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Τελικά κεφάλια έπεσαν…
αλλά με χρονοκαθυστέρηση!
  Πριν λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός διατεινόταν 
ότι η καρατόμηση υπουργών, αρχηγών σε στιγμές 
έκτακτης ανάγκης είναι πράξη πολιτικής δειλίας. 
Και τι έκανε; Ανέλαβε ο ίδιος την πολιτική ευθύνη, 
άφησε να περάσουν λίγα εικοσιτετράωρα και τους 
«καθάρισε» όλους από αναπληρωτή υπουργό και 
αρχηγούς Αστυνομίας και Πυροσβεστικής μέχρι 
τελευταίον στο καπάκι…τον κ. Καπάκη, Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας! Δηλαδή όλα ήταν θέμα 
τάιμινγκ; Και όταν στήθηκαν εκείνες οι συνεντεύξεις 
τύπου και δήλωναν οι νυν «καρατομημένοι» ότι 
όλα έγιναν άψογα χωρίς λάθη; Τουλάχιστον για να 
περισωθεί η αξιοπρέπεια των ενστόλων αρχηγών  
δεν έπρεπε να συρθούν σε ένα τέτοιο επικοινωνιακό 
φιάσκο. Θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας μόλις έγινε 
το τραγικό συμβάν, για λόγους ευθιξίας και μόνο, 
πριν καταλογιστούν ευθύνες να τους «παραιτήσει» 
και να δώσει το στίγμα του ότι υπάρχει εμπράκτως 
πολιτική ευθύνη και να μην προσπαθούν να κάνουν 
το άσπρο-μαύρο. Επικοινωνιακή πολιτική υπεράνω 
όλων; Αλίμονο!!!
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ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2018
Μήνας:8
Εβδομάδα:32

ΑνατολήΉλιου:05.33

ΔύσηΉλιου:19.28

219-146

ΤΡΙΤΗ
7

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Νικάνορος οσ.,Δομετίου,

ιερομ., Ναρκίσσου

Αγαπούντοχωριότους
καιτοδείχνουν

Όταναγαπάςτοχωριόσουθέλειςμεκάθετρόποναμιλή-
σειςγι’αυτόκαινατοσυστήσειςσ’όλοτονκόσμος.

Μ’αυτότοδυνατόκίνητροοΕκπολιτιστικόςΜορφωτικός
Σύλλογος τηςΦυτειάς (ΔήμουΒέροιας), δημιούργησε ένα
βίντεοπουπροβάλλει τοορεινόγραφικόχωριό τηςΗμαθίας,
αναδεικνύονταςτηφυσικήομορφιάτου,ταμυστικάτουμονο-
πάτια,τηνπολιτιστικήκαιλαογραφικήτουκληρονομιά.

Μ’ένανσύντομοκαιπερίτεχνοτρόποπαρουσιάζονται«ξε-
χωριστά»σημείατουχωριούμεκυρίαρχοτοανεξάντλητοπρά-
σινο και τηνπομπώδηβλάστηση, για να γνωρίσει ο κόσμος
τοχωριό,νατοεπισκεφτείκαιναενημερωθείγιατιςδιάφορες
πολιτιστικές δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε μικρούς και
μεγάλους.

Για την δημιουργία αυτού του βίντεο και την υλοποίηση
του συνέβαλαν σημαντικά οι εξής: Στην οργάνωση τηςπα-
ρουσίασης τοΔ.Σ τουΠολιτιστικούΣυλλόγουΦυτειάς με τη
συμμετοχή όλων των μελών του, η ΚωνσταντίναΒασιλείου
στησύλληψη ιδέαςκαι τηνεπιμέλειαπαρουσίασηςοΓιάννης
Γαλιάτσοςστην κινηματογράφηση - επεξεργασίαβίντεο και ο
ΜίμηςΝικολόπουλοςστηνσύνθεσητηςμουσικής.

Το γλέντησαν στο 8ο Αντάμωμα των Συκιωτών

ΜεζωντανήμουσικήκαιπαραδοσιακάτραγούδιααπότηνορχήστρατουΔημήτρηΠαράσχουκαιτηνγκάϊντατου
Τσιγγενόπουλου,γλέντησανοιΣυκιώτεςστο8οΑντάμωμάτουςπουδιοργάνωσεοΠολιτιστικόςΣύλλογοςΒάντα,ό-
πουησυμμετοχήξεπέρασεκάθεπροσδοκία

ΧόρεψανταχορευτικάτουΠολιτιστικούσυλλόγουΑγ.ΓεωργίουκαιτουΣυλλόγουΒλάχωνΒέροιας
ΉτανεκείοΑντιπεριφερειάρχηςΗμαθίαςΚ.ΚαλαιτζιδηςμετουςσυμβούλουςΝίκηΚαρατζιούλακαιΤεληγιαννιδη,

οΔημαρχοςΒέροιαςΚ.ΒοργιαζίδηςμετουςαντιδημάρχουςΣοφιανιδηκαιΑσλανογλου,τουςσυμβούλους,Τέτο,Σι-
ακαβάρα,Σουμελίδη,ΑγγελίνακαιΓουλτίδη,οΠροέδροςΑστικώνΠ.ΠαυλίδηςκαιαπότοΕπιμελητήριοοΣτέφανος
ΑποστολίδηςκαιοΣτέλιοςΜειμαρίδης.

Καιτουχρόνουμευγεία!

Το «αδιαχώρητο» φέτος στο ΧριστοΣωτήρα της  Βέροιας
Πανηγύριζεχθεςκαιπρο-

χθές τοπαρεκκλήσι τηςΜε-
ταμόρφωσης του Σωτήρος
στηΒέροια,στηνοδόΜεγά-
λουΑλεξάνδρου και από το
πρωίπλήθοςπιστώνσυνέρ-
ρεε(χθες)σεμίααπότιςπιο
ωραίες εκκλησίες τηςπόλης
για να ανάψει ένα κερί στη
γιορτή της.Εκτιμάται ότιφέ-
τος, ο ΧριστοΣωτήραςι συ-
γκέντρωσεπερισσότερο κό-
σμοαπόκάθεάλληχρονιά.

ΤηνΚυριακή τελέστηκε ο
Εσπερινός και λίγο μετά τις
8.00 μ.μ. ακολούθησε η λι-
τανεία της εικόνας, ενώστις
9.00 μ.μ. πραγματοποιήθη-
κεαγρυπνίακαιευλογίατων
σταφυλιών.

Το πρωί της Δευτέρας,
τελέστηκεόρθροςκαιΘείαΛειτουργίακαιμετάτοπέραςτηςΘείαςΛειτουργίαςδιαβάστηκανσταφύλιαμέσασταπα-
νέριακαιμοιράστηκανστονκόσμο.Στις7.00μ.μ.ολοκληρώθηκεοεορτασμόςμετονεσπερινόςκαιτηνπαράκληση
στηνΠαναγία.

ΑπόΣεπτέμβριο
ταθυρανοίξια
τουμικρούναού
στηΣχολή

Μετεκπαίδευσης
ΑστυνομικώνΒέροιας
Πριναπόκάποιουςμήνεςέδωσανταχέριακαι

συμφώνησανγιατηδωρεάμιαςμικρήςεκκλησίας
στονπροαύλιοχώροτηςΣχολήςΜετεκπαίδευσης
ΑστυνομικώνστοΠανόραματηςΒέροιας,παρου-
σία και τουΜητροπολίτη.Τηνπρόταση έκανε ο
δωρητής,Λαρισαίος επιχειρηματίαςκ.Κώστας
Σούκος (SoukosRobotsΑΕΒΕ),πουεγκατέστη-
σεκαιτοσκοπευτήριοτηςΣχολής.

Δενπέρασεπολύςκαιρόςκαιοδιοικητήςτης
Σχολήςκ.ΔιονύσηςΚούγκας, μας είπε, απα-

ντώνταςσεσχετικήερώτηση,ότιτοεκκλησάκιείναιέτοιμοκαιείναιαφιερωμένοστουςΑγίουςΚωνσταντίνοκαιΕλένη.
ΤαΘυρανοίξιαπρογραμματίζονταιαπόΣεπτέμβριο.

Φροντίστεγιατην
έγκαιρηδημοσίευση
τηςαναγγελίας
τουγάμουσας

Σας ενημερώνουμεπως τα γραφεία της εφη-
μερίδας«ΛΑΟΣ»θαπαραμείνουνκλειστάγιατο
διάστημα13-17Αυγούστου,οπότεφροντίστεγια
την έγκαιρη δημοσίευση τηςαναγγελίας του γά-
μουσαςμέχρικαιτηνΠαρασκευή10Αυγούστου.
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο: 2331502603ήστο
e-mail:info@laosnews.gr.



Από τον Δήμο Αλεξάνδρειας γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας έλαβε χώρα μια ιδιαίτερα εποικοδομητική και επίκαιρη σύσκεψη, στα πλαίσια της συγκρότησης και σύσκεψης 
του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, για την αντιπυρική περίοδο 2018. Στην σύσκεψη παρευρέθησαν εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών με σχετικό τομέα 
ευθύνης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ημαθίας, Δασαρχείο, ΓΟΕΒ, Πρόεδροι Δ.Κ. και Τ.Κ., ΤΟΕΒ, κ.λ.π.) 
που αφορά περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και της διαχείρισης έκτακτων αναγκών και της προστασί-
ας των πολιτών.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης αναπτύχθηκαν ουσιαστικές απόψεις και επισημάνθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την αντιπυρική περίοδο. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη μνεία για προβλήματα και παραβάσεις που έχουν ε-
πισημανθεί από αρμόδιους φορείς και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα για την διαφύλαξη της ασφάλειας όλων των πολιτών και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Σημαντική ήταν και η ανάπτυξη των προβλεπόμενων 

σχεδίων και κανονισμών που προβλέπονται σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, και των ανάλογων σχεδίων εκκένωσης περιο-
χών.

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω σύσκεψη και πιθανόν οι  ανάλογες συσκέψεις που θα προκύψουν, ενδυναμώνουν την συνερ-
γασία των αρμόδιων φορέων με απώτερο σκοπό  την ανάληψη σχετικών προληπτικών μέτρων που αφορούν την πολιτική προ-
στασία, και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση κρίσιμων και  απειλητικών καταστάσεων  για τους πολίτες της περιοχής.
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Έως τις  20 Αυγούστου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΟΑΕΔ

Ποιες ειδικότητες θα καλυφθούν 
στο Νομό Ημαθίας για τις 76 θέσεις του νέου 

προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ άρχισε να 

«τρέχει» από 1 έως και 20 Αυγούστου, οπότε και  θα υποβάλλονται ηλε-
κτρονικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μη-
τρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους 
απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Ειδικότερα για τον νομό Ημαθίας, υπάρχουν 76 θέσεις εργασίας 
και στους τρεις Δήμους του Νομού (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια) και 
έχουν ως εξής: 

Γεωπόνων:  ..................................................................................3
Χειριστών μηχανημάτων έργων  Μπουλντόζα:  ............................1
Χειριστών μηχανημάτων έργων Σαρώθρου: ................................1
Χειριστών μηχανημάτων έργων JCB:  ..........................................1
Χειριστών μηχανημάτων έργων GRADER:  .................................1
Xειριστές μηχανημάτων φορτωτή BOBCAT:  ................................1
Πληροφορικής:  ............................................................................4
Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας:  .................................3
Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων:  .........................................................1
Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων:  ........................................................1
Διοικητικού/ Διοικητικού Λογιστικού/ Λογιστικής/ Οικονομικού:  ....11
Βοηθοί νοσηλευτές:  .....................................................................1
Εργατών Πρασίνου:  .....................................................................1
Βοηθών Ασφαλτοστρώσεων: .......................................................1
Βοηθοί Χωματουργών:  ................................................................1
Βοηθιτικών Χειρωνακτικών Εργασιών:  ........................................2
Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας:  .........................................2
Κοινωνικών Λειτουργών:  .............................................................2
Ψυχολόγων:  .................................................................................1
Χημικών Μηχανικών:  ...................................................................1
Πληροφορικής:  ............................................................................2
Περιβάλλοντος:  ............................................................................1
Οικονομικού Λογιστικού:  ..............................................................1

Μηχανολόγων Μηχανικών:  ..........................................................2
Κτηνιάτρων:  .................................................................................3
Διοικητικού/ Διοικητικού- Οικονομικού:  ........................................4
Αγρονόμων Τοπογράφων:  ...........................................................3
Φυτικής Παραγωγής:  ...................................................................2
Τεχνολόγων Τροφίμων:  ...............................................................1
Τεχνολόγων Γεωπονίας:  ..............................................................2
Πολιτικών Μηχανικών:  .................................................................3
Πληροφορικής:  ............................................................................3
Οικονομικού Λογιστικού:  ..............................................................1
Ζωικής Παραγωγής:  ....................................................................1
Τεχνολόγων Γεωπονίας:  ..............................................................1
Διοικητικού/ Διοικητικού Οικονομικού:  .........................................2
Βιβλιοθηκονόμων:  .......................................................................2
Η δράση αυτή στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της α-

νεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την 
ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμε-
τεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά 
εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδι-
κασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση 
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν 
μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που 
ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οι-
κογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι 
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μο-
νογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 

• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγ-

γεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων 
με βάση τα τυπικά προσόντα τους 

• άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα α-
νέργων του ΟΑΕΔ 

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι 

του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  

στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής 
ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  
κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από 
τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας 
Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Συγκρότηση και Σύσκεψη του Συντονιστικού Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας



Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της 
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τον δικηγόρο, 
τ. βουλευτή, ερευνητή και  ιστορικό της 
Βέροιας, κ. Γιώργο Χ. Χιονίδη για την πρό-
σφατη, νέα δωρεά 2.800 βιβλίων και άλλου 
υλικού, από την προσωπική του συλλογή.

Ένθερμος υποστηρικτής της γνώσης 
και της παιδείας, στήριζε και στηρίζει το έρ-
γο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, με δωρεές, 
προτάσεις για εμπλουτισμό της συλλογής 
με νέα και αξιόλογα βιβλία, υποστήριξη σε 
θέματα έρευνας, τοπικής ιστορίας και άλλα. 
Ο κ. Χιονίδης, έχει ήδη προσφέρει στη βι-
βλιοθήκη από το 1990 το μεγάλο τμήμα της 
προσωπικής του Βιβλιοθήκης.

Ο Γιώργος Χ. Χιονίδης διατέλεσε (χωρίς 
αμοιβή ή έξοδα παραστάσεως κλπ, τελείως 
αφιλοκερδώς) Πρόεδρος της Δημόσιας Βι-
βλιοθήκης για 3 διαδοχικές θητείες , 9 χρό-
νια, στην πιο σημαντική περίοδο της πο-
ρείας της, κατά την οποία έγινε η μετάβαση 
στο νέο κτήριο της οδού Έλλης 8. Είναι, ο 
μεγαλύτερος δωρητής βιβλίων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας.

Βιογραφικό σημείωμα
Ο Γιώργος Χιονίδης γεννήθηκε στη Ράχη Ημαθίας το 1934, γιος του προαποβι-

ώσαντος Πόντιου δασκάλου (στο Κωστοχώρι και στη Ραχιά) Χαράλαμπου Χιονίδη. 
Ακολούθησε (εργαζόμενος συνεχώς) νομικές, πολιτικές και οικονομικές σπουδές 
στην Πάντειο Σχολή και στη Νομική στο ΑΠΘ.  Από το 1961, και 3 δεκαετίες και πλέ-
ον, άσκησε το επάγγελμα του Δικηγόρου, προαχθείς στον Άρειο Πάγο. Δημοσίευσε 
33 Νομικές μελέτες και πλήθος άρθρων στον ημερήσιο (της Βέροιας, Νάουσας, Α-
λεξάνδρειας κλπ, όπως και της Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και στον περιοδικό Τύπο, 
μερικά από τα οποία ανατυπώθηκαν σε 6 τομίδια, με άριστη και επαινετή κριτική και 
από τους Προέδρους της Βουλής Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου  (ΝΔ) και Γιάννη 
Αλευρά (ΠΑΣΟΚ), αν και δεν ανήκε στα κόμματά τους.

Τον Αύγουστο του 1974 διορίστηκε, από την κυβέρνηση «Εθνικής Ενότητας», 
ως Νομάρχης Πιερίας, θέση στην οποία υπηρέτησε ως τον 
Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Στη συνέχεια, εκλέχτηκε βου-
λευτής Ημαθίας με την Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις. Στα 
3 χρόνια, 1974-1977, κατέθεσε πλέον των 1100 ερωτήσεων 

και πραγματοποίησε 111 ομιλίες στη 
Βουλή. Η εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ» στην κατάρτιση του καταλόγου 
με τους πιο δραστήριους βουλευτές 
κατά την διάρκεια των 3 ετών, συ-
γκατέλεξε και τον κ. Χιονίδη στους 
πρώτους 10 της χώρας και δη ως 
μόνον από τη Βόρεια Ελλάδα. Διε-
τέλεσε Γραμματέας του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας, θέση από την 
οποία απολύθηκε από τη Χούντα, ε-
ξαιτίας της θαρραλέας αρθρογραφίας 
του εναντίον της. Ήταν ιδρυτικό μέ-
λος του ΚΟΔΗΣΟ, του οποίου υπήρ-
ξε υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 
1981 και του 1984. Το 1994 εξελέγη 
δημοτικός σύμβουλος Βεροίας, ως 
επικεφαλής του συνδυασμού «Αγά-
πη για τη Βέροια», όπου διακρίθηκε 
για την επιμέλεια της εκτελέσεως των 
καθηκόντων του.

Είναι επίτιμος Πρόεδρος του Δικη-
γορικού Συλλόγου και της Ευξείνου Λέσχη Βέροιας. Είναι αντεπιστέλλον μέλος της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπως και πολλών, άλλων, επιστημονικών σωμα-
τείων, κυρίως ιστορικής κατευθύνσεως.

Έχει ανακηρυχθεί Άρχων Νοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως (το 1995). ‘Εχει τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Παύλου 
από τη Μητρόπολη Βέροιας και το αργυρό μετάλλιο του Δήμου Βέροιας.

Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του (και τις πάμπολλες, μικρότερες ιστορικές 
μελέτες του, που άνοιξαν νέους ορίζοντες στην ιστορική έρευνα), είναι η δίτομη 
«Ιστορία της Βέροιας: της πόλεως και της περιοχής». (Βέροια, 1960 
και 1970). Το έργο του αναγνωρίστηκε με βραβείο από την Ακαδημία 
Αθηνών, το 1995, για την ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική προ-
σφορά του.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφι-

μοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυρι-
ών Βέροιας, ευχαριστούν  για την ευγενι-
κή τους προσφορά:

1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 
100 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσι-
τίου.

2) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τη 
δωρεά των 120 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες 
του συσσιτίου.

3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 
50 ΕΥΡΩ υπέρ προσφιλών νεκρών.

4) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα 
λίτρα λάδι.

5) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα δέ-
κα κιλά μυζήθρα.

6) Ανώνυμη κυρία για τα εκατόν πε-
νήντα αυγά.

7) Την κ. Ζιώγα Κούλα για τις πίτες, 
στη μνήμη της Τούλας Δαβόρα , με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό 
της.

8) Ανώνυμη κυρία για τα επτά κιλά 
φασόλια.

9) Ανώνυμο κύριο για τις εβδομήντα 
μερίδες χοιρινό κρέας.

10) Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα 
λάδι και κριθαράκι.

11) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα 
λάδι.

12) Ανώνυμη κυρία για το ένα δοχείο 
τυρί και πέντε κιλά μυζήθρα.

13) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά 
ρύζι.

14) Ανώνυμη κυρία για τα τέσσερα 
λίτρα λάδι.

15) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε κιλά 
μακαρόνια , ρύζι, κριθαράκι και λάδι.

« Τα Παιδιά 
της Άνοιξης» 
ευχαριστούν

O Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, και το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης 
- Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης (ΑμεΑ) « Τα Παιδιά της Άνοιξης 
», ευχαριστούν θερμά: 

-Φούρνους από το Πλατύ και την Αλε-
ξάνδρεια για την προσφορά ψωμιού για τη 
διατροφή των ωφελουμένων.

-Ανώνυμοι κύριοι από την Αλεξάνδρεια 
για την προσφορά φρούτων για τη διατρο-
φή των ωφελουμένων.

-Ανώνυμο κύριο από τη Βέροια για την 
προσφορά μελιού για το πρωινό των ωφε-
λουμένων.

-Τον κύριο Σιδηρόπουλο Δημήτριο από 
την Αλεξάνδρεια για ένα πλούσιο πρωινό 
προς τους ωφελούμενους.

-Ανώνυμες κυρίες από την Αλεξάνδρεια 
και τη Βέροια που μερίμνησαν για τα πρωι-
νά των ωφελουμένων.

-Τους ΜΥΛΟΥΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ για την προ-
σφορά τους σε αλεύρι για τις διατροφικές 
ανάγκες του Κέντρου.

ΑΠΟ ΤΟ  
Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Την Εμπορία Φρούτων NBMG AGRO.IKE,για την ευγενική προσφορά 3 κιβ.μπανά-

νες,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 
-Την κ.Σοφιανίδου Ευτυχία,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη Χρυσούλας 

Σοφιανίδου,κάτοικου Γεωργιανών Ημαθίας.
-Τους Αδελφούς Τζιόμπρα ,για την ευγενική δωρεά υλικών, για την εκκλησία και το 

Γηροκομείο.
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kg Ψαριών , 

για τις ανάγκες του Ιδρύματος. 
Εκ της Δ/νσεως 

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

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

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

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

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

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

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

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

cinestarveria 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΣ του Γεωργίου και της 
Στέλλας, το γένος Παπαμιχαήλ, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΙΤΣΑΒΑ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ του Κων/νου και της 

Ανδρομάχης, το γένος Ακρίβου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στη Μελίκη Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο Sean Thomas Christopher 
Durkan του Michael και της Mary 
Helena, το γένος Lawlor, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η Eλισσάβετ Χατζηνώτα του Ευ-
άγγελου και της Φωτεινής Χατζη-

νώτα, το γένος Σολαχίδου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στην Πτολεμαϊδα, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
ευχαριστεί τον Γεώργιο Χ. Χιονίδη για τη δωρεά βιβλίων



Κάτω από τον έναστρο ουρανό στον αύλειο χώρο του ανακαινισμένου σχολείου Κου-
μαριάς, στην νέα στέγη του συλλόγου «Η Ντόλιανη» οι κάτοικοι και οι φίλοι του χωριού 
απόλαυσαν μια ωραία  λαϊκή βραδιά.

Μικροί και μεγάλοι παρευρέθηκαν στον χώρο και ταξίδεψαν με τις μελωδίες της ορχή-
στρας σε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε αγαπημένα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων 
συνθετών και δημιουργών της μουσικής σκηνής. Στην κιθάρα και τραγούδι ήταν ο Κωστής 
Χαλάτσης, στο μπουζούκι ο Κωστής Μποροδήμος και η Έλενα Ορφανού στο τραγούδι.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» 
στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλλαν στην πραγματοποίησή της. Συγκεκριμέ-
να ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης :

-τον κ. Αναστασίου Νικόλαο και την κα Σουμέλα Μπλέτσα (café BRUNO)
-τον κ. Μούρνο Στέργιο και την κα Σοφία Νάκη (Ταβέρνα «Όπως Παλιά»)
-τον κ. Κακαφίκα Νικόλαο (Κρεοπωλείο)
-τον κ. Τηλαβερίδη Χαράλαμπο (Ταβέρνα - καφέ «Ο Μπάμπης»)
-τον κ. Νταλιμπίρα Γιώργο (BMV SERVICE),
-την κα Βλαχοδήμου 

Δέσποινα Σύμβολο (Γρα-
φείο ΟΣΔΕ Σύμβουλος 
Αγροτών) -τον κ. Σούλη 
Σερεμέτα (Αρτοποιείο – 
Πρατήριο Άρτου). Τέλος 
ευχαριστεί όλους όσοι με 
την παρουσία τους τίμη-
σαν την εκδήλωση.
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Προβλέψεις για αύξηση των 
κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου 

στην Ημαθία κατά τη χθεσινή 
σύσκεψη στη Νάουσα

Την πρόβλεψη ότι τα κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου 
θα αυξηθούν, χωρίς κατ’ ανάγκην αυτό να αποτελεί πρόβλη-
μα, έκαναν στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 
Π.Ε. Ημαθίας, το μεσημέρι της Δευτέρας, στην ενημερωτική 
σύσκεψη για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον δή-
μο Νάουσας.Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα στην Ημαθία τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι τρία (δύο στην Αλεξάνδρεια 
και ένα στη Βέροια), που έχουν ήδη θεραπευτεί και βρίσκο-
νται στο σπίτι τους.

Ο γιατρός της Διεύθυνσης Υγείας Στέργιος Παπαδημη-
τρίου τόνισε ότι ο ιός μεταδίδεται μόνο με το κοινό κουνούπι 
και όχι με τον ιό Τίγρης, με δεξαμενή τους προς τη χώρα 
μας τα μεταναστευτικά πτηνά. Ο γιατρός ήταν καθησυχαστι-
κός σε σχέση με τη νόσο του δυτικού Νείλου, υπογραμμί-
ζοντας ότι 8 στους 10 δεν πρόκειται να εμφανίσουν κανένα 
σύμπτωμα ακόμη και να τσιμπηθούν από μολυσμένο κου-
νούπι, με μόνο 1% των νοσούντων να παρουσιάζει συ-
μπτώματα υψηλού πυρετού και μηνιγγίτιδας, όπως τα τρία 
προαναφερόμενα κρούσματα στην Ημαθία (μεταξύ τους και 
ένας 18χρονος!), που ωστόσο αντιμετωπίστηκαν. Όπως 
είπε ο γιατρός ο ιός προτιμά κυρίως τους 50άρηδες και άνω 
άνδρες (άγνωστο γιατί), που ωστόσο ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες και παρουσιάζουν συννοσηρότητα.

Στην ανάγκη προληπτικών μέτρων (εκτός από τους 
ψεκασμούς που γίνονται από την Π.Ε. Ημαθίας) στάθηκαν 
ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας Γιώργος Παπαδόπουλος και 
η επόπτρια δημόσιας Υγείας Βούλα Δαμιανίδου, σε τοπικό 
και ατομικό επίπεδο. Τόνισαν επίσης ότι το πρόβλημα έχει 
φέτος ένταση λόγω του τροπικού κλίματος με τις πολλές 
βροχές, που ξεπλένει τα φάρμακα των ψεκασμών και δημι-
ουργεί νέες εστίες.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Κώ-
στας Καλαϊτζίδης, ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης, ο αντι-
δήμαρχος Δώρης Καρανάτσιος, η περιφερειακή σύμβουλος 
Νίκη Καρατζιούλα, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και υπη-
ρεσιακά στελέχη του δήμου Νάουσας και της Π.Ε. Ημαθίας.

Τρεις λαϊκές και ποντιακές βραδιές στο γήπεδο 
της Πατρίδας στις 8-9 και 10 Αυγούστου

Την ερχόμενη Τετάρτη, Πέμπτη 
και Παρασκευή, θα πραγματο-
ποιηθούν οι λαϊκές και ποντιακές 
βραδιές στο γήπεδο της Πατρίδας 
Βέροιας, από τον  Πολιτιστικό Σύλ-
λογο «Ευστάθιος Χωραφάς».

(Οι εκδηλώσεις  είχαν αναβληθεί 
λόγω του τριήμερου εθνικού πέν-
θους)

Το πρόγραμμα του τριημέρου 
διαμορφώνεται ως εξής:

 -Τετάρτη 8 Αυγούστου: Πίτσα 
Παπαδοπούλου με τα παιδιά της 
Πάτρας (είσοδος 8€)

- Πέμπτη 9 Αυγούστου: Στάθης Νικολαίδης με τοπικούς καλλιτέχνες (είσοδος 5€)
- Παρασκευή 10 Αυγούστου: Ελένη Βιτάλη με Νίκo Ζιώγαλα (είσοδος 8€)
Στις τιμές εισόδου συμπεριλαμβάνεται και  η προσφορά δύο κρεατικών.
Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.
Μεγάλο μέρος των εσόδων θα δοθεί για τα θύματα της τραγωδίας απο τις πυρκαγιές και για άλλους κοινωνικούς σκοπούς.
Πληροφορίες: 6973348056
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πα-
ναγιώτη και της Positta Ursula, 
το γένος Schneider, που γεννή-
θηκε στο Γκίζεν Γερμανίας και 
κατοικεί στο Ασάφενμπουργκ 
Γερμανίας και η ΣΙΔΕΔΙΡΟΥ 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Βασιλείου και της Δέσποινας, 
το γένος Αλιατίδου, που γεννήθηκε στο Έρ-
λεμπαχ Γερμανίας και κατοικεί στο Ασάφεν-
μπουργκ Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Θωμά και της Γεωργίας, το 
γένος Παπαϊωάννου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΤΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Γε-
ωργίου και της Αθηνάς, το γένος 

Σιαμίκου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου 
Βέροιας.

Μια ωραία λαϊκή βραδιά στην Κουμαριά από την «Ντόλιανη»



Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Τρίτη 7 
Αυγούστου στις 
7:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην 
Παράκληση της 
Θεοτόκου στον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Λου-
κά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγί-
ας Δοβρά στην Βέ-
ροια.

 Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς. 

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση 
της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Σελίου.

 Την Πέμπτη 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολυδενδρί-
ου, επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Κοκοβίτη. 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Κυριακή 12 Αυγούστου στις 7:00μ.μ. θα 
μεταφέρει το Ιερό Λείψανο και τον Σταυρό του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και στην 
συνέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου. 

Την Δευτέρα 13 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό, στην Παράκληση της 
Θεοτόκου και στην Ακολουθία του Επιταφίου της 
Παναγίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ναούσης.

 Την Τρίτη 14 Αυγούστου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό 
επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και εν συνε-
χεία θα λάβει μέρος στην λιτανεία της Ιεράς Εικόνος 
της Παναγίας. 

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά 
και εν συνεχεία θα λάβει μέρος στην λιτανεία της 
Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. 

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

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Σελίου.
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ΚΗΔΕΙΑ
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 

ετών η Σταυρούλα Γιαβρόγλου 
μια από τις πιο αγαπητές και δρα-
στήριες αδελφές της Αδελφότητας 
«ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο Βέροι-
ας. Η κηδεία της έγινε χθες Δευ-
τέρα 6 Αυγούστου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή 
συλλυπητήρια στην Αδελφότητα.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Αυ-

γούστου 2018 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ιωάννα Αλεξ. 
Τσιτσιου σε ηλικία 85 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Αυγούστου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγίας Παρασκευής στην 
Ελαφίνα Ημαθίας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, πεθερού, παππού και 
θείου

π. ΠΑΥΛΟΥ
ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Ιερέας Αγίας Βαρβάρας)

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

Η σύζυγος, Ο γιος, Οι κόρες
Ο γαμπρός, Η νύφη, Τα εγγόνια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ – 
ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

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

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

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

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΕΛΙΟΥ

Την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σελί-
ου. Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:

Τρίτη 14/8
7 μ.μ. Λιτανεία της Ιεράς Εικόνος
8 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Τετάρτη 15/8
7.30 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 16/8
7.00 π.μ. Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
Επιτάφιος-Εγκώμια Παναγίας

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   στους εξής προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:

1.Την αγαπητή φίλη του Οργανισμού 
κυρία Heike Reichel, από το  Μόναχο, για 
τη σημαντική δωρεά της.

2. Τον κύριο Αστέριο Καρατόλιο, για τη 
δωρεά ποσού 1.000€.

3. Τον εκδοτικό οίκο Super Course-Elt 
Publishing και προσωπικά τον κύριο Γερά-
σιμο Καλλιγά, για την δωρεάν έκδοση των 
νέων ενημερωτικών φυλλαδίων μας.

4. Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «ΚΟ-
ΣΜΟΣ» για τη δωρεά ποσού 200€.

5. Τον Δήμαρχο Πέλλας κύριο Στάμκο, 
τους εργαζόμενους στην κοινωνική υπη-
ρεσία του Δήμου Πέλλας και στον Οργα-
νισμό «ΟΡΑΜΑ» της Έδεσσας, για την 
ενημερωτικού χαρακτήρα επίσκεψη που 
πραγματοποίησαν στις Δομές μας και την 
ευκαιρία που μας έδωσαν να εμπεδώσου-
με την ήδη σημαντική δικτύωση με την 
περιοχή των Γιαννιτσών, της Έδεσσας και 
της Σκύδρας.

6. Τους εργαζόμενους στο «ΟΡΑΜΑ» 
για τη δωρεά ποσού 110€.

7. Το κατάστημα PAPILLON της κυρί-
ας Σοφίας Οικονομίδη (Ζωγιοπούλου 7 
Βέροια) για τη μεγάλη δωρεά σε παιδικό 
ρουχισμό.

8. Τους γιούς του αείμνηστου Γεωργίου 
Γαλανομάτη, για τη δωρεά ποσού 75€ στη 
μνήμη του.

9. Τον ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ για τη δωρεά πο-
σού 60€ στη μνήμη Γεωργίου Γαλανομά-
τη, αντί στεφάνου.

10. Τους Γεώργιο, Ελευθέριο και Αρι-
στοτέλη Καλλιαρίδη, για τη δωρεά ποσού 
50€ στη μνήμη Σπύρου Κοτζαχρήστου.

11. Την κάβα ποτών «Στραγαλάκι» του 
κυρίου Χαράλαμπου Χατζηαντωνιάδη, στα 
Γιαννιτσά, για την προσφορά χυμών.

12. Την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας, για την 
προσφορά κρεατικών (σουβλάκια).

13. Την επιχείρηση κρεάτων των Αφων 
Μπουτζόλα, για τη συνεχή και συγκινητική 
υποστήριξη.

14. Το αρτοποιείο Ευθύμογλου της ο-
δού Τρεμπεσίνας, για τη συνεχή και συγκι-
νητική υποστήριξη.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



Ο Αντώνης Γιαμαλίδης
στον ΦΑΣ Νάουσα

Συμφώνησε και εντάχθηκε στην ομάδα τουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑοΑντώ-
νηςΓιαμαλίδης.Ο ταλαντούχος21χρονοςποδοσφαιριστής (ημ. Γέννησης
28-8-1997), τηνπερσινήπερίοδοαγωνίστηκε με την ομάδα τουΑχιλλέα
Νάουσας.ΗδιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑκαλωσορίζειτονΑντώνηκαιτου
εύχεταικαλήεπιτυχία.
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Μετά το “μπαμ” με τον Σκαθα-
ρούδη και την επιστροφή των 
νεαρών Τσιότρα-Πατσιαβού-

ρα, η Βέροια που αναδιοργανώνεται 
σε κάθε επίπεδο, ετοιμάζει νέες προ-
σθήκες. “Κλεισμένος” δείχνει ο υψη-
λόσωμος επιθετικός, Γιώργος Μυλω-
νάς, με θητεία σε Πάικο Γουμένισσας, 
Κ20 Ξάνθης, Διαγόρα Σεβαστής, 
Φίλιππο Αλεξάνδρειας και μέχρι πρό-
τινος Ρόδο. Ο 21χρονος Κιλκισιώτης 
στράικερ έχει αρκετές παραστάσεις 
στη Γ´ Εθνική και απασχόλησε και 
άλλες ομάδες.

Εξελίξειςαναμένονταικαιμεάλλουςπαίκτεςπου
βρίσκονται στο... ραντάρ της “Βασίλισσας” και σε

αυτή τη λίστα, με ενδιαφέρον και επαφές, δείχνουν
οι ΗλίαςΠροβατίδης καιΑργύρηςΜουρατίδης.Ο
πρώτοςείναι35χρονοςΚατερινιώτηςκεντρικόςχαφ,
πουαπασχόλησεκαιάλλεςομάδεςκαιέχειθητείασε
Πιερικό,Παναχαϊκή,Πλατανιά,ΑγροτικόΑστέρα,Αλ-
μωπόΑριδαίας,Αιγινιακό,ΑετόΣκύδρας,ΆρηΠαλαι-
οχωρίουκαιμέχριπρότινοςΚιλκισιακό.Ο23χρονος
ΜουρατίδηςείναιπαίκτηςπουγνωρίζεικαλάοΝίκος
Παπανώταςκαιμπορείναπαίξειστόπερ,δεξίμπακ
και “εξάρι”, έχονταςπροϋπηρεσίασεΛευκάδια,Θύ-
ελλαΦιλώτα,ΑλμωπόΑριδαίαςκαιπέρυσιΝάουσα.
ΦημολογίαστηνΗμαθίαθέλειστηλίστακαι“ηχηρά”
ονόματα,απότο...ένδοξοπαρελθόνόπωςτουΣτέ-
λιουΜαραγκούκαιΑλέξηΒεργώνη.Πάντωςάνθρω-
ποςτουΔ.ΣμαςείπεοτιτορόστερτηςΒέροιαςδεν
θαέχειούτεομάδατηςΒ’Εθνικής

Τέλος, τοβασικόστάδιοπροετοιμασίας για τους
ΒεροιώτεςθαλάβειχώραστοΤσοτύλιΚοζάνης,από
τις20ωςτις29τουμήνα(στηνεπιστροφήθαδοθεί
φιλικόμετονΜακεδονικόΦούφαστηνΠτολεμαϊδα).

Με στόχο την 
δημιουργία μιας 
ομάδας που θα 

εμφανιστεί αντάξια του 
ονόματός της, και σε 
αισιόδοξο κλίμα, ξεκί-
νησε την προετοιμασία 
της την Δευτέρα η 
Βέροια. Στο Ταγαροχώ-
ρι έγινε η πρώτη προ-
πόνηση και τις επόμε-
νες ημέρες αναμένεται 
να συμπληρωθεί και το 
ρόστερ.

Στηνπρεμιέρατηςομάδας
παραβρέθηκαν ο πρόεδρος
ΣτέφανοςΑποστολίδης και τα μέλη της διοίκησης
ΑχιλλέαςΜπίκας,ΝίκοςΝούλας,ΣτέλιοςΜεϊμαρί-
δης,ΚωνσταντίνοςΜπίκας,ΓιάννηςΙωαννίδης.

«Είναιμιασημαντικήημέρα,χτίζεταιμιανέαο-
μάδα.Σκοπόςμαςείναιναχτιστείσευγιείςβάσεις,
σε κλίμα οικογενειακό, με οργάνωση» δήλωσε ο
τεχνικόςτηςομάδαςΝίκοςΠαπανώτας.Γιατορό-
στερσχολίασεότιηομάδαθασυνδυάσεινιάτακαι
εμπειρίαενώσημείωσεότισεκάθεθέσηθαυπάρ-
χουναπόδυοπαίκτες.

Συνεργάτες τουπροπονητήΝίκουΠαπανώτα
είναι οιΔημήτρηςΧαλκιάς,ΑντώνηςΝατσούρας,

ΘόδωροςΓκίτκοςκαιΑπόστολοςΧατζάρας.
Στηνπρώτηπροπόνησηοιπαίκτεςπουβρέθη-

κανήτανοι:ΣοφιανίδηςΚωνσταντίνος,ΛίπεΑντώ-
νιος,ΤρούπκοςΚώστας,ΒασίλτσηςΓιώργος, Γκι-
λιόπουλοςΒασίλης,ΘεοδώρουΧρήστος,Τσουλχάι
Ντίντι,ΤσουλχάιΕράλ,ΜπεκιαρίδηςΠαναγιώτης,
ΧατζηγεωργίουΓεώργιος,ΠατσιαβούραςΜιχάλης,
ΤσιότραςΘανάσης, Ράδης Σοφοκλής,Μουρατί-
δηςΑργύρης,ΜισαηλίδηςΠαναγιώτης,Μπακά-
ληςΠάρις,ΜυλωνάςΓιώργος,ΖιγκερίδηςΜάκης,
ΣκαθαρούδηςΓιώργος,ΜπλατσιώτηςΠρόδρομος,
Μπλέτας Γιώργος,Ηλιάδης Γιάννης,Τσικόπουλος
Γιάννης,ΙωάννουΓιάννης,ΝτιούδηςΠαναγιώτης.

ΣυμφώνησεμεΓιώργοΜυλωνά
ηΒέροια

Έρχονται και άλλοι έμπειροι παίκτες

Με αισιοδοξία η πρεμιέρα
της Βέροιας

Συντήρησητουχλοοτάπητα
στοΔημοτικόΣτάδιο

Με εντατ ικούς
ρυθμούς γίνεται η
συντήρηση του χλο-
οτάπητα τουΔημο-
τικούΣταδίου,όπως
αυτή ξεκίνησε από
την διορισμένη δι-
οίκηση του ΓΑΣ και
όπως όλα δείχνουν
το γήπεδο μπορεί
να «σωθεί» και να
είναι έτοιμο με την
έναρξη του πρωτα-
θλήματος.

Ποδηλατικοί
αγώνες
στοΣέλι

Ένα όμορφο πρωινό γε-
μάτο παιδικές φωνές στους
ποδηλατικούς αγώνες! Ευχα-
ριστούμε θερμά τονΠρόεδρο
της ΚΑΠΑΔήμου Βέροιας κ.
ΣτέργιοΔιαμάντηγιατηχορη-
γίατωνμεταλλίωνκαιτωνκυ-
πέλλωνκαιπουμαςτίμησεμε
τηνπαρουσία του, τη διοργά-
νωσηSeliMountainRunning,
κ. ΓιάννηΚαραγιάννη, τοΧιο-
νοδρομικόΚέντροΣελίου, τον
ιατρό κ. Πέτρο Φύκατα, τα
μέλη του ΣυλλόγουΔρομέων
γιατηνυποστήριξητουςκαιτη
σημαντική βοήθειά τους, για
τοserviceτωνποδηλάτωντον
κ.ΝίκοΟρφανίδηκαιτοSmart
BikeκαιτηνεταιρίαΚ.Νιώπας
&ΣΙΑΟ.Ε.γιατηχορηγίατων
κρουασάνκτωνχυμών!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό6-8-2018 μέχρι12-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στη Νάουσα, κόντρα 
στην τοπική ομάδα, 
ο Ηρακλής κέρδισε 

δίκαια με 2-0, ενώ είχε 
και άλλες ευκαιρίες για 
περισσότερα γκολ. Η 
ομάδα του Σπύρου Μπα-
ξεβάνου ήταν καλύτερη 
στον αγωνιστικό χώρο 
και βρήκε δυο φορές τον 
δρόμο προς τα αντίπαλα 
δίχτυα στο δεύτερο ημί-
χρονο. Την αρχή έκανε 
ο Αμαραντίδης στο 74ο 
λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής 
του Ηρακλή  που πέρασε 
ως αλλαγή στον αγώνα 
στο δεύτερο μέρος κέρδισε τον αντί-
παλο τερματοφύλακα με ψύχραιμο 
πλασέ. Ο Μεντί και ο Πτηνόπουλος 
έχασαν στην συνέχεια διπλή ευκαι-
ρία για ένα ακόμα τέρμα για την 

ομάδα τους.  

Αμέσωςμετάήρθεκαι το2-0γιατουςκυανό-
λευκους,μετονΚαραντασιάδηναδιαμορφώνειτο
τελικό2-0,μεκεφαλιά,στο80ολεπτό,έπειτααπό
εκτέλεσηκόρνερ.ΟΗρακλήςείχετηνευκαιρίανα
κάνει και το 3-0στην τελευταίαφάση τουπαιχνι-

διού,αλλάηκεφαλιάτουΚωστού-
λασταμάτησεστοδοκάρι.

Η  Νάουσα δεν μπόρεσε να
αντιδράσει στην υπεροχή τουΗ-
ρακλή,εκτόςαπότοτελευταίοδε-
κάλεπτο του αγώνα,που οΝίκου
έχασε δύο καλές ευκαιρίες για να
μειώσειτοσκορ.

Οιενδεκάδες
τωνδύοομάδων

Νάουσα: Νομικός, Παπακων-
σταντίνου, Περηφανόπουλος,
Ζούρκος,Λαφάρας,Μαντώς,Τόσι-
ος,Γιαμαλίδης,Πατζαρτζίδης,Κου-
κουράκης,Κερμανίδης.

Στον πάγκο για την Νάουσα:
Ζάχος, Νίκου, Πετρίδης, Γατουρ-
τζίδης,Ταχυδρομίδης,Βασιλειάδης

Ηρακλής: Βοσνιάδης, Καζναφέρης, Νικολα-
κάκης, Γιαννίτσης, Καραντασιάδης,Μακρής,Πα-
παδόπουλος,Πτηνόπουλος, Ρόβας, Κωστούλας,
Παναγιωτούδης

ΣτονπάγκογιατονΗρακλή:Αμαραντίδης,Γρη-
γοριάδης,Αμπάρης,Μεντί,Στόιος

ΑνώτεροςτηςΝάουσαςοΗρακλής0-2στοπρώτοφιλικό

Φαρμακεία
Τρίτη 7-8-2018

16:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

16:00-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,ΜΟ-
ΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-21:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

21:00-08:00ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥΖΩΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130

Ολοκληρώθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη μία άκρως πετυχη-
μένη σεζόν για το ελληνικό 

beach handball με την διεξαγωγή 
του Final 4 του 19ου Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος.

ΟιΚύκλωπεςΑλεξανδρούποληςστουςάνδρες
καιοΣπάρτακοςGoalbetστιςγυναίκεςαναδείχθη-
κανπρωταθλητέςΕλλάδος.

ΓιατηνομάδατηςΑλεξανδρούποληςήτανοτρί-
τοςσυνεχόμενοςτίτλοςκαιτέταρτοςτηντελευταία
πενταετία,ενώοΣπάρτακοςκατέκτησετονταμπλ
έχονταςπανηγυρίσει και το κύπελλοστηνΑττική,

ενώαυτόήταν το τρίτοπρωτάθλημα της ιστορίας
τουμετάτο2015καιτο2016.

Με την ομάδα τουΣπάρτακουαγωνίστηκε και
η ΒεροιώτισσαΠαγκόσμιαπρωταθλήτριαΈλενα
Μούρνου.Πολυτιμότεροι αθλητές τουπρωταθλή-
ματοςαναδείχτηκανοΚώσταςΓουργούμης(Απόλ-
λωνΣταυρούπολης)καιΒάσωΣκάρα (Σπάρτακος
Goalbet)

OΑντιδήμαρχοςΑθλητισμού τουΔήμουΑλε-
ξανδρούπολης Γιάννης Βαταμίδης και ο ειδικός
συνεργάτηςτουΑντιπεριφερειάρχηΈβρουΓιάννης
Μπόγδης, τίμησαν τακορίτσια τηςΕθνικήςΓυναι-
κώνπουστέφθηκανπρωταθλήτριεςκόσμου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο4Αυγούστου2018

1οςημιτελικόςΓυναικών
ΟλύμπιοςΔίαςΑσπροπύργου-ΑΣΆνοιξηΔιο-

νύσουDelousil2-0(18-7,15-4)

1οςημιτελικόςΑνδρών
ΑΣΆνοιξηΔιονύσουDelousil- ΚύκλωπεςΑλε-

ξανδρούπολης1-2(18-16,21-24,6-7)

2οςημιτελικόςΓυναικών
ΣπάρτακοςGoalbet-ΑΟΑΚαστοριάς 2-1 (24-

10,12-14,9-8)

2οςημιτελικόςΑνδρών
ΟλύμπιοςΔίαςΑσπροπύργου-ΑπόλλωνΣταυ-

ρούπολης1-2(22-16,14-16,4-7)

Πρωταθλήτρια με τον Σπάρτακο η Έλενα Μούρνου



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

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

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

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

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

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

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

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

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος 70 τμ απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια,σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκι και αυτόνομη θέρμαν-
ση με ογκομετρητή, ανοιχτό
parking. Τηλ. επικοινωνίας:
6937243744.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιάζεται

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςκατηγορίας

Δ (λεωφορείο) ή κατηγορίας Ε
(επικαθήμενο)γιαεργασίασεα-
ντίστοιχα οχήματα.Επικοινωνία
κ. Κώστας 23310 21904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαναφροντίζει
στηΝάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερικήμερεπό)ηλικιωμένη
κυρία,όχικατάκοιτη.Απαραίτητο
ναμιλάει ελληνικάμεσχετικήε-
μπειρία.Τηλ.επικοινωνίας6944
647074,ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-
γασία καμαριέραςκαι κουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανά-
κι για εργασία εντός τηςπόλης
Βέροιας.Τηλ.:6938436951.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαγιαημια-
πασχόλησηστοαρτοποιείοΤΑΝΟΣ
στηΒέροια.Τηλ.:6982643134.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίςυποχρεώσειςγιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στηΝάου-
σαμε δυνατότητα διαμονής και
τοβράδυ.Τηλέφωναεπικοινωνί-

ας : 6992769850 (κα.Βάσω)&
2331093563(κος.Δημήτρης).

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-
βιτόρα γιαπρωινή-απογευματι-

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση γερόντων, για πρωί
ή για απόγευμα, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος

τουΑΠΘμε10ετήπείραπαρα-
δίδει μαθήματασεμαθητές-τρι-
εςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6979
569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το
καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβασηστην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκοπλαμ,πορταασφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξ
πρόσοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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το στρώμα. Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε,4καρέκλες,τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερα-
σί),ντουλάπα-ράφια(μελί),
καναπέδες, όλασεάριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-

ρουσίαστος καισυνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίςοικογ.
υποχρεώσεις με ιδιόκτητη
κατοικία εντός Βέροιας,
ενδιαφέρεται για σοβαρή
σχέσημεκυρία47-55ετών,
ευπαρουσίαστη σοβαρή,
χωρίςοικογ.υποχρεώσεις.

Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6970648520.

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

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

6989007541.
ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς

ζητάει κυρία με σκοπό
το  γάμο,  χωρ ίς  υπο-
χρεώσεις. Τηλ.: 23310
26934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

κ ή ς  α ν τ ιπροσωπε ί α ς
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του  ‘99 ,  πετρέ -
λιο 1890 κυβικά, λευκό
(FDW) 300.000 χιλιόμε-
τρα,ΚΤΕΟέως12/2019,
αξία 1.500 ευρώ. Τηλ.:
6974876369κ.Απόστο-
λος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

σύστημα λέβητα πέ-
λετ, μάρκαςTOPLING,
ισχύς30KW,ελαφρώς
μεταχειρισμένο,σεάρι-
στηκατάσταση,μαζίμε
δοχείοαδρανείας[μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.
6944997269.
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P Όχι μόνο δεν μας επέστρε-
ψαν τα Ελγίνεια οι ξένοι, μας πή-
ραν και τα καλοκαίρια…

P Καύσωνας στην Ιβηρική, 
υψηλές θερμοκρασίες στη βό-
ρεια και στην κεντρική Ευρώπη. 
Σε άλλο έργο θεατές.

P Κι εμείς όλο τον Ιούλιο και 
Αύγουστο, έξοδο με ομπρέλα και 
ζακέτα.

P Στο τέλος θα σας βγουν 
από τα μάτια τόσες παροχές ρε 
αθεόφοβοι Ευρωπαίοι.

P Καταδικάζει την επίθεση 
στον Μαδούρο ο ΣΥΡΙΖΑ. Game of 
Drones.

P Εκτός Voice ο Μουζουρά-
κης λόγω αμερικάνικου συμβο-
λαίου. Φονιάδες των λαών.

P Όλα υπό διάλυση στη χώρα, 
εκτός από το λίπος μου.

P Στις αγροτικές φυλακές 
Βόλου ο Κουφοντίνας. Να κάνει 
το αγροτικό του.

P Πρόστιμο σε όσους κάνουν 
καμάκι στον δρόμο. Μετά τις πινα-
κίδες θα καταθέσουμε και τα ψαρο-

ντούφεκα.

P Το μυστικό για να μην ξο-
δεύεις λεφτά, είναι να μην έχεις.

P Εξάλλου ο ύπνος και τα λε-
φτά δεν φτάσανε ποτέ σε κανέναν.

P Ο Τόσκας παραιτήθηκε 
Παρασκευή απόγευμα για να 
μην πέσει το χρηματιστήριο.

P Και:

Ο Τάσος είχε ένα  χοιροστάσιο. 
Την εποχή που έπρεπε να γκα-
στρωθούν οι γουρούνες του ψο-
φήσανε όλα τα αρσενικά. Μετά α-
πό λίγη σκέψη αποφασίζει να πάει 
στον κτηνίατρο. Εκείνος του λέει 

ότι μόνη είναι να τα γκαστρώσεις ο 
ίδιος ο Τάσος!

–Τιιιιιιι; Πας καλά γιατρέ. Και 
πώς θα καταλάβω ότι τις γκάστρω-
σα;

–Κοίτα να δεις. Αν την άλλη μέ-
ρα το πρωί οι γουρούνες είναι μέ-
σα στην λάσπη, αυτό θα σημαίνει 
ότι  δεν πέτυχες. Αν είναι στο χορ-
τάρι, τότε γκαστρώθηκαν.

Τι να κάνει ο Τάσος, φεύγει από 
τον γιατρό και πηγαίνει μες στον 
στάβλο που είναι οι γουρούνες, τις 
βάζει κάτω μία μια και τις αρχίζει. 
Σηκώνεται την άλλη μέρα το πρωί, 
τι να δει; Όλες οι γουρούνες μέσα 
στη λάσπη. Τι να κάνει; Φτου κι απ’ 
την αρχή! Την άλλη μέρα όμως, 
όλες οι γουρούνες πάλι μες στη 
λάσπη.

–Μάλλον θα θέλουν καθαρό πε-
ριβάλλον στο βουνό, λέει ο Τάσος. 
Έτσι, τις φορτώνει στο φορτηγάκι 
και τις πηγαίνει πάνω σε έναν κα-
ταπράσινο λόφο με θέα, και τις κά-
νει τη ‘δουλειά’ για τρίτη φορά.

Την άλλη μέρα εξουθενωμένος 
δεν μπορούσε να μαζέψει τα πόδια 
του και ούτε μπορούσε να σηκωθεί 
από το κρεβάτι.

–Σήκω να πας στον στάβλο! του 
φωνάζει η γυναίκα του.

–Δεν μπορώ γυναίκα, πήγαινε 
εσύ να δεις τι κάνουν οι γουρού-
νες. Και πες μου πού είναι οι γου-
ρούνες, στο χορτάρι ή στην λάσπη;

Πάει η γυναίκα στον στάβλο και 
σε λίγο γυρίζει πίσω:

–Ούτε στο χορτάρι είναι ούτε 
στη λάσπη, του λέει. Πάνω στο 
φορτηγάκι είναι και κορνάρουν!

Κ.Π.
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