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Σχολεία με σχεδιασμό και 
λιγότερα «βραχυκυκλώματα»
  Σε λίγες ημέρες ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και ήδη οι 
εκπαιδευτικοί είναι στα σχολεία και προετοιμάζονται για 
να υποδεχθούν στις 11 Σεπτεμβρίου τους μαθητές. Αυτός 
ήταν και ο σκοπός της χθεσινής σύσκεψης στο γραφείο 
του προϊσταμένου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διονύση 
Διαμαντόπουλου, για ενημέρωση και οδηγίες προς τους 
διευθυντές των σχολείων. Πέρα πάντως από τις ελλείψεις, 
τα κενά και τα λάθη που παρατηρούνται κάθε χρόνο 
και οφείλονται κυρίως στον κρατικό μηχανισμό, γίνεται 
προσπάθεια από το ανθρώπινο δυναμικό να είναι όσο το 
δυνατό πιο έτοιμο για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες. 
Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια το 
σχολείο να ξεφύγει από την μάθηση μόνο  γνώσεων και 
πληροφοριών, αλλά να αναπτύξει την προσωπικότητα του 
παιδιού συνολικά. Παράλληλες δράσεις και δραστηριότητες, 
καλλιέργεια και ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων του 
παιδιού έχουν στόχο την πραγματική μόρφωση του παιδιού. 
Το ζήτημα είναι σε τι βαθμό επιτυγχάνεται αυτό. Δυστυχώς 
από την μια πλευρά υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, από 
την άλλη όμως παρατηρούνται τα κενά σε θέσεις και 
ειδικότητες, τα λειψά ωράρια, τα ανεπαρκή πολλές φορές 
συγγράμματα που βραχυκυκλώνουν τις καλές προθέσεις 
των εκπαιδευτικών και τον όποιο σχεδιασμό. Επομένως 
καλές οι προθέσεις και ο σχεδιασμός, αλλά να βοηθήσει το 
Υπουργείο Παιδείας να απαλειφθούν επιτέλους οι χρόνιες 
παθογένειες της αρχής κάθε σχολικής χρονιάς. 
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Παρκάρισμα τέλος
στην πλατεία Πλατάνων 

λόγω… ανάπλασης!

ΆδειασεαπόταπαρκαρισμέναΙ.Χ.ηπλατείαΠλατάνωντης
Βέροιας,καθότι,όπωςείπεοαντιδήμαρχοςκ.ΘανάσηςΣιδη-
ρόπουλος,στοΔημοτικόΣυμβούλιο, ο χώροςθααξιοποιηθεί
σύμφωναμετημελέτηπουκατέθεσανστοΔήμοαρχιτέκτονες
τηςπόλης.

Η μελέτη ανάπλασης θα επικαιροποιηθεί και θα ενταχθεί
στοεπόμενοτεχνικόπρόγραμμα.

Προς τοπαρόν, στηνΠλατεία έχουν τοποθετηθεί απαγο-
ρευτικέςκόκκινεςκορδέλεςκαιοσωνούπωθαμπουνκάγκελα
για να αποτρέπουν το παρκάρισμα μέσα στο τρίγωνο του
πάρκου.

ΔύομέλητηςΟμάδαςAttackτηςΒέροιας,γιατηνεργα-
σίακαιτηνεπισφάλεια,φιλοξενήθηκανχθεςστις«πρωινές
σημειώσεις»τουΑΚΟΥ99.6μετηΣοφίαΓκαγκούση.

ΟΚώσταςΠρόϊος και ηΣίσυΓεωργοπούλου μας
σύστησαντηνομάδατουςμεαφορμήκαιτηχθεσινήεκ-
δήλωσηπουδιοργάνωσανστον«Σερεμέτα»γιατιςκακές
συνθήκες εργασίαςσεμεγάλες επιχειρήσεις και τις επι-
πτώσεις τουςστους εργαζόμενους, μεβάσημία έρευνα
τηςΔημόσιαςΓαλλικήςΤηλεόρασης.

«Οιπρακτικέςπουεφαρμόζουν
συνήθως οι μάνατζερ και οι επι-
κεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων,
είναι τέτοιες που οδηγούν τους
υπαλλήλους τους στην απόγνω-
ση πολλές φορές, από φόβο να
αντιδράσουν.Ειδικάοιεργαζόμενοι
άνω των 40 ή 50 ετών για τους
οποίους είναιπιο δύσκολο να ξα-
ναβρούνεργασία,είναιπολύχειρό-
τερα»είπεοΚώσταςΠρόϊος.

ΗAttack είναι μια ομάδαπου
λειτουργεί εδώ και δυόμιση χρό-
νιαστηΒέροια και έχειπροφίλ με
το όνομά τηςστοFacebookόπου
μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει
μαζί τους.Είναιμιασυλλογικότητα
πουέχεισκοπόκαιστόχοναφέρ-
νειστηνεπιφάνειαταπροβλήματα
που επικρατούν στους εργασια-
κούςχώρουςκαιδραενάντιαστην
ανεργίακαιτηνεπισφάλειαψάχνο-

ντας κοινές λύσεις αντιμετώπισης, με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερημαζικότητα, αφούη ομάδα είναι ανοιχτήσε
όλους.

Κλείνοντας, μοιράστηκανμαζί μας και με τουςακρο-
ατές, ένα κοινό μυστικό:Ότι, πλέον, είναι κανόνας, οι
νέοιάνθρωποιναμηνμπορούνναδουλέψουνπάνωστο
αντικείμενοπουέχουνσπουδάσει.Καινακάνουνεξανά-
γκηςοποιαδήποτεδουλειά.

ΟΣωκράτηςΠατσίκαςμίλησεΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μεαφορμή την χθεσινήπαράστα-

σηστοΆλσος «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», επισκέ-
φθηκεταπάτριαεδάφηο«δικόςμας»
αγαπημένος ηθοποιόςΣωκράτηςΠα-
τσίκαςκαιδενθαμπορούσεναλείπει
από την εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
στονΑΚΟΥ 99.6(απουσία τουΝίκου
Βουδούρη, τα ξαδέρφια πήγαν μέ-
χρι το τέλος της εκπομπής).Μίλησε
για την μεγάλη επιτυχία της φετινής
καλοκαιρινής περιοδείας, αλλά ανα-
φέρθηκε και στα σοβαρά εργασιακά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ηθοποιοί.Επεσήμανετηνυποβάθμιση
τηςΒέροιαςστην θεατρική «πιάτσα»,
αφούαπόσίγουροςσταθμός ταπρο-
ηγούμεναχρόνιαγιατουςαθηναϊκούς
θιάσους, πλέον είναι ένας αβέβαιος
θεατρικόςπροορισμός.Μίλησεγιατην
Ύδραπου είναι η μεγάλη τουαγάπη
και έχει αναπτύξει και επιχειρηματική
δραστηριότητα, θυμήθηκεστιγμές της
καριέρας τουκαιστο τέλοςέδωσεμέχρικαισυνταγήγια τσιζκέικ!ΠληθωρικήκαιπολυδιάστατηπροσωπικότηταοΣω-
κράτηςόχιμόνοστοθεατρικόσανίδικαιστατηλεοπτικάκαικινηματογραφικάπλατό,αλλάμεγνώμηκαιάποψηαπότην
πολιτική…μέχριτηνμαγειρική!(ολόκληρηησυνέντευξησεεπόμενοφύλλο)

Στο«τρίγωνο»τωνκαφέ-μπαρτηςΤσαλδάρη
μπαίνουναπόβδομάδατασκαπτικά

Οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στον
εμπορικόπεζόδρομο τηςΒέροιαςσυνεχίζονταιπαίρνοντας
παράταση15επιπλέονημερών,μεαπόφασητουΔημοτικού
Συμβουλίου (το χρονοδιάγραμμα ήταν μέχρι το τέλος της
χρονιάς).

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση κυβόλι-
θωνστιςοδούςΒικέλακαιΑντ.Καμάραπροςανακούφιση
των καταστηματαρχών,ώστε να μπορεί να λειτουργήσει
απρόσκοπτα ηΑγοράσ’ αυτές τις οδούς και ακολουθούν
Δευτέρα και Τρίτη οι χωματουργικές εργασίες στην οδό
Τσαλδάρη, σε ένα δύσκολο κομμάτι, στο «τρίγωνο» των
καφέ-μπαρ, για ναπροχωρήσει στην ευθεία της οδού, σε
καλύτερεςσυνθήκες.

Και μπορεί το χρονοδιάγραμμα να έχει τεθεί στο τέλος
Δεκεμβρίου, όμωςαπό τονΔήμο, υπάρχει η εκτίμηση και
αισιοδοξία ότι -καιρού επιτρέποντος- το έργο θα έχει ολο-
κληρωθείμέχριτοτέλοςτουΟκτωβρίου.

Ομάδα Attack Βέροιας: Ενημέρωση, συμπαράσταση
και συσπείρωση για καλύτερες συνθήκες εργασίας
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Συνεντεύξεις Τύπου και επισκέψεις κλι-
μακίων βουλευτών και κομματικών στε-
λεχών, προγραμματίζονται σε όλους του 
νομούς της Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο 
της επίσκεψης και ομιλίας του Προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσο-
τάκη στη 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης. 

Κατόπιν τούτων από την ΝΟΔΕ Ημα-
θίας ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 
7 Σεπτεμβρίου 2018,  θα επισκεφτεί το 
νομό Ημαθίας ο γραμματέας της Πολιτι-
κής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και 
Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγε-
νάκης. Τον κ . Αυγενάκη θα συνοδεύουν 
ο κ. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής 
Ρεθύμνου, η κ. Μάρκου Αικατερίνη βου-
λευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, ο κ.  Μακάριος 
Λαζαρίδης Δ/ντης του Γραφείου Τύπου 
της ΝΔ και ο κ. Σγαρδέλης Αντώνιος, πρό-
εδρος της Οικονομικής Επιτροπής Πόρων 
και Διαφάνειας. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πα-
ρακάτω επισκέψεις:

9:30 Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελί-
κης 

10:30 Συνεταιριστικό κονσερβοποιείο 
ΑΛΜΜΕ 

11:30 Βιομηχανία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 
12:00 Αγροτικός Συνεταιρισμός 

VENUS 
13:00 Επίσκεψη στον Αντιπεριφε-

ρειάρχη 
13:30 Επίσκεψη στον Μητροπολίτη 
16:30 Επίσκεψη στον ΑΣΕΠΟΠ Νά-

ουσας 
17:15 Επίσκεψη στον Α.Σ. Νάουσας 
18:00 Επίσκεψη στον Α.Σ. Επισκοπής 
18:45 Επίσκεψη στον ΑΣΟΠ Επισκο-

πής 
20:00 Συνέντευξη τύπου στα τοπικά 

ΜΜΕ στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ 
20:45 Σύσκεψη Κομματικών Στελεχών 

στο Ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ 

Στην Ημαθία σήμερα
ο γραμματέας Π.Ε. 

της Ν.Δ. 
Λευτέρης Αυγενάκης

-Συναντήσεις με συνεταιριστικούς φορείς 
και τοπικά κομματικά στελέχη

Συνελήφθησαν την Τετάρτη 5 Σεπτεμ-
βρίου, το βράδυ, μετά από συντονισμένες 
ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 52, 
45 και 33 ετών, που δραστηριοποιούνταν 
στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε οργανωμένη αστυνομι-
κή επιχείρηση εντοπίσθηκαν τα παραπά-
νω άτομα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
τη στιγμή που τοποθετούσαν σε όχημα, 
ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 42 
νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κάννα-
βης συνολικού βάρους 43 κιλών και 535 
γραμμαρίων.

Στην κατοχή τους αλλά και σε έρευνα 
που ακολούθησε στην οικία του 45χρονου, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδιες συσκευασίες με ποσότη-
τες κάνναβης συνολικού βάρους 6 κιλών 
και 631,5 γραμμαρίων,

• αυτοσχέδιες συσκευασίες με ποσότη-

τες κοκαΐνης συνολικού βάρους 49,7 
γραμμαρίων,

• μικροποσότητα κάνναβης,
• 5 κινητά τηλέφωνα και 
• το χρηματικό ποσό των 960 ευ-

ρώ, ως προερχόμενο από τη διακί-
νηση ναρκωτικών.

Συνολικά από τους αστυνομικούς 
εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν πο-
σότητες κάνναβης βάρους 50 κιλών 
και 168,7 γραμμαρίων και ποσότητες 
κοκαΐνης βάρους 49,7 γραμμαρίων. 

Επιπλέον, σε βάρος του 33χρο-
νου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 
του Ανακριτή Φλώρινας, για παρά-
βαση της νομοθεσίας περί ναρκω-
τικών.

Οι συλληφθέντες με τη δικογρα-
φία κακουργηματικού χαρακτήρα 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, 
θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας 
προς Συλλόγους, 

Κόμματα και Επιχειρήσεις:
Αφίσες, διαφημιστικά 

και  μπάνερ μόνο 
στα σημεία που επιτρέπεται, 

κατόπιν αδείας
Περί αφισορύπαν-

σης ο λόγος στην ανα-
κοίνωση της Δημοτικής 
Αστυνομίας Βέροιας η 
οποία ενημερώνει ό-
λους τους Πολιτιστικούς 
- Αθλητικούς Συλλό-
γους, Πολιτικά Κόμματα 
και Επιχειρήσεις  να α-
ποφεύγουν την τοποθέ-
τηση αφισών, γιγαντοα-
φισών (μπάνερ), πανό, 
κλπ που αφορούν εκ-
δηλώσεις τους, σε στύλους της ΔΕΗ, σε υποσταθμούς του ΟΤΕ, σε στάσεις 
αστικών, σε φωτεινούς σηματοδότες, στα πάρκα και όπου αλλού απαγορεύε-
ται από την νομοθεσία περί διαφήμισης και τον κανονισμό καθαριότητας του 
Δήμου. Αφίσες και μπάνερ θα πρέπει να αναρτώνται  μόνο στα σημεία που 
επιτρέπεται και κατόπιν έκδοσης της σχετικής άδειας από τον Δήμο Βέροιας.

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία παρακαλεί όλους τους φορείς 
πολιτισμού να σεβαστούν την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις του Δήμου και να μην προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες, διότι 
θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

«Καλούμε τους πολίτες της Βέροιας να μας εμπιστευθούν 
για μια καινούργια Ελλάδα» μετέφερε ο πρόεδρος της Λαϊκής 
Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, στη συνέντευξη Τύπου 
που έδωσε στη Βέροια, συνοδευόμενος από τα τοπικά στελέ-
χη της Λαϊκής Ενότητας,  Σάκη Αποστολόπουλο και Δέσποινα 
Ανδρεάδου.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης, η Λαϊκή Ενότητα έχει 
δώσει δείγματα ότι είναι μπροστά και δίνει μάχη για τη χώρα 
κι έχει τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες. «Πρώτον, τη δημο-
κρατία. Η Ελλάδα δεν έχει βούληση και θέληση. Απαιτούμε 
Συντακτική Συνέλευση, η οποία θα αλλάξει το Σύνταγμα με 
συμμετοχική δημοκρατία. Δεύτερον, η εθνική ανεξαρτησία. 
Η χώρα σήμερα είναι κατεχόμενη. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια 
Ελλάδα, αλλά μία πραγματικά κυρίαρχη, ελεύθερη και ανεξάρ-
τητη Ελλάδα με πολυδιάστατη πολιτική. Τρίτον, η παραγωγική 
ανασυγκρότηση της πατρίδας. Η παραγωγική βάση συνεχώς 
φθείνει και παρακμάζει. Δεν έχουμε μέλλον. Τέλος, στις άμεσες 
προτεραιότητές μας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Θα βάλουμε 

τέρμα σ’ αυτή την κατάσταση, στην διαπλοκή και στην μεγαλο-
αστική τάξη που ελέγχει τη χώρα».

Ακόμη, ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας αναφέρθηκε και 
σε δύο μεγάλα θέματα. Αρχικά, στο θέμα των πληστειριασμών. 
Όπως τόνισε, «Είμαστε, όπως λένε, στη μεταμνημονιακή επο-
χή, αλλά όλα δείχνουν ότι θα είναι ακόμη πιο άδικη κι επιθετική 
για την κοινωνία. Εμείς είμαστε οι μόνοι που αγωνιζόμαστε και 
δίνουμε μάχη κάθε φορά με τα ΜΑΤ για τους πληστειριασμούς 
και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί έχει αποτέλεσμα. 
Έχουμε σώσει χιλιάδες σπίτια».

Όσον αφορά στις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ο ίδιος 
χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη, λέγοντας ότι δεκάδες 
χιλιάδες νοικοκυριά μένουν καθημερινά χωρίς ρεύμα, με τα 
«ραβασάκια» της ΔΕΗ να στέλνονται σε σπίτια κι επαγγελματί-
ες. Τέλος, όπως είπε, η ΛΑΕ ζητάει περίοδο χάριτος για όσους 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών. 

Έλλη Πολάκη

Παναγιώτης Λαφαζάνης από Βέροια: 
«Η Βουλή πρέπει να αποκτήσει 

πραγματική αντιπολίτευση κι αυτό το 
μήνυμα ήρθαμε να μεταφέρουμε»

Νέο «χτύπημα» της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας 
Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί 

την ώρα που φόρτωναν σε όχημα 
σάκους με δεκάδες κιλά κάνναβης

-Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 50 κιλά κάνναβη και 49,7 γραμμάρια κοκαΐνη



Για τη νέα σχολική χρονιά και τις νέες 
εγκυκλίους ενημερώθηκαν χθες το πρωί, 
από τον Προϊστάμενο Α/θμιας Εκπ/σης 
Ημαθίας, διευθυντές και εκπαιδευτικοί 
του Νομού, ενόψει της 11ης Σεπτεμβρίου, 
που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Η διευθύντρια του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Νάουσας κ. Βέρα Αβραμίδου, 
μίλησε χθες στα «Λαϊκά και Αιρετικά» 
του ΑΚΟΥ 99.6 για την φετινή λειτουργία 
και εφαρμογή κάποιων δράσεων, όπως 
η επέκταση του «παρκαρίσματος» της 
τσάντας στις σχολικές αίθουσας για δύο 
Σαββατοκύριακα το μήνα, αντί ενός που 
ίσχυε πέρσι, αλλά και η ανάπτυξη του 
Κοινωνικού Σχολείου που θα καλλιεργεί 
στα παιδιά περαιτέρω ενδιαφέροντα για 
εξωσχολικές δραστηριότητες.

- Αν και η σχολική χρονιά δεν έχει 
ξεκινήσει ακόμη, οι εκπαιδευτικοί πιά-
σατε ήδη δουλειά;

Από την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έ-
χουμε επιστρέψει πίσω στα σχολεία μας 
στις επάλξεις της εκπαίδευσης και προε-

τοιμαζόμαστε. Σήμερα (χθες) είχαμε σύ-
σκεψη στο γραφείο του προϊσταμένου 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ημαθίας  κ. 
Διονύση Διαμαντόπουλου για να ενημε-
ρωθούμε για τις νέες εγκυκλίους και να 
λάβουμε οδηγίες για τη νέα χρονιά. Έτσι 
θα είμαστε έτοιμοι για τις 11 Σεπτεμβρίου 
που θα έρθουν τα παιδιά στα σχολεία για 
να έχουμε μία καλή και ομαλή σχολική 
χρονιά.

- Αρχικά, υπάρχει ένα ζήτημα με τη 
συνέχιση ενός πρότζεκτ να μένουν οι 
τσάντες στο σχολείο το Σαββατοκύ-
ριακο.

Πέρυσι έγινε για πρώτη φορά και φέ-
τος μας ήρθε εγκύκλιος που λέει ότι ε-
πεκτείνεται η δράση για τουλάχιστον δύο 
Σαββατοκύριακα το μήνα.

- Αυτό σημαίνει ότι αν πάρετε από-
φαση ως Σύλλογος μπορεί να εφαρμο-
στεί και όλα τα Σαββατοκύριακα;

Βέβαια, εάν ο Σύλλογος διδασκόντων 
του σχολείου συνεδριάσει και αποφασίσει 
ότι θέλει για περισσότερο από δύο Σαβ-

βατοκύριακα, ακό-
μη και για όλα, τότε 
στο σχολείο εκείνο 
εφαρμόζεται και η 
τσάντα μένει στο 
σχολείο την Παρα-
σκευή και τα παιδιά 
μπορούν να απο-
λαύσουν το Σαββα-
τοκύριακό τους.

-  Εκτός από 
το προφανές ότι 
τα παιδιά δεν θα 
έχουν το κουβάλη-
μα της Παρασκευ-
ής πίσω στο σπίτι 
και της Δευτέρας 
ξανά, ποια είναι 
τα πλεονεκτήματα 
μιας τέτοιας κίνη-
σης;

Το σκεπτικό της 
δράσης είναι να ε-
λαφρύνει τα παιδιά 
για να μπορέσουν 
να έχουν ελεύθερο 
χρόνο, γιατί ακόμη 
και το Σαββατοκύ-
ριακο έχουν πολλές 
δραστηρ ιότητες , 
όπως συμμετοχή 
σε αθλητικές  δρα-

στηριότητες, εργασίες για τη 
Δευτέρα, διάβασμα για επα-
ναληπτικά τεστ, οπότε θέλουν 
προφανώς να ελαφρύνουν 
τα παιδιά και μπορούν από 
Δευτέρα να διαμορφώνεται το 
πρόγραμμα, όπως μας συμ-
βούλευσε και ο διευθυντής της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και να γίνουν και άλλες δρά-
σεις εκτός αναλυτικού προ-
γράμματος, όπως να διαβά-
σουν κάποιο βιβλίο το Σαββα-
τοκύριακο και να συζητήσουν 
γι’ αυτό τη Δευτέρα. 

- Πρακτικά πως θα λει-
τουργήσει αυτό;

Βασικά, αναπροσαρμόζεται 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, δη-
λαδή δεν εξετάζουμε την Δευ-
τέρα που θα επιστρέψουμε και 
εφόσον δεν υπάρχουν τα μα-
θήματα και τα βιβλία στο σπίτι, 
μπορούμε να κάνουμε κάποια 
επανάληψη ή κάποιο πρότζεκτ, 
κάποια συζήτηση σε εξωσχολικό βιβλίο 
και άλλα… Το σκεπτικό είναι τα παιδιά 
να έχουν χρόνο να συσφίξουν τις σχέσεις 
με την οικογένειά τους, να πάνε μία εκ-
δρομή και να κάνουν δραστηριότητες με 
την οικογένεια, ώστε να αισθανθούν πιο 
χαλαρά και ευτυχισμένα. 

- Παράλληλα μέσα στη χρονιά 
υπήρχαν πολλά σχολεία με δραστηριότη-
τες εκτός σχολικών πλαισίων. Πολιτιστι-
κές, καλλιτεχνικές, οικολογικές δράσεις. 

Πλέον το σκεπτικό του Υπουργείου 
είναι να καλλιεργήσει το Κοινωνικό Σχο-
λείο, ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, 
όπου εκτός από τα μαθήματα τα 
παιδιά θα ασχολούνται και με άλλες 
δράσεις και δραστηριότητες, έτσι 
ώστε να πάρουν ερεθίσματα, να 
αναπτύξουν ταλέντα και να απο-
κτήσουν κι άλλες γνώσεις. Έτσι, 
κάθε σχολείο μπορεί με μία ομάδα 
εκπαιδευτικών να εκπονήσει διά-
φορα πρότζεκτ, όπου μπορεί να α-
σχοληθεί με κάποιο αντικείμενο π.χ. 
εκμάθηση σκακιού ή επίσκεψη σε 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης, Μουσεία κτλ. Αυτό  είναι πολύ 
καλό γιατί καλλιεργεί την πολλαπλή 
νοημοσύνη του παιδιού, και όχι μό-
νο την γνώση σε ένα γνωσιοκεντρι-
κό σχολείο, έτσι ώστε να μπορούμε 

να ανιχνεύσου-
με και ταλέντα 

των παιδιών.
- Γίνεται μία συζήτηση για να ξεκι-

νάει το ωρολόγιο πρόγραμμα στις 9 
το πρωί. Έχουμε πολλές αντιδράσεις 
από εργαζόμενους γονείς οι οποίοι 
δουλεύουν στις 8 για παράδειγμα. 
Στην περίπτωση που εφαρμοστεί, τι 
θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι;

Οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται το αρ-
γότερο στις 8 η ώρα στο σχολείο, επομέ-
νως κάποιος γονέας ο οποίος εργάζεται 
μπορεί να αφήσει νωρίτερα το παιδί του. 
Τα μαθήματα, βέβαια, θα αρχίζουν αργό-
τερα, στις 9.  

- Όσον αφορά στο παιδαγωγικό 

κομμάτι, του νέου ωραρίου που προ-
τείνεται, θα ενισχύσει ή θα αποδυνα-
μώσει την απόδοση των μαθητών;

Εγώ θα πω την προσωπική μου γνώ-
μη. Εγώ συμφωνώ γιατί κι από παιδί 
είχα πάντα αυτό το πρόβλημα. Πολλά 
παιδιά δεν μπορούν να αποδώσουν νω-
ρίς το πρωί.  Μην ξεχνάμε ότι πλέον το 
παιδί είναι και πολύ φορτωμένο, μπορεί 
να τελειώνει από τα αγγλικά ή τις άλλες 
δραστηριότητες αργά και να κοιμάται στις 
12 το βράδυ. Θα είναι καλό, θα μας δίνει 
περιθώριο για ύπνο και όπως είπαμε δεν 
θα υπάρχει πρόβλημα με τους εργαζόμε-
νους γονείς.
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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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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.

Άνοιγμα σε ένα πιο κοινωνικό σχολείο και σε δραστηριότητες 
που θα αναπτύσσουν ταλέντα και δεξιότητες των παιδιών

-Και δεύτερο Σαββατοκύριακο θα μένει η μαθητική τσάντα στην αίθουσα 



Σε φάση δημοπράτησης της μελέτης βρίσκεται το έργο 
κατασκευής νέας γέφυρας στον δρόμο του Νοσοκομείου Νάου-
σας. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 270.000 ευρώ και οι 
προσφορές θα ανοίξουν αρχές Οκτωβρίου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας γέφυρας διπλής 
κυκλοφορίας στη θέση της υπάρχουσας, με πεζογέφυρες ένθεν 
κακείθεν, εκ των οποίων η ανατολική θα είναι γυάλινη. Με την 
ολοκλήρωση του έργου αποκαλύπτεται και αναδεικνύεται ως 
μνημείο η παλιά λιθόκτιστη γέφυρα που σήμερα είναι σκεπα-
σμένη από την υφιστάμενη.

Διήμερη περιοδεία 
Μ. Χριστοδουλάκη 

και Β. Έξαρχου
 στην Ημαθία

-Ομιλίες σε Βέροια και Αλεξάνδρεια
Το ν  Δ ή μ α ρ -

χο Βέρο ιας  Κ. 
Βοργιατζίδη θα 
επισκεφθεί  την 
Κυριακή 9 Σεπτεμ-
βρίου ο Γραμ -
ματέας της Κ.Ε. 
του  Κ ινήματος 
Αλλαγής Μ. Χρι-
στοδουλάκης συ-
νοδευόμενος από 
τον Διευθυντή της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πρώην Πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
Β. Έξαρχο. Στην συνέχεια θα δοθεί συνέντευξη τύπου 
στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου μετά το τέλος της 
οποίας ο Μ. Χριστοδουλάκης θα μιλήσει σε στελέχη και φί-
λους του Κινήματος. Ακολούθως ο Γραμματέας θα μεταβεί 
στα γραφεία του Κινήματος Αλλαγής στη Βέροια (Κονίτσης 
29) όπου θα έχει συνάντηση με τη Ν.Ε. και τις Συντονιστι-
κές Γραμματείες των τοπικών οργανώσεων. 

Το απόγευμα στις 7.30 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλεξάνδρειας ο Β. Έξαρχος θα μιλήσει στους 
αγρότες της περιοχής. 

Την Δευτέρα το πρωί  10 Σεπτεμβρίου ο Β. Έξαρχος 
συνοδευόμενος από στελέχη του Κινήματος θα επισκε-
φθεί την περιοχή της Νάουσας και θα έχει συνάντηση με 
τον πρόεδρο του οινοποιητικού συνεταιρισμού ΒΑΕΝΙ Γ. 
Φουντούλη καθώς και με συνεταιριστικά και συνδικαλιστικά 
στελέχη.  

Του Στάθη 
Σαρηγιαννίδη*

Ως άκρως επικοι-
νωνιακός  και μακριά 
από τον σκοπό της 
καλύτερης λειτουρ-
γίας της κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση, 
αν όχι επίλυση, των 
προβλημάτων της χώ-
ρας, είναι ο ανασχη-
ματισμός του Έλληνα 
Πρωθυπουργού. Με 
μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση παρα-
κολουθήσαμε την πρώην Υπουργό επί 
Νέας Δημοκρατίας κα Παπακώστα να 
παρέχει στήριξη πλέον στην συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με αντιπαροχή 
βεβαίως βεβαίως, μια θέση στο νέο 
κυβερνητικό σχήμα, καθόσον ισχύει 
η βασική αρχή της εμποροπολιτικής 
ζωής του τόπου “ουδεμία παροχή άνευ 
αντιπαροχής”, η οποία εκφράστηκε από 
την ίδια ως “ανταπόκριση στο κάλεσμα 
του Έλληνα Πρωθυπουργού”.  Έπεσαν 
από τα σύννεφα οι απανταχού νεοδη-
μοκράτες έχοντας ο καθένας να πει και 
από ένα αρχαιοελληνικό ή νεοελληνικό 
γνωμικό με το οποίο καταδίκαζε την κί-
νηση αυτή. Υπάρχει όμως κάποιο ηθικό 
δίδαγμα σε αυτήν την ιστορία; Μήπως 
όσοι έπεσαν από τα σύννεφα το πρώτο 
πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν θα 
ήταν να αναρωτηθούν τι δουλειά είχαν 
να βρίσκονται στα σύννεφα; Μήπως 

η ιστορία στον χώρο 
της Νέας Δημοκρατίας 
απλά επαναλαμβά -
νεται; Αλήθεια είναι α-
παραίτητο να θυμίσω 
πως κατά το πρόσφα-
το παρελθόν υπήρξαν 
πολλοί “ανεξάρτητοι”, 
οι οποίοι από προσω-
πικό συμφέρον και μό-
νο κινήθηκαν εναντίον 
της Νέας Δημοκρατίας, 
προσβάλλοντας και 
καταδικάζοντας το έρ-
γο της ως κυβέρνηση, 

επαινώντας στον αντίποδα τον κύριο 
Τσίπρα; Ας μην κοροϊδευόμαστε και 
μεταξύ μας λοιπόν!!! Το πρόβλημα δεν 
είναι η κίνηση της κας Παπακώστα, κα-
θόσον  ήταν κάτι καταδικαστέο μεν, 
αλλά  αναμενόμενο. Το πρόβλημα είναι 
πως στην ΝΔ και είναι κοινή παραδοχή 
πολλών αυτό,  πως αν το ίδιο “κάλε-
σμα” του Πρωθυπουργού γινόταν στο 
σύνολο των μελών της Νέας Δημοκρα-
τίας, αυτοί που θα έπρατταν ακριβώς 
το ίδιο είναι πολλοί. Δυστυχώς οι διά-
φορες εκλογικές αναμετρήσεις τόσο σε 
τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό, έ-
δειξαν πως η ιστορία επαναλαμβάνεται 
με νεοδημοκράτες να πηγαινοέρχονται 
είτε ατομικά, είτε ως συνδυασμοί, είτε 
ως επικεφαλής, είτε ως υποστηρικτές 
- χειροκροτητές και με αξιώσεις κατά 
την επιστροφή τους, ακολουθώντας την 
ειρωνική αλλά εύστοχη φράση του ΑΡ-
ΚΑ: “Είναι καιρός να αφήσουμε τους ε-

γωισμούς κατά μέρους 
και να κοιτάξουμε λίγο 
τον εαυτό μας”. Την 
παθογένεια αυτή μόνο 
οι ψηφοφόροι μπορούν 
να αλλάξουν καταδικά-
ζοντας τέτοιες συμπε-
ριφορές στις κάλπες, 
στέλνοντας το ξεκάθα-
ρο μήνυμα πως η Νέα 
Δημοκρατία δεν είναι 
σακάκι που το φοράμε 
όποτε κρυώνουμε και 
το πετάμε όποτε μπο-
ρούμε  χωρίς αυτό. 

*Αντιπρόεδρος Πε-
ριφερειακού 

Συμβουλίου ΚΜ 
Περιφερειακός 

Σύμβουλος Ημαθίας
της. “Περιφέρεια 
Πρωταθλήτρια”

υπό το χρίσμα της  
Νέας 

Δημοκρατίας 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Δημητρίου και της Αικατερίνης, 
το γένος Πίτου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στη Νάου-
σα και η ΚΑΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
του Γεωργίου και της Βασιλικής, 
το γένος Γιατζή, που γεννήθηκε 

στη Βέροια και κατοικεί στη Νάουσα, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Νάουσας.

Ανασχηματισμός 
με εκπλήξεις;;; 

Δημοπρατείται 
η κατασκευή νέας 

γέφυρας στο δρόμο του 
Νοσοκομείου Νάουσας



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

 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).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτο-

βουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1. Τους Έλληνες μαθητές του Ευρω-

παϊκού Σχολείου Φραγκφούρτης και την 
εκπαιδευτικό τους κυρία Θεοδώρα Χαλ-
κιά, για την συγκέντρωση και απόδοση 
υπέρ του έργου μας, μετά από θεατρική 
παράσταση, ποσού 330€.

2.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νά-
ουσας για την προσφορά τροφίμων, ε-
φοδίων και φαρμάκων. Ιδιαίτερα ευχα-
ριστεί τις υπευθύνους κυρίες Θεοδοσία 
Γατουρτζίδου και Ελένη Καλαϊτζίδου για 
την επίσκεψη στο Σπίτι της Βεργίνας και 
την εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και 
απόψεων για το έργο πρόνοιας στην Η-
μαθία και τις δυνατότητες συνεργασίας,  
που ακολούθησε.

3. Το προσωπικό του καφέ «ΚΟ-
ΧΛΙΑΣ» για την προσφορά τροφίμων, ει-
δών υγιεινής και παιγνιδιών στο Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας, για τις ανάγκες 
των ωφελούμενων παιδιών.

4. Την κυρία Χάριτα Στούπα για τη 
δωρεά ποσού 500€.

5. Την 1η Μεραρχία Πεζικού για την 
προσφορά μεγάλης ποσότητας εμφια-
λωμένου νερού.

6. Τις αδελφές Βασιλική και Ελένη για 

την προσφορά ρουχισμού στα παιδιά 
μας, υπέρ ανάπαυσης των ψυχών του 
πατέρα τους Γεωργίου, του παππού 
τους Δημητρίου και της γιαγιάς τους Ε-
λένης.

7. Την κυρία Ρούλα Μπακαλίδου για 
τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη της 
κουνιάδας της Έφης Καρανάτσιου.

8. Την εταιρεία Alexiou Logistics και 
την εταιρεία «Καραμολέγκος» για τη 
σταθερή υποστήριξη με την προμήθεια 
ψωμιού τοστ.

9. Την εταιρεία ΒΕΡΛΑΤ και το κατά-
στημα «Δια τυρός και βουτύρου» των 
κυρίων Κουκουτέγου-Γκόσκινου για την 
προσφορά ενός δοχείου φέτας.

10. Το ιχθυοπωλείο  Ψιψίκα-Τερτιβα-
νίδη, για τη σταθερή υποστήριξη με την 
προμήθεια ψαριών.

11. Την κυρία Φανή Βουλγαροπού-
λου, για τη σταθερή οικονομική υπο-
στήριξη.

12. Τον κύριο Π. Σπυρόπουλο, για τη 
σταθερή οικονομική υποστήριξη.

13. Το ζεύγος Κοκοβέση-Παρχαρίδη 
για την προσφορά παιγνιδιών και ενός 
καροτσιού.

14. Τον κύριο Αστέριο Καρατόλιο, για 
την προσφορά ρούχων και παπουτσιών.

15. Το αρτοπωλείο Ευθύμογλου της 
οδού Τρεμπεσίνας, για την διαρκή υπο-
στήριξη με την παροχή ψωμιού.

ΤΟ Δ.Σ. 

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.                      

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-

ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων :

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή του 
Αγίου Αθανασίου του Κουλακιώτου στον 
Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλά-
στρας.

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπε-
ρινό επί τη εορτή της Γεννήσεως της 
Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό 
Γεννεσίου της Θεοτόκου Καλοχωρίου.

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει επί τη εορτή της Γεν-
νήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας 
Καλλίπετρας.

Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει επί τη εορτή των Αγίων 
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στο 
Γηροκομείο Ναούσης.

Την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου στις 
10:30 π.μ. θα ομιλήσει στην Σύναξη 
Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου το πρωί 

θα τελέσει Αγιασμό για την έναρξη του 
νέου σχολικού έτους στο Μουσικό Σχο-
λείο Βεροίας.

Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στις 6:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και 
στην παράκληση του Αγίου Λουκά του 
ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον 
υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μο-
νή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας 
επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου 
Σταυρού.

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 8 Σε-

πτεμβρίου 2018 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Κουλούρας ο Φώτιος Λιολιόπου-
λος του Σωτηρίου σε ηλικία 89 
ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 από τον Ιερό 

Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Αυγή Κοζάνης η Σοφία Μαστο-
ροπούλου σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Νάουσα, 05-09-2018             
Αρ. Πρωτ.:17220             

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

1. Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει 
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κα-
τασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα 
στη θέση Νοσοκομείο πόλης Νάουσας » 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους 
της αναλυτικής διακήρυξης.

2. CPV: 71320000-7
3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρ-

χεται σε 218.672,71€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και 
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των 
παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

• 2.530,99€ για μελέτη κατηγορίας Τοπογραφίας (16)
• 4.716,49 € για μελέτη κατηγορίας Γεωλογικές (20)
• 5.218,26 € για μελέτη κατηγορίας Γεωτεχνικές (21)
• 16.015,48 € για μελέτη κατηγορίας 
   Συγκοινωνιακών έργων (10)
• 51.983,19 € για μελέτη κατηγορίας Ειδικές 
   Αρχιτεκτονικές (07)
• 72.671,61 € για μελέτη κατηγορίας Στατικές (08)
• 8.414,05 € για μελέτη κατηγορίας Υδραυλικών 
  Έργων (13)
• 10.504,37€ για μελέτη κατηγορίας Μηχ/κές-
  Ηλεκτρ/κές - Ηλεκτρονικές (09)
• 5.172,52 € για μελέτη κατηγορίας Περιβαλλοντικές (27)
• 10.596,69€ για Τεύχη Δημοπράτησης
• 2.326,53€ για ΣΑΥ-ΦΑΥ και
• 28.522,53 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμε-

ση και δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσιο 
προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr ( Α/Α 
διαγωνισμός ΈΣΗΔΗΣ 75826) καθώς και στον 
δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής (www.
naoussa.gr). 

5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι 
έως την 24/09/2018, η αναθέτουσα αρχή πα-
ρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμ-
μετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 
27/09/2018. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΈΣΗΔΗΣ, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 117384 (ΦΈΚ 
3821/Β/31-10-2017).

6. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 
2332029622, ΦΑΞ επικοινωνίας 2332029626, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπα-
φιλίππου Αγγελάκης. Οι προσφορές υπο-
βάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλε-
κτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του ΈΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονι-
κό φάκελο του υποσυστήματος.

7.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών ο-
ρίζεται η 01/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ. 

8.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η 05/10 /2018, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 
π.μ

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δρα-
στηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών που 
αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης 
και που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

10. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για 
την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Με-
λετητή ή   Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοι-
χες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

1 στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο 
τάξης Α΄ και άνω 

2 στην κατηγορία μελέτης  20, πτυχίο 
τάξης Α΄ και άνω
3 στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο 
τάξης Α΄ και άνω
4 στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχίο 
τάξης Α΄ και άνω
5 στην κατηγορία μελέτης 07, πτυχίο 
τάξης Γ΄ και άνω
6 στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχίο 
τάξης Γ΄ και άνω
7 στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο 
τάξης Α΄ και άνω
8 στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχίο 
τάξης Α΄ και άνω
9 στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο 
τάξης Α΄ και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-

μένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστο-
ποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Έ.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμ-
φωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποι-
ητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τη-
ρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποι-
ητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώ-
πιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγω-
γής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του 
άρθρου 17.1 της παρούσας.

 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε με-
μονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 19 και 
του σημείου γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 
77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων 
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές 
κατηγορίες μελετών.

11.  Δηλώνεται ρητά πως οι οικονομικοί φο-
ρείς συμπληρώνουν στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ  
μόνο την ενότητα α. «Γενική ένδειξη για όλα 
τα κριτήρια επιλογής» , για την προκαταρκτι-
κή απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτού-
μενων κριτηρίων επιλογής.

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι 
η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από 
αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, που δεν έ-
χουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 
19 και ειδικότερα όπως ορίζεται στο άρθρο 21 
της διακήρυξης.

13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
δεκατρείς (13) μήνες.

14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα ευρώ (4.350,00€)και ισχύ τουλάχι-
στον δέκα (13) μηνών και 30 ημερών, δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 
30/11/2019. 

15. Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα του 2018 του Δήμου Η.Π. Νάου-
σας με ΚΑ: 02.30.7412.032 και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ 2018.

16. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του 
μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  εννέα (9) 
μήνες και η συνολική προθεσμία περαίωσης 
του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

17. Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν 
από την Προϊσταμένη Αρχή με την, με αρ. 
220/2018 (ΑΔΑ: 66ΗΥΩΚ0-ΩΨΗ), απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νά-
ουσας.

18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 
εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή 
την Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας
Νικόλαος Κουτσογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλεξάνδρεια, 06.09.2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 17520

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδό-
χου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρω-
ση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο 
την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 
στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προ-
δρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» με προϋπολογισμό 
267.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύε-
ται σε: Δαπάνη Εργασιών 156.655,50 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 28.197,99 € 
Απρόβλεπτα 27.728,02 € 
Αναθεώρηση 2.741,07€
ΦΠΑ 51.677,42€
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση 

και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγρα-
φα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προ-
σβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.
alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συ-
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη 
σύναψη ηλ. δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω 
των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50133, 
FAX επικοινωνίας 2333023625.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η 
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09:00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά με βάση την τιμή.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ο-
ΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

(1) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.ΕΠ  στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

(2) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστο-
ποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(3) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμ-
φωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποι-
ητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τη-
ρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποι-
ητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώ-
πιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγω-
γής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του 
άρθρου 21 της παρούσας.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
4.306,45 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του Έργου 
ή του Φορέα Κατασκευής που θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. 
μέχρι  01 Μαΐου 2018. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  
στο πλαίσιο υλοποίησης του  Προγράμμα-
τος  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Το έργο 
είναι εγγεγραμμένο  στο ΠΔΕ με ενάριθμο 
2018ΣΕ08210003.

7. Η διάρκεια του έργου είναι έξι (6) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 

εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπλη-
ρώσει στο ΤΕΥΔ μόνο την Ενότητα α του Μέ-
ρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.

Ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης

Από τον Δήμο 
Βέροιας
Δωρεάν 

καυσόξυλα σε 
δικαιούχους 
κατοίκους 
Καστανιάς, 

Πολυδένδρου 
και Τριποτάμου

Ξεκίνησε και συνεχίζε-
ται η δωρεάν χορήγηση 
καυσόξυλων ατομικών 
αναγκών στους δικαιού-
χους κατοίκους των οικι-
σμών Καστανιάς, Πολυ-
δένδρου και Τριποτάμου, 
από τα αντίστοιχα δημο-
τικά δάση. Συγκεκριμέ-
να θα διατεθούν, σε 300 
οικογένειες 2.000 χωρι-
κά κυβικά μέτρα καυσό-
ξυλων, σύμφωνα με την 
64/2018 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας. Οι δικαιούχοι 
καταβάλουν μόνο το αντί-
τιμο για τα έξοδα υλοτομί-
ας και συγκέντρωσης της 
ξυλείας στους χώρους 
διάθεσης.  Το αντίτιμο 
κυμαίνεται  από 15,28 έ-
ως 17,27 € ανά χωρικό 
κυβικό μέτρο, ανάλογα 
με το είδος της ξυλείας. 
Ήδη ολοκληρώνεται η χο-
ρήγηση των καυσόξυλων 
στους κατοίκους της Κα-
στανιάς και του Τριποτά-
μου και θα ακολουθήσει 
η χορήγηση στους κατοί-
κους του Πολυδένδρου. 

Επίσης συνεχίζονται 
οι εργασίες συντήρησης 
του δασικού οδικού δικτύ-
ου των δημοτικών δασών 
Πολυδένδρου και Καστα-
νιάς, ενώ ολοκληρώθη-
καν οι εργασίες στα δημο-
τικά δάση Τριποτάμου και 
Χαράδρας.

Τα παραπάνω γίνονται 
ύστερα από προγραμμα-
τισμό, μελέτη και επίβλε-
ψη του Γραφείου Προστα-
σίας Δασών του Δήμου 
Βέροιας.



Μετά τον καταρτισμό 
των ομίλων και τις 
όποιες αντιδράσεις 

έχει προκαλέσει μεταξύ των 
ομάδων, έρχεται το επόμενο 
ερώτημα : Πόσες ομάδες θα 
ανέβουν κατηγορία; Η ΕΠΟ 
έκανε γνωστό  πως οι προκη-
ρύξεις των πρωταθλημάτων 
της Football League και της 
Γ΄ Εθνικής, στο άρθρο που 
αναφέρεται στη δημιουργία 
της Football League περιόδου 
2019-20, θα επικαιροποιη-
θούν και επικυρωθούν μετά 
τη λήψη οριστικής απόφασης 
από τη Super League, αναφο-
ρικά με τη δυνατότητα συμ-
μετοχής των β΄ ομάδων των 
ΠΑΕ στο πρωτάθλημα αυτό.

Σεαντίθετηπερίπτωσηθαπροβλεφθεί

ηάνοδοςτεσσάρων(4)απότουςοκτώ(8)
δευτεραθλητές της Γ΄ Εθνικής, με βάση
όσαπροβλέπειοΚΑΠ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε ο σχεδιασμός
τηςΕπιτροπήςΔιοργανώσεωνγιατονκα-
ταρτισμότωνομίλωντουπρωταθλήματος
της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας. Η κλήρωση
τουπρωταθλήματος θα γίνει στις 12Σε-
πτεμβρίου (15.00, γραφείαΕ.Π.Ο.) και η
έναρξητουορίστηκεγιατις30Σεπτεμβρί-
ου2018.

Ο2οςόμιλος
ΆρηςΠαλαιοχωρίου
ΠΟΤριγλίας
Μακεδονικός
ΑγροτικόςΑστέρας
ΑΠΕΛαγκαδά
ΠΑΟΚουφαλίων
ΟλυμπιακόςΚυμίνων
ΑλμωπόςΑριδαίας
Εδεσσαϊκός
ΑΣΓιαννιτσά
Βέροια
ΝίκηΑγκαθιάς
ΕρμήςΑμυνταίου
ΜελιτέαςΜελίτης

Το ποιο δυνατό τέστ θα δώσει το
ερχόμενοΣάββατο8Σεπτεμβρίουστις
6μ.μστηνΑριδαίαηΒέροιαμετονΑλ-
μωπό.

Οι δύο ομάδες θαβρεθούναντίπα-
λεςκαιστον2οόμιλοτηςΓ’Εθνικήπου
όπωςόλα δείχνουν θα ξεκινήσει εκτός
απροόπτουστις30Σεπτεμβρίου.

Ο προπονητής της Βέροιας Νίκος
Παπανώτας θα έχει στην διάθεση του
όλους τουςπαίκτεςώστε να δοκιμάσει
τα τελευταίασχήματα λίγες μέρεςπριν
τοπρωτάθλημα.

Ωςαναφοράτηνεπανασύνδεσητου
ηλεκτρικούρεύματοςστοΔημοτικόΣτά-
διο οπρόεδρος τουΚΑΠΑ κ. Στέργιος
Διαμάντης μας δήλωσε οτι η καθυστέ-
ρησηοφείλεταισεγραφιοκρατικουςλό-
γους που πολύ σύντομα θα ξεπερα-
στούν.

CMYK
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Σάββατο στις 6 μ.μ.
Αλμωπός Αριδαίας - Βέροια

Γ Εθνική

Πιθανήηάνοδοςκαιτεσσάρων
δευτεραθλητών!Στον2οομιλο

ΒέροιακαιΑγκαθιά

Ανακοινώθηκ από τον Ομοσπονδία, το 
πρόγραμμα της πρώτης φάσης του 
Κυπέλλου Ανδρών, που θα διεξαχθεί 

το διήμερο 15-16/9. Η ομάδα του Φίλιππου 
Βέροιας θα αντιμετωπίσει στην Θεσ/νίκη τον 
Μακεδονικό 

Αναλυτικά:
Σάββατο15/9
17.00
ΔάφνηΔαφνίου–ΠρωτέαςΒούλας

18.00
ΚΑΟΚορίνθου–ΑΣΕΔούκα
Παγκράτι–ΚρόνοςΑγίουΔημητρίου
Μανδραϊκός–Παπάγος
ΑΕΠεντέλης–Πανερυθραϊκός
ΈνωσηΙλίου–Γλαύκος
Τρίτων–Πανελευσινιακός
ΟίαξΝαυπλίου–Έσπερος
ΕρμήςΛαγκαδά–Στρατώνι
ΓΣΦαρσάλων–ΚΣΓέφυρας
ΣΑΑΚΑνατόλια–ΈσπεροςΛαμίας
ΓΣΕλευθερούπολης–ΜαχητέςΔόξαςΠεύκων

Μακεδονικός–ΦίλιπποςΒέροιας
ΠροποντίδαΧαλκηδόνας–Πευκοχώρι

Κυριακή16/9
16.00
ΝίκηΒόλου–ΑΟΑγρινίου
ΦαίακαςΚέρκυρας–ΊκαροιΣερρών

Τοπρόγραμματηςπρεμιέραςστο
ΚύπελλοΜπάσκετΜακεδονικός-Φίλιππος
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Σεπτέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό3-9-2018 μέχρι9-9-2018 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών: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

Νικηφόρα η πρεμιέρα 
του Κυπέλλου 

ΕΚΑΣΚΕΜ για τους 
Αετούς Βέροιας 53-36 
την Κούπα στο Κιλκίς

ΠρώτοεπίσημοπαιχνίδιγιατουςΑετούςΒέροιας,αυτόπου
ολοκληρώθηκεαργάτοβράδυτηςΤετάρτης (5/9)στοΚλειστό
τουΚιλκίς.ΗομάδατουΝτάνηΤυριακίδηεπικράτησεμε53-36
τηςτοπικήςΚούπαςκαιξεκίνησεμετοδεξίτιςυποχρεώσειςτης
στοΚύπελλοΕΚΑΣΚΕΜ.Μετάτομέτριοξεκίνημαστοπρώτο
δεκάλεπτο,στο οποίο οι δύοομάδεςσυμβάδιζανστοσκορ
(11-12),οιΗμαθιώτεςανέβασανστροφέςκαιπροηγήθηκανστο
ημίχρονομε8πόντουςδιαφορά.Σταδιακάμάλισταάνοιξαντην
«ψαλίδα»στοσκορκαιμεκαλήάμυνα (κύριοσυστατικό της
περσινής επιτυχημένηςπορείας), υποχρέωσαν τοναντίπαλο
στους36πόντους.ΠρώτοισκόρερτηςομάδαςήτανοιΚωστής
ΓκεκόπουλοςκαιΣωκράτηςΧατζηχαρίσης,πουσημείωσαν12
έκαστοςκαιτουςακολούθησεοΜάκηςΙωσηφίδηςπουπέτυχε
10.Επόμενοπαιχνίδι για τουςΑετούς, τηνΤετάρτη12/9στο
ΔΑΚ«Βικέλας»μεαντίπαλο τονΦΟΑριδαίας.Ονικητής της
αναμέτρησηςθαπροκριθείαπευθείαςστοFinalFour ενώο
ηττημένοςθααγωνιστείσεαγώναµμπαράζ–κατάταξηςµμε-
ταξύτωντριώνοµάδωνπουκατέλαβαντηνδεύτερηθέσηστην
βαθµολογίατηςκανονικήςπεριόδουτωνοµίλων.

Ταδεκάλεπτα:11-12,20-28,28-38,36-53
ΚούπαΚιλκίς :Ψωμιάδης2,Καπνίδης2,Γιαννάτσκος6,

Τουμανίδης6,Τσουλφαΐδης5,Μουστάκας11,Υφαντίδης2,
Ποτίδης2

ΑετοίΒέροιας :Τσιμτσιρίδης7, Ιωσηφίδης10(1),Γκεκό-
πουλος12,Πάππου2, Ιατρού2,Χατζηχαρίσης12 (1),Κα-
σάπης8,Φωτιάδης,ΠαπαδόπουλοςΔ.

Φαρμακεία
Παρασκευή 7-9-2018
13:30-17:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κά-
τω από τα αστικά) 23310-
23023

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

ΞεκινάηνεοσύστατηΑκαδημία
ΜπάσκεττωνΑετώνΒέροιας!

Με την πρώτη συνάντηση γονέων, αθλητών και προπονη-
τών, ξεκινά επίσημα η σεζόν για τη νεοσύστατη Ακαδημία 
Μπάσκετ των Αετών Βέροιας.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Ηδιοίκησηκαιτοπροπονητικό teamτωνΑετώνΒέροιαςσαςπροσκαλούντηνπρο-

σεχήΚυριακή (9/9) καιώρα10.00πμστοανοιχτόΓήπεδοΜπάσκετ τηςΕληάς, για την
πρώτησυνάντησηγονέωνκαιαθλητώνενόψειτηςέναρξηςτηςΑκαδημίαςΜπάσκεττου
συλλόγουμας.

Εκείθαγνωρίσετετουςπροπονητές,θαενημερωθείτεγιατατμήματαπουθαδημιουρ-
γηθούν, τιςώρεςπροπόνησηςαλλά και τα δρομολόγια τουμεταφορικούμέσουπουθα
αναλάβειτηΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗτωνπαιδιών,πάνταμεσυνοδόπροπονητή.

Για οποιαδήποτεπληροφορίασχετικάμε τη λειτουργία τηςΑκαδημίαςΜπάσκετ των
ΑετώνΒέροιας,καλέστεστατηλ6973220345(ΣίμοςΓαβριηλίδης)και6949487631(Αρ-
γύρηςΤσιγγενόπουλος)»
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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

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2δια-
μερίσματα, ισόγειο και

1ος όροφος, από 70

τ.μ.και80τ.μ.,μεαυλή

και ταδύομαζί, καλο-

ριφέρι, σκεπή, σε κα-

λή κατάσταση και τιμή

ευκαιρίας58.000ευρώ

και τα δύο μαζί. Τηλ.:

6974 058284 & 6973

475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμά-

τια στο κέντρο μέχρι

«Παπάκια»,1ουή2ου

ορόφου, με ασανσέρ,

που να χρίζει ανα-

καίνιση μέχρι 40.000

ευρώ.  Τηλ. :  6945

122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ.σε

οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή

ευκαιρίας 24.000 ευ-

ρώ.Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-

τάστημα 45 τ.μ. στην

οδόΚεντρικήςτηςΒέ-

ροιας, δίπλαστοΕπι-

μελητήριο, με πατάρι

30τ.μ. (ενοικιασμένο).

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω

σύνταξηςσεκαλήτμή.

Κάθε έλεγχος δεκτός.

Μεσιτικό ΣΤΟΧΟΣ.

Τηλ.: 23310 68080 &

6973735020.

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
γκαρσονιέρα1ος 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  2ουορόφου
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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημα λέβητα πέλετ,
μάρκαςTOPLING, ισχύς
30 KW, ελαφρώς μετα-
χειρισμένο, σε άριστη
κατάσταση, μαζί με δο-
χείο αδρανείας [μπά-
φερ] 500 litr για ακόμη
πιο οικονομική καύση,
σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6944997269.

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
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα4ου

ορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,μεαπεριό-
ριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:
6944764477&2331027796.

ΑπότηνεταιρίαΤΕΧΝΗΜΑ.Ε.,με έδρα το65οχιλ.Παλ.Εθν.
Οδ.Θεσ/νίκης-Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1.ΠτυχιούχοςΜηχανολόγοςήΗλεκτρολόγοςΑΕΙήΤΕΙ
2.ΑδειούχοςΨυκτικός
3.ΤεχνίτηςΗλεκτρολόγος
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεβιομηχανικέςψυκτικέςεγκαταστά-

σεις.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλ.επικοιωνίας:2331039827,39445(από8.00έως16.00)

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

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑTSIFLIDISSECURITYζητούνται10άτο-
μαμεάδειαεργασίαςκαιπιστοποίησημεσκοπόναεκπαιδευτούν
στοντομέαV.I.P.γιαεργασίαστονησίτηςΜυκόνουγιατηχρονι-
κήπερίοδο1/4έως30/10.Μισθόςικανοποιητικότατος.Πληροφο-
ρίες:κ.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.Κιν.:6937226565.
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(άντρας ή γυναίκα) ή βοηθός
φαρμακείου γιαφαρμακείοστο
χωριόΞΕΧΑΣΜΈΝΗΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμος αντιγονιδων).Αποστο-
λήβιογραφικούμεφωτογραφία
στοmail ksexasmenipharm@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κα-
τάστημα,ηλικίαςμέχρι27ετών.
ΑΠοστολή βιογραφικών στο:
vehr2010@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για
κεντρικό κατάστημα ενδυμάτων
στηΒέροια.Τηλ.:6983679790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία,χωρίςοικο-
γενειακέςήάλλεςυποχρεώσεις
γιαναεργασθείσεκουζίναεστι-
ατορίουστη Γερμανία.Μισθός,
ασφάλιση, διαμονή και διατρο-
φή.Τηλ.:6972816816.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά της στο
Διαβατό εποχικό προσωπικό
εργάτες και εργάτριες για το
τμήμαπαραγωγής.Οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ενδιαφερόμενες μπο-
ρούν να καταθέτουν αιτήσεις
στοΔιαβατό.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας:2331041499.

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση και φροντίδα ηλικιω-
μένων, παιδιών, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6996592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπε-
ριποίησηγερόντων, γιαπρωίή
γιααπόγευμα,καθαριότητασπι-
τιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.:
6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδιαίτε-

ραμαθήματαΒιολογίαςσεμαθη-
τέςΛυκείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-
μπειρία και εξειδίκευση στις
μαθησιακές δυσκολίες καθώς
καικάτοχοςάδειαςδιδασκαλίας
αγγλικώνπαραδίδει μαθήματα
ελληνικών και αγγλικώνσε μα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.
Τιμέςπολύπροσιτές.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6980973819.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΓΓΛΙΚΩΝ
μεπολυετήπείρακαι100%ε-
πιτυχία σε πτυχία παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματασεπροσι-
τές τιμές. Ειδικές τιμές σε μι-
κράγκρουπ-αδέρφια.Τηλ.επι-
κοινωνίας:6942924797.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτη
ΑΠΘ,μεμεταπτυχιακέςσπου-
δέςστηνΕιδικήΑγωγήκαιμα-
θησιακέςδυσκολίες,παραδίδει
μαθήματαΜαθηματικών,Φυ-
σικής & Χημείας σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-
ου.Τηλ.:6978003217.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπει-
ρος καθηγητήςπαραδίδει ιδι-
αίτεραμαθήματαΑγγλικώνκαι
Ιταλικών. Τιμές φιλικές. Τηλ.:
6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:πλήρεςφοιτη-

τικόδωμάτιολευκόμεστρώμα,
πλυντήριορούχων45άρι,διπλή
ντουλάπα,καναπέςπουγίνεται
διπλόκρεβάτι,γραφείομελευκό
τζάμιαμμοβολήκαισυρταριέρα
γραφείου.Τηλ.:6978335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονόμε
το στρώμα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφειου,
σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,
τραπέζι,τραπεζάκι,τραπέζιπτυσ-
σόμενοσυσκέψεων,ντουλάπαμε κλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια

(μελί),καναπέδες,όλασεάριστηκα-
τάσταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:
6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς υ-

ποχρεώσεις ζητά κυρία έως50
ετών για σοβαρήσχέση.Τηλ.:
6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από 50 έως 55 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:
6974862936.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38τ.μανακαινισμένομεa/c,βλέπει
ακάλυπτο,επιπλωμένο24000€(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας, 94 τ.μ, 1ος ορ,2ΔΣΚΜ ,15ετίας,ελάχιστα
χρησιμοποιημένο,δυνατότης αυτόνομης θέρμανσης
57000€(κωδ2Δ134)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνω από το πασα κιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος, 3Δ-
ΣΚ2,103 τμ, γίνονται και δύο διαμερίσματα, μπάνια,
άμεσηπρόσβασηστηναυλή, κλειστόπάρκινγκ,καινούρ-
γιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασα κιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2 μπάνια, ωραία βερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκέξτρα)
(κωδ3Δ93)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλοσαλό-
νι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ 120τμ.2Δ, ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC, κόπλαν,
σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδιαμέρισμα,3Δ, μεγάλοσα-
λόνι,κουζίνα,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα, αποθήκη, ατομική θέρ-
μανση, κλειστόπαρκινγκ 25τ.μ. 2008 έτος κατασκευής
80.000€(3Δ47)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρα 60τμ.δωμάτιο, ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,πόρτα
ασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,75τ.μ.,σε175τ.μ.,
ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ 2Δ σαλόνι, κουζίνα, παρκινγκ, αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές45τ.μ.
55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπόγειο,
50.000€(Η16)

ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα, οικοπεδοχώραφα και χωράφια σε διάφορες
θέσειςκαιτιμές
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ 120τ.μ. ισόγειο, και 120τ.μ. πατάρι
(ΕΧ87)
ΠωλούνταιΓραφεία:
Βενιζέλουλουξγραφείαλειτουργούνκαισανένα110000€
42τ.μ.μεθωρακισμένηκαινούργιακουφώματα28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμα κέντρο 2 δωμ., σαλοκυζ. μπάνιο καινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ 3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερα αξιόλογο γκαράζ
600€
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλεςβε-
ράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,σαλόνι,
κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση150€(ΕΠ85)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,ατο-
μικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιο κεντρικόσημείο της αγοράς, έτοι-
μο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 50τμ, + 20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
Επιλεγμέναακίνητα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμαστοΜακροχώρι, 85τμ, 2Δ,σαλο-
κουζίνα,μπάνιο,αποθήκη,θέσηπάρκινκ,60.000€(2Δ148)
ΠΩΛΕΙΤΑΙστοκέντροδιαμέρισμαήεπαγγ.Χώρος,79τμ,
2Δ,σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομικήθέρμανση, 40.000€
(2Δ145)

Τα ακίνητα είναι ενδεικτικά. Για περισσότερα
επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητούνται ακίνητα για αγορά
Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 

στον πρώτο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr

www.laosnews.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με
εμπειρία να εργαστούνσε
κουζίνα εστιατορίου και
ωςσερβιτόροιστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:6974064888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-

θήματα Γερμανικώνσεπαιδιά
Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου
καιενήλικες.Παρέχεταιβοηθη-
τικό υλικό.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.:6972119753.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κάτο-
χοςπτυχίουProficiencyκαιΣυστήματοςΓραφήςτυφλών
Braille, τελειόφοιτος τηςΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας
και φοιτήτριαΜεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής
Αγωγής,παραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιάΔημοτι-
κού(παιδιάμεπροβλήματαακοήςκαιμαθησιακέςδυσκο-
λίες).Τιμέςπροσιτές.Τηλ.Επικοινωνίας:6943908929.



P Γίνεται μωρέ εγώ, άνθρωπος 
του πνεύματος, να πεινάω τόσο πο-
λύ...

P Και να μην με χορταίνει στά-
λα η πνευματική τροφή;

P Τροφή για το μυαλό, λέει. Να 
τρως δηλαδή, και να μην μπορείς να 
βουτήξεις μια μπουκιά στο ζουμί.

P Το είχα δει μια φορά να βου-
τάνε στη σαλάτα 
στη Βουλγαρία 
και μου μου έμει-
νε.

P Ξύπνιοι 
αυτοί που κάνανε 
ολόκληρη κατηγο-
ρία τα βουτήματα.

P Αν ήμουν 
περιστέρι, θα ή-
μουν βούτας.

P Άπαξ, λό-
γω βάρους και βα-
ρύτητας.

P Το κακό 
όταν τρέφομαι 
πνευματικά είναι 
ότ ι  δεν επικε -
ντρώνομαι στο 
περιεχόμενο επει-
δή πεινάω.

P Ο καθένας 
με την τροφή που 
ειδικεύτηκε...

P Έχει μω-
ρέ μερέντα η τρο-

φή για το μυαλό;

P Ο μόνος σύμμαχος στις θερ-
μίδες τα τελευταία χρόνια, η κρίση. Ή 
που δεν θα έχεις λεφτά να παραγγείλ-
λεις έξω ή θα σου έχουν κόψει το τηλέ-
φωνο. Ή και τα δύο.

P Κρίση είναι όταν σου δια-
φεύγει το αν ο ντιλιβεράς σου έχει ή 
όχι μουστάκι.

P Κατά τα λοιπά. Έκθεση ΟΟΣΑ 
για φόρους: μόνο στην Ελλάδα αυξή-
θηκαν τόσο πολύ από το 2015. Γιατί 
όσο κι αν ουρλιάζουν οι λύκοι, το καρα-
βάνι προχωρά.

P Εκτός κι αν ουρλιάζουν τα 
καραβάνια επειδή είναι αχόρταγοι 
οι λύκοι.

P Τώρα στην κυβέρνηση ελ-
πίζουν ότι οι διαδηλωτές της ΔΕΘ θα 
σκοντάψουν στη μύτη του Πινόκιο.

P Ο γιατρός που γνωμάτευσε 
την αναπηρία στον Φλώρο λέει ότι 
το έκανε αφιλοκερδώς. Για γιατρό ο 
γιατρός.

P Είτε επειδή το έκανε είτε επει-
δή θεωρεί ότι τον πιστέψαμε.

P Τυχερός ο Φλώρος. Έτυχε 
στο: στους δέκα δήθεν ανάπηρους 
ο ένας δώρο.

P Αν κρίνουμε από όσους α-
ποφυλακίστηκαν για λόγους υγείας 
(Τσοχατζόπουλος, Παπαγεωργόπου-
λος, Παττακός, Μελισσανίδης, Φλώρος 
κ.λπ.), το βέβαιο συμπέρασμα είναι ότι 
όσοι κλέβουν από το δημόσιο χάνουν 
την υγειά τους.

P Πάντως τη σοβαρότητα στη 
χώρα πρέπει επιστήμονες και μη να 
την έχουμε μάθει στα λατινικά.

P Τα λατινικά πρέπει να καταρ-
γηθούν μόνο στις παραλίες. Όλες μας 
τις τρώγανε τα καμάκια με τα ντουμ 
σπίρα σπέρια τους.

P Το μόνο 
που μου άρερε 
στα λατινικά ήταν 
το σοκολάτουμ.

P Από το 
ντουμ σπίρο σπέρο 
θυμόμουν μόνο το 
μεσαίο επειδή είχα 
έναν θείο Σπύρο 
που είχε το περί-
πτερο στο χωριό.

P Για το σο-
κολάτουμ, το μπι-
σκότουμ και τα ρέ-
στα καραμέλουμ.

P Και:

Είναι γνωστή η εικόνα του άντρα 
καβάλα στο γαϊδούρι και της γυναίκας 
του φορτωμένης με ξύλα να ακολουθεί 
με τα πόδια από πίσω. Μετά την κατο-
χή αυτό άλλαξε και η σύζυγος πήγαινε 
μπροστά πια. Ένας Εγγλέζος βρέθηκε 
στην Κρήτη και είδε τη σκηνή να έχει 
πλέον αλλάξει και μπροστά να είναι η 
φορτωμένη σύζυγος ενώ πίσω ο σύ-
ζυγος πάνω στο γάιδαρο. Ρώτησε τότε 
τον άντρα:

-Feminism? Feminism?
Κι ο σύζυγος απάντησε:
-Νο νο! Νάρκες! Νάρκες!

Κ.Π.

www.laosnews.gr16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

CMYK


	070918f
	070918g
	070918f
	070918g
	070918f

