισηστηντελικήφάση.Είμαστεέτοι-
μοι ναπαίξουμεσε αυτή τη διοργάνωση.
Θέλουμεναταπάμεκαλάώστεναευχαρι-
στήσουμεκαιτονκόσμο.Είμαστεδυνατοί,
έχουμεμιακαλήομάδα».

ΧωρίςΜήτρογλου,Ζέκα,Μπακάκη
ηπροπόνηση

Στο αγωνιστικό σκέλος, η προπόνη-
ση στις εγκαταστάσεις τουΑγίου Κοσμά
πραγματοποιήθηκε δίχως τρεις παίκτες.
ΟιΖέκακαιΜπακάκηςέμεινανεκτόςπρο-
γράμματος λόγωπροβλημάτων τραυματι-
σμούπουαποκόμισαναπό τις υποχρεώ-
σεις με τουςσυλλόγους τους, ενώοΚώ-
σταςΜήτρογλου αισθάνθηκε ενοχλήσεις
και δεν ρίσκαρε ναπροπονηθεί.Επιπρο-
σθέτως, ο ΣωκράτηςΠαπασταθόπουλος
αποχώρησε από το δίτερμα για λόγους
αποφόρτισης.

Ο Άρης Παλαιοχωρίου 
ανακοίνωσε σήμερα 
την απόκτηση του 

Κώστα Βασιλείου. Ο έμπει-
ρος αμυντικός αγωνιζόταν 
πέρυσι με την ομάδα του 
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, ενώ 
έχει αγωνιστεί στο παρελ-
θόν πάλι με την ομάδα του 
Παλαιοχώριου, όπως και με 
αυτή της Δόξας Λιανοβερ-
γίου.

Στηνανακοίνωσήτηςηδιοίκησητου
Άρη αναφέρει: «Κώστα καλωσόρισες
στηνομάδαμας.Ναέχειςμιακαλήκαι
επιτυχημένηαγωνιστικήχρονια».

Μίχαελ Σκίμπε: «Υπολογίζουμε 
σε Τοροσίδη, Μπακάκη

και Σάμαρη»

ΑπέκτησετονΚώσταΒασιλείου
τοΠαλαιοχώρι

«Φουντώνει» η κόντρα ανά-
μεσα στις δύο πλευρές. Να 
διευθετήσει τις υποχρεώσεις 

της τελευταίας διετίας ζητά η διοίκηση του 
ερασιτέχνη από την ΠΑΕ. Μάλιστα, έστει-
λε εξώδικο, με το οποίο ενημερώνει πως 
περιμένει να καταβάλει χρήματα, τα οποία 
αφορούν υποχρεώσεις των δύο τελευταί-
ων ετών!
Τοποσόπουζητάο ερασιτέχνης είναι για τιςασφαλι-

στικέςεισφορέςπροσωπικούτηςΠΑΕ,πουπληρώθηκαν
την σεζόν της Γ΄ Εθνικής από τον ερασιτέχνη, αλλά και
για τη χρήσηρεύματος την τελευταία διετία.Παράλληλα,
ενημερώνει ότι η ομάδα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί
το γήπεδο γιαπροπονήσεις, αλλάμόνο για τις επίσημες
υποχρεώσειςτης.ΌλααυτάκιενώησυμμετοχήτηςΠΑΕ
ΑπόλλωναΠόντουστηFootballLeagueβρίσκεταιστονα-
έρα.Ηαπάντησηθαπρέπειναδοθείστιςεπόμενεςπέντε
μέρες, ενώσύμφωναμεπληροφορίες, εξετάζεται και το
ενδεχόμενοτηςμετακόμισηςστοΚαυτανζόγλειο.

πηγή: metrosport.gr

Εξώδικο του ερασιτέχνη στην ΠΑΕ Απόλλων!
ΣτοναέραησυμμετοχήτηςΚαλαμαριάς
στοΠρωτάθληματηςFootballLeague



Φιλικό παιχνίδι με την ομάδα της ΧΑΝΘ 
θα δώσει ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ, στα πλαίσια 
της προετοιμασίας, λίγες μέρες πριν 

την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο 
αγώνας θα διεξαχθεί στο Φιλίππειο κλειστό 

Γυμναστήριο στη Βέροια την 
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 και 
ώρα 16:00.

Η διοίκηση της ομάδας καλεί όλους
τους φιλάθλους να τιμήσουν με τηνπα-
ρουσία τους την φιλική αναμέτρηση του
ΦΙΛΙΠΠΟΥμετηνΧΑΝΘ!

CMYK
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Τους νεαρούς αθλητές στίβου, 
Ελένη Ιωαννίδου και Άνθιμο 
Κελεπούρη, οι οποίοι συνοδεύ-

ονταν από τον προπονητή τους Νίκο 
Κελεπούρη, δέχτηκε, το πρωί της 
Τρίτης 4 Σεπτεμβρίου 2018, ο Δήμαρ-
χος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργι-
αζίδης. Η επίσκεψη πραγματοποιή-
θηκε εν όψει της συμμετοχής των 
αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νεότητας που θα πραγματοποιηθούν 
5-21 Οκτωβρίου 2018 στο Μπουένος 
Άιρες της Αργεντινής όπου η Ελένη 
Ιωαννίδου θα αγων ιστεί στα 800μ. 
στην κατηγορία των Κορασίδων ενώ 
ο Άνθιμος Κελεπούρης στα 5.000μ. 

βάδην στην κατηγορία των Παίδων. 

ΟΔήμαρχος συνεχάρη και τους δυο αθλητές
γιατηνπρόκρισήτουςστουςΟλυμπιακούςΑγώνες
Νεότητας, σημειώνονταςπως η συμμετοχή τους
στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός αποτελεί μεγάλη
τιμήγια τηνπόληκαιγια τολόγοαυτόθαπρέπει
να νιώθουν διπλάπερήφανοιπου εκπροσωπούν
τηΒέροιακαιτηνΕλλάδαστουψηλότεροαγωνιστι-
κόεπίπεδο.

Από την πλευρά τους, ο προπονητής και οι
αθλητές ευχαρίστησαν τόσο τοΔήμαρχο όσο και
τονΠρόεδρο τουΚΑΠΠΑ, ΣτέργιοΔιαμάντη, για
τηνέμπρακτηυποστήριξητηςπροετοιμασίαςτους
απότοΔήμοηοποίαέλαβεχώραμετημορφήχο-
ρηγίαςαθλητικούυλικούαπότοΚΑΠΠΑτουΔήμου
Βέροιας.

Τέλος,οκ.Βοργιαζίδηςευχήθηκευγείακαικαλή
επιτυχίαστουςνεαρούςαθλητέςστηνπροσπάθεια
τουςνεεπιτύχουντουςστόχουςτους.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική 
Επιτροπή Διαιτησίας ο Στέ-
φανος Αγγελίδης θα αντικα-

ταστήσει τον Γιώργο Μπεμπέτσο, ο 
οποίος παραιτήθηκε, λόγω των νέων 
του απαιτητικών καθηκόντων (ανέλα-
βε Διευθυντής στην Εθνική Ολυμπιακή 
Ακαδημία). Να ευχηθούμε στον αγαπη-
τό συμπολίτη μας και πάντα ανήσυχο 
Γιώργο Μπεμπέτσο και εις ανώτερα.!

ΈτσιησύνθεσητηςΚΕΔδιαμορφώνεταιωςεξής:
Πρόεδρος:ΣωτήρηςΜίγκας

Μέλη:ΓιάννηςΜεϊμαρίδης,ΣτέφανοςΑγγελίδης

Ηανακοίνωση
«Η  Κεντρική ΕπιτροπήΔιαιτησίας ανακοινώ-

νει πως έκανε δεκτή την παραίτηση του Γιώργου
Μπεμπέτσου από μέλος της, δεδομένου των νέ-
ων του απαιτητικών καθηκόντων.ΟΠρόεδρος της
ΚΕΔΣωτήρηςΜίγκαςτονευχαριστείγια τηνάψογη
συνεργασία τους και του εύχεται κάθε επιτυχία σε
επαγγελματικόκαιπροσωπικόεπίπεδο.

Νέο μέλος στην Κεντρική ΕπιτροπήΔιαιτησίας
αναλαμβάνειοdelegate,πρώηνδιαιτητήςκαιταμίας
τουΣυνδέσμουΔιαιτητώνΔυτικήςΜακεδονίας, Στέ-
φανοςΑγγελίδης.

Τονκαλωσορίζουμεκαιευχόμαστεναέχουμεμία
αγαστήσυνεργασία.

ΕκτηςΚΕΔ/ΟΧΕ»

Νεαροί αθλητές του στίβου στο Δήμαρχο 
Βέροιας ενόψει της συμμετοχής τους 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας

ΑγγελίδηςαντίΜπεμπέτσου
στηνΚΕΔτουχαντμπολ

Φιλικό με ΧΑΝΘ την 
Κυριακή (9/9) ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό3-9-2018 μέχρι29-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

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

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

Ξεκινάεικαιεπίσημαηαγωνιστικήχρονιάγιατονπρωτα-
θλητήΕλλάδαςΝίκοΤουλίκατουσωματείου«Αιγές»,μετον
νέο τουπροπονητήΝίκο Γιαννουλάκη.ΟΝικόλας υπό την
καθοδήγησητουέμπειρουκαικαταξιωμένουπροπονητήθα
συμμετάσχειμέχριτέληΔεκεμβρίουστοπλαίσιοτηςπροετοι-
μασίαςτουστουςπαρακάτωαγώνες.

-2οςΑλεξανδρινόςΑγώναςΔρόμου(10χλμ)
-ΝυχτερινόςΗμιμαραθώνιοςΘεσσαλονίκης(5χλμ)
-ΔιεθνήςΜαραθώνιοςΑθήνας (10χλμ) με τηMarathon

TeamGreeceτηςΜαρίαςΠολύζουγιατοΌραμαΕλπίδας.
ΗχρονιάθακλείσειμετονΦιλίππειοΔρόμοτων15χλμ.
ΟτελικόςστόχοςείναιτοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΣτίβου

2019τηςΕΑΟΜΑμεΑστα5και10χλμστηνκατηγορίαΤ20
καιάλλημιασυμμετοχήέκπληξη.

Μεπροπονητήτον
ΝίκοΓιαννουλάκη
γιανέεςεπιτυχίες
οΝίκοςΤουλίκας

Φαρμακεία
Πέμπτη 6-9-2018
13:30-17:30 ΑΥΓΕ-

ΡΟΠΟΥΛΟΥ   ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
26 (6οΔημοτικόσχολείο)
23310-29101

21:00-08:00ΚΑΛΟΥ-
ΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ)
23310-27507
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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.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ε τών  πυκνής
φύτ ευσης  σ την
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερί-
σματα, ισόγειο και 1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80 τ.μ., μεαυλήκαι τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαιτιμήευκαιρίας
58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-
τια στο κέντρο μέχρι
«Παπάκια»,1ουή2ου
ορόφου, με ασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνι-
σημέχρι40.000ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 24.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδι-
ώτη καινούργιο κατά-
στημα45τ.μ.στηνοδό
ΚεντρικήςτηςΒέροιας,
δίπλα στο Επιμελητή-
ριο, μεπατάρι 30 τ.μ.
(ενοικιασμένο). Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξηςσεκαλήτμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσιτ ικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080 &
6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρηση γυμναστή-
ριο στη Βέροια, πλή-
ρως εξοπλισμένο, εν
ενεργεία. Τηλ.: 6976
057340.

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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΜΑΙ  για άμεση
ενο ικ ίαση δ ια-
μερίσματος και
μελλοντ ικά γ ια
την αγορά του εν
λόγω χώρου. Ζη-
τάω διαμέρισμα
άνω των 100 τε-
τραγωνικών, ανα-
καινισμένο φουλ
έξτρακαιμεγάλες
βεράντες.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937
226565.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κο-

μπλέ επιπλωμένηγκαρσονιέρα29 τ.μ.,μι-
κτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα
καιμπάνιο , 1οςόροφος ,μεανεξάρτητη
θέρμανση ,A/Cκαι ελάχιστα κοινόχρηστα
μόνο180€.

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€.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,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.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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€.

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80τ.μ., ισόγειο ,κομπλέεπιπλωμένο ,κα-
τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναι άψογα συντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ.24103ΕΛΗΑ , επί τηςΕληάς ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα80 τ.μ., κατασκευή
1976,2υ/δ,σαλόνι,μεκαινούργιακουζίνα,
2οςόροφος,ανακαινισμένομερικώς ,σε
καλήκατάσταση,σεοικοδομήπολυτελούς
κατασκευής ,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμε διπλά τζάμια, διαθέτει , κεντρική
θέρμανσηπετρελαίουπου λειτουργεί , με
ανελκυστήρακαινούργιο,240€,Αποκλειστι-
κήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Θαείναιελεύθεροαπό1/10/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

Κωδ.12778ΑΝΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙενοικιά-
ζεταικομπλέεπιπλωμένηγωνιακήΜονοκα-
τοικίαμε117τ.μ.,κατασκευή1994,διαθέτει
3 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής , ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,ηλια-
κό,BBQκαιαποθήκη,έχειμεγάλοκήπομε
δένδρα ,περιφραγμένο ,σεοικόπεδο800
τ.μ.επιτρέπονταικατοικίδια ,τιμή350€.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230 τ.μ. , ηοποία επεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένο οικόπεδο των
700 τ.μ. , μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαι
μευπόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτε-
λείταιαπό2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,καιδύομπάνια,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςτζακιού
ήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένη,
με αποθήκη και με δύο ντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισε τιμήπραγματικής

ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24424 -ΩΡΟΛΟΙ Αποθήκησυ-

νολικής επιφάνειας80 τ.μ.σεημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίομεwc.Τιμή:
100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςό-
ροφος, καινούργιο εντελώς,σεάψογηκα-
τάσταση,συνθετικά κουφώματαμε διπλά
τζάμια, άψογασυντηρημένο,μεωραίαδι-
αρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα ,
κεντρικότατο,μεμίσθωματα200€.

Κωδ. 24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,μελίγαέπιπλα
ενοίκιο140€.

Κωδ: 24748  ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένο το1981καιδι-
αθέτεικουφώματασυνθετικά,μεέπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:300€.

Κωδ:24514 -ΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙ κατάαποκλειστικότητα γραφεία νεό-
δμητασυνολικής επιφάνειας 185 τ.μ. 1ου
ορ.. καιπάνωσε κεντρικό δρόμο . Είναι
κατασκευασμένατο2010καιδιαθέτουνθέρ-
μανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΠόρταΘωρακισμένη καιΑποθήκη.
Μίσθωμα500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24715 - Κέντρο απόκεντρο και

κοντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας70τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα
.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο
220€.

Κωδ: 24669 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειο
λίγουπερυψωμένοαπό το έδαφος .Απο-
τελείταιαπό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.
Τιμή:350€.

Κωδ: 24637 -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επί της

οδού Κεντρικής κατά αποκλειστικότητα
Κατάστημασυνολικής επιφάνειας100 τ.μ.
Ισόγειομε επιπλέονπατάρι καιμεγάλου-
πόγειο. Είναικατασκευασμένοτο1992και
διατηρείταισεκαλήκατάσταση.Τιμή:μόνο
250€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24676 -ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας123 τ.μ. ισόγειο για
κάθεχρήσηεκτόςυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος .Αποτελείταιαπό4Χώρους,καιWC.
Διαθέτεικαιμίααποθήκη80τ.μ.,Τιμή:500€

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Διατίθε-

ταιπροςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέ-
ρα68τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή
. έωςσήμερα ακατοίκητη , πρόκειται για
ακίνητο ιδιαίτερηςκατασκευήςτου10,με1
υ/δμεμίαπολύάνετησαλονοκουζίνα και
μεμπάνιοωραιότατο ,1οςόροφος ,πολύ
φωτεινή,διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιακαιτιμήστις58.000€.

Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1964καιδιαθέτειθέρμανση
Θερμοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες
-Τιμή:50.000€.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολι-
κήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.
Διαθέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβα-
ση.-Τιμή:80.000€.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμά-
τια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοσυσσωρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-

φώματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.105017ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Πω-

λείται αυτοτελές κτίριο , διπλοκατοικία α-
ποτελούμενοαπό2γκαρσονιέρες50+50
τ.μ.,κατασκευή2006,με1υ/δσκλ,ημίαστο
ισόγειοκαιηάλληστον1οορ. νεοαναγει-
ρόμενη,σεεξαιρετικήκατάσταση,καινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια
και με θωρακισμένεςπόρτες , διαθέτουν
ατομική θέρμανσηπετρελαίου και ηλιακό
θερμοσίφωναηκάθεμία,γιαπολύαπαιτη-
τικόαγοραστή,όλομαζίαπό100.000€τώρα
μόνο75.000€.

Κωδ. 105440 ΚΕΝΤΡΟ ,Διατηρητέα
μονοκατοικία60τ.μ.,μεοικόπεδο108τ.μ.η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσω-
τερικάαπαιτούνταιαρκετές εργασίες , δια-
θέτει2υ/δ,σαλόνικαικουζίνα,αποτελείται
απόισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεται
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων28.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824 -ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-

στικότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας
200τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:
25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-

τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

φοοικόπεδοπάνωστοδρόμοΒέροιας-Ρά-

χης , τοσχήματοορθογώνιοκαιμεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€.Ευκαιρία εξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστο
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα
καινερό,κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,
τιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται
οικόπεδο1500 τ.μ. μέσαστο χωριόστην
περιοχήΑυλαγάς,άρτιο καιοικοδομήσιμο,
μεμεγάληφάτσα,σε τιμή ευκαιρίαςμόνο
20.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115567-ΣΤΗΦΥΤΕΙΑκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1.526τ.μ.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο
2.608 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός
ζώνηςοικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαι-
ρετικά όμορφηπεριοχήπροσφέρεται σε
πολύχαμηλήτιμή ,μόνο29.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
24638ΑΝΟΙΞΕΩΣ Κατάστημα30τ.μ.,

ισόγειο,σεεκπληκτικόσημείο,μεεξαιρετική
προβολήκαιμεπολύχαμηλόενοίκιομόνο
200€. Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105942ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείταιαπό τρεις γραφειακούςχώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείας καθώς και αποθήκη.
Έχει καινούργιασυνθετικά κουφώματαμε
διπλάενεργειακάτζάμιατεσσάρωνεποχών,
ευρίσκεται σεπολυκατοικία αξιώσεων, με
άνετουςχώρους ,ατομικήθέρμανσηφυσι-
κούαερίου, θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τι-
μή:98.000€. Ιδανικόακίνητογια κάποιον
που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά
τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

Κωδ: 105687 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητασεσπάνιοσημείο κοντά
σταγήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1100 τ.μ. εντός ζώνης οικισμούάρτιο και
οικοδομήσιμο.Τιμή:30.000€.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανο-
λόγοςγιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι
ηλεκτρομηχανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Η
προϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331062225.

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.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητά να
προσλάβει2άνδρες
από25έως45ετών
με τα κάτωθι προ-
σόντα:
1. Οδηγό με δί-

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παραθαλάσσια οικόπεδα στο Κα-
στρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συνεχόμενα
στουςΝ.ΠόρουςΠιερίας)των200τ.μ.,περιφραγμέ-
ναμεδίκτυανερούκαι8μετρουςδρόμους.Ευκολίες
πληρωμής.Τηλ.:6932240774.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα με δωμάτιο, κουζίνα, χολ
και μπάνιο στον 2ο όροφο οι-
κοδομής με βεράντα, ατομική
θέρμανση, κοντά στο Βυζαντι-
νόΜουσείο. Πληρ. τηλ. 6973
551477κ.Δημήτρης.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ανα-
καινισμένο,μεθέα.Τηλ.:23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
σε ιδιόκτητη οικοδομή,Άρεως
11,στηΒέροιαστον3οόροφο.
Τρίαδωμάτια,σαλοκουζίνα,με-
γάλαμπαλκόνιαμεθέα,θερμο-
ηχομονωτικάκουφώματα,ασαν-
σέρ,θέρμανσημεογκομέτρηση
(χαμηλό κόστος), θέση στάθ-
μευσηςαυτοκινήτουστηνπιλο-
τή.Τηλ.: 6985013342ή23310

73935-6947007710.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές

οροφοδιαμέρισμα  2ου ορόφου
στηΘεσ/νίκη επί της οδούΠ.
Καραμανλή, 200μ. από το Ιπ-
ποκράτειο, 120 τ.μ., αποτελού-
μενο από τρία υπνοδωμάτια,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο&W.C.
Ιδανικόγιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI φαρμακοποιός
(άντρας ή γυναίκα) ή βοηθός
φαρμακείου για φαρμακείο στο
χωριόΞΕΧΑΣΜΈΝΗΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμοςαντιγονιδων).Αποστολή
βιογραφικούμεφωτογραφίαστο
mail ksexasmenipharm@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:

vehr2010@gmail.com.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για

κεντρικό κατάστημα ενδυμάτων
στηΒέροια.Τηλ.:6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία,χωρίςοικο-
γενειακές ήάλλες υποχρεώσεις
γιαναεργασθείσεκουζίναεστι-
ατορίουστη Γερμανία.Μισθός,
ασφάλιση, διαμονή και διατρο-
φή.Τηλ.:6972816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά της στο
Διαβατόεποχικόπροσωπικόερ-
γάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμα
παραγωγής.Οιενδιαφερόμενοι/
ενδιαφερόμενες μπορούν να
καταθέτουν αιτήσεις στοΔια-
βατό. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2331041499.

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

457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery

μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίησηκαιφροντίδαηλικιωμέ-
νων,παιδιών, καθαριότητασπι-
τιών,γραφείωνκαισκάλες.Τηλ.:
6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση γερόντων, γιαπρωί ή
γιααπόγευμα,καθαριότητασπι-
τιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.:
6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-

μπειρίακαι εξειδίκευσηστιςμα-
θησιακές δυσκολίες καθώς και
κάτοχος άδειας διδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματα
ελληνικών και αγγλικώνσε μα-
θητές δημοτικού και γυμνασί-

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.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγια
εκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
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€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-Κκοπλαμ,θεα,Α.Θ4ος180€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμΘεα,1ος150€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ1Δ-Σ-Κκοπλαμ,θεα3ος160€
ΑΝΟΙΞΕΩΣεπιπλωμενο1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘεα250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ700

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.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο, με απε-
ριόριστη θέα, σεπροχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  διανο-
μείςγιατηROMAPIZZA.
Πληρ. κ.  Απόστολος.
Τηλ.:6979222021.

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑ TSIFLIDIS SECURITY ζητούνται 10
άτομαμεάδεια εργασίαςκαιπιστοποίησημεσκοπόναεκπαι-
δευτούνστον τομέαV.I.P. για εργασίαστο νησί τηςΜυκόνου
για τη χρονικήπερίοδο1/4 έως30/10.Μισθός ικανοποιητικό-
τατος.Πληροφορίες:κ.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.Κιν.:6937
226565.
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ου. Τιμές πολύπροσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6980
973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓ-
ΓΛΙΚΩΝ με πολυετή πεί-
ρα και 100% επιτυχία σε
πτυχίαπαραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σεπροσιτές τι-
μές.Ειδικέςτιμέςσεμικρά

γκρουπ-αδέρφια.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ από-
φοιτηΑΠΘ, με μεταπτυχι-
ακέςσπουδέςστηνΕιδική
Αγωγήκαιμαθησιακέςδυ-
σκολίες, παραδίδει μαθή-
ματαΜαθηματικών,Φυσι-
κής&Χημείαςσεμαθητές

Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-
κείου.Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έ-
μπειρος καθηγητήςπαρα-
δίδειιδιαίτεραμαθήματαΑγ-
γλικών και Ιταλικών.Τιμές
φιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματαΒιολο-
γίας σε μαθητέςΛυκείου.
Τηλ.:6972334522.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: πλήρες

φοιτητικό δωμάτιο λευκό
με στρώμα, πλυντήριο
ρούχων45άρι,διπλήντου-
λάπα, καναπέςπου γίνε-
ται διπλό ρεβάτι, γραφείο
με λευκό τζάμι αμμοβολή
και συρταριέρα γραφείου.
Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μο-
νό με το στρώμα.Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγρα-
φειου,σαλόνιSATOμπλε,4
καρέκλες,τραπέζι,τραπεζάκι,

τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέ-
ψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί),ντουλάπα-ράφια(με-
λί),καναπέδες,όλασεάριστη
κατάσταση.Τηλ.:2331021210,
Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-
ρία έως 50 ετών για σο-
βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΚΥΡ ΙΟΣ  ζ η τά  γ ι α
γνωριμία κυρία από 50
έως 55 ετών για σοβα-
ρή σχέση. Τηλ. :  6974
862936.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
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)
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:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
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:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•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,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(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)
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:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•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:

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)

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
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

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.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Παραδίδονται ιδιαίτερα
μαθήματα Γερμανικώνσε
παιδιάΔημοτικού, Γυμνα-
σίου,Λυκείου και ενήλι-
κες.Παρέχεται βοηθητικό
υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑ.Ε., με έδρα το 65ο χιλ.
Παλ.Εθν.Οδ.Θεσ/νίκης-Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητή ηπροϋπηρεσίασε βιομηχανικέςψυκτικές

εγκαταστάσεις.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλ.επικοιωνίας:2331039827,39445(από8.00έως

16.00)



P Άνεμος 
ακροδεξιάς σε 
Ιταλία και Γερ-
μανία. Σαν έ-
τοιμοι από και-
ρό…

P Εμείς ε-
δώ, με δεξιά, α-
ριστερά, κέντρο, 
κεντροαριστερά 
ή κεντροδεξιά, 
το κύριο προσόν 
μας είναι το αδέ-
ξιοι.

P  Πόσο 
μ ά λ λο ν  α π ό 
τον καιρό που οι ιδεολογίες κα-
θυποτάχτηκαν από ιδεοληψίες.

P Και στα χρόνια που το ιδεα-
τό υπηρετείται από ανίδεους.

P Αλλά αυτά παθαίνεις όταν 
υιοθετείς αμερικάνικο όνειρο με 
αγγλική άνευ διδασκάλου.

P Κι άντε να βρεις ονειροκρίτη 
made in USA με ελληνικούς υπό-
τιτλους.

P Τώρα που το θυμήθηκα. 
Το 60% τον μαγιό που πουλιού-
νται στην Αμερική, ποτέ δεν βρέ-
χονται. Τσάμπα δύο ωκεανοί έν-
θεν κακείθεν.

P Στην Ελλάδα το 100% των 
μαγιό την επόμενη χρονιά είναι 
δύο νούμερα μικρότερο.

P Ο γυμνισμός ήταν μια κά-
ποια λύση…

P Ευτυχώς στην πορεία προ-
έκυψε απογύμνωση λόγω κρίσης.

P Έτσι, σωθήκαμε εμείς α-
πό την έκθεση στην παραλία, 
σώθηκε και η όποια αισθητική 
έχει απομείνει.

P Στα σωστά κιλά αναζητείς 
το καλύτερο μαγιό. Στα περιττά τη 
λιγότερο θερμιδοφόρο μαγιά.

P Περνάει το καλοκαίρι και η 
αγάπη άρχισε να ζητάει σεξ και 
δεύτερη φορά τη βδομάδα. Με 
πέρασε για τίποτα πορνοστάρ 
να πούμε.

P Να δείτε που οι ζέστες χτυ-
πάνε και αναδρομικά.

P Τελικά δεν ωριμάζει ο άν-
θρωπος. Απλά μικραίνουν τα 
κουράγια του.

P Και μεγαλώνουν η μύτη και 
τα αυτιά του, διάολε.

P Μεγάλα πιάτα με πράσινα 
τρώμε το βράδυ με την αγάπη 
για δίαιτα. Τόσο, που τις προάλ-
λες μας ξύπνησαν το βράδυ στη 
γειτονιά γιατί εμπόδιζε η σαλά-
τα.

P Να κάνεις 
δίαιτα και υγιεινή 

διατροφή και να πιάνεις δύο θέσεις 
πάρκινγκ, δεν λέει ε;

P Άσε που χάνεις και τον 
ύπνο σου.

P Και:

Ένας Κρητικός στο αεροδρόμιο 
περνά από το μηχάνημα που ε-
λέγχει για μεταλλικά αντικείμενα. 
Το μηχάνημα σφυρίζει. Αφήνει ο 
Κρητικός κλειδιά, κέρματα και άλλα 
αντικείμενα. Ξαναπερνά αλλά εκεί-
νο συνεχίζει να σφυρίζει. Σκέφτεται 
λίγο και λέει:

-Αααα, το κομπιουτεράτσι! και 
βγάζει από το ζωνάρι του ένα ό-
πλο!

Ο αστυνομικός απορημένος λέ-
ει:

-Εσύ για κομπιουτεράκι το βλέ-
πεις αυτό; Είσαι 
δολοφόνος!

Και ο Κρητι-
κός:

-Κομπιουτεράτσι είναι κ. αστυ-
νομικέ. Εμείς εδώ στην Κρήτη μ’ 
αυτό κάνουμε τους λογαριασμούς 
μας!

Κ.Π.
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