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Ας βάλουμε κι εμείς
το χεράκι μας  

 Φωνάζει και γκρινιάζει ο κόσμος για τα στραβά και 
τα ανάποδα που δυστυχώς είναι η καθημερινότητά 
του, ωστόσο για να αλλάξουν τα πράγματα δεν φτάνει 
μόνο να τρέχει αυτό το έρμο κράτος. Με αφορμή 
δύο διαφορετικά δημοσιογραφικά θέματα σήμερα, 
τις παρεμβάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας 
και  τον κίνδυνο των κουνουπιών, οι απόψεις δύο 
αρμοδίων, συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο: Δεν 
είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση μόνο 
με τις προσπάθειες και την συνδρομή των κρατικών 
υπηρεσιών. Χρειάζεται οπωσδήποτε η προσωπική 
φροντίδα του κάθε πολίτη και τα ατομικά μέτρα 
που μπορεί να λάβει για την επίλυση του όποιου 
προβλήματος. Μην σηκώνετε τα χέρια ψηλά και 
περιμένετε και απαιτείτε από το κράτος να τα λύσει 
όλα. Εξάλλου ποιο είναι το κράτος;  Όλοι οι πολίτες 
πρωτίστως που με τις ενέργειές τους μπορούν είτε να 
διαιωνίσουν, είτε να προωθήσουν ένα ζήτημα. Και 
μπορεί να ακούγονται πολύ θεωρητικά όλα αυτά, 
ωστόσο αν εφαρμόσει ο καθένας κανόνες και οδηγίες, 
χωρίς να «αλληθωρίζει» ψάχνοντας τι κάνουν οι 
άλλοι και κυρίως περιμένοντας την ουρανοκατέβατη 
κρατική παρέμβαση, πολλά μπορούν να αλλάξουν 
από αύριο κιόλας!
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Ματθία αποστ.,

των εν Χαλκή Πύλη 10 μαρτ.

Μια πρώτη ιδέα
από κυβόλιθους

Μιαπρώτηυποψίαγιατηδιαμόρφωσητουεμπορικούπε-
ζόδρομου τηςΒέροιας μας έδωσε η τοποθέτηση κυβόλιθων
από τον δήμο, σε αντικατάσταση των χαλασμένων τσιμεντο-
στρωμένων δρόμων.ΗπαρέμβασηστηνΠαναγήΤσαλδάρη
ολοκληρώνεται(φωτογραφία),ενώοιεργασίεςσυνεχίζονταικαι
στιςοδούςΒικέλα,Αντ.Καμάρα,ΠροφήτηΗλίακ.α.

100 Χρόνια Βεροιωτικου Προσκοπισμου
1997  Με τον

τότε νεοχειροτο-
νηθεντα Δεσπότη
Βέροιας κ. Παντε-
λεήμονα Καλπα-
κιδη Εθιμοτυπικη
επίσκεψη της ΠΗ
Ημαθίας Σπύρος
ΤελλίδηςΠΕΗ,Τά-
σοςΦελλοπουλος,
Μιχ. Αδαλογλου,
ΓιάννηςΔημόπου-
λος,ΚώσταςΤερζό-
γλου.

Πιο ευαίσθητοι στους ιούς οι πενηντάρηδες και άνω…
Οι ευπαθείς ομάδες ή οι ομάδες

υψηλού κινδύνου, οι άνθρωποι άνω
των 50 ετών και αυτοί που έχουν
άλλαπροβλήματαυγείας,όπωςκαρ-
διοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη,
χρόνια νεφρικήανεπάρκεια ή έχουν
υποβληθείσεκάποιαμεταμόσχευση,
θαπρέπει να είναι ιδιαίτεραπροσε-
κτικοίαυτήτηνπερίοδοκαιόχιμόνο
για τον ιό του δυτικούΝείλου, αλλά
και για οποιαδήποτε ίωση κυκλοφο-
ρεί το καλοκαίρι, είπε ο νομίατρος
κ.Παπαδημητρίου στη χθεσινή του
συνέντευξηστονΆκου99.6καιπρο-
κάλεσεεντύπωσηότιο ιόςπροτιμά
τους 50άρηδες και άνω…Πώς το ε-
ξήγησε;

«Δενείναιότιτουςπροτιμά,είναιταστατιστικάδεδομένα.Οιόςπροτιμάόλεςτιςηλικίες.Ηηλικίαάνωτων50όμως
είναιπιοευαίσθητη,χωρίςνασημαίνειότιόλοιοιπενηντάρηδεςθανοσήσουν.Όλααυτάείναιστατιστικάδεδομένα,
άραπρέπειναπροσέχουμεόλοι.

Στατιστικάστοιχείαπουαφορούνσε θέματαοδικήςα-
σφάλειαςκαιτροχονομικήςαστυνόμευσηςγιατομήναΙού-
λιοέδωσεηΑστυνομία,γιαΗμαθία,Κιλκίς,Πέλλα,Πιερία,
ΣέρρεςκαιΧαλκιδική.

Σύμφωναμεαυτά,σημειώθηκαν49τροχαίαατυχήματα
τον Ιούλιο του 2018, έναντι 45 τον αντίστοιχο μήνα του
2017 ενώβεβαιώθηκαν και 8.662παραβάσεις.Οι 4.723
για υπερβολική ταχύτητα και οι 2.465 ήτανπαραβάσεις

επαγγελματικώνοχημάτων.
ΤιμαςλέειηΤροχαίακατόπιντούτωνκαιενό-

ψειτηςεξόδουτου15Αύγουστου;\
Ότι:Δενπρέπει να ξεχνάμε να οδηγούμε με

ασφάλεια.Πουσημαίνει:
•Μαθαίνω και εφαρμόζω τονΚώδικαΟδικής

Κυκλοφορίας
•Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου

στηνοδήγησηκαιτονέλεγχοτουοχήματος
•Ότανοδηγώδενέχωκαταναλώσειοινοπνευ-

ματώδηποτά
•Δενπαραβιάζωταόριαταχύτητας
•Φορώπάνταζώνηασφαλείας
•Τοποθετώ ταπαιδιάσεπαιδικό κάθισμαστο

πίσωμέροςτουαυτοκινήτουκαιτουςφορώζώνη
ασφαλείας

•Σεπερίπτωσηπουοδηγώήείμαισυνεπιβά-
τηςσεμοτοσικλέταφορώπάντακράνος

•Δενπαραβιάζωτονκόκκινοσηματοδότη
•ΣταματώστοSTOPκαιδίνωπροτεραιότητα
•Δενμιλώστοκινητόότανοδηγώ
•Σέβομαιτασήματακαιτιςυποδείξειςτωντροχονόμων.
Μάλιστα οι συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς

μεσκοπόνασυμβάλλουνστηνεμπέδωσητηςκυκλοφορια-
κήςκαιοδικήςκουλτούρας.

ΣυνεργείοτουΔήμουκαθάρισεκαιτονδρόμο
πίσωαπόταΠαπάκια

Μεαφορμήτονκαθαρισμότηςλιμνούλαςστα«Παπάκια»χθεςτοπρωίτοσυνεργείοτουδήμουφρόντισεναπαρέμβει
καισε«γειτονικά»σημείαπουχρειάζοντανπαρέμβαση.ΈτσιστηνοδόΚ.Βάρναλη,οδρόμοςδηλαδήπίσωαπότα«Πα-
πάκια»πουοδηγείστην16ηςΟκτωβρίου(προςΦιλίππειοΓυμναστήριο),όπουυπήρχαναγριοσυκιέςκαιπυκνήβλάστηση
επενέβησκαπτικόμηχάνηματουδήμουκαικαθάρισετονδρόμο.Όπωςανέφερανπερίοικοι,ήταναπαραίτητοκαιείχαν
ενημερώσειτονδήμοΒέροιας,γιατίυπήρχεκίνδυνοςγιατρωκτικάκαιφίδια.ΟφακόςτουΛΑΟΥ«συνέλαβε»τοσυνεργείο
επίτοέργον!

Εξακολουθούμεναοδηγούμεεπικίνδυνα
καιμεμεγάλεςταχύτητες
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Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Β. Παπαδόπουλος, στον Άκου 99.6:

Καθαρίζουμε και διαμορφώνουμε όλες τις περιοχές του Δήμου, 
που θα γίνουν εκδηλώσεις τον Δεκαπενταύγουστο

-Παρεμβάσεις της Υπηρεσίας στα «Παπάκια» με καθαρισμό της λιμνούλας και του περιβάλλοντα χώρου

Μια αναγκαία παρέμβαση έκανε χθες 
η  υπηρεσία Καθαριότητας του Δή-
μου Βέροιας στο πάρκο στην περι-
οχή «Παπάκια» και για την δράση 

μίλησε στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ του ΑΚΟΥ 99.6 ο αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος και Καθαριότητας Βασίλης Παπα-
δόπουλος. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί σχό-
λιο και φωτογραφίες την προηγούμενη εβδομάδα 
στην εφημερίδα «Λαός»  για την κακή κατάσταση 
που επικρατούσε εκεί. 

«Στα Παπάκια, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις, 
επειδή, όμως, έχουμε τα πλατάνια και πέφτουν 
τα φύλλα συνεχώς, δημιουργείται πρόβλημα. Το 
πρόβλημα που αναδείχθηκε το τελευταίο διά-
στημα είχε να κάνει με τη λιμνούλα, όπου παλιά 
υπήρχαν τα παπάκια, όπου εκεί έγινε η μεγάλη 
παρέμβαση και καθαρίστηκε από τα φύλλα και τα 
χώματα που είχαν συσσωρευτεί όλο το διάστημα. 
Πλύθηκε κιόλας γύρω γύρω και η λιμνούλα και 
συνεχίζουμε στις γύρω περιοχές», τόνισε ο κ. Πα-
παδόπουλος.

Επίσης ο αντιδήμαρχος επεσήμανε τις πα-
ρεμβάσεις της υπηρεσίας, αυτές τις ημέρες, εν 
όψει του 15Αύγουστου σε όλες τις περιοχές που 
γίνονται εκδηλώσεις και είναι αρκετές δεκάδες. 
Όπως είπε: «Στα ορεινά, δηλαδή Σέλι, στην Κα-
στανιά,  Παναγία Σουμελά, Πιέρια, Ριζώματα, Δά-
σκιο έχουμε πανηγύρι και πρέπει να παρέμβουμε 
κι έχουμε ξεκινήσει ήδη. Κάνουμε καθαρισμό, 

διαμορφώσεις, για παράδειγμα στο Σέλι υπάρχει 
ένα έργο σε εξέλιξη το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, 
με την ανάπλαση της εισόδου του χωριού και του 
πάρκινγκ. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις σε φώτα 
κλπ. σε συνεργασία και με τον εργολάβο, αφού 
το έργο δεν έχει παρελήφθη, τρέχουμε και πιέ-
ζουμε ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτερα 
τα πράγματα», ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος και 
πρόσθεσε: «Με την ευκαιρία  παρακαλούμε από 
εδώ και πέρα και μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο 
να μη βγάζει ο κόσμος δίπλα από τους κάδους 
αντικείμενα αυτό το διάστημα, γιατί προσπαθούμε 
να ανταπεξέλθουμε και να καθαρίσουμε, γι’αυτό 
ζητάμε κατανόηση από όλους τους πολίτες». 

Με τα κουνούπια τι γίνεται; Υπάρχει κάποια 
εξέλιξη; Σε τι φάση βρισκόμαστε; ρωτήθηκε ο κ. 
Παπαδόπουλος.

«Η εμπλοκή που έχουμε σαν Δήμος και σαν 
Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος εί-
ναι να μπορούμε να έχουμε αποψιλωμένα- όσο 
γίνεται- εντός της πόλης και των χωριών, από 
ανεξέλεγκτο πράσινο- το οποίο γίνεται από την 
αρχή της χρονιάς. Αυτό επιτυγχάνεται και με ερ-
γολαβίες γιατί όπως καταλαβαίνετε με τα 7 άτομα 
προσωπικό στο τμήμα πρασίνου είναι αδύνατο να 
καλύψουμε τους 47 οικισμούς, τις 30 κοινότητες 
και την πόλη της Βέροιας . Από κει και πέρα οι 
ψεκασμοί που έχουν γίνει από την Περιφέρεια και 
όποια στήριξη ζητείται από την Δήμο, την παρέ-
χουμε. Δυστυχώς υπήρξε ένα κρούσμα ιού του 

Δυτικού Νείλου στο Δήμο μας. Σίγουρα δεν θα έ-
πρεπε να υπάρχει κανένα κρούσμα, αλλά θα πρέ-
πει πέρα από αυτά που κάνει η Περιφέρεια και ο 
Δήμος, όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, είτε με 
ατομικά μέτρα αυτοπροστασίας  ή αποφεύγοντας 
να αφήνουμε νερά ανεξέλεγκτα από δω κι από 
κει, ακόμα και σε μία γλάστρα».

Όσον αφορά τη συνδρομή του Δήμου στους 
οικισμούς και τους συλλόγους που διοργανώνουν 
τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις, επεσήμανε ότι 

σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται – κι ευτυχώς 
είναι πολλές- η υπηρεσία καθαριότητας τρέχει για 
όλους. Από μπροστά τρέχει για να τακτοποιήσει 
τους χώρους, τις πλατείες κλπ και από πίσω τρέ-
χει για να μαζέψει ό,τι αφήνουν. Είναι ένα πολύ 
δύσκολο έργο. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τον αριθμό των εκδηλώσεων, πολλές δεκάδες όλο 
το καλοκαίρι. Περνάμε, καθαρίζουμε και η ζωή 
συνεχίζεται…» 
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Τρεις λαϊκές και ποντιακές 
βραδιές στο γήπεδο της Πατρίδας 

στις 9 και 10 Αυγούστου

Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν οι λαϊκές και ποντιακές βραδιές 
στο γήπεδο της Πατρίδας Βέροιας, από τον  Πολιτιστικό Σύλλογο «Ευστάθιος Χωραφάς».

(Οι εκδηλώσεις  είχαν αναβληθεί λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους)
Το πρόγραμμα του τριημέρου διαμορφώνεται ως εξής:
- Πέμπτη 9 Αυγούστου: Στάθης Νικολαίδης με τοπικούς καλλιτέχνες (είσοδος 5€)
- Παρασκευή 10 Αυγούστου: Ελένη Βιτάλη με Νίκo Ζιώγαλα (είσοδος 8€)
Στις τιμές εισόδου συμπεριλαμβάνεται και  η προσφορά δύο κρεατικών.
Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.
Μεγάλο μέρος των εσόδων θα δοθεί για τα θύματα της τραγωδίας απο τις πυρκαγιές και για άλλους κοι-

νωνικούς σκοπούς.
Πληροφορίες: 6973348056

Φέτος τον Αύγουστο έξι συναυ-
λίες  της ΚΕΠΑ – μία ενιαία παρα-
γωγή- είναι αφιερωμένες σε  έξι  ό-
μορφα ορεινά χωριά του Δήμου μας 
. Από  9 έως και  17 Αυγούστου έξι 
δημοτικές κοινότητες  θα πλημμυ-
ρίσουν από αγαπημένους   ήχους  
και  ακούσματα , σε έξι εκδηλώσεις 
με ελεύθερη είσοδο  . Μένοντας πι-
στοί στο πνεύμα που υπηρετούμε 
, η γιορτή αυτή οργανώνεται από 
κοινού και σε συνεργασία  με τις 
Τοπικές Κοινότητες και τους Τοπι-
κούς Πολιτιστικούς Συλλόγους και 
εντάσσεται σ΄ έναν προγραμματι-
σμό που αντανακλά τη μουσική και 
την πολιτισμική  πολυμορφία , μ’ ένα σχήμα που την 

αντιπροσωπεύει  τα «Μπρατίμια» 
! Σήμερα Πέμπτη 9 Αυγούστου, το 
βράδυ, ξεκινούν οι συναυλίες από 
το Σέλι, στις 9.00μ.μ. με είσοδος 
ελεύθερη !

Τα μέλη της μπάντας αποτε-
λούν οι:

Νίκος Αγγούσης: κλαρίνο
Μάκης Μπακλατζής: τραγού-

δι-βιολί
Δημήτρης Παναγούλιας: κρου-

στά
Γιάννης Πούλιος: λαούτο
Διοργάνωση : ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-

ροιας ,σε συνεργασία με τις Τοπι-
κές Κοινότητες και τους Πολιτιστι-

κούς Συλλόγους .

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

     Σεβαστέ μου κύριε Γιώργο, 
Έτσι σε αποκαλούσα, έτσι με άκουγες να 

σου μιλώ κι έτσι σου μιλώ και σήμερα γιατί δεν 
συνειδητοποιώ ακόμα ότι έχεις ‘φύγει’.

Κατ’ αρχήν ήξερες –σου το είχα πει- ότι ό-
ταν ήμουν 6 χρόνων παιδάκι ανεβασμένος στη 
πλάτη του πατέρα μου, στο πέταλο του γηπέ-
δου της Κατερίνης, έβλεπα 
την ομάδα της Βέροιας να 
νικά τον ΟΦΗ σε αγώνα 
κατατάξεως -(έτσι έλεγαν 
τότε και όχι μπαράζ ή πλέϋ 
οφ όπως σήμερα … Αχ .. 
αυτά μας έφαγαν!!)- και να 
ανεβαίνει στην Α’ Εθνική 
κατηγορία ποδοσφαίρου. 
Ένιωσα τότε για πρώτη 
φορά μία τεράστια χαρά, 
χαρά ομαδική και μαζί διά-
φορα άλλα συναισθήματα 
που δεν ήξερα, σαν πιτσι-
ρικάς, πώς να τα ερμηνεύ-
σω. Ήταν η πρώτη σπίθα 
που άναψε μέσα μου. Έ-
τσι τρελαμένος που ήμουν 
άρχισα να κολλάω το αυτί μου στο ράδιο τα 
βράδια της Κυριακής. Ακουγόταν ένα μουσικό 
σήμα και μία φωνή που έλεγε με στόμφο: ‘τα 
χρονικά της ημέρας’. Και αμέσως η ίδια φωνή 
στις αθλητικές ειδήσεις να λέει: ‘του ανταπο-
κριτού μας από τη Βέροια Γιώργου Γαλανο-
μάτη’. Και αμέσως μετά η δική σου η φωνή, 
σεβαστέ μου κ. Γιώργο, να λες την περίληψη 
του αγώνος και να αρχίζεις: «μεγαλειώδη εμ-
φάνιση πραγματοποίησε σήμερα στο στάδιο 
Βεροίας η ομώνυμη ομάς… Η ‘Βασίλισσα του 
Βορρά’’ έχοντας ‘πιάσει’ μεγάλη απόδοση σε 
όλες τις γραμμές κλπ…..». Αυτό ήταν.. άκουσα 
τη μαγική φράση: ‘Βέροια – Η Βασίλισσα του 
Βορρά’.-  Η τρέλα μου μεγάλωσε τότε. Άρχισα, 
εξ αιτίας σου, να νιώθω πως έχω μυηθεί σ’ 
αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Και ταυτόχρο-
να να νοιώθω μεγάλη αγάπη για την ομάδα 
μας, τη ‘Βέροια’. Είχα και τον πατέρα μου 
φανατικό.. και έτσι... Μέσα – έξω κάθε Κυριακή 
δίπλα στην ομάδα. Πηγαίναμε στην Λάρισα, 
στη Φλώρινα, στην Αριδαία, στην Καστοριά, 
στις Σέρρες στο Τύρναβο, στη Χαλάστρα, στην 
Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη (έδρα του ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΚΟΥ). Παντού για την ‘Βεροιάρα’.  Και 
το βράδυ κολλημένο το αυτί μου στο ράδιο, 
στο τότε ΕΙΡ, για να ακούσω τη φωνή σου, τι 
θα πεις πως θα ζωντανέψεις τις στιγμές που 
έζησα πριν λίγες ώρες ή αυτές που δεν έζησα 
αλλά τις φανταζόμουν ξέροντας  μόνο το απο-
τέλεσμα του αγώνος.

Και λίγο αργότερα τι χαρά !!. Σε γνώρισα 
προσωπικά πλέον όταν, τουλάχιστον μια φορά 
κάθε μήνα, ερχόμουν στο Κουρείο που είχατε 
με τον αγαπημένο μου γαμπρό, άνδρα της α’ 
εξαδέλφης μου, τον Νάκη τον Μουρατίδη. Με 
κούρευε ο Νάκης. Κι εγώ άκουγα εσένα να λες 
για την ομάδα. Ατελείωτες συζητήσεις, άπειρες 
γνώμες και ωραία μαλώματα όταν υπήρχε 
διαφωνία. Ειδικά στα χρόνια της ομαδάρας 
της Βέροιας, στα μέσα της 10ετίας του ’70, 
τρελαινόμουν να ακούω συζητήσεις. Ήταν τότε 
που ως μαθητές Γυμνασίου, όλοι, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, αν νικούσε η Βέροια την Κυριακή 
‘πετούσαμε’ όλη τη βδομάδα στο Σχολείο. Αν 
έχανε η ομάδα είμαστε σαν ‘βρεγμένες γάτες’, 
καταστεναχωρημένοι. Και μετά φοιτητής να 
σε παρακολουθώ από μακριά. Μετά, ήρθε η 
ώρα, σαν Αντιδήμαρχος Αθλητικού Τομέα που 
ήμουν το 1990-91 και σαν Αντινομάρχης από 
το 1994 ως το 1998, να συνεργαστώ μαζί σου 
σε διάφορα θέματα. Δεν πίστευα ότι πήγαινα 
σε εκδηλώσεις και καθόμουν δίπλα σ’ εσένα. 
Και δίπλα τα ποδοσφαιρικά μου ινδάλματα. Σ’ 
αυτούς που τους έβλεπα και ξεσηκωνόταν το 
‘είναι μου’. 

Και μετά στις αρχές της 10ετίας του 2000 
με βρίσκεις στο δρόμο. Τι έγινε ρε Φώτη; με 
ρωτάς. Γιατί δεν έρχεσαι στο γήπεδο; Εντυ-
πωσιάστηκες από την απάντησή μου. ‘Το έ-
κοψα το γήπεδο κ. Γιώργο. Έχω 3 χρόνια’, 
σου λέω. Γιατί ρε Φώτη, με ξαναρωτάς; Κι 
εγώ σου λέω: ‘ Γιατί αγανάκτησα, οργίστηκα, 
θύμωσα, ένοιωσα να προσβάλλομαι και εν 
τέλει να ξεφτιλίζομαι όταν έξαλλος έφτασα στα 
κάγκελα και ωρυόμουν προς τον διαιτητή που 

δεν τιμώρησε τον ποδοσφαι-
ριστή της ΑΕΚ  (..ονόματα 
δεν λέμε.., το αποτυπώνεις 
το επεισόδιο εσύ στο σύγ-
γραμμά σου) ο οποίος κα-
τέβασε το σόρτς, κάνοντας 
άσεμνη ενέργεια προς την 
κερκίδα των επισήμων, όταν 
ο Μανωλάς, με απευθείας 
φάουλ έξω απ’ τη περιοχή  
ισοφάρισε στο 85ο λεπτό το 
σκορ σε 1-1. –Η Βέροια είχε 
προηγηθεί στο 31ο λεπτό με 
τον Τάσο Μητρόπουλο-.  Κα-
τεβήκαμε τότε στα κάγκελα. 
Φωνάζαμε. Και μαζί με τον 
φίλο μου, τέως Πρόεδρο του  
Δικηγορικού Συλλόγου, τον  
Δημήτρη Ζυγουλιάνο, με τον 

οποίο καθόμουν δίπλα, εγώ Αντινομάρχης 
και αυτός Διοικητικός Σύμβουλος της ’ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ’ επί Προεδρίας Βασίλη Τσαμήτρου, 
κινδυνέψαμε να συλληφθούμε από τα ΜΑΤ. 
Σημείωση: Δίπλα μας καθόταν και ο τότε Α-
ντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας κ. Μπα-
ντουδάκης, φανατικός ΑΕΚτζής-. Να πω εδώ, 
για την ιστορία, ότι ο παίκτης που έκανε την 
άσεμνη κίνηση αθωώθηκε από την αρμόδια 
αρχή με την ‘φθηνή’ δικαιολογία ότι εκείνη την 
ώρα του ‘έπεσε’ το σόρτς, μολονότι φαινόταν 
καθαρά στο βίντεο του αγώνα ό,τι είχε κάνει. 
-Ζήτω η Ελλάς-. Όλοι οι παλιοί το θυμούνται 
αυτό. Έγινε πριν 21 χρόνια, στις 21 Απριλίου 
1997.  Μάλιστα το γεγονός ότι ο Φώτης που 
και σαν Αντινομάρχης είχε ‘τρέλα με την ‘ ΒΕ-
ΡΟΙΑ’  ‘σταμάτησε το γήπεδο’ σε εντυπωσίασε 
τόσο σεβαστέ μου κ. Γιώργο που το σχολίασες 
11 χρόνια αργότερα, το 2008, στην διάρκεια 
της παρουσίασης του βιβλίου ο «ο Ψηλός» 
που έγινε στην Στέγη και στο πάνελ είμαστε: 
Εσύ ως συντονιστής της εκδήλωσης, ο κανο-
νιέρης Αντώνης Αντωνιάδης, ο Πρόεδρος των 
Παλαιμάχων της Βέροιας Τάκης Παπατζίκος, ο 
δημοσιογράφος-συγγραφέας Κώστας Μπλιά-
τκας και –μεγάλη μου τιμή ! – εγώ.

Παρασύρθηκα, όμως κ. Γιώργο, όπως γι-
νόταν πάντα που εμείς πιάναμε την κουβέντα.

Θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. 
Παρατήρησα λοιπόν ότι ‘έφυγες’ φέτος, την 
χρονιά που πέθανε και η «Βασίλισσα’. Η πο-
λυαγαπημένη μας ‘Βεροιάρα’, που μ’ αυτήν 
γαλουχήθηκαν οι γενιές από τα το ’60 και μετά. 
Δεν το θεωρώ τυχαίο. 

Χάθηκε η ‘Βεροιάρα’ και δεν ‘άνοιξε μύτη’. 
Πού φτάσαμε. Τι ‘άλλο θα ανεχθούμε πιά ! 

Έχω τους τόμους που έγραψες με την ιστο-
ρία της Βέροιας. Κάθε τόσο τους ξεφυλλίζω 
και μέσα απ’ αυτούς βλέπω με ποιόν έπαιζε 
η ‘Βέροια’ όταν ήμουν τρίτη Δημοτικού, όταν 
ήμουν πέμπτη Γυμνασίου, όταν ‘μπήκα’ στο 
Πανεπιστήμιο, όταν έγινα Δικηγόρος... Βλέπω 
στην φωτογραφία τον αδελφό μου τον Παύλο 
και όλους τους συμπαίκτες του, το 1985, στην 
παιδική ομάδα της Βέροιας -(φανέλες κόκκινες 
με διαφήμιση MAGLE JEANS.., αυτές φορού-
σε κι η μεγάλη ομάδα με προπονητή τον Τέλη 
Μπατάκη)-. Βλέπω στη φωτογραφία τον γιό 
μου τον Αντώνη, τη σαιζόν 2007-2008, όταν 
μεγάλωνε μέσα από την ‘Ακαδημία Ποδοσφαί-
ρου’ του Σάκη Σίμπου. 

Βλέπω τον χρόνο ακίνητο και χαζεύω !  Γι’ 
αυτό το έργο σου είναι αθάνατο.

Συγκινήθηκα κύριε Γιώργο. Σταματώ εδώ.
Να είσαι καλά εκεί που είσαι και κάπου - κά-

που να παρεμβαίνεις για το καλό μας.

Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο  Μ Α Γ Ε Μ Ε Ν Ο Σ  Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ  - 

CHARMING     (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΡΟΣ ΒΕΝΟ-

ΚΟΥΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΣΤΕΦΑ-
ΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, 
ΒΑΣΙΑ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙ-
ΔΗΣ , ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)

Απαγωγή - SECUESTRO - BOY 
MISSING  Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Ο Ρ Ι Ο Λ 
ΠΑΟΥΛΟ

 Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 

Ηθοποιοί: Μπλάνκα Πορτίγιο, Αντόνιο 
Ντετσέντ, Βισέντε Ρομέρο, Μαρκ Ντόμε-
νεκ, Χοσέ Κορονάδο

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

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

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/8/18 - 15/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Στο Σέλι σήμερα Πέμπτη τα «Μπρατίμια»

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ



Στο χωριό Γραδέσνιτσα της Αλμω-
πίας, άφησε την τελευταία του πνοή ο 
καπετάν Γαρέφης. 

Ήτανε μεσάνυχτα, 5 Αυγούστου 1906.
Λίγες ώρες πριν, με μια αιφνιδιαστική 

εξόρμηση, εξόντωσε τους  αρχικομιτα-
τζήδες Λούκα και Καρατάσο, που απο-
τελούσαν τον φόβο και τον τρόμο του 
ελληνικού πληθυσμού.

Ο Κωνσταντίνος Γαρέφης, γόνος γε-
νιάς αρματολών που είχαν καταγωγή α-
πό το Σούλι, γεννήθηκε στο χωριό Μηλιά 
του Πηλίου Μαγνησίας. Από τα πρώτα 
παλικάρια που πήγαν εθελοντές στον 
άτυχο πόλεμο του 1897, υπήρξε και πάλι 
ο πρώτος που συγκινήθηκε από τα πάθη 
των Μακεδόνων αδελφών.

Με κέντρο την Βέροια και την Νάου-
σα, κυνήγησε αδυσώπητα τους Κομι-
τατζήδες και περιόρισε την εγκληματική 
τους δραστηριότητα. Προσωποποίηση 
ανδρείας, αποτέλεσε σύντομα ίνδαλμα 
των Σαρακατσαναίων κτηνοτρόφων και 
των καταπιεζομένων χωρικών. Τότε ή-
ταν που πήρε την ονομασία «Αητός του 
Βερμίου».

Όμως το Μαρίχοβο , η περιοχή της 
βόρειας πλευράς του Καϊμακτσαλάν, 
στενάζει από την κακοποιό δράση των 
Κομιτατζήδων και ιδίως του Λούκα και 
του Καρατάσου,. Γυναίκες, μικρά παιδιά, 
ιερείς που ανήκουν στους πατριαρχι-
κούς, εξοντώνονται από τους δύο αιμο-
χαρείς Βοιβόδες.

Τους εγκληματίες αυτούς ορκίστηκε 
να σκοτώσει με τα χέρια του ο Γαρέφης. 
Και το πραγματοποιεί τη νύχτα της 5ης 
Αυγούστου μπαίνοντας αιφνιδιαστικά 
στο καλύβι του Σαρακατσάνου με τον 

οποίο είχε συνεργασία ο Γαρέφης. Βρί-
σκει τους Κομιτατζήδες να διασκεδάζουν 
απολαμβάνοντας το κρασί που τους είχε 
προσφέρει ο… φιλόξενος νοικοκύρης 
και αγνοώντας την πρότασή τους να τα 
βρουν κουβεντιάζοντας, πυροβολεί και 
τους σκοτώνει. Περιχαρής για την επιτυ-
χία του εγχειρήματος ο Γαρέφης, βγαίνει 
από την πόρτα της καλύβας και βρίσκει 
φριχτό θάνατο από τις σφαίρες των πα-
λικαριών του. Οι άμοιροι, νόμισαν πως 
επρόκειτο για διαφεύγοντα Κομιτατζή και 
πυροβόλησαν, τραυματίζοντας θανάσιμα 
τον καπετάνιο τους. Ξεψύχησε σε σπίτι 
του χωριού Γραδέσνιτσα, όπου τον είχαν 
μεταφέρει.

Στο χωριό αυτό, που ονομάστηκε αρ-
γότερα Γαρέφι, αποφάσισαν οι Σαρακα-
τσάνοι της Μαγνησίας και της Πέλλας να 
τιμήσουν τη μνήμη του ήρωα με τρισάγιο 
και με ομιλίες.

Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματο-
ποιήθηκε στην πλατεία του χωριού. Την 
εκδήλωση τίμησαν όλες οι αρχές του 
νομού Πέλλας, οι εκπρόσωποι των οποί-
ων απηύθηναν χαιρετισμό και κατέθεσαν 
στεφάνι.

Χαιρετισμό απηύθηναν και κατέθεσαν 
στεφάνι επίσης η αντιπεριφερειάρχης 
Μαγνησίας κα. Δωροθέα Πολυνδρίνη, ο 
πρόεδρος των Σαρακατσαναίων Βόλου 
κ. Λάζαρος Καραθόδωρος και ο κ. Δη-
μήτριος Κουτσός, πρόεδρος Ενώσεως 
Θυμάτων και Αναπήρων Μαγνησίας.

Κεντρικός ομιλητής υπήρξε ο πρώην 
Υπουργός και αντιπρόεδρος της Βουλής 
κ. Γεώργιος Σούρλας, ο οποίος με τον 
γλαφυρό του λόγο ανέπτυξε το ιστορικό 
της δράσης του Κώστα Γαρέφη και τις 

ιδιαιτερότητες του ηρωι-
κού του θανάτου. 

Ο.Σ.
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Περίληψη αναγνώρισης σωματείου
Με την υπ’ αριθμ. 19/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας αναγνωρίστηκε το  αθλητικό σωματείο με την επω-
νυμία «Αθλητικός Όμιλος Κυψέλης – Άχθος Αρούρης», με 
έδρα τη Βέροια, Δήμου Βέροιας,  ο σκοπός του οποίου α-
ναφέρεται λεπτομερώς στο 2ο άρθρο, του από 06-06-2018 
καταστατικού, συνόλου 20 άρθρων.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κωνσταντίνος Ι. Καπανίδης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πέν-

θος για τον αδόκητο θάνατο του συζύγου, αδελφού και θεί-
ου ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΒΟΛΚΟΥ ευχαριστούμε θερμά

Οικογένεια Βόλκου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ομιλος Προ-

στασίας Παιδιού 
Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά:

1 .Την  αλυσ ίδα 
σούπερ μάρκετ Μα-
σούτης για την μεγά-
λη προσφορά τροφί-
μων.

2.Το ζαχαροπλα-
στείο Φίνο και τον 
ιδιοκτήτη του κ. Κώ-
στα Μίνδη για την 
προσφορά γλυκών.

3.Ανώνυμη κυρία 
για την μεγάλη προ-
σφορά σε βρεφικά 
είδη και ρούχα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
του Λαζάρου και της Βελίκα, το γέ-
νος Τύπου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΓΕΛΑΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του Ανέστη και 
της Μαρίας, το γένος Ζουρνατζίδου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, να κάνει για 

τους ροδακινοπαραγωγούς ότι έκανε 
και για τους παραγωγούς σύκων 
στην εκλογική του περιφέρεια»

Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δη-
μοκρατίας,  Βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βε-
συρόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, κ. Αποστόλου φαίνεται ότι έχει αντανα-
κλαστικά μόνο για ζητήματα που απασχολούν 
τους αγρότες και παραγωγούς της εκλογικής του 
περιφέρειας.

Οι αγρότες της Ημαθίας, απλά δεν υπάρχουν 
για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την 
κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Οι ροδακινοπαραγω-
γοί της Ημαθίας, που πήραν ελάχιστα χρήματα 
ως αποζημίωση για τις περυσινές καταστροφές, 
ακόμα περιμένουν να ξεκινήσει η καταγραφή 
των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, λόγω των ισχυρών  
βροχοπτώσεων και των ακραίων καιρικών φαι-
νομένων που έπληξαν την Ημαθία το διάστημα 
26 έως 28 Ιουνίου 2018. Έκτοτε έχουν περάσει 
40 ημέρες.

Αντίθετα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
έσπευσε  να αναγγείλει την άμεση έναρξη της 
διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών  από τον ΕΛ-
ΓΑ, που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις πριν μία 
εβδομάδα, στις καλλιέργειες σύκων της Εύβοιας.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά από την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, που αποδεικνύει καθημερινά 
ότι εκφράζει ότι πιο παλιό και φθαρμένο ως νοο-
τροπία και πολιτική πρακτική.

Οι αγρότες της Ημαθίας, δεν ζητούν ειδική μεταχείριση 
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά να πράξει το 

αυτονόητο. Να κάνει ότι ακριβώς έκανε για τους παραγωγούς 
σύκων της εκλογικής του περιφέρειας. Να ξεκινήσει η διαδι-
κασία καταγραφής των ζημιών στους ροδακινοπαραγωγούς 
της Ημαθίας από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ». 

Εθνικές μνήμες
ο Αητός του Βερμίου



Πριν λίγες μέρες  η Οικολογική Ομάδα Βέροιας δημοσίευσε επιστολή και 
φωτογραφίες που περιγράφουν με λεπτομέρειες  περιβαλλοντική μόλυνση 
από εργοστάσιο στην περιοχή της Μελίκης.  Αφήνουν στο τέλος σαφείς αιχ-
μές για τον τρόπο λειτουργίας συνολικά των εργοστασίων μεταποίησης και 
των ελέγχων  που υπόκεινται. Χθες με εκτενή ανακοίνωση του και φωτογρα-
φικό υλικό  το αρμόδιο τμήμα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Ημαθί-
ας απάντησε σχετικά. 

Τι έλεγε η Οικολογική Ομάδα Βέροιας στην επιστολή:
 «θα σας δείξω με εικόνες τι γίνεται με τη ρύπανση από τα εργοστάσια, 

με λίγα λόγια.
Στις φωτο 1,2,και 3, είναι αυτά που βγάζει ανεπεξέργαστα πλήρως , επι-

φανειακά, ένα «εργοστάσιο» κομπόστας. Στις φωτο 4 και 5, ο «βιολογικός» 
καθαρισμός της. Στην Αφρική, δεν είναι ετσι. Η 6 και 7 , είναι η ίδια. Δειχνει 
με ποιον τροπο αραιώνουν με καθαρό νερό το απόβλητο. Η 8, δείχνει το 
κόσκινο που θα έπρεπε να δουλεύει και να κατακρατά τα στερεά. Όμως, 
τα ξεραμένα ροδάκινα εκεί πάνω, λένε ότι έχει να δουλέψει τρεις τέσσερις 
μέρες. Το εργοστάσιο βέβαια, δούλευε. Και τα ροδάκινα δούλευε και εμάς 
όλους. Η 9 και 10, είναι ίδιες. Με κόκκινο, δείχνω μια τρύπα και το επίπεδο 

του νερού λίγη ώρα  πριν, 
αφού είναι υγρή η δεξαμενή 
μέχρι την κόκκινη γραμμή. 
Από την τρύπα, αδειάζουν 
τα ανεπεξέργαστα από-
βλητα στα κανάλια . Αυτό 
έκαναν και μια ώρα, πριν οι 
υπηρεσίες , παρουσία εμού 
και της Αστυνομίας, μπούνε 
στο εργοστάσιο. Μάλιστα, 
μια ώρα πριν τις δειγματο-
ληψίες, σταμάτησε να λει-
τουργεί. Αυτό πάει να πει 
ότι ειδοποιήθηκαν. Δηλαδή, 
η κατάσταση είναι πολύ χει-
ρότερη. 

Αυτά χτες το μεσημέρι 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΟ. Έχει πράμα και για τα 
άλλα στη συνέχεια.

Νίκος Ασλάνογλου» 

Τι απαντάει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Η-
μαθίας: 

«Την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, η Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος, ως θεσμικός δέκτης καταγγελιών-παραπόνων πολιτών και φορέων της 
Π.Ε.Ημαθίας, μετά από παράπονα κατοίκων της Αγκαθιάς και καταγγελία 
μέλους οικολογικής ομάδας στην Αστυνομία προέβη σε επιτόπια αυτοψία 
και έλεγχο μονάδας μεταποίησης φρούτων (κονσερβοποίηση ροδακίνων) 
στην περιοχή, παρουσία της Αστυνομίας και του μέλους της οικολογικής 
ομάδας. Επίσης έλαβε δείγματα υγρών αποβλήτων του εργοστασίου, τόσο 
από την έξοδο της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων όσο και από γειτονι-
κό ρέμα που αποτελεί τον ενδιάμεσο αποδέκτη τους, με τελικό αποδέκτη τον 
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

9 Αυγούστου 2018 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Φίλιππος Βασ. 
Ντυμένος σε ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

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

π. ΠΑΥΛΟΥ
ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

(Ιερέας Αγίας Βαρβάρας)

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

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

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

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

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς θα 

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

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

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

Οικολογική Ομάδα Βέροιας και Π.Ε. Ημαθίας

1 2

3 4

5

6



π. Αλιάκμονα.
Πληροφορίες σχετικές με την πα-

ραπάνω αυτοψία έχουν ήδη εμφα-
νισθεί στον γραπτό και ηλεκτρονικό 
τύπο με πρωτοβουλία της οικολογι-
κής ομάδας. Ωστόσο, για την πληρέ-
στερη και εγκυρότερη πληροφόρηση 
των πολιτών της ευρύτερης περιο-
χής, που αποτελούν και τους κυρίως 
ενδιαφερόμενους, σημειώνουμε τα 
εξής.

Η λειτουργία του εργοστασίου (ε-
πεξεργασία ροδακίνων) είχε σταμα-
τήσει μία ώρα τουλάχιστον πριν την 
άφιξη του κλιμακίου της υπηρεσίας 
για τον έλεγχο. Η διακοπή της λει-
τουργίας του εργοστασίου αφορούσε 
τον προγραμματισμό των εργασιών του (παραλα-
βή πρώτης ύλης) και είναι άσχετη με τη λειτουργία 
της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, η οποία είναι 
αδιάκοπη και δεν επηρεάζει ούτε τον έλεγχο της υ-
πηρεσίας ούτε τα αποτελέσματα που εξάγονται μετά 
την ανάλυση των δειγμάτων. Άλλωστε, έχουμε την 
μαρτυρία του μέλους της οικολογικής ομάδας, ότι η 
επιχείρηση ήταν σε λειτουργία και ότι δεν υπήρξε 
καμία ειδοποίηση.

Στις φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιό-
τητα, δίνονται λεπτομέρειες για τον έλεγχο που διε-
νήργησε η υπηρεσία και για τη λήψη των δειγμάτων, 
τόσο από τον ενδιάμεσο αποδέκτη, γειτονικό ρέμα 
της περιοχής, όσο και από τη μονάδα επεξεργασίας 
λυμάτων. Ωστόσο, στα εν λόγω δημοσιεύματα δεν 
διευκρινίζεται, ότι όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 
9 και 10, τα ανεπεξέργαστα λύματα που εισέρχο-
νται για επεξεργασία στη μονάδα μεταφέρονται με 
αντλίες αναρρόφησης στις δεξαμενές αερισμού και 
καθίζησης, των φωτ. 4 και 5. Μετά από τις δεξαμε-
νές αυτές γίνεται χλωρίωση και τα επεξεργασμέ-
να λύματα μεταφέρονται στη δεξαμενή της φωτ. 
11 (που παρατίθεται εδώ) και από την δεξαμενή 
αυτή παροχετεύονται στον ενδιάμεσο αποδέκτη. 

Από την έξοδο της δεξαμε-
νής αυτής ελήφθησαν τα 
δείγματα της υπηρεσίας, 
παρουσία του μέλους της 
οικολογικής ομάδας, που 
παρακολούθησε όλη τη δι-
αδικασία. Αντιθέτως, η ο-
πή της φωτ. 10, οδηγεί σε 
κλειστό φρεάτιο και κατά 
τον έλεγχο της υπηρεσίας 
δεν παροχέτευε λύματα 
στον ενδιάμεσο αποδέκτη, 
ενώ η χρήση της επιτρέπε-
ται μόνο για λόγους ασφα-
λείας και μόνο προσωρινά 
σε περίπτωση ατυχημάτων 
κλπ. Κάθε άλλη χρήση της, 
εάν διαπιστωθεί αποτελεί 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στα δημοσιεύ-
ματα του τύπου, η δεξαμενή της φωτ. 11 δεν αναφέρ-
θηκε για άγνωστο στην υπηρεσία λόγο.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, όπως και όλα τα 
εργοστάσια της Π.Ε.Ημαθίας, που διαθέτουν υγρά 
απόβλητα στα επιφανειακά νερά και οφείλουν να 
λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, εντάσ-

σονται σε πρόγραμμα τακτικών και έκτα-
κτων (μετά από καταγγελία) ελέγχων, η δε 
υπηρεσία προγραμματίζει τους ελέγχους, 
σύμφωνα με τη λειτουργία των επιχειρήσε-
ων και την αναγκαιότητα των ελέγχων σε 
περιόδους όπου υπάρχει ένταση λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, όπως κατά τη θερινή 
περίοδο, κατά την οποία λειτουργούν οι βιο-
μηχανίες κονσερβοποίησης ροδάκινων κλπ. 
Έκτακτοι έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν 
και σε ώρες εκτός ωραρίου της υπηρεσίας, 
μετά από εισαγγελική παραγγελία ή/και ε-
ντολή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη.

Οι έλεγχοι της υπηρεσίας γίνονται κάτω 
από τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και 
τα δείγματα που λαμβάνονται 
αναλύονται από ανεξάρτητο 
πιστοποιημένο εργαστήριο, 
μετά από ετήσιο δημόσιο δι-
αγωνισμό. Οι αποφάσεις της 
υπηρεσίας λαμβάνουν υπόψη 

συγκεκριμένα στοιχεία που τεκμηριώ-
νονται μετά τη λήψη των ποσοτικών αποτελεσμάτων 
από την ανάλυση των δειγμάτων, παράγουν έννομα 
αποτελέσματα και περιλαμβάνουν τη λήψη διοικητι-
κών μέτρων (πρόστιμα, κλπ.), όπου τεκμηριώνεται 
η υπέρβαση των νόμιμων ορίων, ανεξάρτητα από 
τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες, καθώς κάθε φά-
κελος που αφορά συγκεκριμένες περιβαλλοντικές 
παραβάσεις διαβιβάζεται αμελλητί στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα.

Παρακάτω παρατίθενται αυτούσιες οι 
φωτογραφίες 1-10 του δημοσιεύματος της 
οικολογικής ομάδας, μαζί με την φωτ. 11, 
που ελήφθη από την υπηρεσία και απο-
τυπώνει τον τρόπο διάθεσης των επεξερ-
γασμένων λυμάτων του εργοστασίου στον 
ενδιάμεσο αποδέκτη (ρέμα) και η οποία 
παραλήφθηκε από το εν λόγω δημοσίευμα.

Σημειώνεται ακόμη πως ο έλεγχος στην 
εν λόγω επιχείρηση, επαναλήφθηκε την Τρί-
τη 7 Αυγούστου 2018, προκειμένου να δι-
απιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσής της με 
την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το πρό-

γραμμα της υπηρεσίας που προβλέπει επανέλεγχο 
όλων των επιχειρήσεων στο χρονικό διάστημα της 
ετήσιας λειτουργίας τους».
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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 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ 
του Πλάτωνα και της Αναστασί-
ας, το γένος Ματζολοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΧΑΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σαράντη και 
της Αθηνάς, το γένος Κατσαβού, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στην 
Ξεχασμένη Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Πρ. Ηλία Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΒΕΛΙΣ-
ΣΑΡΙΟΣ του Κων/νου και της Ρε-
βέκκας, το γένος Αργυροπούλου, 
που γεννήθηκε στο Βαϊμπλιγκεν 
Γερμανίας και κατοικεί στο Ανόβε-
ρο Γερμανίας και η ΦΩΤΙΑΔΟΥ 

ΣΤΕΛΛΑ του Δημητρίου και της Δημητρούλας, 
το γένος Βαγιατλάκη, που γεννήθηκε στο Κρνοβ 
Τσεχίας και κατοικεί στο Ανόβερο Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιό-
δους ιαματικών λουτρών να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Β΄ περίο-
δος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 23-30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες 
στα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΤΑΠΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Φιλόμηλου και της Κυριακής, το 
γένος Αποζίδου, που γεννήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη Έβρου και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Γεωργίου 

και της Λουΐζας, το γένος Παζάρα, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στη Βεργίνα Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα σύνθεση  της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Ημαθίας 

Η νέα σύνθεση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που προέκυψε μετά τις εκλογές του πε-
νταμελούς στις 12/6/2018 και 7/8/2018,έχει ως εξής:

Πρόεδρος:   Παλουκίδης Κωνσταντίνος 
Αντιπρόεδρος:  Μιχαλιάς Γεώργιος  
Γραμματέας:   Τάτσης Κωνσταντίνος
Μέλος: Γαλανός Νικόλαος
Μέλος:   Παπαγιαννούλη Ευαγγελία

ανταλλάσσουν επιστολές περί περιβαλλοντικής ρύπανσης στο Νομό
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Ακόμα 2 νεα-
ρούς ταλαντού-
χους ποδοσφαι-
ριστές πρόσθεσε
στο ράστερ του
οΜέγαςΑλέξαν-
δροςΑγίαςΜαρί-
νας.

Πρόκειται για
έναν αριστερο-
πόδαρο μεσοεπι-
θετικό, τον Βαλά-
ντη Κουτρουλιά
γ ε ν . 8 / 6 / 1 9 9 8 .
Ανδρώθηκεποδο-
σφαιρικάστα τμή-
ματα υποδομής
ΑπόλλωναΑγίου
Γεωργίουμετέπειτααγωνίστηκεστηνκ17και κ20
τηςΠΑΕΒέροιας .Οισπουδέςτου  τονα-
νάγκασαννααγωνισθείστηνΘεσσαλονίκη
και συγκεκριμένα στονΠοσειδώναΚαλα-
μαριάς.Τηνπερσινήσεζόναγωνίζεταιστην
Α1Ε.Π.Σ.Η με την ομάδα τουΑπόλλωνα
ΑγίουΓεωργίου.

Τοδεύτεροαπόκτηματηςομάδαςείναι
οΑλέξηςΤσάνηγεννημένοςτης26/5/2000:
Έναποδοσφαιρικό‘’παιδί’’τουπροπονητή
ΓιάννηΚαψαλιάρηκαιτωντμημάτωνυπο-
δομήςτηςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ.ΟΑλέξηςαγωνί-

σθηκεμετηνκ15κ17καιπέρυσιστηνκ19.

Από την Επιτροπή Διαιτησίας 
της ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ανακοινώ-
νεται ότι όλοι οι διαιτητές και 

παρατηρητές διαιτησίας υποχρεούνται 
προκειμένου να ενταχθούν στη διαδι-
κασία αξιολόγησης και κατάταξης για 
τα πρωταθλήματα περιόδου 2018-19 
της ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, να συμμετάσχουν 
στο ετήσιο τοπικό σεμινάριο όπως 
προβλέπετε από τον Κανονισμό.

Τοσεμινάριογιατηννέααγωνιστικήπερίοδο,θα
γίνει τηνΚυριακή26Αυγούστου καιώρα8:30π.μ.
μεταπροβλεπόμενααπότονΚανονισμόΔιαιτησίας,
αγωνιστικάΤΕΣΤτωνδιαιτητών,στογήπεδοΔ.Α.Κ.
Μακροχωρίου.Ακολούθωςστις 10:30 θαπραγμα-
τοποιηθείσεμινάριομεενημέρωσηγια τιςνέες τρο-
ποποιήσεις του κανονισμού και γραπτές εξετάσεις
τωνδιαιτητώνκαι τωνπαρατηρητώνδιαιτησίαςστο
ξενοδοχείο ΄΄ΑΙΓΕΣ΄΄.Υποχρεωτικά την ημέρα του
σεμιναρίου θα υπογραφούν και τα νέες δηλώσεις
απότουςσυμμετέχοντεςγιατηναγωνιστικήπερίοδο
2018-19.

Υπενθυμίζουμε ότι οι διαιτητές μέλη τηςΕΔ/ΕΠ-
ΣΗπρέπει μέχρι και την ημέρα τουσεμιναρίου, να
προσκομίσουνστηνΕΔ/ΕΠΣΗ:

α)ΑντίγραφοΠοινικούΜητρώου
β)Γνωμάτευση–ΟφθαλμολογικήκαιΚαρδιολογι-

κήαπόα)ιδιώτηιατρό,β)ιατρόαπόδημόσιονοσο-

κομείο,γιατηνκατάστασητηςυγείαςτους.
Υποχρέωση συμμετοχής έχουν και οι

αξιολογημένοι διαιτητές που συμμετείχαν,
σταπρόσφατασεμινάρια τηςΚΕΔ/ΕΠΟκαι
θαπροσκομίσουνφωτοτυπία των ιατρικών
γνωματεύσεωνκαιποινικούμητρώου.

Ηύλητωνεξετάσεωναπ’όπουθαπρο-
έρχονται οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα
προέρχεται μέσα από την ύλη των ερωτή-
σεωνπουέχουναναρτηθείστην ιστοσελίδα
τηςΕ.Π.Ο.Τααγωνιστικάτέστθαείναιόπως
αυτά τωναξιολογημένων ταχύτητες 40άρια
και 75άρια αλλάσε χρόνους όρια τοπικών
πρωταθλημάτων.

Διαιτητής ήΠαρατηρητής , που δεν θα
συμμετάσχει στις γραπτές και αγωνιστικές
δοκιμασίες τηςΕΔ / ΕΠΣΗ, καθώς και δεν
προσκομίσει τοποινικόμητρώοκαι ιατρικές
γνωματεύσεις , δεν θα έχει δικαίωμα ορι-
σμούσεαγώνεςτηςΕΠΣΗ.

Παρακαλούμεγιατηνέγκαιρηπροετοιμασίαςσας
καθώςκαιτηνσυμμετοχήσας.

ΓιατηνΕ.Δ./Ε.Π.Σ.Η
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧριστοδούλουΑναστάσιος

ΗνέαΕπιτροπήΔιαιτησίαςτηςΕΠΣΗμαθίας.
ΠρόεδροςοΤάσηςΧριστοδούλου

ΤοΔ.Σ.τηςΕΠΣΗμαθίαςκατ’εφαρμογήτουνέ-
ουΚανονισμούΔιαιτησίας 2018,όπωςαυτός ισχύει
σήμερα,προχώρησεστηνστελέχωσητηςΕπιτροπής
ΔιαιτησίαςτηςΈνωσηςωςακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΚΑΠΕΤΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
-ΗτοποθέτησητουΤάσηΧριστοδούλουστηνθέ-

σητουπροέδρουστηνεπιτροπήδιαιτησίαςμόνοθε-
τικάαποτελέσματαμπορείναφέρειστονΣύνδεσμο
διαιτητώντηςΕΠΣΗμαθίαςαφούοκ.Χριστοδούλου
εδώκαιχρόνιαασχολείταιμεταθέματατηςδιαιτησί-
αςμεπολύμεγάληεπιτυχία.

Έχειγνώσεις,εμπειρίες,καικυρίωςείνιαδίκαιος.

ΑνακοίνωσητηςΕπιτροπήςΑσφάλειας
καιΠρόληψηςΒίαςτηςΈνωσηςΗμαθίας

Από την ΕπιτροπήΑσφάλειας και Πρόληψης
Βίας τηςΈνωσηςανακοινώνεται στασωματεία ότι
εντόςτωνπροσεχώνημερώνηεπιτροπήθαεπισκε-
φθείόλαταγήπεδατουΝομού,γιατονκαθιερωμένο
ετήσιο έλεγχο τους,εν όψει της έναρξης των νέων
πρωταθλημάτων2018/19.

Παρακαλούνταιοιπαράγοντεςτωνσω-
ματείων ναπαρέχουν κάθε διευκόλυνση
σταμέλη τηςΕπιτροπής και ναπροβούν
σεάμεσηαποκατάστασητωνόποιωνπρο-
βλημάτων διαπιστώσει η επιτροπή,έτσι
ώστεμε την έναρξη τωνπρωταθλημάτων
όλα τα γήπεδα να πληρούν τους όρους
ασφαλείαςπουπροβλέπονται.
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ΑνακοίνωσηΣεμιναρίουτηςΕπιτροπής
Διαιτησίας/Ε.Π.Σ.HΜΑΘΙΑΣ

προςτουςδιαιτητές
Νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Διαιτησίας

ο Τάσης Χριστοδούλου
ΕπιτροπήΑσφάλειαςτωνγηπέδων

Ο δεκαπενταύγουστος πλησιάζει 
και όλοι οι δρόμοι οδηγούν 
στο Σέλι. Η πληρότητα των 

ξενοδοχείων και του δάσους της γύρω 
περιοχής αγγίζει το 90%, η προσέ-
λευση του κόσμου αναμένεται μεγα-
λύτερη λόγο και του μεγάλου αγώνα 
στις 12 του μηνός ο οποίος φέτος θα 
διεξαχθεί σε φιλικό κλίμα μετά την 
συμφωνία που υπεγράφη στην κιάτρα 
του Μπέϊκου από τους αρχηγούς των 
δυο αντιπάλων Παπαγιάννη Στέργιο 
και Μπέκα Δημήτριο.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι τωνδυοομάδων να
μηνσυμμετέχουνσετυχόνσυμπλοκέςτωνπαικτών
διότιθαδιακοπείοαγώνας.

Ένσταση κατέθεσαν οι Ναπαρτιάνοι για τον
«Κροάτη»τερματοφύλακατωνΜαρουσιάνωνΣγκρι-
μιτςγιαυτόησυμμετοχήτουθεωρείταιαμφίβολη.

Η κάθοδος τωνΝαπαρτιάνωνθα γίνει μετά την
καθιερωμένη λειτουργία στην εκκλησία τηςΠανα-
γίας, ενώοιΜαρουσιάνοι θα κάνουν την εμφάνιση
τους με το καινούργιοπουλμαν δωρεά τουπροέ-
δρουτουςΚατζίκηΔημήτρη,στοοποίοείναιγραμμέ-
νηηφράση«Οι12ΑπόστολοιείναιΜαρουσιάνοι».

Οιεικοσάδεςτωνδυοομάδωνθαανακοινωθούν
λίγοπριν την έναρξη τουαγώνα.Δικαίωμασυμμε-
τοχής έχουν και οι παλαίμαχοι εν ζωήπαίκτες της
ιστορικήςομάδαςτουΣελίου.

ΝΑΠΑΡΤΙΑΝΟΙ - ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΟΙ
την Κυριακή 12 Αυγούστου στο Σέλι

ΔυονεαρούςΚουτρουλιάκαιΤσάνη
απέκτησεηΑγίαΜαρίνα



Seli mountain running 23χλμ. & Vertical race
1χλμ.», ένα ορεινό eventπου από τηνπρώτη του
χρονιά, προσπαθεί οργανωτικά  ανεβάζοντας τον
πήχηψηλά.

ΤοSelimountainrunningείναιένα2ημεροορεινό
αγωνιστικόeventκαιθαπραγματοποιηθείστις18&
19ΑυγούστουστοχιονοδρομικόκέντροΣελίου.

Τααγωνίσματαπουπεριλαμβάνειηδιοργάνωση
είναι5.Οκεντρικόςαγώναςτων23χλμ.πουθαγίνει
τηνΚυριακή19/8ώρα9:30π.μ.,τοVertical1250μ.
(ανάβαση της κεντρικήςπίστας του χιονοδρομικού)
το Σάββατο 18/8 ώρα 7:45μ.μ. και ταπαράλληλα
αγωνίσματα5,5χλμ. ορεινής διαδρομής  τοΣάββα-
το18/8στις 6:00μ.μ, όπως  και οιπαιδικοί αγώνες
1.3χλμ.(Δημοτικών),2.2χλμ.(Γυμνασίων)εντόςτης
περιοχής του χιονοδρομικούΚέντρου, τηνΚυριακή
9:45π.μ.και10:00π.μ.αντίστοιχα.

Το event είναι μιασυνδιοργάνωση της Επιτρο-
πήςδιοίκησης τουΕθνικούΧιονοδρομικούΚέντρου
Σελίου, του τμήματος Αθλητισμού Κ.Α.Π.Α. του
ΔήμουΒέροιαςκαιτουΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιας.

Ηδιοργάνωση πέρααπό τοβασικό κορμό των
εκδηλώσεων καθαράαγωνιστικού χαρακτήρα, πε-
ριλαμβάνειτουριστικέςκαιπολιτιστικέςπινελιέςπρο-
σφέρονταςστουςσυμμετέχοντεςκαιεπισκέπτεςένα
αξέχαστο, ολοκληρωμένο διήμερο αθλητισμού και

ψυχαγωγίας.Ειδικότερα,οιδιοργανωτέςενσωματώ-
νουνστομενούτουπρογράμματοςτηφιλοξενία,με
τηνπαροχήυποδομήςκατασκήνωσηςτωναθλητών
και των επισκεπτών δίπλαστην εκκίνηση.Επίσης,
προγραμματίζουν παράλληλες εκδηλώσεις όπως
«d.jset party» και  «Pasta party» με δωρεάνπιάτα
ζυμαρικών στους δρομείς το βράδυ του Σαββά-
του, καθώς και μπουφέ εδεσμάτων (πίτες , χαλβά,
ποικιλία γλυκών, φρούτα, τυροκομικά προϊόντα,
snacksκλπ),τηνΚυριακήμετάτοτέλοςτουαγώνα
των 23χλμ. Παράλληλα, θέτουν σε λειτουργία το
καρεκλάκι (τελεφερίκ) του χιονοδρομικού κέντρου
προσφέρονταςδωρεάνστονεπισκέπτη,τηβόλταμ’
αυτό.

Οιδρομείςτων23χλμ.καιτουVerticalθαπαρα-
λάβουνστοντερματισμότουςαναμνηστικάμετάλλια
και ειδικό σακίδιο με δώρο μια μπαντάνα (neck)
των κατάλληλων τεχνικώνπροδιαγραφών διαπνο-
ής,  ενώοι δρομείς των 5.5χλμ. και τωνπαιδικών
αγώνωνθαπαραλάβουναναμνηστικάμετάλλια.Οι
εγγραφές των 23χλμ. τουVertical και των 5,5χλμ.
γίνονταιέωςτηνΠέμπτη9/8στην ιστοσελίδαhttp://
www.selimountainrunning.gr/ , ενώοι εγγραφές των
νεαρώναθλητώνθα γίνουν τοΣάββατο 18 και την
Κυριακή19/8πριντονΑγώνα.

Περιγραφικά,οκεντρικόςαγώναςτων23χλμείναι
ένας αγώνας αντοχής , αφορά καθαρά
ορεινούςδρομείς,πουέχουνεμπειρίαστο
βουνό.Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα
θα γίνει μέσασταμονοπάτια του δάσους
του Βερμίου με μεγάλες ανηφορικές και
κατηφορικέςκλίσεις(1000μ.θετικήυψομε-
τρική).Ηδιοργάνωσηεπενδύειστοφυσικό
κάλλος αλλά και στις εγκαταστάσεις του
χιονοδρομικού,πουμπορούνναπροσφέ-
ρουν οποιοδήποτε είδος βοήθειας στην
διοργάνωση.Φιλοδοξία τωνδιοργανωτών
σύμφωναμε το έως τώραενδιαφέρον, εί-
ναινασυμμετάσχουνστα23χλμ.τουορει-
νούαγώναπερίπου300με 350 δρομείς,
στον Vertical αγώνα περίπου 60 με 80
δρομείς και σταπαράλληλα αγωνίσματα
των 5,5 χλμ. 150 δρομείς,  100 μαθητές
δημοτικούστα1300μ.και40μαθητέςΓυ-
μνασίουστα2200μ.

Υπολογίζεταιότι κατά τις2ημέρες του
αγώνα και τωνπαράλληλων εκδηλώσεων
στο χιονοδρομικό κέντρο,  οι επισκέπτες
πρόκειταιναξεπεράσουντα1000άτομα.

ΟΠρόεδροςτουΚ.Α.Π.Α.Δήμου
Βέροιας,

ΣτέργιοςΔιαμάντης

ΟΠρόεδροςτουΕθνικούΧιονοδρο-
μικού

ΚέντρουΣελίου
ΚώσταςΤζελέπης

ΟΠρόεδροςτουΣυλλόγουΔρομέων
Βέροιας,

ΒασίληςΤσιάρας
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Το καθιερωμένο τουρνουά μνή-
μης «ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ» θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 

29 Αυγούστου 2018, στο γήπεδο της 
Αγίας Βαρβάρας, με τη συμμετοχή των 
ομάδων της ΑΕ Χαρίεσσας, του Αγρο-
τικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας και 
των «Παλαίμαχων» (συμπαίκτες του 
Γιάννη).

«Καλούμεόσουςγνώρισανκαιθυμούνταιτοπα-
λικάρι μας, αλλά και όλους τουςφίλους τουποδο-
σφαίρου, να τιμήσουν την εκδήλωση» αναφέρει η
ανακοίνωσητουσυλλόγου.

Πρόγραμμα
18.15΄ΑγροτικόςΑστέρας-«Παλαίμαχοι»
18.45΄ΑγροτικόςΑστέρας-ΑΕΧαρίεσσας
20.30΄ΕπιμνημόσυνηΔέηση
20.45΄Απονομές
21.00΄ΛήξηΤελετής

Seli mountain running 23χλμ. 
& Vertical race 1χλμ

Ταυτότητατουevent

Τοτουρνουάποδοσφαίρου
στηνμνήμηΓΙΑΝΝΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

στιςΒαρβάρες

Θυμίζουμε οτι έχει προβλε-
φθεί η μετακίνηση με λεω-
φορείο για τους αθλητές 

των τμημάτων υποδομής που θα 
έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν  
πλάι σε καταξιωμένους προπονη-
τές και γυμναστές.

ΗΑνακοίνωσητουΔ.Σ
«Ανακοινώνουμεπωςοι ενδιαφερόμενοι γο-

νείς μπορούν από τηΔευτέρα 20/8 και καθη-
μερινά 18.00 έως 21.00 ναπροσέρχονται στα
γραφεία της ομάδαςστηνΑγίαΒαρβάρα (στην
είσοδοτουχωριού,στα200μέτρααριστερά)για
τιςεγγραφές.

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και απορίες,
καλέστεστα6973220345(ΣίμοςΓαβριηλίδης)ή
6973714488(ΑργύρηςΤσιγγενόπουλος)»

Η έναρξη των εγγραφών και οι ώρες 
λειτουργίας του γραφείου των Αετών Βέροιας

ΑπότηνΛαμία
στονΗρακλή
οΧρήστος
Κουκόλης

ΗΑνακοίνωσητουΗρακλή
«Τοποδοσφαιρικό τμήμα ανακοινώνει

την απόκτηση τουΧρήστουΚουκόλη για
τηνεπόμενηποδοσφαιρικήσεζόν.ΟΧρή-
στος (γεν.1990, ύψος 1.84) είναι αμυντι-
κόςκαιξεκίνησετηνκαριέρατουαπότην
Βέροια.Έχει αγωνιστεί ακόμασεΣέρρες,
Πανσερραικό,ΑγροτικόΑστέρακαιΛαμία.
Χρήστο, σου ευχόμαστε υγεία και να εκ-
πληρώσεις τόσο τουςπροσωπικούς σου
στόχους,όσοκαιτηςομάδας».

«Ήθελα πολύ να έρθω στον Ηρακλή
.ΌτανσεκαλείοΗρακλής είναι ένα τερά-
στιοβήμαστηνκαριέρασου.Ηπαρουσία
του κ.Μυροφορίδη έπαιξε μεγάλο ρόλο.
Γίνεται κάτι καλό και μακάρι να έχουμε
υγεία για να βγει ηπροσπάθειά μαςστο
γήπεδο» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του
νέουπαίκτητουΗρακλή.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με την συμμετοχή πενή-
ντα (50) Εκπαιδευτών 
και αθλητών, η Ελληνική 

Ομοσπονδία Τετράθλου διοργά-
νωσε με επιτυχία από 1 έως 5 
Αυγούστου το 27ο Θερινό Εθνικό 
Σεμινάριο στην Μεταμόρφωση 
Χαλκιδικής.

Τοπροπονητικό πρόγραμμα περιλάμβανε
θεωρητικά καιπρακτικάμαθήματα εντός ειδικά
διαμορφωμένουχώρουστοκάμπινγκ«Σίθων»,
υπότηντεχνικήεπίβλεψητουΠροέδρουτηςΟ-
μοσπονδίαςGrandΜaster ΓιαλαμάΠαναγιώτη
9DAN.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίουπραγμα-
τοποιήθηκε κλιμάκιοΕθνικώνΟμάδων, ενόψει
τωνΔιεθνώνΠρωταθλημάτων και Κυπέλλων
2018και2019.

ΟΑθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον»Νάου-
σας συμμετείχε στο σεμινάριο με τον Εκπαι-
δευτή τουΔημητριάδηΠαναγιώτη 5DAN και
πέντεακόμηαθλητές,τουςΠλουμπίδηΒασίλειο
2DAN,ΔούτσηΕμμανουήλ 1DAN,Λογγινίδη
Γρηγόριο1GUP,ΠετράΔάφνη1GUPκαιΔού-
τσηΝικόλαο1GUP.Στοκλιμάκιο τωνΕθνικών
Ομάδωνσυμμετείχαν και οι:ΜπάμπουΕλένη
1DAN, ΓιούροςΛουκάς 1DAN,Δημητριάδου
Νένα1GUP,ΚαρυπίδουΒαρβάρα1GUP,Πα-
παντωνίουΔημήτριος 1GUP καιΔημητριάδου
Γεωργία3GUP.Τρειςαπότουςπαραπάνω,οι
Λογγινίδης Γρηγόριος, ΠετράΔάφνη καιΔού-
τσης Νικόλαος έλαβαν μέρος στις εξετάσεις
DANπουδιεξήχθησαντηντελευταίαημέρατου
σεμιναρίου, μπροστάσεΕπιτροπήΥψηλόβαθ-
μωντηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΤετράθλουκαι
μετά από επιτυχή δοκιμασία, κατέχουνπλέον
τονβαθμότηςΜαύρηςΖώνης1DAN.

Στο27οΘερινόΕθνικόΣεμινάριοο
σύλλογος«Τέτραθλον»Νάουσας

Φαρμακεία
Πέμπτη 9-8-2018

16:00-21:00ΛΕΜΟΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙ-
ΝΑΣ21(κοντάστοΙΚΑ)23310-74374

16:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-
ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

19:00-21:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ15
ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

21:00-08:00ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ
15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-62163

ΧάντμπολΓυναικών
Στην Α1 

γυναικών ο Α.Σ. 
Βέροια 2017

Η Βέροια 2017 θα είναι η μια 
ομάδα που θα καλύψει την μια 
από τις δυο κενές θέσεις που 

δημιουργήθηκαν στην Α1 γυναικών, 
ύστερα από την αποχώρηση του Άρη 
Θεσσαλονίκης και του Άρη Νίκαιας. Η 
διοίκηση της ομάδας της Ημαθίας, που 
πριν τεθεί το θέμα της ανόδου, είχε 
προχωρήσει σε μεταγραφές επιπέδου 
Α1, έκανε αποδεκτή την πρόσκληση 
της ΟΧΕ και θα αγωνιστεί στη μεγάλη 
κατηγορία, μόλις μια χρονιά μετά την 
ίδρυση της.

Φίλοι τηςΒέροιας 2017 είμαστεστην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσουμε ότι η ομάδα μας για
τηννέααγωνιστικήπερίοδοθααγωνίζεταιστηνΑ1
κατηγορία.

Ησυμπαράστασησαςπέρσιμαςήταναπαραίτη-
τηκαιμαςβοήθησεταμέγιστα.Φέτοςθατηνχρεια-
στούμεακόμαπερισσότερο...γιατί...

Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερίσματα,
ισόγειοκαι1οςόροφος,από
70τ.μ.και80τ.μ.,μεαυλήκαι
ταδύομαζί,καλοριφέρι,σκε-
πή,σεκαλήκατάστασηκαι
τιμήευκαιρίας58.000ευρώ
και ταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγοράκα-
τοικίαμε2δωμάτιαστοκέ-
ντρομέχρι«Παπάκια»,1ου
ή2ουορόφου,μεασανσέρ,
πουναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.

μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροιας,
επιπλωμένο,2ΔΣΛΚWC,πε-
ριφραγμένοκαιπολλάέξτρα.
Τιμή38.000ευρώ.Τηλ.:6942
924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρι-
σμα επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ, 60
τ.μ., με 2 δωμάτια, σα-
λόνι, κουζίνα κ.λπ. Τηλ.:
6974326873ώρες11.00-
14.00.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

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

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται
επιχείρηση γυμναστήριο
στη Βέροια, πλήρως ε-
ξοπλισμένο, εν ενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι3.500
τ.μ.μεελιέςστονκόμβοΒέ-
ροιας. Τιμή 11.500 ευρώ.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό, σε καλή τιμή.
Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μπερέςοροφοδιαμέρισμα
2ουορόφουστηΘεσ/νίκη
επίτηςοδούΠ.Καραμαν-
λή,200μ.απότοΙπποκρά-
τειο,120τ.μ.,αποτελούμε-
νοαπότρίαυπνοδωμάτια,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο&
W.C. Ιδανικόγιαφοιτητές.
Τηλ.:6936585843.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 1ος όροφος
70 τμ απέναντι από την
Αστυνομία, 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, εσω-
τερική αποθήκη, μεγά-
λα μπαλκόνια, τζάκι και
αυτόνομη θέρμανση με
ογκομετρητή, ανοιχτό
parking.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοι-
κιάζεται μονοκατοικία
100 τ.μ. σε οικόπεδο 1
στρέμμα, με 30 τ.μ. έξ-
τρα χώρος και 80 τ.μ.
αποθηκευτικός χώρος,
ανακαινισμένα, νυχτε-
ρινό ρεύμα. Τηλ.: 6936
204117.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

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

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

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

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

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

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέρισμα
1ος όροφος, 70 τ.μ. απέναντι από
τηνΑστυνομία, 2 δωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα,εσωτερικήαποθήκη,μεγά-
λα μπαλκόνια, τζάκι και αυτόνομη
θέρμανσημε ογκομετρητή, ανοιχτό
parking. Τηλ. επικοινωνίας: 6937
243744.

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 150,00 ευρώ, γκαράζ, αυλή,
μεπανορανικήθέα,ηλιακόκαι τζά-
κι.Τηλ.:2331091663.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ενοικιάζεται

κατάστημα 100 τ.μ. με υπόγειο με
W.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορίαςΔ
(λεωφορείο)ή κατηγορίαςΕ (επικα-
θήμενο) για εργασία σε αντίστοιχα
οχήματα. Επικοινωνία κ. Κώστας
2331021904ώρες09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαναφροντίζειστη

Νάουσα, σε 24ωρη βάση, (εσωτε-
ρική με ρεπό) ηλικιωμένη κυρία, ό-
χι κατάκοιτη.Απαραίτητο να μιλάει
ελληνικά με σχετική εμπειρία. Τηλ.
επικοινωνίας 6944 647074, ώρες
επικοινωνίας: 10π.μ. - 2 μ.μ. & 6
μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγόωρη
φροντίδαηλικιωμένηςμεκατάκλιση
στιςΒαρβάρες.Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για εργα-
σία καμαριέρας και κουζίνας.Τηλ.:
2331044471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο Ξέ-
νωνΓλωσσών«ΑΛΚΗ»καθηγήτρια
Αγγλικών.Βιογραφικά αυτοπροσώ-
πως κατόπιν ραντεβού στο τηλ.:
6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός με μηχανάκι
για εργασία εντός τηςπόληςΒέροι-
ας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για μερική α-
πασχόληση σε οδοντιατρείο. Τηλ.
επικοινωνίας:6946145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτρια για ημιαπα-
σχόλησηστοαρτοποιείοΤΑΝΟΣστη
Βέροια.Τηλ.:6982643134.Ώρεςεπι-
κοινωνίας8με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙεσωτερικήκυρίαχωρίς
υποχρεώσειςγιαφροντίδαηλικιωμέ-
νηςκυρίαςστηΝάουσαμεδυνατότη-
ταδιαμονήςκαιτοβράδυ.Τηλέφωνα
επικοινωνίας : 6992769850 (κα.Βά-
σω)&2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για συ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜακρο-
χώριΗμαθίας.Τηλ.:2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκαμαριέρασεξενοδο-
χείοτηςΒέροιαςμεγνώσηβασικών
Αγγλικών.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdeliveryμε
δικό του μηχανάκι για τοψητοπω-
λείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.: 6984 472747
κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασίαστο
ψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως σερβιτό-
ραγιαπρωινή-απογευματινή εργα-

σία σε καφενειο-σπορτ καφέ, στην
Περικλέους 11 στη Βέροια, περι-
οχή παλαιάς Μητρόπολης. Τηλ.:
2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περι-

ποίηση γερόντων, για πρωί ή για
απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία κα-
θαρισμούσπιτιών καθώςφροντίδα
μικρών παιδιών και ηλικιωμένων.
Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του

ΑΠΘμε10ετήπείραπαραδίδειμα-
θήματα σε μαθητές-τριεςΔημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπρο-

σιτές.Τηλ.:6979569371.
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το κα-

λοκαίρι παιδιά που θα φοιτήσουν

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ζητά ναπροσλάβει 2 άν-
δρεςαπό25έως45ετών
μετακάτωθιπροσόντα:

1. Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

2.Αποθηκάριομεγνώ-
σειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτηςγια τηνεφημερίδα«ΚΕΡΚΙΔΑ»
στα θέματα των αθλοπαιδιών.Πληροφορίες τηλ.: 6973
777747(κ.Γαλανομάτη).
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στηνΑ΄ καιΒ΄Δημοτικού για
ομαλή μετάβαση στην γρα-
φήκαιανάγνωση.Τηλ.:6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  εξοπλισμός

ταβέρνας στα Ριζώματα, σε
καλή κατάσταση. Τηλ.: 6943
930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό
με το στρώμα. Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγρα-
φειου, σαλόνι SATOμπλε, 4
καρέκλες,τραπέζι,τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέ-

ψεων, ντουλάπα με κλειδα-
ριά (κερασί), ντουλάπα-ρά-
φια (μελί), καναπέδες, όλα
σε άριστη κατάσταση. Τηλ.:
23310 21210, Κιν.: 6978
004183.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκ ι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με
στρώμα και υφασματάκια
προστατευτικά, σχεδόν α-
χρησιμοποίητο.Τιμή ευκαιρί-
ας 150,00 ευρώ.Τηλ.: 6977
430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευπα-

ρουσίαστοςκαισυνταξιούχος

Αμερικής,χωρίςοικογ.υποχρε-
ώσειςμε ιδιόκτητη κατοικία ε-
ντόςΒέροιας, ενδιαφέρεται για
σοβαρήσχέσημεκυρία47-55
ετών, ευπαρουσίαστησοβαρή,
χωρίςοικογ.υποχρεώσεις.Μό-
νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:
6970648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από 50 έως 55 ε-
τών γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6974862936.
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-

τών ζητά γνωριμία με κυρία
από 55 έως 65 ετών για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989
007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-
ει κυρία με σκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩ Λ Ε Ι ΤΑ Ι  Ε λ λ η ν ι -
κ ή ς  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α ς
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του  ‘ 99 ,  πε τρέλ ιο
1890 κυβικά, λευκό (FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ
έως12/2019,αξία1.500ευ-
ρώ. Τηλ.: 6974 876369 κ.
Απόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται 
να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς οι στρατεύσιμοι με την 2018 Ε/
ΕΣΣΟ, από 17 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018 καθώς και την 24 Σε-
πτεμβρίου 2018 (ενώ από την 10 έως 12 Σεπτεμβρίου 2018 θα πα-
ρουσιασθούν όσοι κατά το παρελθόν έτυχαν αναβολής για λόγους 
υγείας), όπως παρακάτω:

-Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2020 (έτος γέννησης 1999) που είναι 
γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων του Νομού Ξάν-
θης (μόνο του Δήμου Ξάνθης.

-Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1995 έως και 2020 (έτη γέννησης 
1974 έως και 1999), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέ-

ωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1 
έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν 
τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υπο-
χρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 
Μαΐου 2018 έως 26 Ιουνίου 2018.

- Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρού-
σας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η 
ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Ιουλίου 
2018 έως 31 Αυγούστου 2018.

- Περισσότερες πληροφορίες για τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών 
(ΣΥΠΟ), τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που 

καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά 
τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες.

 Οι καλούμενοι κατά την κατάταξή τους να 
έχουν μαζί τους οπωσδήποτε το δελτίο της αστυνομικής τους 
ταυτότητας, το Σημείωμα Κατάταξης, το Ατομικό Βιβλιάριο Νοση-

λείας τους, αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού τους 
Μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και ακτινογραφία θώρακος, που 
θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμο-
νολόγου ιατρού, από οποιοδήποτε στρατιωτικό ή κρατικό 
νοσοκομείο.
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CMYK

P Το πιο θετικό με τον ιό του 
δυτικού Νείλου είναι ότι δεν μεταδί-
δεται με το facebook...

P Γιατί θα την είχαμε πατήσει 
όλοι.

P Ξέρεις τι είναι να μην έχεις 
πάει Αίγυπτο και να κολλήσεις ιό 
από τον Νείλο;

P Ποια Αίγυπτο; Εδώ δεν έχουμε 
πάει καλά καλά ούτε Αιδηψό.

P Και να ήταν του ανατολικού 
Νείλου ο ιός, χαλάλι. Του δυτικού;

P Αδειάζουν τον Κορυδαλλό από 
τρομοκράτες. Ε, να και κάποιος που 
φροντίζει και για το μέλλον μας.

P Έτσι είναι. Στη φυλακή θα 
βρεις ή τρομοκράτες ή κεφαλαιο-
κράτες.

P Εξαιρούνται οι πολιτικοί που 
έχουν και τις δύο παραπάνω ιδιότητες.

P Κι ο Άκης φυσικά με τον 
Παπαγεωργόπουλο. Που πιάστηκαν 
σαν αποδιοπομπαίοι τράγοι στο 

σακί.

P Στην Ελλάδα βρέθηκε η θρυλι-
κή πύλη του Άδη. Πού αλλού θα άκου-
γες τέτοιες μπαρούφες;

P Να δείτε που η πύλη φυ-
λάγεται από το υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας.

P Αν ήταν στα χέρια μας θα είχα-
με γκρεμίσει και το Στερέωμα...

P Έξι μήνες Βαρουφάκη ακό-
μη και θα είχε καταργηθεί μέχρι και ο 
νόμος της βαρύτητας.

P Η τουρκική οικονομία προ των 
πυλών του ΔΝΤ. Όταν εμείς μπαίναμε 
στα κάπιταλ κοντρόλ αυτοί έτρωγαν 
βελανίδια.

P Παλιά το απαγορευμένο 
φάρμακο ήταν το DDT. Τώρα το ΔΝΤ.

P Χθες ήταν η παγκόσμια ημέρα 
οργασμού. Μην στεναχωριέστε όμως. 
Όσοι και όσες αργούν, γιορτάζουν σή-
μερα!

P Στις εννιά το πρωί θα α-
νοίγουν τα σχολεία. Για να προλα-

βαίνουν οι μαθητές να βλέπουν τον 
Παπαδάκη το πρωί.

 
P Και:

Είναι τρεις γυναίκες στις ντουζιέρες 
του γυμναστήριου. Γυρίζει η πρώτη και 
ρωτάει την άλλη:

-Εσύ με τι το πλένεις;
-Με απλό σαπουνάκι! Γιατί, εσύ με τι 

το πλένεις;
-Α! Εγώ το πλένω με ιατροφαρμα-

κευτικό σαπούνι που περιέχει και χα-
μομήλι, μην πάθουμε και καμιά μόλυν-
ση!

Η τρίτη γυναίκα δεν μιλάει και οι άλ-
λες δύο παραξενεύονται και τη ρωτούν:

-Εσύ δεν μας είπες! Με τι το πλέ-
νεις;

-Με κολλύριο!
-Τι; Με κολλύριο; Γιατί;
-Τι να σας πω βρε  κορίτσια… Έχει 

δυο χρόνια να δει άντρα!
Κ.Π.

Ποιοι καλούνται να καταταγούν 
στο Στρατό Ξηράς το Σεπτέμβριο
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