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Σήμερα η 
συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής
Αύριο συνεδριάζει

 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Ένα ζωηρό 
και ευχάριστο 
προσκοπικό 

Σαββατοκύριακο στο 
κέντρο της Βέροιας

Σήμερα οι σειρήνες 
συναγερμού, της άσκησης 

«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018»

Σελ.  9, 14Σελ.  7

Έφυγε 
ξαφνικά 

από τη ζωή 
ο Αντώνης 
Τούσικος

Ενώ η υποψηφιότητα 
του Άγγελου Τόλκα είχε προχωρήσει…

Ο Χρήστος 
Παπαστεργίου τελικά 

υποψήφιος του 
ΚΙΝ.ΑΛ. για την 

Κεντρική Μακεδονία

Σελ. 5

Σελ. 2, 3

Αυτοκτόνησε 51χρονος 
υπάλληλος του 
Συνεταιρισμού 

Ηλεκτρολόγων Βέροιας
Σελ.  3

Σελ.  5

SPORT SPORT

Ήττα 2-1 της Βέροιας στον Μακεδονικό
Σελ. 10



Ανεβαίνουν τα γκάζια στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές

  Τι κι αν έχουμε ακόμη 8 μήνες μέχρι τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, η ατμόσφαιρα άρχισε ήδη 
να μυρίζει μπαρούτι! Στις αντίστοιχες προηγούμενες 
εκλογές οι αποφάσεις και διαδικασίες είχαν ξεκινήσει 
από τον Φεβρουάριο, ενώ κάναμε βουλευτικές με 
προεκλογική περίοδο μόλις 20 ημερών. Στις φετινές 
όμως εκλογές το «ζύμωμα» ξεκίνησε από τώρα και 
μάλιστα ήδη κάποιοι συνδυασμοί ετοιμάζονται 
να «ξεφουρνίσουν» το αποτέλεσμα των ζυμώσεων. 
Επίσημες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων πριν την 
παρέλαση της Βέροιας για Παυλίδη και Χαλκίδη, 
ενώ ο Πανταζόπουλος στην Αλεξάνδρεια πρόλαβε 
στην στροφή και ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες. Η 
Μπατσαρά σήμερα στο κύριο θέμα μας αναφέρει ότι 
πολύ άμεσα θα δώσει οριστική απάντηση και γενικά οι 
ταχύτητες έχουν ανέβει σε ένα προεκλογικό ράλι που 
απ’ ότι φαίνεται θα έχει και ταχύτητα και διάρκεια. 
Φυσικά χωρίς να αποκλείονται οι καραμπόλες, αφού οι 
κρούσεις και προσεγγίσεις σε πρόσωπα είναι συνεχείς 
και από πολλούς. Επομένως οι υποψήφιοι πρέπει να 
διαθέτουν χαρίσματα αθλητή σπρίντερ και αντοχής, 
αλλά και οδηγού φόρμουλας 1 με ικανότητες ελιγμών 
και πρόβλεψης ατυχημάτων. Ποιος ξέρει ίσως με τόση 
διάρκεια προεκλογικής περιόδου, ίσως οι ψηφοφόροι 
δουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και τελικά ψηφίσουν 
έχοντας σχηματίσει καλύτερη και ασφαλέστερη εικόνα 
για τους υποψηφίους. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ιακώβου του Αλφαίου αποστ.,

Αβραάμ και Λωτ

Βγάλαν και φέτος τα κάστανα από τη φωτιά!

Πέρασανωραία, μαθαί-
νουμε,στοΚωστοχώρι,στη
γιορτή του κάστανου που
διοργανώνειτέτοιαεποχήο
τοπικόςσύλλογος.

Ο καιρός βοήθησε, το
κρασί και το τσίπουροανέ-
βασεπερισσότερο τις εσω-
τερικές θερμοκρασίες και
τα κάστανα από τη φωτιά
βγήκανκαιφέτοςστηνώρα
τους!

Περίτης
υποψηφιότητάςτου
στηνΠεριφέρεια
Κ.Μακεδονίας

ΔενπροχώρησετελικάηυποψηφιότηταΤόλκαγιατηνΠεριφέρεια
ΚεντρικήςΜακεδονίαςμε τοψηφοδέλτιο του«ΚινήματοςΑλλαγής»,
παρότι –σύμφωναμε δημοσιογραφικέςπληροφορίες – είχεφτάσει
πολύκοντάστηντελικήεπιλογή.

Για τα διαδικαστικά αλλά και τα…πολιτικά τουΚΙΝ.ΑΛ.θαμι-
λήσεισήμεραοημαθιώτηςπρώηνβουλευτής τουΠΑΣΟΚκαιυφυ-
πουργός,στονΑΚΟΥ99.6στις10.30π.μ.

Παρέλαση με πολύ «δημοτικό» κους-κους
στα Ελευθέρια της Βέροιας

ΤηνΤρίτη16ΟκτωβρίουηΒέροια
έχειεπέτειο!Εκδηλώσεις,συναυλίες,
παρέλαση,καταθέσειςστεφάνωνκαι
δοξολογία,στοεορταστικόπρόγραμ-
μα.Θαείναιμίαμέρααργίας–πρώ-
τα οΘεός –πουστα καφέ και στις
παρέεςθαέχειπολύκους-κους.

Γιατί;Διότι, μία, δύο μέρεςπριν,
θα έχουμε δύο επίσημες ανακοινώ-
σεις υποψηφίων. Η μία θα αφορά
τονΠαύλοΠαυλίδη,υποψήφιογιατο
ΔήμοΒέροιας (Κυριακή) και η άλλη
(Δευτέρα) τονΜιχάλη Χαλκίδης, ο
οποίος όπως μαθαίνουμε, θα επι-
σημοποιήσει τηνκάθοδότουγια τον
ΔήμοΑλεξάνδρειας

Οπότε,θάχουμεναλέμε!

Σειρήνεςσυναγερμού
καικαταφύγια

Οισειρήνες (πολέμου) θαηχήσουνσήμερα, όπως κάθε χρόνο,
στοπλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων» για να ειδοποιήσουν τους
πολίτεςναοδηγηθούνστακαταφύγια,σευποτιθέμενοσενάριοπο-
λέμου.

ΥπάρχουνόμωςκαταφύγιαστηΒέροια,σετέτοια–χτυπάμεξύλο
–περίπτωση;

Καταφύγιαυπάρχουν, ίσωςκαιδίπλαμας,αλλάεπειδήαυτά τα
ζητήματαείναιαπόρρητα,δενθατομάθουμεπαράμόνοεάνχρεια-
στεί,σεκατάστασηκήρυξηςπολέμου…

Όσογιατιςσειρήνεςσυναγερμού,αυτέςείναιδεκάδεςστηνΗμα-
θίακαιθαηχήσουνσήμεραστις11.00,δοκιμαστικά!

Καλάπάμε…(;)
Απόεπαγγελματικήαποκατάσταση,ημιαπασχόλησημε3και60,απόευκαιρίεςκαιπροοπτικέςγιαδικιάτουςδου-

λειά,απογοητευτικότοτοπίοκαιαπαγορευτικότοοικονομικόπεριβάλλονκαιαπόπροσωπικέςσχέσειςκαιβλέψειςγια
γάμοκαιοικογένεια,ούτεσυζήτηση.

Αυτόζουνσήμεραοινέοικαιοινέεςστηχώραμας.
Τυχαίο,άραγε,τογεγονόςότιανθίζουνοιεκπομπέςάλλωνευκαιριών;
Μοντέλα,τραγουδιστές/τριες,ταλέντα,survivorκαιέπαθλακαιότιάλλομπορείκανείςνακάνει,μεότικαλότονπροί-

κισεηφύση.
Κιαυτό,ανέχεικαιτηντύχημετομέροςτου…
Καλάπάμε;

 Σε δύο 
Αμερικανούς 

το νόμπελ 
Οικονομικών 2018.

Αδικία...
Μάλλον

δεν μαθαίνουν
τα νέα μας
εκεί στην 
Επιτροπή!



Το όνομά της συζητείται έντονα τις τελευταίες ημέ-
ρες, για το Δήμο  Βέροιας στις επερχόμενες δημοτικές 
εκλογές και χθες το μεσημέρι η Γεωργία Μπατσαρά, 
έδωσε συνέντευξη στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και 
στην ραδιοφωνική εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ με 
τον Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη. Η πρώην 
βουλευτής της Ν.Δ., η οποία είχε εκλεγεί πρώτη γυναίκα 
νομαρχιακή σύμβουλος, ενώ επί σειρά ετών υπηρέτησε 
την εκπαίδευση ως καθηγήτρια μαθηματικός,  μίλησε εφ’ 
όλης της ύλης, για τα χρόνια που υπηρέτησε ως εκπαι-
δευτικός, την εικόνα που έχει για τις βουλευτικές εκλο-
γές, την γνώμη της για το νέο σήμα της Ν.Δ. και φυσικά 
την κουβέντα που γίνεται για πιθανή υποψηφιότητά της.

-Γνωρίζουμε ότι υπήρξατε αγαπημένη καθηγή-
τρια για πολλούς μαθητές σας… Ήσασταν αυστηρή 
εκπαιδευτικός;

Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμουν αυστηρή, γιατί πρωτί-
στως είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και θεωρώ ότι έτσι 
πρέπει να είναι όλοι. Είμαι τελειομανής, αλλά ήμουν και 
φίλη με τα παιδιά. Με αγαπούσαν και με αγαπούν γιατί 
γνωρίζουν ότι η αυστηρότητά μου ξεκινούσε από την 
αγάπη μου γι’αυτά. Με ενδιέφερε η μάθηση, η γνώση και 
η εξέλιξή τους και είμαι υπερήφανη γιατί πολλοί μαθητές 
μου έχουν διαπρέψει.

-Παρόλο που αυτή την στιγμή δεν είστε εκλεγμέ-
νη και δεν έχετε κάποιο θεσμικό ρόλο, παραμένετε 
ενεργή είτε αφορά σε εκδηλώσεις του κόμματος, 
είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακολουθείτε τα 
δρώμενα και είστε παντού. 

Η απάντησή μου είναι η ίδια με αυτήν που έδωσα 
όταν πριν από λίγες εβδομάδες είχε επισκεφθεί την 
περιοχή μας κλιμάκιο της Ν.Δ. με επικεφαλής τον γραμ-
ματέα κ. Αυγενάκη. Τότε  κάποιος από την αποστολή με 
ρώτησε  πώς γίνεται να είμαι παντού παρούσα και πως 
το γεγονός του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Του απάντησα, 
γιατί  είμαι κομματική, γιατί είμαι κοινωνική, γιατί είμαι 
πολίτης μιας κοινωνίας που με ενδιαφέρει να πηγαίνει 
πάντα μπροστά. Δεν θα μπορούσα να απέχω, στον 
βαθμό φυσικά των δυνατοτήτων μου. Δυστυχώς και θα 
το πω, η έλλειψη θεσμικού ρόλου δεν μου επιτρέπει να 
είμαι περισσότερο παρούσα απ’ ότι θα ήθελα, αφού πλέ-
ον έχω περισσότερο χρόνο να διαθέσω και το παιδί μου 
έχει πια μεγαλώσει.

-Προχθές είχατε τα 44α γενέθλια στο κόμμα σας 
όπου παρουσιάστηκε το νέο σήμα. Πως σας φάνη-
κε;

Είμαι όπως γνωρίζετε μαθηματικός. Όταν ένας μαθη-
ματικός αντικρύζει τρίγωνα, τον χτυπάει στο ευαίσθητο 
σημείο του. Νέα Δημοκρατία με το γαλάζιο γύρω-γύρω, 
με τα λευκά τρίγωνα, με αυτή την ιδιαίτερα ευρηματική 
φλόγα και το αφαιρετικό στοιχείο της, έχουμε όλα τα τρί-
γωνα: ισοσκελές, ορθογώνιο, αμβλυγώνιο, που σημαίνει 
ΧΩΡΑΜΕ ΟΛΟΙ σε αυτό που λέγεται Νέα Δημοκρατία.

-Ακούγεται έντονα το όνομά σας ότι ενδιαφέρε-
στε και σας προτρέπουν  για την διεκδίκηση του 
δήμου Βέροιας. Τι έχετε να πείτε;

Η τοπική αυτοδιοίκηση σίγουρα με ενδιέφερε και 
με ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησα από εκεί ως 
νομαρχιακή σύμβουλος, αντινομάρχης, η πρώτη περι-
φερειακή σύμβουλος που εξελέγη στο νομό και στήριξα 
τον θεσμό. Μετά ήρθαν οι βουλευτικές το 2009, όταν 
δέχθηκα πάρα πολλές πιέσεις, παρ’ ότι ήταν σύντομος ο 
χρόνος από την απώλεια του συζύγου μου, παρ’ ότι μά-
ζευα ακόμη τα κομμάτια μου, ωστόσο μια ζωή κομματικό 
στέλεχος και στρατιώτης του κόμματος δέχθηκα και τα 
πράγματα πήγαν καλά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι 
που με ενδιαφέρει και επειδή βρέθηκαν κάποιοι να μου 
βάλουν την ιδέα και μάλιστα απλοί πολίτες και εκτίμησα 
ιδιαίτερα την γνώμη των απλών πολιτών και όχι των ηγε-
τών, γι’ αυτό το σκέφτομαι. Ο άλλος λόγος έχει να κάνει 

με το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η 
Ν.Δ. δεν έχει παρουσιάσει ή στηρί-
ξει κάποιο πρόσωπο και δε νοείται 
ένα κόμμα εξουσίας να μην έχει να 
παρουσιάσει υποψήφιο.

-Έρχεστε ως λύση ανάγκης; 
Όχι, δεν είμαι ο απομηχανής 

Θεός. Θα μπορούσε να έβρισκε πι-
θανόν και κάποιο άλλο πρόσωπο, 
αλλά στην παρούσα όμως φάση 
συζητείται το όνομά μου. 

-Θα κάνατε πίσω αν χρεια-
ζόταν;

Eίμαι άνθρωπος που διεκδικώ 
στο μέτρο που μου επιτρέπουν οι 
εσωτερικές μου διαθέσεις και προσ-
δοκίες, αλλά και οι  εξωτερικές συν-
θήκες, ανήκω σε έναν χώρο και δεν 
θα πάω κόντρα σε αυτόν.

-Πιστεύετε ότι  είστε έτοιμη 
για να διεκδικήσετε με αξιώσεις 
το Δήμο;

Από την ημέρα που μίλησα με το Νικήτα Κακλαμάνη, 
που είναι πρόεδρος της επιτροπής για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, άρχισα να κάνω τις σφυγμομετρήσεις μου, 
την δική μου έρευνα, να το κουβεντιάζω με τους πολύ 
δικούς μου ανθρώπους, την οικογένειά μου και άρχισα 
να το ψάχνω. Από την στιγμή που δεν εξελέγην ως βου-
λευτής για δεύτερη φορά το 2015, πολλοί συμπολίτες με 
σταματούσαν στο δρόμο και μου έλεγαν ότι θέλουν να με 
δούνε στο Δήμο. Επομένως υπήρχε στο πίσω μέρος του 
μυαλό μου. Στην πορεία συζητώντας με τον κόσμο και  
στελέχη κατάλαβα ότι είναι πολλοί αυτοί που βλέπουν με 
θετικό μάτι μια δική μου υποψηφιότητα για τον δήμο της 
Βέροιας. Αυτό με ενισχύει, αλλά δεν έχω πάρει την από-
φασή μου ακόμη, διότι υπάρχουν κάποια βασικά θέματα 
που θεωρώ ότι δεν έχουν ακόμη λυθεί. Όταν αισθανθώ 
έτοιμη και εννοώ άμεσα, στο εγγύς μέλλον θα δώσω την 
οριστική μου απάντηση. Τώρα το συζητώ, το σκέφτομαι, 
το «ζυμώνω» μέσα μου και πολύ σύντομα θα απαντήσω. 
Πρέπει να δώσω άμεσα απάντηση, διότι είτε μπορεί να 
συζητηθεί ή να προταθεί κάποια άλλη υποψηφιότητα, 
που δεν γνωρίζω, ωστόσο ως υπεύθυνο στέλεχος της 
Ν.Δ., αλλά και υπεύθυνος πολίτης αυτού 
του Δήμου πρέπει να ξεκαθαρίσω την δική 
μου θέση.

-Κατά την επίσκεψη του στη Βέροια, 
ο  Γραμματέας της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγε-
νάκης είχε αναφέρει ότι υπάρχει πληθώ-
ρα καλών στελεχών του κόμματος για 
να διεκδικήσουν το δήμο και μάλιστα ότι 
υπήρξε συνάντηση και πρόταση προς 
τον Γιώργο Μηνά. Ποια η στάση του, 
γνωρίζετε;

Ναι, το γνωρίζω, όντως έτσι έγινε. Ο 
κ. Μηνάς αρνήθηκε για τους δικούς του 
λόγους. Ωστόσο μετά την άρνησή του είναι 
από αυτούς που παρέπεμψαν στην δική 
μου υποψηφιότητα.

-Τι έχετε να πείτε για την φετινή 
«πρόωρη» έναρξη των αυτοδιοικητικών 
διαδικασιών; Στις προηγούμενες εκλο-
γές είχαν ξεκινήσει αποφάσεις και διαδι-
κασίες μετά τον Φεβρουάριο. 

Πραγματικά κι εγώ δεν μπορώ να κατα-
νοήσω αυτήν την φετινή πρεμούρα, ενώ εί-
μαστε ακόμη 8 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν 
είναι πρώτη φορά που γίνονται εκλογές, 
πάντως 8 μήνες είναι πολύς καιρός.

-Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι αρκετός 

ο πολιτικός χρόνος μέχρι τον Μάιο του 2019;
Υπάρχουν υποψήφιοι που ασχολούνται, ψάχνουν 

και βολιδοσκοπούν εδώ και 2-3 χρόνια.  Ο καθένας 
όπως το βλέπει. Εγώ πάντως θεωρώ ότι ο χρόνος εί-
ναι αρκετός, αρκεί ο υποψήφιος  να τον εκμεταλλευτεί 
σωστά.

-Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εσάς η συσπεί-
ρωση στελεχών του κόμματος που απ’ ότι ακού-
γεται φυλλοροούν και προσελκύονται από άλλους 
υποψηφίους, γιατί δεν υπήρξε μέχρι τώρα επίσημη 
ανακοίνωση στήριξης;

Θεωρώ από την στιγμή που η Ν.Δ. δώσει την στή-
ριξή της είτε σε εμένα, είτε σε κάποιο άλλο πρόσωπο, 
αυτό θα λειτουργήσει συσπειρωτικά και όλοι αυτοί μου 
μέχρι σήμερα κλείνουν το μάτι στον έναν ή στον άλλο, 
θα συσπειρωθούν τελικά γύρω από το πρόσωπο που 
στηρίζει η Ν.Δ. Φυσικά αν είμαι εγώ αυτό το πρόσωπο 
θα κάνω πολλές, κινήσεις και επαφές, ούτως ώστε να 
έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την μέγιστη 
δυνατή συσπείρωση. Μπορώ να λειτουργήσω ενωτικά 
και συσπειρωτικά και αυτό είναι το προφίλ που έχω δεί-
ξει μέχρι τώρα.

-Ποιες οι προϋποθέσεις που θα θέσετε για να εί-

ναι κάποιος υποψήφιος στο ψηφοδέλτιό σας;
Όταν κάνεις ψηφοδέλτιο για να διεκδικήσεις έναν 

μεγάλο και δύσκολο δήμο, όπως είναι αυτός της Βέροι-
ας, θα κάνεις επιλογές και διευρύνσεις. Εκεί είναι όλη 
η φιλοσοφία. Αυτό που θέλω πρωτίστως είναι η εντιμό-
τητα. Δεν θα ήθελα, αν είμαι υποψήφια να ακουστεί για 
κάποιον στο ψηφοδέλτιο, «πού το βρήκε το λαμόγιο;» 
Αυτό θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Οπωσδήποτε θα ή-
θελα πρόσωπα με πολλή διάθεση για δουλειά, όλων των 
ηλικιών και των επαγγελμάτων, θα ήθελα μια ευρύτητα. 
Μπορεί να είναι άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο, αλλά 
και άνθρωποι που δεν προέρχονται από τον χώρο, αλλά 
έχουν να επιδείξουν μια πορεία που τους καθιστά ικα-
νούς να μπούνε στο ψηφοδέλτιο. 

-Ακόμη και ο Λευτέρης Αυγενάκης έθεσε περίπου 
τις ίδιες αρχές για τους υποψηφίους και μάλιστα 
χωρίς να θεωρεί προαπαιτούμενο το να προέρχεται 
από το χώρο της Ν.Δ.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμ-
μα, ωστόσο προσωπικά θα επιθυμούσα ο επικεφαλής 
υποψήφιος να προέρχονταν από τον χώρο της Ν.Δ., 
ωστόσο αυτό δεν λέει τίποτα μπορεί να μην προέρχεται. 
Εξάλλου αυτό το θέμα είναι υπόθεση του προέδρου και 
των οργάνων. Γι’ αυτό έχει συσταθεί και αυτή η επιτροπή 
για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση, κάνουν τις εισηγήσεις 
τους, ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρόεδρος.

-Ποια η πρόβλεψή σας για τις βουλευτικές εκλο-
γές;

Με αυτήν την κυβέρνηση όλα είναι πιθανά. Δεν ξε-
χνώ την περίπτωση που «κρέμασε» τον Βαγγέλη Μει-
μαράκη, όταν χωρίς καμία προειδοποίηση προχώρησε 
σε εκλογές. Το ίδιο μπορεί να γίνει ανα πάσα στιγμή και 
τώρα. Φυσικά παίζει και το σενάριο να γίνουν όλες μαζί 
οι εκλογές τον Μάιο.

-Υπάρχει στο μυαλό σας το ενδεχόμενο συμμετο-
χής σας στις βουλευτικές ή τον έχετε κλείσει αυτόν 
τον πολιτικό κύκλο;

Ποτέ δεν φεύγει. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει 
την πολιτική στο πετσί του. Βέβαια άσχετα με το τι θέλω 
εγώ, έχει να κάνει με το τι σκέπτεται και θέλει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Δεν έχει κλείσει κανένας κύκλος και όλα 
είναι ανοιχτά. 
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Αυτοκτόνησε 51χρονος 
υπάλληλος του Συνεταιρισμού 

Ηλεκτρολόγων Βέροιας
Τέρμα στην ζωή του έβαλε το πρωί του Σαββάτου 6 Οκτωβρίου ο 51χρονος 

Βεροιώτης Σάββας Σιδηρόπουλος, τον οποίο βρήκαν κρεμασμένο στο υπόγειο του 
καταστήματος του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων που εργαζόταν για πολλά χρόνια.

Τον αυτόχειρα βρήκε συνάδελφός του που άνοιξε στις 8 το πρωί το κατάστημα, 
κρεμασμένο με καλώδιο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής συναντήθηκε με φίλους 
σε καφενείο της Βέροιας και έδειχνε ευδιάθετος και κανείς δεν πίστευε την πρωινή 
είδηση του θανάτου του.

Ο 51χρονος κηδεύτηκε χθες Δευτέρα στις 11.00 το πρωί από τον Ιερό Ναό Ανα-
λήψεως-Αγίου Νεκταρίου στη Βέροια, αφού προηγήθηκε η νεκροψία-νεκροτομή.

Σήμερα Τρίτη 9 Οκτωβρίου οι σειρήνες 
συναγερμού, της άσκησης 

«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018»
Σήμερα Τρίτη  9 Οκτωβρίου 2018  στα πλαίσια της Άσκησης ΤΑΜΣ 

«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018», στις 11:00 π.μ.  θα πραγματοποιηθεί, σε όλη 
την επικράτεια, δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των Συστή-
ματος Αυτόματου Τηλεχειρισμού των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής 
Άμυνας, με σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα 
(60) δευτερόλεπτα  (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 
δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης). Η ήχηση  των Σει-
ρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό 
και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

«ΦιλόΔημος II»: Νέες 
χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της 

χώρας ύψους 4,1 εκατ. ευρώ
Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 4.141.957,46 ευρώ, στο πλαίσιο των 

Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση. Μεταξύ των Δήμων, για τη συντήρηση σχολικών κτιρί-
ων και αύλειων χώρων, είναι και ο  Δήμος Αλεξάνδρειας της Ημαθίας με ραματοδότηση, Ίδιοι 
πόροι  Σύνολο  232.466,45 ευρώ 0,00 € 232.466,45 €

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν 
πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι 
πόροι των δήμων. 

Συνέντευξη εφ όλης της ύλης στον ΑΚΟΥ 99.6
Γεωργία Μπατσαρά για Δήμο Βέροιας: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
με ενδιαφέρει, γι’ αυτό και το σκέφτομαι να κατέβω υποψήφια»

-Δε νοείται η Ν.Δ. ένα κόμμα εξουσίας να μην έχει να παρουσιάσει υποψήφιο, 
τονίζει και δηλώνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ενωτικά και συσπειρωτικά! 



Από τον Δήμο Βέροιας και την ΚΕΠΑ 

Συναυλία του 
Μανώλη Λιδάκη 
για την επέτειο

 απελευθέρωσης
 της πόλης, 

στο Χώρο Τεχνών 
- Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 

με ελεύθερη είσοδο

Ο Δήμος Βέροιας  και η ΚΕΠΑ γιορτάζουν   την επέτειο απελευ-
θέρωσης της πόλης με μουσική εκδήλωση, μία μεγάλη συναυλία  με 
πρωταγωνιστή  έναν από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του ελληνι-
κού τραγουδιού, τον Μανώλη Λιδάκη. 

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις  8.30μ.μ,στο 
ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ, με ελεύθερη είσοδο.

Στη συναυλία, θα ακουστούν τραγούδια που έχουν κατακτήσει τον 
χώρο τους στις καρδιές μας και ρεφρέν που σημάδεψαν τις ζωές μας 
βγαίνουν αγκαλιασμένα επι σκηνής σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδί-
ες και στίχους,  από κλασικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.

Μεγάλες επιτυχίες του Μανώλη Λιδάκη από τους 6 πλατινένιους 
και 6 χρυσούς δίσκους του συνθέτουν τον κορμό του προγράμματος, 
«Άστρα μη με μαλώνετε», «Για να σε συναντήσω», «Γλάρος», «Και 
καρτερώ» «Δεν είσαι πουθενά», «Χαλκίδα», «Τα Μέγαρα», «Ούτε που 
σε ρώτησα», «Αρετούσα» «Το κλειδί», «Εγώ με την αγάπη μάλωσα», 
«Πάλι πάλι» και συνομιλούν με τραγούδια του Εθνικού μας συνθέτη Μί-
κη Θεοδωράκη και των νεώτερων επιγόνων του Άκη Πάνου, Σωκράτη 
Μάλαμα, Βάσω Αλλαγιάνη, Μανώλη Ρασούλη, Ορφέα Περίδη κλπ.

Μαζί του η εξαίρετη νέα τραγουδίστρια Νίκη Ντουσιοπούλου.
ΕΙΣΟΔΟΣ Ε-

ΛΕΥΘΕΡΗ , με 
ειδικό δελτίο (θα 
διατίθεται από 
την Τετάρτη) .  

Πληροφορί -
ες 2331078120 
& 2331078100, 
Νανά Καραγιαν-
νίδου , Χώρος 
Τεχνών. 

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου
O Γιώργος 

Σκαμπαρδώνης 
στο «Εκκοκκιστήριο 

Ιδεών» Βέροιας
Μια συνάντηση με τον διακεκριμένο διηγη-

ματογράφο Γιώργο Σκαμπαρδώνη, θα έχει το 
κοινό και οι φίλοι του βιβλίου, το Σάββατο  13 
Οκτωβρίου, στις 8.00 μ.μ. στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗ-
ΡΙΟ ΙΔΕΩΝ Βέροιας, όπου θα παρουσιαστεί το 
νέο του βιβλίο, «Λεωφορείο 19 ΣΤΑΣΕΙΣ», που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ.  

Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν και θα 
παρουσιάσουν το βιβλίο του οι: 

Φυλλιώ Κατσαβουνίδου, αρχιτέκτων-συγ-
γραφέας 

και Αντώνης Μομπαϊτζής, ηθοποιός
«Παίρνω το λεωφορείο της Γραμμής «10» 

στη Θεσσαλονίκη, από την αφετηρία Χαριλάου 
ως το Τέρμα, ως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, 
και γράφω ό,τι θυμάμαι, επινοώ και φαντάζομαι 
από κάθε στάση. Δεκαεννιά στάσεις. Γράφοντας 
καταλαβαίνω πως το μυαλό είναι ένα ανοιχτό 
στρατόπεδο αιχμαλώτων. Ή, ένα πριονιστήριο 
γεμάτο ακρωτηριασμένες, λειψές μνήμες, επινο-
ήσεις, φαντασιώσεις κι εμπειρίες που διαρκώς 
αλλάζουν νόημα, χάνονται, επανέρχονται, δια-
σταυρώνονται και πάλι διαφεύγουν. Ξέρω, δηλαδή, ότι δεν κοπαδιάζουν οι λαγοί, 
αλλά εδώ συνημμένως ψάλλονται. Έπειτα, κάθε λεωφορείο που ξεκινάει από μια 
συγκεκριμένη αφετηρία, κάνει μιαν απαρέγκλιτη διαδρομή και πάει προς ένα στα-
θερό Τέρμα, ποτέ δεν κάνει όντως το ίδιο δρομολόγιο – κυρίως για τον ίδιο επιβάτη, 
που βλέπει έξω και εντός του με το μέτωπο κολλημένο στο τζάμι. Κάθε επιβάτης, 
κάθε φορά, είναι κι ένα διαφορετικό λεωφορείο» .

Ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης έχει γράψει έντεκα συλλογές διηγημάτων και πέντε 
μυθιστορήματα. Το βιβλίο του Η Στενωπός των Υφασμάτων τιμήθηκε με το Κρατικό 
Βραβείο Διηγήματος το 1993 και το Επί ψύλλου κρεμάμενος με το βραβείο του περι-
οδικού Διαβάζω το 2004.

Τα μυθιστορήματά του Γερνάω επιτυχώς και Ουζερί Τσιτσάνης (νέα έκδοση από 
τις Εκδόσεις Πατάκη, 2013) ανέβηκαν θεατροποιημένα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη, όπως και το «Με τα παιδιά της πιάτσας» 
(ένα παίγνιο με τον Νίκο Τσιφόρο), σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη. 

Έγραψε το σενάριο της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος», σε 
συνεργασία με τον σκηνοθέτη, και τα κείμενα της μουσικοθεατρικής παράστασης 
«Σαν τραγούδι μαγεμένο», που ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνο-
θεσία Σωτήρη Χατζάκη. 

Διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΡΤ-3, διηύθυνε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη 
και τα περιοδικά Θ-97 (τιμήθηκε με το βραβείο «Ιπεκτσί»), Τάμαριξ, Χίλια Δέντρα, 
Πανσέληνος (έλαβε το ευρωπαϊκό βραβείο «European Newspaper design 
Awards 2000») και Επιλογές της Κυριακάτικης Μακεδονίας. 

Συνεργάστηκε επί δύο χρόνια με την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 2010 τιμή-
θηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότση. 

To 2012 έλαβε το βραβείο διηγήματος του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημί-
ας Αθηνών για το βιβλίο του Περιπολών περί πολλών τυρβάζω (Εκδόσεις Πατάκη).
Το Ουζερί Τσιτσάνης έγινε ται-
νία το 2015 από τον Μανούσο 
Μανουσάκη.

Την άνοιξη του 2016 κυ-
κλοφόρησε από τις Εκδόσεις 
Πατάκη το μυθιστόρημά του 
Υπουργός Νύχτας και τον χει-
μώνα του ίδιου έτους ο συγκε-
ντρωτικός τόμος διηγημάτων 
Τα δεδουλευμένα. Το 2017 κυ-
κλοφόρησε από τις Εκδόσεις 
Πατάκη η τελευταία συλλογή 
διηγημάτων του με τίτλο Ντεπό.

4 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  

Ο ΜΙΚΡΟΠΟΔΑΡΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ.) SMALLFOOT 
Προβολές: Πέμπτη – Παρασκευή –Σάββατο - 

Κυριακή στις 17.30
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΑΡΕΪ ΚΕΡΚΠΑ-

ΤΡΙΚ ,    Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΗΛΙΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΩ-
ΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ, 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΟΥ-
ΡΗΣ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ - A STAR IS BORN 
Προβολές:  Πέμπτη 4/10 – Δευτέρα 8/10 – 

Τρίτη 9/10 - Τετάρτη 10/10 στις 21.00 
Παρασκευή 5/10 – Σάββατο 6/10 – Κυριακή 

7/10 στις 19.00  και 21.30

Σκηνοθεσία: ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ
Σενάριο: ΕΡΙΚ ΡΟΘ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥ-

ΠΕΡ & ΓΟΥΙΛ ΦΕΤΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜ ΕΛΙΟΤ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ 

ΚΟΥΠΕΡ, LADY GAGA

VENOM  (Marvel)   σε 3D και 2D προβολές.
Σε απλές 2D Προβολές:  Πέμπτη 4/10 – Δευ-

τέρα 8/10 – Τρίτη 9/10 – Τετάρτη 10/10 στις 
21.00 και 

Σάββατο 6/10 – Κυριακή 7/10 στις 19.15  και 
21.45

Σε 3D προβολές: Παρασκευή 5/10 στις 21.45 
και Σάββατο 6/10 στις 19.15

Σκηνοθεσία: ΡΟΥΜΠΕΝ ΦΛΑΪΣΕΡ
Σενάριο: ΚΕΛΙ ΜΑΡΣΕΛ
Ηθοποιοί: ΓΟΥΝΤΙ ΧΑΡΕΛΣΟΝ, ΜΙΣΕΛ 

ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΤΟΜ ΧΑΡΝΤΙ

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 

όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/10/18 - 10/10/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Δέκα τμήματα 
θα λειτουργήσουν 
το φθινόπωρο στο 

Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας
Δέκα(10) τμήματα θα λειτουργήσουν στο ΔΗΜΟ-

ΣΙΟ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ, το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018, 
μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 
Μάθησης.

Θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες Α’ Εξαμή-
νου:

1.  Βοηθός Φαρμακείου (2 τμήματα)
2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσε-

ων Φιλοξενίας
(Υπηρεσία Υποδοχής - Υπηρεσία Ορόφων - Ε-

μπορευματογνωσία)
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
4. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
5. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέ-

σα / Web Designer - Developer / Video Games)
6. Προπονητής Αθλημάτων
Και συνεχίζουν οι περσινές ειδικότητες στο Γ’ Ε-

ξάμηνο:
7. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσε-

ων Φιλοξενίας
(Υπηρεσία Υποδοχής - Υπηρεσία Ορόφων - Ε-

μπορευματογνωσία)
8. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας 

(Chef)
9. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Αναμένεται η απόφαση για τη μέρα έναρξης των 

μαθημάτων.

Για πληροφορίες:ΔΙΕΚ Βέροιας
Σταδίου 121 59131 Βέροια
Τηλ: 2331071743,2331022707
Φαξ: 2331065528
Email: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

Μαθήματα χορού στο Λύκειο 
των Ελληνίδων Βέροιας

Τα μαθήματα χορού από το Λύκειο των Ελλη-
νίδων ξεκίνησαν! Λειτουργούν τμήματα ενηλίκων 
,νέων,εφήβων και παιδιών.Ενήλικες : Κάθε  Δευτέ-
ρα 19:00-21:30μμ και κάθε Πέμπτη 19:30-21:00μμ

Παιδιά και έφηβοι κάθε Σάββατο οι πρόβες θα 
γίνονται ως εξής:

13:00- 13:45  Προεφηβικό ( Ε’ και ΣΤ’ Δημοτι-
κού)

13:45-14:30   Παιδικό 
14:30-15:15  Εφηβικό
15:15-16:00  Τμήμα Νέων - Φοιτητών
16:00- 16:45  Μουσικοκινητική Αγωγή Προσχο-

λικής ηλικίας ( προνήπια- νήπια - Α’ Δημοτικού)
16:45-17:30  Γ’ Δημοτικού
17:30-18:15  Δ’ και Ε’ Δημοτικού
18:15-19:00  ΣΤ’ Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου

ΤΟ Δ.Σ.

Μαθήματα 
Παραδοσιακού Χορού 
στον Χορευτικό Όμιλο 

Βέροιας
Ανακοινώνεται ότι ο Χορευτικός Όμιλος 

Βέροιας άρχισε τα μαθήματα στην αίθουσα 
του Ομίλου, Τραπεζούντας 31, Προμηθέας 
Βέροιας.

Χοροδιδάσκαλος είναι ο έμπειρος Τσιαμή-
τρος Γιάννης.

Κάθε Δευτέρα: 7-8 μ.μ. αρχάριοι, 8-9 μ.μ. 
προχωρημένοι (ενήλικες)

Κάθε Τετάρτη: 7-8 μμ. αρχάριοι, 8-9 μ.μ. 
προχωρημένοι (ενήλικες)

Κάθε Σάββατο: 4-5 μ.μ. αρχάριοι, 5-6 μ.μ. 
προχωρημένοι (παιδιά)

Πληροφορίες: τηλ. 6946 461136 & 6937 
152408.

Από τον Όμιλο



Εκδηλώσεις 
για την Απελευθέρωση

 της Νάουσας 

Εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Νάουσας από τον Τουρκικό ζυγό, διοργανώνει ο 
Δήμος στις 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Ώρα 08.00 Εωθινό από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι 
καμπάνες.  

Ώρα 08.00 Έπαρση της Σημαίας στο Ηρώο της πόλης.  
Ώρα 10.30 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 

Απόδοση τιμών από την Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας και τον Στρατό.  
 Ώρα 11.15 Καφές στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Νάουσας. 
 Ώρα 11.30 Επιμνη-

μόσυνη δέηση. Εκφώνη-
ση του πανηγυρικού της 
ημέρας από τον εκπαι-
δευτικό του 1ου Γυμνα-
σίου Νάουσας κ. Γεώρ-
γιο Νικολάου. Κατάθεση 
στεφάνων στο Ηρώο της 
πόλης.  

 Ώρα 20.00 Υποστολή 
της σημαίας από τμήμα 
του Στρατού. 

 Πριν τη Δοξολογία θα 
τελεστεί μνημόσυνο των 
ευεργετών του Δήμου. 

Ενώ η υποψηφιότητα 
του Άγγελου Τόλκα είχε προχωρήσει…
Ο Χρήστος Παπαστεργίου 

τελικά υποψήφιος 
του ΚΙΝ.ΑΛ. για την

 Κεντρική Μακεδονία
Ο γιατρός Χρήστος Παπαστεργίου, 

γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήματος 
Αλλαγής και δημοτικός σύμβουλος με 
την παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη, 
θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος για 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η χθεσινή  περιφερειακή συνέλευση του 
ΚΙΝ.ΑΛ. κατέληξε στην επιλογή του κ. 
Παπαστεργίου, ενώ στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων μπήκαν και τα ονόματα του 
πρώην υπουργού Γιάννη Μαγκριώτη και 
του πρώην υφυπουργού και βουλευτή 
Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ, Άγγελου Τόλκα.

Ο κ. Μαγκριώτης δεν παρέστη στη διαδικασία ενώ ο  κ. Τόλκας 
που ήταν παρών, δήλωσε ότι τον ενδιέφερε η υποψηφιότητα για την 
Κεντρική Μακεδονία, όμως μετά την πρόταση για τον Χρήστο Παπα-
στεργίου απέσυρε τελικά το ενδιαφέρον του δηλώνοντας  τη στήριξή 
του στην επιλογή του κόμματος που φάνηκε να συγκεντρώνει τη συ-
ντριπτική υποστήριξη των μελών της περιφερειακής συνέλευσης του 
ΚΙΝ.ΑΛ. Ο Χρήστος Παπαστεργίου είναι γιατρός- ακτινοδιαγνώστης, 
απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και εργάζεται στο Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου από το 2001. Υπήρξε επί σειρά ετών μέλος του 
επιστημονικού συμβουλίου του Νοσοκομείου και γραμματέας της 
Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Ήταν επίσης, επί σειρά 
θητειών, πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονί-
κης και μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΘ (2002-2005).

Υπήρξε γραμματέας της Ν. Ε. ΠΑΣΟΚ Α Θεσ/νίκης και τώρα είναι 
γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής Α Θεσ/νίκης, Δημοτικός Σύμβου-
λος Θεσ/νίκης, εντεταλμένος για δράσεις υγείας και μέλος του Δ.Σ. 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-
Κ.Μ.), καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων 
Ιαματικών 
Π η γ ώ ν 
Ελλάδας.
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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 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Δημητρίου και της Ελέ-
νης, το γένος Φελεκίδου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του 
Νικολάου και της Αθηνάς, το γένος 
Πετρίδου, που γεννήθηκε στην Κα-

τερίνη Πιερίας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του Συνεταιρισμού « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όλα τα μέλη του να προσέλθουν στο Γραφείο του Συ-

νεταιρισμού στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ.1, 2ος 
όροφος, αριθμός τηλ.2331181055 προκειμένου να προ-
σκομίσουν  όλα  τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
κατάρτιση Μητρώου Μελών. Η διαδικασία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων σε αντίγραφα και όχι πρωτότυπα θα 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018 και 
για το προσεχές διάστημα τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: 

Δευτέρα: 8πμ-11πμ και 4μμ-7μμ 
Τετάρτη: 4μμ-7μμ 
Πέμπτη: 8πμ-11πμ
Αναφορικά με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά 

περίπτωση εγγράφων, όπως τίτλοι κυριότητας, συμβόλαια 
αποδοχής κληρονομιάς, διαθήκη, Ε9, πιστοποιητικά κλπ. 
θα δίνονται διευκρινιστικές πληροφορίες κατόπιν συνεννόη-
σης με τους υπεύθυνους κατάρτισης του Μητρώου Μελών:

Γιώργο Γεωργίου τηλ. 6973044040
Ασημένια Χαριστού τηλ. 6972789765.

Το Δ.Σ

Έφυγε ξαφνικά 
από τη ζωή 
ο Αντώνης 
Τούσικος

Κεραυνός εν αιθρία η είδηση του ξαφνικού 
θανάτου του Αντώνη Τούσικου, από ανακοπή 
της  καρδιάς, σε ηλικία 54 ετών,  λίγες ώρες 
μετά την συμμετοχή του σε  εκδήλωση πα-
ραδοσιακής μουσικής, την  οποία αγαπούσε  
ιδιαίτερα και υπηρετούσε στη ζωή του. Ο Α-
ντώνης, γνωστός καθηγητής Αγγλικών,  ήταν 
ένας γελαστός, ανοιχτόκαρδος, αγαπητός και 
ενεργός συμπολίτης μας,  ενώ διετέλεσε και 
πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.

Η κηδεία του έγινε το  Σάββατο 6 Οκτω-
βρίου, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, 
στις 4.30 μ.μ.

Ο «Λαός» εκφράζει ειλικρινή συλλυπη-
τήρια στη σύζυγό του, την κόρη του και την 
οικογένειά  του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω το Δ/ντή 

της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βέροιας 
κο Χρ. Κούτρα, καθώς και όλο το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό για τις ιατρικές υπηρεσίες που 
μου προσέφεραν κατά την διάρκεια της νοσηλείας 
μου στο Νοσοκομείο μετά την περιπέτειά μου από 
τσίμπημα κουνουπιού.

Νίκος Σάπκας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους 

τους φίλους και τους συμπολίτες, που με την παρου-
σία τους και τα συλλυπητήρια  μηνύματα τους συμπα-
ραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας από την απώλεια 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, ο 
οποίος απεβίωσε την 2/10, καθώς επίσης το Γραφείο 
Τελετών «Κυπραίος» και το προσωπικό του για την 
υποδειγματική οργάνωση της τελετής, την διακριτικό-
τητα και την ευγένειά του.

Οικογένεια 
Χρήστου Λιόλιου

Σύλλογος Βλάχων 
Βέροιας

Συλλυπητήρια
Το  Δ/Σ του Συλλόγου 

Βλάχων Βέροιας εκφρά-
ζει τη βαθιά του θλίψη και 
τα θερμά συλλυπητήριά 
του προς τους οικείους 
του για τον  αδόκητο και 
πρόωρο θάνατο  του Α-
ντώνη Τούσικου,  μέλους 
του Συλλόγου  και τέως 
προέδρου.  Ο Αντώνης 
Τούσικος  είχε ακόμη να 
δώσει πολλά. Ο αιφνίδιος 
θάνατός του τα ματαίωσε 
όλα. 

Το Δ/Σ του Συλλόγου 
Βλάχων Βέροιας, συ-
ντριμμένο από τον αιφνί-
διο θάνατό του, σε έκτα-
κτη συνεδρίαση (Σάββατο  
6/10/2018) αποφάσισε:

1. να συμμετάσχει  
σύσσωμο το  Δ/Σ στην 
εκφορά

2. να καταθέσει στε-
φάνι

3. να εκφράσει και δια 
του τύπου τα βαθιά και ει-
λικρινή του συλλυπητήρια 
προς τους οικείους του.

Ο πρόεδρος           
Μητριτώνης Γιάννης                                                
Ο γεν. γραμματέας 

Τσίρης Γιώργος



6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018  

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται, ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο 
Βέροιας τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο 
Υπόγειο Δημοτικής Αγοράς.  Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο 
τηλ. 6979 221678, 23310 72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν 
Λογαριασμοί στην ALPHA BANK.  1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. 
Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 
0 70  2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου σκοπός εί-

ναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ζητούνται κα-
θηγητές για την διδασκαλία φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους 
για την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρασκευή 8.30-13.30) στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 
30) και στο τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

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.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 7 Ο-

κτωβρίου 2018  στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Όλ-
γα Γεωρ. Καραούλα σε ηλικία 
97 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 8 Ο-

κτωβρίου 2018 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου 
Μ. Σάντας Ημαθίας η Αντιγόνη 
Ανδρεάδου χήρα Ματθαίου σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 8 Ο-

κτωβρίου 2018 στις 6.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης (Εργατικά) στη Βέ-
ροια η Ελευθερία Κόντογλου 
χήρα Χρήστου σε ηλικία 86 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Τρίτη 9 Ο-

κτωβρίου 2018 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου Βέροιας ο απόστρατος Αν/
χης Κυνιαζόπουλος Παντελής 
σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, ο καθηγητής 

μαθηματικών Χαράλαμπος  Παπαχρήστου, γνωστός 
για τη συνδικαλιστική του δράση στην εκπαιδευτική κοι-
νότητα.

Η κηδεία του έγινε την   Κυριακή 7 Οκτωβρίου, στις 
11.30 το πρωί, από τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Βέροιας.

 Από τους οικείους του ζητήθηκε αντί στεφάνων τα 
χρήματα να δοθούν σε κοινωφελή ιδρύματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά  τους κάτωθι για τις 
δωρεές τους:

1. Το κατάστημα  ΛΥΜΟΥΣΗ (είδη υγιεινής) για την δωρεά βρυσών
2. Το κατάστημα ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ για την δωρεά υφασμάτων
3. Το κατάστημα επίπλων ΒΕΡΡΟΣ για την δωρεά προσωπικού του για τις ανά-

γκες του Κέντρου
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Συλλυπητήριο 
Η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Παραρτήματος  Ημαθίας  της  Ελληνικής  Μαθη-

ματικής  Εταιρείας  εκφράζει  τη  βαθιά  της  θλίψη για το χαμό του συναδέλφου 
Χαράλαμπου Παπαχρήστου . Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος του Παραρτήμα-
τος Ημαθίας της Ε.Μ.Ε.  και προσέφερε σημαντικό διοικητικό και διδακτικό έργο. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
Η Διοικούσα Επιτροπή 

του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η ``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-

ροιας``, ευχαριστούν θερμά:
- Ευχαριστούμε τον ιερέα Παναγιώτη Χαλκιά και την πρεσβυ-

τέρα Ασπασία για τη δωρεά του ποσού των 100 Ε αντί στεφάνου 
εις μνήμην του καλόκαρδου συμπέθερού τους Γεωργίου Τσιφλίδη.

-Το ιχθυοπωλείο Ιωάννη Τσιλιγκερίδη για την ευγενική προ-
σφορά 10 kg γαλέο .

-Την οικογένεια Μιχαήλ Συμπεθέρη για την προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος για τους ηλικιωμένους του Γηροκομείου.

-Την κυρία Καρατζόγλου Νούλα για τη δωρεά του ποσού των 
300 Ε για ένα πλήρες γεύμα εις μνήμην του συζύγου της Κων-
σταντίνου Καρατζόγλου με τη συμπλήρωση έξι μηνών από το 
θάνατο του.

-Τον κύριο Ζαφειρογιάννη Δημήτριο για την ευγενική προσφο-
ρά εδεσμάτων για τους ηλικιωμένους του Γηροκομείου.

-Την κυρία Μαζαράκη Λαμπρινή και την κυρία Μαζαράκη 
Μαριάννα για τη δωρεά του ποσού των 100 Ε αντί στεφάνου εις 
μνήμην Χαράλαμπου Παπαχρήστου.

- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος εις μνήμην του πατέρα της Ευάγγελου με τη συμπλή-
ρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του.

-Τον κύριο Ποζίδη Κοσμά για τη δωρεά του ποσού των 50 Ε 
εις μνήμην της αδερφής του Ποζίδου Δέσποινας με τη συμπλή-
ρωση ενός έτους από το θάνατό της.

-Τον Δικηγορικό Σύλλογο Βεροίας για την ευγενική προσφορά 
εδεσμάτων.

 -Τα ταπητοκαθαριστήρια «ΠΑΠΑΚΙΑ»,τον κύριο Κότσυφα Πα-
ναγιώτη και τα τέκνα για τον δωρεάν καθαρισμό των χαλιών της 
εκκλησίας του Γηροκομείου μας.

-Ανώνυμες κυρίες για την ευγενική προσφορά 40 kg πατάτες.
-Ανώνυμο κύριο για την ευγενική προσφορά 30 kg μήλα.

Εκ της Δ/νσεως 



Μία εν -
δ ε ι -
κ τ ι κ ή  
π ρ ο -

σκοπική κατασκή-
νωση στήθηκε από 
το πρωί του περα-
σμένου Σαββάτου 
μέχρι και την Κυ-
ριακή, στην Πλατεία 
Δημαρχείου, σε συ-
νέχεια των εορτα-
στικών εκδηλώσεων 
για τη συμπλήρωση 
των 100 χρόνων του 
Προσκοπισμού στη 
Βέροια.

Κατασκηνωτικές 
κατασκευές, εργα-
στήρια προσωπικής 
δημιουργίας, κύκλοι 
περιπετειών, ραδιο-
ερασιτέχνες που ε-
ξέπεμπαν εορταστι-
κό σήμα, αλλά και 
παιχνίδια μέσα στο 
κέντρο της πόλης, 
περιλαμβάνονταν 
στο πρόγραμμα, με 
τη συμμετοχή όλων 
όσοι  ήθελαν να 
γνωρίσουν τη ζωή 
των προσκόπων.

Εντυπωσιακά έ-
κλεισε το βράδυ του 
Σαββάτου, με το 
άναμμα της πυράς 
με τραγούδια και παιχνίδια, παρουσία του παλαιού επίσης προσκόπου, δημάρχου 
Βέροιας και τοπικών συμβούλων και εκπροσώπων φορέων, με  πολύ κόσμο στην 
Πλατεία και ολονύχτια παρουσία κάποιων προσκόπων στις στημένες σκηνές.

Επίσης υπήρχε και πε-
ρίπτερο ενημέρωσης Ε-
θελοντών Δοτών Μυελού 
των Οστών.

Το πρόγραμμα της Κυ-
ριακής περιελάμβανε Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία 
στην Παλαιά Μητρόπολη, 
χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμονα και παρουσία 
του Μητροπολίτη Σμύρ-
νης κ. Βαρθολομαίου. Τον 
πανηγυρικό της επετείου 
εκφώνησε ο παλαιός το-
πικός Έφορος Βέροιας 
κ. Παύλος  Πυρινός ενώ 
το Σώμα Ελλήνων Προ-
σκόπων εκπροσώπησε 
ο Πρόεδρος, κ. Ισίδωρος  
Κανέτης.

 Το υπόλοιπο πρωινό 
κύλησε με παιχνίδια, στο 
Προσκοπικό Χωριό της 
πλατείας Δημαρχείου.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Είστε δανειολήπτης επιχειρηματίας 

ή  ιδιώτης και ενδιαφέρεστε για τη ρύθμι-
ση-κούρεμα των οφειλών σας σε Τράπε-
ζες? 

Σας παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες 
ΔΩΡΕΑΝ καθώς και την εξέταση του φακέ-
λου σας ΔΩΡΕΑΝ. 

Εχεμύθεια και προστασία των προσω-
πικών σας δεδομένων με την εγγύηση της 
εμπειρίας πρώην Τραπεζικών Διευθυντι-
κών στελεχών  και τη συνδρομή μεγάλου 
δικηγορικού γραφείου σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη .

Όποιο και αν είναι το θέμα που σας α-
πασχολεί, έχουμε την λύση, επικοινωνήστε 
μαζί μας 6936644122 ή 6981994055 Wup 

Γραφεία : Θεσσαλονίκη ,  Βέροια, 
Κιλκίς , Κοζάνη,  Γιαννιτσά    
e-mail  
diamesolavitiki.info@gmail.com

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος 
Γκιουλέκα, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΑΓΝΗ, του Βασιλείου και της 
Ιωάννας, το γένος Γεωργιάδη, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 

πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Ένα ζωηρό και ευχάριστο προσκοπικό 
Σαββατοκύριακο στο κέντρο της Βέροιας



Ο “Καρυοθραύ -
στης” είναι από τις ε-
λάχιστες παραστάσεις 
κλασικού μπαλέτου 
που μοιάζουν σαν να 
γράφτηκαν σήμερα. Η 
ευφάνταστη χορογρα-
φία του Μαριούς Πετι-
πά και η αξεπέραστη 
μουσική του Πιοτρ Ί-
λιτς Τσαϊκόφσκι τον έ-
χει καθιερώσει ως μία 
από τις πιο δημοφιλείς 
παραστάσεις η οποία 
παρόλο που μετράει 
124 χρόνια ζωής έχει 
όλη τη ζωντάνια και 
τον ενθουσιασμό της 
πρώτης παρουσίασής 
της. Διατηρεί ανέγγι-
χτα από το χρόνο ό-
λα εκείνα τα στοιχεία 
που κάνουν τα παιδι-
κά όνειρα να φαίνονται 
πραγματοποιήσιμα. 

Η πρεμιέρα του “Καρυοθραύστη” δόθηκε στις 18 
Δεκεμβρίου του 1892 στο Θέατρο Μαριίνσκι στην Αγία 
Πετρούπολη και το κοινό τον υποδέχτηκε με συγκλονι-
στικό χειροκρότημα.

 Ήταν η βραδιά που ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ένιωθε 
για ακόμα μία φορά απόλυτα δικαιωμένος. 

Η μουσική του συνδυάστηκε μοναδικά με το λιμπρέ-
το που βασίστηκε στο παραμύθι “Ο Καρυοθραύστης και 
ο βασιλιάς των ποντικιών” του Ερνστ Τίοντορ Αμαντέ-
ους Χόφμαν και το οποίο διασκεύασε αριστοτεχνικά ο 
Αλέξανδρος Δουμάς.

 Ο Μαριούς Πετιπά εξέπληξε τους πάντες με τη χο-
ρογραφία του. Η τρυφερή ιστορία του “Καρυοθραύστη” 
δεν άφησε κανένα ασυγκίνητο. 

Η ιστορία του “Καρυοθραύστη” διαδραματίζεται την 
Παραμονή των Χριστουγέννων, σε μια γερμανική πόλη, 
όπου η μικρή Κλάρα περιμένει το δώρο από τον νονό 
της. Ανοίγοντάς το βλέπει με έκπληξη ένα στρατιωτάκι 
που χρησιμεύει ως καρυοθραύστης. 

Όταν όλοι οι καλεσμένοι φεύγουν, η Κλάρα μπαίνει 
στο σαλόνι για να κοιμίσει το στρατιωτάκι της. Καθώς 
το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, το κορίτσι αποκοιμιέται και 

μεταφέρεται σε έναν παραμυθένιο κόσμο, όπου τα παι-
γνίδια ζωντανεύουν και δίνουν μάχη με τους τεράστιους 
ποντικούς που εισβάλλουν στο δωμάτιο

. Σε αυτή τη μάχη ο Καρυοθραύστης αναδεικνύεται 
νικητής και μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα.

Στη δεύτερη πράξη παρακολουθούμε την Κλάρα και 
τον Πρίγκιπα-Καρυοθραύστη να  κάνουν ένα μαγικό 
ταξίδι, πρώτα στη χώρα της Βασίλισσας του Χιονιού και 
έπειτα στη χώρα των Ζαχαρωτών και της Ζαχαρένιας 
νεράιδας. 

Το όνειρο δεν κρατάει πολύ. Καθώς ξημερώνουν 
Χριστούγεννα, η μικρή Κλάρα ξυπνάει και ανακαλύπτει 
ότι ο γοητευτικός πρίγκιπας των ονείρων της έχει μετα-
μορφωθεί ξανά στον καρυοθραύστη που της χάρισε ο 
νονός της.

Στο εξωτερικό ο “Καρυοθραύστης” παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1934, σαράντα δύο 
χρόνια μετά την πρεμιέρα τού 1892. Και εκεί η υποδοχή 
ήταν μοναδική. Από τότε έχουν γίνει πάμπολλες παρα-
στάσεις σε όλο τον κόσμο, με αρκετές διασκευές στη 
χορογραφία, καθώς κάθε χορογράφος προσπαθεί να 
δώσει τη δική του εκδοχή στην ιστορία. 

Ο “Καρυοθραύστης” χορογραφήθηκε και από τους 
δύο κορυφαίους χορευτές του 20ού αιώνα, τον Ρού-
ντολφ Νουρέγεφ για τα Βασιλικά Μπαλέτα της Σουηδίας 
και τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ για το American Ballet 
Theater.

 Ο καθένας άφησε το στίγμα του ενισχύοντας το μύ-
θο ενός έργου που δεν παύει να μας εκπλήσσει.

Τιμές Εισιτηρίων: 
Πλατεία: 25 € 
Εξώστης: 20 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:                                                                                           
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, Παύλου Μελά & Μπι-

ζανίου, τηλ. 2331078100
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου 36, τηλ. 

2331024612
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Παρουσίαση μουσικού CD και παραδοσιακό γλέντι 
σε καζάνι από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας παρουσιάζει το νέο μουσικό δίσκο που εκδίδει το σωματείο με τίτλο: «Ηχοχρώματα από την Κεϊλούκα Νικοπόλεως του Πόντου, 
από τον Καβαζίδη Γρηγόρη», ενός δίσκου επικεντρωμένου στην μουσική παράδοση του Πόντου και στην διατήρησή της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 
Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «Παντάνασσα» (έναντι του Ι.Ν. Παναγίας Νάουσας), με την συμμετοχή των Ασβεστά Βασίλη (Χορο-
διδάσκαλου), Μελίκη Γιώργη (Λαογράφου), Τσανασίδη Γιάννη (Μουσικού), Τσεντεμείδη Σάββα (Βιωματικού χορευτή), καθώς και του ίδιου του Καβαζίδη Γρηγόρη αλλά και 
άλλων Ποντίων δεύτερης προσφυγικής γενιάς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν επιτόπου τα τραγούδια και τους χορούς του δίσκου. Επίσης, την Κυριακή 14 Οκτωβρίου η Εύ-
ξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας διοργανώνει παραδοσιακό γλέντι σε καζάνι, στο Οινοποιείο Κόκκινος (στο δρόμο προς Αρκοχώρι), από τη 1:00 το μεσημέρι με τοπικούς 
μουσικούς και ποικίλους παραδοσιακούς ήχους.Είσοδος Ελεύθερη.Οι εκδηλώσεις τελούνται με την συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και υπό την αιγίδα 
του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, υπό τον γενικό τίτλο «Διήμερο Παράδοσης».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΑΔΑ: ΩΨΨ3ΟΡΕΠ-ΙΧ6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.διεύθυνση:  Αριστοτέλους 16                                          Θεσσαλονίκη, 05.10.2018
Ταχ.Κώδικας: 546 23                                                               Αριθμός πρωτ: 36673
Πληροφορίες: Άρτεμις Μαντούση
Τηλέφωνο: 2313 320 533
Fax: 2310 252487 E mail: prom @3ype.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρο-

νικό Διαγωνισμό «Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού – 504210000-2» για 
τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. 
Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2015 και αριθμό διακήρυξης No 16/2018, με 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 318.804,00 € που περιλαμβάνει τις ετήσιες ανάγκες και του 
δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 

320533 Αρμόδιος Υπάλληλος: Άρτεμις Μαντούση. 
Ο Διοικητής

της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Μακεδονίας
Γιώργος Κ. Κίρκος

Μπαλέτο Θεάτρου Μόσχας – Μπαλέτο της Ρωσίας

Καρυοθραύστης
Τρίτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 21:00

Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Ηπιοσυγκινητικήιστορίατουκλασικούμπαλέτου



Πιστοποιητικό συνεργαζόμενου σχολείου με την 
Unesco στο 5ο Δημοτικό Σχολείο  Νάουσας

Πιστοποιητικό συνεργαζόμενου σχολείου με την Unesco παρέλαβε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. το 5ο ΔΣ Νάουσας, 
μετά από τρία χρόνια δράσεων (2015-2018), που σχετίζονται με τους στόχους της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη που έχει θέσει η Unesco.

Οι δράσεις αναφέρονταν σε θέματα Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαπολιτισμι-
κής Εκπαίδευσης, καταπολέμησης των κάθε μορφής ανισοτήτων, προστασίας του Περιβάλλοντος και της βιωσι-
μότητας των πόλεων, καθώς και σε θέματα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ευαισθητοποιήθηκαν, γενικά, σχετικά με τις πολλές πτυχές των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, μέσα από την μελέτη και τη σύγκριση Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών συμβάσεων που αφορούν στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, σύνδεσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την καθημερινή ζωή, κατανόησαν τα 
δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία, καλλιέργησαν την ανεκτικότητα και το αίσθημα της απο-
δοχής του «διαφορετικού» και ενθαρρύνθηκαν στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και προάσπισης της ειρήνης, εν γένει.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από Ορειβατικά Περιβαλλοντι-
κά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν, οι μαθητές/τριες, που συμμετείχαν σε αυτά, γνώρισαν τα πολύτιμα αγαθά 
της φύσης: το βουνό και το δάσος, συνειδητοποίησαν την αξία τους και αντιλήφθηκαν ότι η προστασία του βου-
νού και του δάσους είναι πολύ 
σημαντική για τη ζωή μας. Α-
νέπτυξαν το αίσθημα της φιλί-
ας, της συνεργατικότητας, της 
υπευθυνότητας και απέκτησαν 
οικολογική συνείδηση.

Σκοπός όλων των παρα-
πάνω δράσεων ήταν η εγκα-
θίδρυση μιας κουλτούρας 
προάσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ειρήνης, 
αλλά και προστασίας του Περι-
βάλλοντος, γενικά, στη σχολι-
κή μονάδα, καθώς και η διάχυ-
ση των δράσεων σε μαθητές/
τριες, γονείς, εκπαιδευτικούς 
και πολίτες της τοπικής κοι-
νωνίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας ενη-
μερώνει τα μέλη του, ότι δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

4192Β΄) ένα νέο πρόγραμμα για εργοδότες με στόχο 
την ενίσχυση της απασχόλησης.

Στόχος του προγράμματος είναι η επιχορήγηση 
νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και 
μερικής απασχόλησης, οι οποίες προβλέπεται να 
ανέλθουν στις 15.000 και δημιουργήθηκαν από 1-6-
2017 έως 31-5-2018, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα.  Οι ενισχύσεις χορηγούνται 
βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis) και 
θα ανέλθουν σε 65.000.000 ευρώ για το έτος 2018 και 
σε 5.000.000 ευρώ για το έτος 2019.

 Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέ-
σεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, με την 
πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα 
από 1-6-2017 έως 31-5-2018:

i) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης,

ii) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης ή/και με συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου 
μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη 
συνολική διάρκεια του προγράμματος.

2. Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρ-
χοντος προσωπικού που είχαν τον Μάιο του 2017, 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

3. Θα μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης καθώς και τις συμ-
βάσεις μερικής απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου 
χρόνου, για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 
από 1-6-2017 έως 31-5-2018, σε συμβάσεις εξαρτη-
μένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχό-
λησης, εντός 5 ημερών από την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής.

Επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν αυξομειώσεις του 
προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστημα από 
1-6-2017 έως 31-5-2018, σε σχέση με τον ανώτατο 
αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 

2017, επιχορηγούνται για τον επιπλέον αριθμό των 
θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργήσει οποια-
δήποτε χρονική στιγμή κατά το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα και διατηρούν τον επιπλέον αριθμό θέσεων 
εργασίας μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή 
στο πρόγραμμα και για όλη την διάρκεια του προ-
γράμματος.

Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των 
ωφελουμένων ανέργων ανέρχεται στο 50% του μι-
σθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο 
όριο τα:

α) 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση, 
β) 300 ευρώ για τη μερική απασχόληση τουλάχι-

στον τεσσάρων ωρών και άνω ημερησίως σε πενθή-
μερη βάση και 

γ) 200 ευρώ για τη μερική απασχόληση κάτω των 
τεσσάρων ωρών ημερησίως σε πενθήμερη βάση.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε-
ριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές 
μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που 
βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και το Δώρο Χριστου-
γέννων με ανώτατο ποσό τα 400 ευρώ, 300 ευρώ και 
200 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και το Δώρο Πάσχα και 
Επίδομα Άδειας με ανώτατο ποσό τα 200 ευρώ, 100 
ευρώ και 50 ευρώ, αντίστοιχα.

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες 
θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος ε-
πιχείρηση είναι 15 μήνες και συγκεκριμένα για το 
χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-8-2018. 
Όταν η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε 
η επιχείρηση είναι μετά την 1-6-2017, τότε λαμβάνει το 
ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία 
πρόσληψης

του ατόμου ή ατόμων και μέχρι την 31-8-2018.
                 Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπο-

χρεούνται να διατηρήσουν τόσο τις επιχορηγούμενες 
όσο και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας για 
επιπλέον χρονικό διάστημα, ίσο με το αιτούμενο και 
εγκριθέν διάστημα διάρκειας της επιχορήγησης. Το 
χρονικό διάστημα της δέσμευσης ξεκινά από την επό-
μενη της λήξης του χρονικού διαστήματος επιχορήγη-
σης δηλαδή από την 1-9-2018 και μετά.

Σημειώνεται ότι  παρά το γεγονός ότι το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό 
του ΟΑΕΔ, σε αυτό δεν συμμετέχουν Σύλλογοι και 
Σωματεία.
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ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρί-
αση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Δήμου 
Βέροιας θα γίνει την 
Τρίτη  09-10-2018 
στις  11:00 π.μ., με τα 
εξής θέματα ημερήσι-
ας διάταξης:

-Καθορισμός ή μη 
συμβιβαστικά τιμής 
μονάδας αποζημίω-
σης ρυμοτομούμενης 
ιδιοκτησίας Αναστασί-
ας Μανιοπούλου.

-Προέλεγχος Ισο-
λογισμού και Αποτε-
λεσμάτων Χρήσης οι-
κονομικής διαχείρισης 
έτους 2017 του Δήμου 
Βέροιας και υποβολή του στο Δ.Σ.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη αναδόχων για «Προμήθεια ειδών 
τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου 
Βέροιας και των νομικών του προσώπων και 
γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για 
τα έτη 2019-2020».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Εργασίες 
διαμόρφωσης–οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώ-
ρο στην Τ.Κ. Πατρίδας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και 
ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».

-Έγκριση ή μη μελέτης, καθορισμός ή μη του 
τρόπου δημοπράτησης και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση 
πινακίδων τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών 
πινακίδων».

-Εξουσιοδότηση ή μη Αντιδημάρχου να εκ-
προσωπήσει το Δήμο Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο 

Θεσ/νίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής 
συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή 
Π.Τουτουντζίδη.

-Παραίτηση ή μη από την επιδίκαση δικαστι-
κής δαπάνης στους αναγνωρίσαντες τα δικαιώ-
ματα του Δήμου Βέροιας, σε αγωγές διόρθωσης 
κτηματολογικών εγγραφών, που ασκήθηκαν ή 
θα ασκηθούν και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων 
του Δήμου.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 
159/ΤΜ/2018 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου 
Βεροίας.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 
479/2018 απόφασης του Τριμ. Δ/κού Πρωτοδι-
κείου Βεροίας.

-Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου 
να παρασταθούν στο Τριμ. Πλημμελειοδικείο 
Βέροιας για τη νομική στήριξη Υπαλλήλων και Α-
ντιδημάρχου του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 
Α15/1210 κλήση.

-Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο 
Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής 
του Γ.Παπαστεργίου.

-Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί στο 
Μον. Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση 
έφεσης του Γ.Παπαστεργίου.

Το Κέντρο κοι-
ν ότ η τα ς  Δ ή μ ο υ 
Η.Π. Νάουσας σε 
συνεργασία με το 
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφε-
ρειακού Παραρτή-
ματος Κεντρικής 
Μακεδονίας Βέροι-
ας, πραγματοποίη-
σε στις 3/10/2018 
ομαδικό εργαστή-
ριο συμβουλευτικής 
με θέμα: «Τεχνικές 
πλοήγησης στην 
αγορά εργασίας: 
Βιογραφικό Σημεί-
ωμα- Συνοδευτική 
Επιστολή».

Το εν λόγω ερ-
γαστήριο απευθυνόταν σε ανέργους και εργα-
ζόμενους που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό 
επαναπροσανατολισμό/ επαγγελματική κινητι-
κότητα, εγκλωβισμένους μισθωτούς ή σε όσους 
ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες 
δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Το εργα-
στήριο εστίασε στις δεξιότητες ανάδειξης προσό-
ντων μέσα από το βιογραφικό σημείωμα και τη 
συνοδευτική επιστολή. Απώτερος στόχος είναι οι 
ωφελούμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 
τις δεξιότητες τους και τον τρόπο που μπορούν 

να τις προβάλουν, να εντοπίζουν επαγγελματικές 
ευκαιρίες και θέσεις εργασίας και να δημιουρ-
γούν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα και συ-
νοδευτική επιστολή.

Το εργαστήριο ήταν δωρεάν και απευθύνο-
νταν σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Η.Π. 
Νάουσας.

Τα στελέχη του Κέντρου  Κοινότητας ευχαρι-
στούν θερμά το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Περιφερειακού Πα-
ραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας και 
ιδιαίτερα την κα Θωμαή Δημητριαδού για την 
άψογη συνεργασία. 

Eργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα: «Τεχνικές 
πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Βιογραφικό 

Σημείωμα- Συνοδευτική Επιστολή»
Aπό το Κέντρο κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας σε συνεργασία με το ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Βέροιας

Νέο πρόγραμμα 
για εργοδότες με επιχορήγηση 

νέων θέσεων 



CMYK

10 ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

CMYK

Γ’ Εθνική - 2ος όμιλος

Ήττα2-1τηςΒέροιαςστονΜακεδονικό
Δηλώσεις Ν. Παπανώτα και Αλ. Βεργώνη

Δεν τα κατάφερε η ΒΕΡΟΙΑ στο 
γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, 
γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 

από τον Μακεδονικό, για την 2η αγω-
νιστική της Γ’ Εθνικής. Η ομάδα του 
Νίκου Παπανώτα παρουσίασε δύο 
διαφορετικά πρόσωπα, καθώς ήταν 
μέτρια στο πρώτο μέρος και καλή 
στην επανάληψη, όμως πλήρωσε δύο 
λάθη της και μοιραία έχασε το παιχνί-
δι. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο οι 
Βεροιώτες είχαν αρκετές ευκαιρίες, 
πέρα από το γκολ που πέτυχαν με 
σουτ του Βεργώνη μέσα από την περι-
οχή στο 72’ ισοφαρίζοντας προσωρινά 
το σκορ, αλλά δεν κατάφεραν να τις 
αξιοποιήσουν.

Οι γηπεδούχοι,πουστοπρώτομέρος ήτανπιο
απειλητικοίκαιπροηγήθηκανστο34’μεκεφαλιάτου
Ρένο, στην επανάληψη δεν είχαν άλλες ευκαιρίες
πλην του γκολ πουπέτυχαν τέσσερα λεπτά μετά
την ισοφάριση της«Βασίλισσας»,ότανσεμιααντε-
πίθεσηοΤσουκάνηςβρήκεσεθέσητετ-α-τετμετον
Μπλατσιώτη,τονοποίοπλάσαρειδανικάγράφοντας
τοτελικό2-1γιατονΜακεδονικό!

Οι Βεροιώτες απείλησαν στο δεύτερο μέρος με
τουςΜπακάλη (50’), Σκαθαρούδη (52’), Βεργώνη
(54’) καιΜυλωνά (90’), χωρίςόμωςνακαταφέρουν
νασκοράρουν, γνωρίζοντας μια ήτταπουσίγουρα
θαμπορούσαννααποφύγουνανήτανπιοπροσεκτι-
κοίκαιτυχεροί.

Διαιτητής τουαγώναήταν οΤσακαλίδης (Χαλκι-
δικής) μεβοηθούς τουςΓούτα,Μαλανδρή (Χαλκιδι-
κής).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: Γουμάγιας, Χ’’Κωνσταντίνου,
Τριανταφυλλίδης (78’ Κρυστάλλης),Δούμας, Τζι-
αμπάζης, Ζαφειρίδης, Μούσα (71’ Μπαρντούσι),
Γαρύφαλος, Τσουκάνης, Ρένο (82’Αγγελούδης),
Καρλόπουλος(85’Δήμου).

ΒΕΡΟΙΑ:Μπλατσιώτης,Μουχάλης,Τσιότρας(66’
Μυλωνάς),Μουρατίδης,Μαραγκός,Μπλέτσας (84’
Ιωάννου),Βεργώνης,Κυριακίδης (87’Μισαηλίδης),
Κανούλας,Μπακάλης,Σκαθαρούδης (60’Τσικόπου-
λος).

Πηγή kerkidasport.gr

Αναλυτικάτααποτελέσματα
2οςόμιλος
ΑΠΕΛαγκαδά–ΠΑΟΚουφαλίων................ 2-1

ΠΟΤριγλίας–ΑλμωπόςΑριδαίας................3-0
ΕρμήςΑμυνταίου–ΆρηςΠαλαιοχωρίου......1-3
Μακεδονικός–Βέροια..................................2-1
ΝίκηΑγκαθιάς–ΟλυμπιακόςΚυμίνων.........1-1
ΑΣΓιαννιτσά–ΜελιτέαςΜελίτης..................4-0
Εδεσσαϊκός–ΑγροτικόςΑστέρας................. 2-1

ΝίκοςΠαπανώτας:«Είναιάδικο
τοτελικόαποτέλεσμα…»

Μετά την λήξη του αγώνα ο προπονητής της
ΒέροιαςΝίκοςΠαπανώτας έκανε τιςπαρακάτωδη-
λώσεις.

«Στοπρώτοημίχρονοπαίχθηκεέναπαιχνίδι,κυ-
ρίωςκέντρουκαιδενείχεπολύκαλόρυθμό.Σκληρό
παιχνίδι και ο αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε κα-
θόλουτηνμίαήτηνάλληομάδα,ιδιαίτερατηΒέροια
που θέλει ναπαίξει έναποδόσφαιρο δημιουργίας.
ΔημιουργήθηκεμιαενέργειααπότηνομάδατουΜα-
κεδονικούκαιάνοιξετοσκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε μόνο μία ομάδα
στοναγωνιστικόχώροκαι αυτήήτανηΒέροιαηο-
ποίαήξερετιήθελε.Είχεκαλέςσυνεργασίες,καλούς
αυτοματισμούς, φτάνοντας εύκολα στην αντίπαλη
περιοχή.Είχαμεπολύκαλόρυθμόστοπαιχνίδιμας
καιφαινότανπωςήτανθέμαχρόνουνατελειώσουμε
τοπαιχνίδι. Ισοφαρίσαμε, αλλά δυστυχώςαπόμια

φάσηπου δεν την διαχειριστήκαμε με το μυαλό το
οποίοέπρεπε,βρεθήκαμεκαιπάλιπίσωστοσκορ.

Παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν ορθο-
λογικά να μπουν καιπάλι στοπαιχνίδι και να ισο-
φαρίσουμε, όμως δεν το πετύχαμε. Πιστεύωπως
τοποδόσφαιροδεν είναι τοπιο δίκαιοάθλημαπου
υπάρχει στον κόσμο.Κρατάω τηνπροσπάθεια των
παιδιώνκαιναευχαριστήσωτουςφιλάθλουςγιατην
βοήθειάτουςκαισυνεχίζουμεαυτόντονμαραθώνιο.

Είναι μια νέα εποχή για τη Βέροια.Έχουμε υ-
πομονή, θέλουμεσίγουραπίστωσηχρόνο, αλλά το
όνομάμαςείναιβαρύ.ΚάθεΚυριακήπουοιπαίκτες
θαμπαίνουνστοναγωνιστικό χώρο να καταθέτουν
τηνψυχή τους γι αυτήν την ομάδα.Υπάρχει πολύ
συναίσθημα.Πρέπει να το κάνουμε μεπιο έξυπνο
τρόποκαι να έχουμεκαλύτερηαποτελεσματικότητα.
Θεωρώάδικοτοσημερινόαποτέλεσμα.

Οιφίλαθλοίμαςναείναισίγουροιπωςθαέρθουν
καλύτερεςστιγμές γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα και
ησυνολικήπροσπάθειαπου γίνεται.Υπάρχειπολύ
υγείακαιπολύδιάθεσηγιαναπροσφέρουμε τοκα-
λύτερο».

ΑλέξηςΒεργώνης:«ΣτοτέλοςηΒέροια
θαπετύχειτονστόχοτης…»

Αισιόδοξοςεμφανίστηκεοαρχηγόςτης«βασίλισ-
σας»ΑλέξηςΒεργώνηςμετάτοπαιχνίδιμετονΜακε-
δονικό,οοποίοςτόνισε:

«Είναικρίμαγιατηνεμφάνισητουδευτέρουημι-
χρόνου.Ωστόσοθαπρέπειναμπαίνουμεκαλύτερα
στουςαγώνες.Πιοσυγκεντρωμένοι.

ΗΒέροια είναι μεγάλη ομάδα και οφείλουμε σε
κάθεματς κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς.Είμαστε
μια νέα ομάδα και χρειάζεται χρόνο.Όμως με τις
εμφανίσειςτουδευτέρουημιχρόνουθεωρώότιδενέ-
χουμεναφοβηθούμετίποτακαιτοπρωτάθλημαέχει
πολύδρόμοκαιηομάδαέχειπολύμέλλον.

ΗΒέροιαείναιμιαπολύ ιστορικήομάδα.Θεωρώ
ότι αρχίζουν να μπαίνουν οι βάσεις για κάτι πολύ
μεγάλο.Πρέπειωστόσοκαιηαγωνιστική εικόνανα
συνάδειμεαυτό,ώστεναβελτιωθούμεκαιωςομάδα
καιναφέρουμετονκόσμοστογήπεδο.Μετηνδου-
λειάκαιμετηνυγείατωνπαιδιών,αυτήηομάδαστο
τέλοςθαπετύχειτονστόχοτης»



Την ήττα με 61-81 γνώρισε στην 
πρεμιέρα του πρωταθλήμα-
τος της Β’ Εθνικής κατηγορίας 

ανδρών η ομάδα του Φιλίππου Βέροι-
ας από την ομάδα του Ανατόλια στο 
Δ.Α.Κ «Δημήτριος Βικέλας».  ,Αμφίρ-
ροπα τα πρώτα λεπτά του αγώνα με 
τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο 
σκορ μέχρι το 7’. Η ομάδα του Φιλίπ-
που προηγήθηκε στο 1’ με 4-2 και 8-5 
στο 3’.

Οιφιλοξενούμενοιανέβασανρυθμούςκαιστο5’
με τρίποντο τουΚαραποστόλουπέρασανμπροστά
με 12-13.Μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου, εκμετα-
λευόμενοι αρκετά λάθη αλλά και την αστοχία των
παικτών τουΦιλίππου, όχι μόνο διατήρησαν τον
προβάδισμααλλάαπέκτησανκαιδιαφορά9πόντων
(18-27).

Μετηνέναρξητουδεύτερουδεκάλεπτουοιπαί-
κτες τουΓκαιτατζήανέβασαν τηνδιαφοράστο+13
(18-32).Ηομάδα τουΓκίμαπαρά τιςπροσπάθειες
των Κοθρά και Σουτζόπουλου συνέχισε να είναι
εκνευρισμένηκαιάστοχη(για6’λεπτάδενμπόρεσε
νααπειλήσει το καλάθι των  αντιπάλων ).Από την
πλευρά τους οι γηπεδούχοι συνέχισαν να σκορά-
ρουνκάνονταςστο16’ το20-37ενώστο
18’ το σκορ άνοιξε περισσότερο με τον
Καραποστόλου να βομβαρδίζει και πάλι
τοκαλάθιτουΦιλίππουκάνονταςτο26-47
γιαναοδηγηθούμεστοημίχρονομεσκορ
27-49.

Στηνεπανάληψητοσκηνικόδενάλλα-
ξε.Μεσερ3-10  οιφιλοξενούμενοι έφτα-
σαν την διαφορά στους +30 (29-59 στο
27’).ΗομάδατουΓκίμαδυολεπτάπριντο
τέλοςτουτρίτουδεκαλέπτουέκανεέναξέ-
σπασμακαιέκανετο42-69καιστο38’μεί-
ωσεσε61-78,δενήτανόμωςαρκετόκαι
τατελευταίαλεπτάείχαναπλάδιαδικαστι-
κόχαρακτήραμετηνομάδατουΑνατόλια
ναπαίρνειτηνπρώτητηςνίκημε61-81.

Διαιτητές : οι κ.κΦακίτσας και Γερα-
κίνης

Δεκάλεπτα:18-27,27-49,42-69,61-81
ΦίλιπποςΒέροιας(Γκίμας-Μπλατσιώ-

της):Παπαδόπουλος,Σουτζόπουλος8(1),
Σισμάνης, Πονόπουλος, Τσεσμετζίδης,
Τσιακλάγκανος1,Βαλλιος,Κοθράς26(3),
Καβαργύρης4,  Παραπούρας9(2), Κα-
ντάρκος13.

Ανατόλια (Γκαϊτατζής) : Νικολαϊδης
8(2),Στεφανίδης,Αμπατζιάς8(2),Αράπης
1,Γαλανίδης3(1),Μουρατίδης ,Κωνστα-
ντινίδης3,Ξενιτίδης5(1),Κιγμέτογλου17,
Ζώτος 7(1),Μπρόζος 10(1),Καραποστό-
γλου19(4).

Δηλώσειςπροπονητών
Μετά το τέλος του αγώναΦίλιππος

Βέροιας -Ανατόλια οι δυο προπονητές

μίλησανστουςδημοσιογράφους.
ΟκοςΓκαϊτατζήςανέφερε:«ΉρθαμεστηΒέροια

γνωρίζονταςκάποιαστοιχείακαιανθέλαμενακερ-
δίσουμε το παιχνίδι θα έπρεπε να ήμαστανπολύ
συγκεντρωμένοι.

Στόχοςμαςήταννακόψουμετοtransitionκαινα
μην δώσουμεπολλά ελεύθερα σουτ ξέροντας ότι
οιπαίκτες τουΦιλίππου είναι καλοί σουτέρ και να
κρατήσουμεέναρυθμόπαιχνιδιούπουναμαςδίνει
προβάδισμα.Οιπαίκτεςμουακολούθησαντοπλάνο
αυτόκαικαταφέραμεναπάρουμετηννίκη».

Από τηνπλευρά του οΔημήτρης Γκίμας έδωσε
συγχαρητήρια στην ομάδα τουΑνατόλια για την
δίκαιη νίκη της ενώ ανέφερε : «Λυπάμαι για την
εικόναπουδείξαμε και ζητώσυγνώμηστον κόσμο
πουγέμισε το γήπεδο.Νομίζωήταναπογοητευτική
εικόναπουείχαμεσήμερακαιοτρόποςπουδενα-
ντιδράσαμεκαιπουεγκαταλείψαμεείναιπάραπολύ
άσχημος».

Αναλυτικάτααποτελέσματα
Γέφυρα-Ελευθερούπολη........................ 58-71
Αγρίνιο-ΕρμήςΛαγκαδά........................ 68-62
ΦίλιπποςΒ.-Ανατόλια............................ 61-81
Φάρσαλα-Προποντίς............................. 73-67
Μαχητές-Πειραμ-ΈσπεροςΛαμ............. 79-59
ΝίκηΒόλου-Στρατώνι............................. 69-61
Μακεδονικός-ΦαίακαςΚέρκυρας........... 71-77
ΧΑΝΘ-ΊκαροιΣερρών......................... (10-10)
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Νικηφόρα πέρασε ο Διομήδης 
μέσα από τη Βέροια πετυχαίνο-
ντας μια σπουδαία νίκη επί του 

Φιλίππου με 28-35. Το τελικό σκορ 
δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική 
εικόνα του αγώνα καθώς ο Φίλιππος 
πάλεψε το παιχνίδι σε όλη του την 
διάρκεια απέναντι σε μια ομολογουμέ-
νως πάρα πολύ καλή ομάδα.

Οι “μπέμπηδες” του Γιώργου Γιούπη έμειναν
πίσωστοσκορστοξεκίνηματηςαναμέτρησηςαλλά
στη συνέχεια ισορρόπησανσε έναπρώτο ημίχρο-
νοπουπαίχτηκεπολύ γρήγορο και θεαματικό χά-
ντμπολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οΦίλιππος έβγαλε ενέρ-
γεια καιπροσπάθησε να καλύψει τη διαφοράαλλά
δεν είχε την τύχημε το μέρος τουσε κρίσιμεςφά-
σεις.Εκτόςαυτούείχενααντιμετωπίσεικαιτον“δικό
μας”ΝίκοΖλατάνοο οποίος κάτωαπό τα δοκάρια
τηςπελοποννησιακής ομάδαςπραγματοποίησε μια
εξαιρετικήεμφάνιση.

Το ίδιο εξαιρετικός ήταν και ο τερματοφύλακας
τουΦιλίππουΘωμάςΚορωνάς.

Οαγώνας δέκα λεπτάπριν το τέλος ήταν ανοι-
χτός τόσογια την επικράτηση τουΔιομήδηόσοκαι
τηνανατροπήαπότονΦίλιππο.

Ηαποβολήμε τρίτηδίλεπτη τουΚωστακίδηφά-
νηκεότι επηρέασετηνψυχολογία τωνπαικτώνενώ
η ενέργειαπου έβγαλε οΦϊλιπποςσε όλο το δεύ-
τερο ημίχρονο δεν ήταναρκετή για να καλύψει μια

διαφοράτεσσάρωντερμάτωνπουγιατομεγαλύτερο
διάστηματουαγώναπαρέμενεσταθερή.

Το τελευταίο δεκάλεπτο οΦίλιππος συνέχισε
ναπαλεύει τοπαιχνίδιαλλά τόσοη τύχηόσοκαιη
φυσιολογικήυποχώρησηδυνάμεωνδιαμόρφωσε το
τελικόσκορ.

Οισυνθέσειςτωνομάδων
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Γιούπης, Πρωτογέρης):

Ευαγγελόπουλος,Τζίμπουλας (4),Ταραμονλής,Πα-
ντελίδης,Τριανταφυλλίδης (5), Τσούλος,Παπαδό-
πουλος (7),Τσαμουρίδης,ΤριανταφυλλίδηςΔ. (2),
Κωστακίδης (2),Αποστολίδης (4),Μαυρόπουλος,
Κουκουτσίδης(3),Δάσκαλος,Κορωνάς(1),Φιλόσο-
γλου.

ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓΟΥΣ (Δημητρούλας):Κρεμαστι-
ώτης(3),Τσιγαρίδας(1),Arsenashvili(2),Παπαντω-
νόπουλος, Χειβιδόπουλος (2), Ρουσσόπουλος (1),
Αργυρού(3),Τότος(8),Χαντέλης(5),Χερουβειμ(6),
Ζλατάνος,Μποτσαρης,Μπλάτσος,Τσάτσας(1),Δά-
σκαλος(3),Λαμπρόπουλος.

Διαιτητές:Νάσκος,Χαρίτσος
Παρατηρήτρια:ΣίσκουΣοφία
Ταπεντάλεπτα: 0-2, 3-5, 5-8, 5-10, 8-11, 11-15

(ημ.),15-18,17-22,20-23,21-27,23-31,28-35

Τααποτελέσματα
ΑΕΡΩΠΟΣΕΔ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ..............(10/10)
ΦΟΙΒΟΣΣΥΚΕΩΝ-ΔΡΑΜΑ86............. 27-27
ΑΡΗΣΝΙΚΑΙΑΣ-Π.Α.Ο.Κ......................21-34
Α.Ε.Σ.Χ.ΠΥΛ-Χ.Α.Ν.Θ.......................... 33-21
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡ-ΔΙΟΜΗΔΗΣΑΡΓ........28-35
Α.Σ.ΕΔΟΥΚΑ-Α.Ε.Κ.............................24-32

Χάντμπολ Α1 Ανδρών

Νίκη του Διομήδη Άργους
επί του Φιλίππου με 28-35

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΦίλιπποςΒέροιας-Ανατόλια
61-81

Δηλώσεις Δ. Γκίμα

ΤΑΝΕΑΤΗΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΒΕΡΟΙΑΣ

Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν φιλικοί αγώνες στο γήπε-
δο Γεωργιανών ανάμεσα στηνΑκαδημία
ΠοδοσφαίρουΒέροιας και τηνΑκαδημία
ΑριστοτέληΝάουσας«ΒασίληςΑργυρίου».
Ησυνάντησητωνδύοομάδωνέγινεόπως
πάντασεφιλικό και αθλητικόπνεύμα, α-
φού τα δύο σωματεία διατηρούν άψογο
επίπεδοσχέσεωνποδοσφαιρικά.

Μετά το τέλος των αγώνωνπραγμα-
τοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός των τμη-
μάτων υποδομής τηςΑκαδημίαςΒέροιας
με τον φίλο της ομάδας, πατέρα Ιωάννη
ναευλογείταπαιδιάμαςγιαυγείακαιμια
καλήχρονιά.Τον ευχαριστούμεθερμάγια
τηνπαρουσίατουκαιτηνανταπόκρισήτου
σεκάθεκάλεσμάμας.

Μαζίμαςβρέθηκεκαιο«ισόβιος»πρό-
εδροςτηςΑκαδημίας,κ.ΧαρισιάδηςΜιχά-
λης,πουόποτετουεπιτρέπουνταταξίδια,
επιστρέφειπάντα κοντά μας και μας δεί-
χνειτηναγάπητουόλααυτάταχρόνια.

ΗΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιας ευ-
χαριστεί τον κ.ΑργυρίουΒασίλη και τον
κ. Παπαδόπουλο Φώτη για την άψογη
συνεργασία και τηνάμεσηαποδοχήστην
πρόσκλησήμαςγιατουςαγώνεςτουΣαβ-
βάτου!
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Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας με 59 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη  10-Οκτωβρίου 
στις 6.00 μ.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διά-
ταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμή-
ματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 
Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2018 
απόφαση του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρε-
φονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», 
περί αποδοχής ή μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τον 
πρότυπο κανονισμό λειτουργίας  

ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσε-
ων παράβασης του Δ.Μαροσούλη

ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης 
παράβασης της Ε.Δημητρίου

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης 
παράβασης της Α.Μαλιόγκα

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης 
παράβασης της Α.Τελιανίδου

ΘΕΜΑ 7ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης 
παράβασης του Θ.Βαρελά

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης 
παράβασης της εταιρίας «Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.»

ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης 
παράβασης της εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΡΟΑΜΑ-
ΤΟΣ-ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΑ Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 10ο : Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαι-
ώσεων παράβασης του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των 
όρων χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπά-
νης της πράξης «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών 
χαρών Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του 
Δημάρχου

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης συνεργα-
σίας του Δήμου Βέροιας με το Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. για την 
υλοποίηση δράσης πληροφόρησης, συμβουλευτικής 
υποστήριξης και ενδυνάμωσης των υπαλλήλων του 
Δήμου και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη έκτακτης μεταφοράς 
της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. 
Βέροιας.

ΘΕΜΑ 14ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την 
αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και ετησίου 
προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη α) πρόωρης λύσης της 
μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγί-
ου Γεωργίου, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστο-
λής και γ) διαγραφής των οφειλομένων μισθωμάτων

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος 
στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά 
κυριότητα των υπ’ αριθ. 342 και 343 οικοπέδων του 
Ο.Τ. 55 της Δ.Κ. Μακροχωρίου

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος 
στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά 
κυριότητα των υπ’ αριθ. 130 και 131 οικοπέδων της 
Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και 

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την 
εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του δίδυμου 
Οθωμανικού λουτρώνα

ΘΕΜΑ 19ο : Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα 
πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης 
της Βέροιας.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική 
προβολή του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση ή μη συμμετοχής 
του Δήμου στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
«PHILOXENIA»

ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου 
με τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Διοικούσα 
Επιτροπή ΤΟΠΦΥ Βέροιας

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη α) 1ου Συγκριτικού 
Πίνακα, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Α.Ν.Μ. της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πο-
λεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και 
πράξη εφαρμογής στις Π.Ε. 25 και 27 και σε τμήμα 
των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας», β) ανάθεσης της 
μελέτης διευθέτησης ρέματος και γ) εξουσιοδότησης 
του Δημάρχου 

ΘΕΜΑ 24ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της 
επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 4 της υπ’ 
αριθ. ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφασης Υπουρ-
γού ΥΠΟΜΕΔΙ

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορι-
σμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 
και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης 
και Δ.Ε.»

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορι-
σμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμο-
γή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρι-
σης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό 
Σχολείο Βέροιας».

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για 
τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην 
Στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας».

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη γενικής παράτασης 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση γκρέϊντερ 
για κάλυψη αναγκών συντήρησης του αγροτικού 
δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος (Τ.Κ. Δασκίου)».

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρη-
σης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύ-
λου».

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρη-
σης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρη-
σης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρη-
σης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-

κής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση χρωμα-
τισμών σχολικών κτιρίων».

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Βιβλιοδέτηση Δια-
χειριστικών Μελετών Δημοτικών Δασών».

ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ορι-
στικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και 
επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων 
άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».

ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευ-
σης Δ.Ε. Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστι-
κής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων 
Δ.Ε. Απ. Παύλου»

ΘΕΜΑ 40ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου πα-
ραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος 
ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.».

ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων».

ΘΕΜΑ 42ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης οι-
κογενειακού τάφου διαρκούς χρήσης στο Δημοτικό 
Κοιμητήριο Βέροιας

ΘΕΜΑ 43ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων 
Κ.Ο.Κ. του Μ.Πάτη από βεβαιωτικούς καταλόγους 
παρελθόντων ετών

ΘΕΜΑ 44ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου 
Κ.Ο.Κ. της Α.Γκουντίνα από τον υπ’ αριθ. 66/2018 
χρηματικό κατάλογο

ΘΕΜΑ 45ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου 
Κ.Ο.Κ. της Ε.Γαλάνη από τον υπ’ αριθ. 66/2017 χρη-
ματικό κατάλογο

ΘΕΜΑ 46ο : Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου 

πλατάνου σε παιδική χαρά επί της οδού Αυξεντίου 
στη Δ.Κ. Μακροχωρίου

ΘΕΜΑ 47ο : Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων 
κυπαρισσιού επί της οδού Φωκίωνος στην πόλη της 
Βέροιας

ΘΕΜΑ 48ο : Έγκριση ή μη κοπής έξι (6) ατόμων 
λεύκας στο δημοτικό γήπεδο του οικισμού Λαζοχωρί-
ου

ΘΕΜΑ 49ο : Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατό-
μων πλατάνου στην Τ.Κ. Τριλόφου

ΘΕΜΑ 50ο : Έγκριση ή μη α) κατάργησης των 
θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας 
και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.

ΘΕΜΑ 51ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης 
εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με την Αστική μη Κερδο-
σκοπική Εταιρία «CAMPUS BUS» και β) παραχώρη-
σης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 52ο : Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων για τον εορτασμό του μήνα πρόληψης κατά του 
καρκίνου του μαστού

ΘΕΜΑ 53ο : Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης χρι-
στουγεννιάτικων εκδηλώσεων και β) δημιουργίας 
θεματικού πάρκου.

ΘΕΜΑ 54ο : Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρ-
χου, Αντιδημάρχου Τουρισμού και Προέδρου της 
Δ.Κ. Βέροιας στην Αθήνα

ΘΕΜΑ 55ο : Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρ-
χου και Αντιδημάρχου Οικονομικών στο Καρπενήσι

ΘΕΜΑ 56ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.

ΘΕΜΑ 57ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.

ΘΕΜΑ 58ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.

ΘΕΜΑ 59ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού 
βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Οκτώβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό8-10-2018 μέχρι14-10-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
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

ΗΓενικήΠεριφερειακήΑστυνομικήΔιεύθυνση
ΚεντρικήςΜακεδονίαςδημοσιεύεισυνολικάστα-
τιστικάστοιχείαπουαφορούνσε θέματαοδικής
ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για
το μήναΣεπτέμβριο του έτους 2018, στην εδα-
φική αρμοδιότητα τωνΔιευθύνσεωνΑστυνομίας
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής.Η δημοσίευση τωνστοιχείωνσυνο-
δεύεται με στατιστικά - αριθμητικάστοιχεία του
αντίστοιχουπερσινούμήνα.

α.ΤροχαίαΑτυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα της ΓενικήςΠερι-

φερειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσης Κεντρικής
Μακεδονίας,σημειώθηκαν44τροχαίαατυχήματα
τονΣεπτέμβριοτου2018,έναντι30τοναντίστοι-
χομήνατου2017.Ειδικότερασημειώθηκαν:

-2θανατηφόραατυχήματα,έναντι4το2017.
-1σοβαρότροχαίοατύχημα,έναντι2το2017.
-41ελαφράτροχαίαατυχήματα,έναντι24το2017.
Απότατροχαίαατυχήματαπουσυνέβησανσε

αστικές καιαγροτικέςπεριοχές τωνΔιευθύνσεων
Αστυνομίαςκαταγράφηκανσυνολικά56παθόντες
έναντι35το2017.Ειδικότερακαταγράφηκαν:

-2νεκροί,έναντι4το2017.
-1βαριάτραυματίας,έναντι2το2017.
-53ελαφράτραυματίες,έναντι29το2017.
Τακυριότερααίτιατωντροχαίωνατυχημάτων

-δυστυχημάτων,όπωςπροέκυψεαπότηναστυ-
νομικήτροχονομικήέρευνα,ήταν:

-Ηυπερβολικήταχύτητα
-Ηοδήγησηυπότηνεπήρειααλκοόλ
-Ηαπόσπασηπροσοχήςτουοδηγού
-Ημηχρήσηζώνηςασφαλείας/προστατευτι-

κούκράνους
-Ηκίνησηστοαντίθετορεύμακυκλοφορίας
-Ηχρήσηκινητούτηλεφώνουκατάτηνοδήγηση
-Ηπαραβίασητηςπροτεραιότητας

β.ΔράσειςΤροχονομικήςαστυνόμευσης
ΟιΥπηρεσίες ΤροχαίαςΑστυνόμευσης της

ΓενικήςΠεριφερειακήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσης
ΚεντρικήςΜακεδονίαςβρίσκονταισεδιαρκήετοι-

μότητα, εφαρμόζονταςσυγκεκριμένοσχεδιασμό,
πουπροβλέπειμέτραοδικήςασφάλειαςκαιτρο-
χονομικήςαστυνόμευσηςγιατηνασφαλήκυκλο-
φορίατωνοχημάτωνκαιτωνπολιτών,καθώςκαι
για τηνπρόληψηκαι αποτροπήατυχημάτων και
δυστυχημάτωνσεόλοτοοδικόδίκτυο.

Στοπλαίσιο των τροχονομικώνδράσεων, τον
μήναΣεπτέμβριοτουέτους2018,βεβαιώθηκανμε-
ταξύάλλωνκαι6.563παραβάσειςωςακολούθως:

-3.141παραβάσειςγιαυπερβολικήταχύτητα,
-1.947παραβάσειςεπαγγελματικώνοχημάτων,
-313παραβάσειςγιαΚ.Τ.Ε.Ο.,
-287παραβάσεις γιαμηχρήση ζώνηςασφα-

λείαςκατάτηνοδήγηση,
-281παραβάσεις για οδήγησηυπό την επή-

ρειααλκοόλ(μέθη),
-219παραβάσεις για μη χρήσηπροστατευτι-

κούκράνουςκατάτηνοδήγηση,
-124παραβάσειςγιακίνησηστοαντίθετορεύ-

μακυκλοφορίας,
-63παραβάσειςγιααντικανονικόπροσπέρασμα,
-53παραβάσειςγιααντικανονικούςελιγμούς,

-48παραβάσεις γιαπαραβίαση ερυθρούση-
ματοδότη,

-34παραβάσειςγιακίνησηστηναριστερήλω-
ρίδακυκλοφορίαςήμηκίνησηστοάκροδεξιότου
οδοστρώματος,

-23παραβάσειςγιαπαραβίασηπροτεραιότητας,
-21παραβάσειςγιαπαράνοματοποθετημένες

διαφημιστικέςπινακίδεςκαι
-9παραβάσεις για μη χρήσηπαιδικών καθι-

σμάτων.
ΗΕλληνικήΑστυνομία ιδιαίτεραευαισθητοποι-

ημένησταθέματαασφαλούςοδήγησηςκαιοδικής
ασφάλειας, μεσκοπό νασυμβάλλει στημείωση
των τροχαίωνατυχημάτων,υπενθυμίζεισεόλους
τουςοδηγούςκαιτουςχρήστεςτουοδικούδικτύου
ότιηοδικήασφάλειαείναιυπόθεσηόλωνμας.

Στοπλαίσιοαυτό,οιοδηγοίοφείλουνναεφαρ-
μόζουν τις διατάξεις τουΚώδικαΟδικήςΚυκλο-
φορίας, ναοδηγούνμεσύνεσηκαιπροσοχήκαι
ναακολουθούν τις υποδείξεις και τιςσυμβουλές
τουπροσωπικούτηςΤροχαίας.

Απολογισμόςτροχονομικήςαστυνόμευσης
στηνΚεντρικήΜακεδονία

Φαρμακεία
Τρίτη 9-10-2018

13:30-17:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ΚΟΝΙΤΣΗΣ15
ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ)23310-62163

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙ-
ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ
10(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-
62989
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμε-
ρίσματα, ισόγειοκαι1ος
όροφος,από70τ.μ.και
80τ.μ.,μεαυλήκαιταδύο
μαζί,καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στοκέντρομέχρι«Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-

φου, με ασανσέρ,που
ναχρίζειανακαίνισημέ-
χρι 40.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 100
τ.μ.,1οςόρ.,2ΔΣΚW,Α-
ΝΤΛΙΑΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
θέα,ηλιακό,μπόϊλερ,αιρ
κοντίσιον,σεπολύκαλή
κατάσταση.Τηλ.: 6979
720807&6978009149
κοςΠαναγιώτης.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ετών πυκνής
φύτευσης  στην
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 1ος όροφος, α-
νακαινισμένο, με θέα.
Τηλ.: 23310 24817 &
6945852826.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πωλη-
τής-τρια στο κατάστη-
μα ανδρικών ενδυμά-
των «TSITSIGIAS».
Έλα να εργασθε ίς
μαζί μας. Τηλ.: 6932
452262,γιααποστολή
βιογραφικού: sales@
tsitsigias.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 κο-
πέλες από το ψητο-
πωλείο «Φίνα Κότα»
στο Μακροχώρι για
κουζίνα και σέρβις.
Τηλ.:2331043222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο
γιαολιγόωρηφροντίδα
ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.
Τηλ.:6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός
φαρμακοποιού με πι-
στοποίηση για εργα-
σία σε φαρμακείο στη
Βέροια. Προϋπηρεσία
θα ληφθεί υπόψη.Α-
ποστείλατε βιογραφικό
στο: pharmacybio@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές ,κατασκευή75,
σεημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,ά-
ψογασυντηρημένη,επιμελημένηςκατασκευ-
ής, ατομική θέρμανσημε θερμοπομπούς
και κλιματιστικό ,  ενοίκιομόνο130€.Από
10/11/18διαθέσιμη.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1 χώρος ,  2 οςόροφος, βλέπεισεανοι-
χτωσιά, ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογη
κατάσταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαι
μεμίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο ,3οςόρο-
φος,με καινούργιακουζίνακαι καινούργιο
μπάνιο,επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσο-
ψη,σεπολύκαλήτιμή,μόνο160€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφοςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,απεριό-
ριστηθέα, κουφώματασυνθετικάμεδιπλά
τζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ: 23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα60 τ.μ., κατασκευή
1983,1υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο ,σε
εξαιρετικάκαλήκατάσταση,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα
,2οςόροφος ,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο
240€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψιμο
από10/10/2018.

Κωδ: 23309 ΠΙΕΡΙΩΝ, Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. και85 τ.μ.μικτά , διαμπερές
,κατασκευή2005 , 2υ/δ,1οςόρ.ψηλός.
Πρόκειταιγιανεοαναγειρόμενο διαμέρισμα
αξιώσεων,μεσυνθετικάκουφώματαμεδι-
πλάτζάμια ,αριστούργημακατασκευής,αυ-
στηρών τεχνικώνπροδιαγραφών,μευλικά
ανώτερηςποιότητας , έχει αυτόνομηθέρ-
μανσημεογκομετρητές,έχειτέντες,διαθέτει
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεντουλάπες,σίγουρα
γιααπαιτητικούς ενοικιαστές, επιπλωμένο
κομπλέστα340€χωρίς έπιπλαστα300€.
Από1/11/2018διαθέσιμο και επισκέψιμο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωχ115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., καθ. κατασκευή2001,2υ/δ,1ος
όροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα,σεπολύκαλή
κατάσταση, καινούργιααλουμινίουκουφώ-
ματαμεδιπλά τζάμια, καλαίσθητο,ατομική
θέρμανσημευπέρυθρες ,μεαποθήκηστο

υπόγειο καιπολύλίγακοινόχρηστα.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαι απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ: 23023 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρι-
σμα80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέεπιπλωμένο
,κατασκευή1995,2υ/δ,είναιδιαθέτειθέα
απρόσκοπτη, είναι άψογασυντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

κωδ.24615ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Ενοικιάζε-
ταιδιαμέρισμα71τ.μ.,καθ.και85τ.μ.μικτά
κατασκευή1992,2υ/δ,3οςόροφος,πολύ
φωτεινό ,διαμπερέςκαιάψογασυντηρημέ-
νο, καλαίσθητο,σεόμορφηπολυκατοικία ,
απίστευτα εργονομικόκαιμεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαινούργια,ενοίκιο250€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 12802ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιας ε-

νοικιάζεταισπάνιασεπολυτέλειαμεζονέτα
κομπλέ επιπλωμένη σεδύο επίπεδα1ος
και2οςορ.160 τ.μ. ,μεάδεια του1998 ,
πολυτελέσταταανακαινισμένοπριν8έτη  ,
διαμπερές,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου
καιμεμίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτή ,
μεαποθήκη ,διαθέτειμεγάλεςβεράντεςκαι
έναφανταστικότζάκι ,στομπαλκόνιBBQ ,
καταπληκτικόσεόλακαιτιμήτελικήμαζίμεέ-
ναακόμηκλειστόγκαράζ500€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συνα-
γερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια
-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας150τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένοςκατάλληλοκαιγια έδραεπιχείρη-
σης.Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ: 23819 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας75 τ.μ.1ος
ορ.Αποτελείταιαπό3Χώρους, είναι κατα-
σκευασμένο το1976και διαθέτει δική του

θέρμανσημεκλιματιστικά , έχεικουφώματα
αλουμινίουσυρόμενα,A/C,μίσθωμα250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά , έχειΚου-
φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C -
Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαι
μεδικότουWC.Ενοίκιο140€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130ΚατάστημαστοΤσερμένιδι-
ατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ.ισόγειοκαι
25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλληλο
γιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμαπολύ
ευνοϊκό,μόνο250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας60τ.μ.Αποτελείταιαπό
1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευασμένο
το1976καιδιαθέτειΠροαύλιοτοδεΜίσθω-
μα του290€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105283ΠΙΕΡΙΩΝ,στηναρχήκαι

κάτω , ενοικιάζεταιανεξάρτητοατομικό ισό-
γειο κλειστόπάρκινγκ με γκαραζόπορτα ,
στεγανόκαικαθαρόενοικιάζεταικαιωςαπο-
θήκη  ,μηνιαίομίσθωμα50€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13834ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της

ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκει-
ται για ένασπάνιοακίνητο, εξ ολοκλήρου
ανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά

τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπο-
λυκατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηφυσικούαερίου,
θωρακισμένηπόρτα εισόδου και αποτελεί
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τιμή:98.000€. Ι-
δανικόακίνητογιακάποιονπουαναζητείκάτι
μοναδικόστηνκαρδιάτηςπόλης.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ:13584 -ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο2010
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,
έχειαπεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώ-
ματατουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακι-
σμένη,έχειανελκυστήραυδραυλικόκαιπάρ-
κινγκπυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,
ΣίτεςκαιΔιπλάτζάμια-Τιμή:158.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13825ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,Μονοκατοι-

κίαμε132τ.μ.,ισόγειοκαι126τ.μ.υπόγειο
,έχειανεγερθείσεοικόπεδο7.250τ.μ.κατα-
σκευή2003,σαλόνικουζίναανεξάρτητηκαι
3υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαι ζεστασιά, έχειατομικήθέρμανση
με ξυλολέβητα και μεπετρέλαιο , έχει και
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαθέτει τζάκι, διπλό
πάρκινγκ και αναφέρεταιμόνοσεαπαιτη-
τικούςαγοραστές , είναι μία ευκαιρία χω-
ρίςαμφιβολία, ζητούμενο τίμημα180.000€,
Πληροφορίες μόνο στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2οόροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ.,είναι
κατασκευή1992, εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στηθέα,μεπολύωραίοκήπο,οι χώροι του
λειτουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπε-
ρές,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητη-
θούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο
120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13508ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ,

πωλείταιαποθήκημεγάλημεάδειαγιαπάρ-
κινγκ468τ.μ.,μεχωρητικότητα16αυτ/των,
κατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπόγειο,
ξεχωριστόακίνητο,τιμή110.000€.Μόνοσο-
βαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευασμέ-
νο το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ,Επαγγελματική
στέγη κατάλληλη και γιαφροντιστήριομε
πλήρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95
τ.μ.,καθ.και105τ.μ.μικτάκατασκευή1971,
4χώροι,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούρ-
γιασυνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζά-
μια,οιχώροιτουλειτουργικοίκαιηθέρμανση
ανεξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθω-
ρακισμένηπόρτακαιμεδύοWC,εξαιρετικής
προβολήςκαισεκεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας,μόνο53.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικόυδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,ισόγειο,
νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζά-
μια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Τιμή140.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 13484ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικής επιφάνειας
14.000τ.μ.με810δέντρα9ετώνροδάκινα
καινεκταρίνιασεπαλμέτα,μενερόκαιρεύμα,
αντιχαλαζιακόσύστημασεόλοτοκτήμα,βλέ-
πεισε2δρόμουςσεπολύκαλήτιμήόλομαζί
μόνο48.000€.

Κωδ.13548.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ,Αγροτεμάχια
τρίατεμάχιασυνολικά32στρ.μεδένδραρο-
δάκινακαινεκταρίνιασεπλήρηπαραγωγή,
τώραμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
50.000€,

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ.,εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές ,πάνωσεκεντρικόδρό-
μοκαιμε νότιοπροσανατολισμό ,σπάνιο
οικόπεδοσίγουρα , τιμήαπό70.000€τώρα
μόνο55.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ., εκπληκτικόοικόπεδο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία,σετιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13685στονΤριπόταμοπωλείται
ένα χωραφοοικόπεδοστηνάκρη του χω-
ριού4.000τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμή
50.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105285ΠΑΠΑΚΙΑ,πωλείταιπάρ-

κινγκ144  τ.μ.,4 θέσεωναυτοκινήτωνμε
δικήτουείσοδοσε ισόγειοχώροοικοδομής,
μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη,
τιμή21.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ 105119 ΣΤΗΒΕΡΟΙΑ, πωλείται

Γυμναστήριο , λόγωάλληςδραστηριότητας
.Πρόκειται για έτοιμη και λειτουργούσα ε-
πιχείρησηστοχώρο σεσύνολο385 τ.μ.,
με ενοίκιο550€καιάμεσαδιαθέσιμη, τιμή
μόνο55.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστήκαισχετικόμε το
αντικείμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:15.000€.

Κωδ:13752 ΡΑΧΗ,πωλείται έναοικό-
πεδοεντόςζώνης5.100 τ.μ. είναισεανοι-
χτωσιά , κατατμείται και σε δύοοικόπεδα
άρτιακαιοικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγ-
ματικάκαισεάριστοσημείο ,αλλάκαισε
τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,μόνο35.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά ναπροσλάβει 2 άνδρες
από25έως45ετώνμετακάτωθιπροσόντα:

1.ΟδηγόμεδίπλωμαΓ΄κατηγορίας
2.Αποθηκάριομεγνώσειςχειριστήκλαρκ

Τηλ.:6947021868

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

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

Hεταιρία«ΡΑΝΙΝΙ ΑΕ»ΖΗ-
ΤΑ υπάλληλο γραφείου.Απαραί-
τηταπροσόντα:

1) Άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Εμπορικής Διαχείρισης
ERP (BusinessValue, Pylon της
EPSILONNET).

2)Άριστη γνώσηΜs WORD,
MsExcell.

3)Προηγούμενηεμπειρίασεα-
ντίστοιχηθέσηθεωρείταιαπαραίτητη.

e-mail:info@panini-foods,gr
ΤΗΛ:2331077740-41,FAX:2331077467

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχοςΠαιδαγωγικούΑ.Π.Θ., κά-
τοχοςπτυχίουProficiency και Συστήματος Γραφής τυ-
φλώνBraille, τελειόφοιτος της ΕλληνικήςΝοηματικής
Γλώσσας και φοιτήτριαΜεταπτυχιακούΠρογράμματος
ΕιδικήςΑγωγής,παραδίδειιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Δημοτικού (παιδιά με προβλήματα ακοής και μαθησι-
ακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Τηλ. Επικοινωνίας:
6943908929.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια,
πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477κ.Δημήτρης.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία «εσω-
τερική» για φύλαξη ηλικι-
ωμένης μερικώς αυτοεξυ-
πηρετούμενης, 1 ρεπό την
εδομάδα, 550 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας:6995706651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης ο-
χημάτωνμεπροϋπηρεσία
για εργασία σε συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 6977
425077.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός αυ-
τοκ ινήτων και  βοηθός
μηχανικού από συνεργείο
στη Βέροια. Τηλ.: 23310
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανδρόγυνο
για τη Γερμανία, να δου-
λέψει σε κουζίνα ελληνι-
κού εστιατορίου. Παρέχε-
ται διαμονή και διατροφή.
Τηλ.:2331041728.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως

60 ετών, για βοήθεια ηλι-
κιωμένου 87 ετών ως ε-
σωτερική και για δουλειές
σπιτιού. Παρέχεται διαμο-
νή και διατροφή. Μισθός
συζητήσιμος. Τηλ.: 6949
849305.

ZHTEITAI  φαρμακο-
ποιός (άντρας ή γυναίκα)

ή βοηθός φαρμακείου
για φαρμακείο στο χωριό
ΞΕΧΑΣΜΈΝΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Δήμος αντιγονιδων). Α-
ποστολή β ιογραφικού
με φωτογραφία στο mail
ksexasmenipharm@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρία,χωρίς

οικογενειακές ή άλλες υ-
ποχρεώσεις για να εργα-
σθείσεκουζίναεστιατορί-
ουστηΓερμανία.Μισθός,
ασφάλιση, διαμονή και
διατροφή. Τηλ.: 6972
816816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέ-
ρα σε ξενοδοχείο της
Βέροιας με γνώση βα-
σικών Αγγλικών. Τηλ.:

6948457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο για

delivery με δικό του μη-
χανάκι για τοψητοπωλείο
Γ ΙΑΝΝΗΣ.  Τηλ. :  6984

472747κ.Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για

εργασία στο ψητοπωλείο
«ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.
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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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλα-
σικήςΦιλολογίας τουΑρι-
στοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης,μεεξειδίκευ-
σηστηνΕιδικήΑγωγή,πα-
ραδίδει ιδιαίτεραμαθήματα
σεπαιδιάΓυμνασίουκαιΛυ-
κείοιυσεΑρχαίαΕλληνικά,
Έκθεση,Λατινικά καιΝεο-
ελληνικήΛογοτεχνία.Πολύ
προσιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΕΜΠΕΙΡΗ νοσηλεύ-
τρια ζητά εργασία σε ια-
τρείο της Βέροιας ή της
Νάουσας. Πληρ. τηλ.:
6970123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγοςγια
συνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομηχανολο-
γικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρία
μηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ για
άμεση ενοικίαση διαμερί-
σματοςκαιμελλοντικάγια
την αγορά του εν λόγω
χώρου. Ζητάω διαμέρι-
σμα άνω των 100 τετρα-
γωνικών, ανακαινισμένο
φουλ έξτρα και μεγάλες
βεράντες. Τηλ. επικοινω-
νίας:6937226565.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΡΟΠΟΛΗκαιν.ΜεΘέα,2ΔΣΚ+Γκαράζ4ος85000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.ΣτοκεντροΕυκαιριες
ΑΝΟΙΞΕΩΣ4οςδιαμπερεςμεθεαΑ.Θ70τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟκαινουριορετιρε4ΔΣΚ2WCτζακι+παρκιγκ
170000€
ΚΕΝΤΡΟΜον/κια90τ.μτου200675000€
MONOKATOIKIA150τ.μστηνΚαλλιθεα180000€
ΠΑΖΑΡΙ120Τ.Μ4ος,μεθεα,Α.Θγκαραζ140000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚ110τ.μ1οςοικοδ.75,45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥπλησιον85τ.μ2οςχ.ασαν.διαμπερεςΑ.Θ
35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ος120τ.μμεθεσηπαρκιγκ,οικ.του85,
67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜον/κιαδιατηρ.100τ.μμεοικ.190τ.μ
0001€
ΑΓΟΡΑΠρ.Ηλια,3οςμεασανσερ85τ.μεπαγγελματικο
70000€
ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΛΛΙΘΕΑ70τ.μκαλο20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκατοικια67τ.μμεοικοπ.160τ.μ
35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστημα100τ.μ+οικ2500τ.μ
90000€
AΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.ΜανωγειοανακαινισμενοΛουξ
26000€
ΠΙΕΡΙΩΝκαινουριο85τ.μ2ΔΣΚ+παρκιγκ73000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
KENTΡΟεπιπλωμ.2ΔΣΚ250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ2ΔΣ-Κανακαινισμενοκοπλαμ,250€
ΠΙΝΔΟΥ50τ.μ1ΔΚανακαινισμενο170€
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣΚεπιπλωμενομεανεξ.Θερμ.200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ45Τ.ΜΘερμ/τες1ΔΣ-Κ180€
Π.ΜΕΛΑ4ΔΣΚΑνεξ.Θερμανση4ος300€
ΕΜ.ΠΑΠΑ4οςρετ.2ΔΣΚχωριςθερμ220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣ-ΚΘερμ/τες170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚWCχωριςθερμανση120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚχωριςασανσερΑ.Θ160€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδασεεξαιρετικάχαμηλέςτιμες.
ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0200510€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑκονταστηνασφ.12στρ.ακτινιδια23000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μφως,νεροσεκαληθεσηΕυκαιρια13000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7,5στρστρ.στηνασφαλτο35000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρμεροδακ.πομονα,μπεκακια2800τοστρ.
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεθεα25000€
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρμεροδ.+πομονασυν.50000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ40στρμεεπιτραπεζια120000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ6,5στρ.διπλαστηνΝ.Εγνατια24000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μ25.000€
ΓΚΑΡΑΖστοΓηπεδοκΩρολοι6500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ3οροφοστοκεντροκατάλληλογια6Ιατρεια
ΓΚΑΡΑΖκονταστοΦιλιππειο50€
ΚΟΜΒΟΠιεριωνκαταστημα400τ.μμευπογειο2000€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓραφειομεκοινητουαλεττα80€
ΚΕΝΤΡΟ350τ.μ+Αριστηςπροβολής.4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥγραφείο50τ.μ,300€,
ΑΠΟΘΗΚΗ300τ.μμεαυλή250€,
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣαποθηκευτικοςχωρος1500τ.μ
ΑΝΟΙΞΕΩΣΑποθηκηισογεια180τ.μ200€
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙΧΩΡΟΙκονταστηνΒεροια600τ.μ-1300τμ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπ.χωρο150τμ+υπογειο150τ.μ,
+παταρ1800€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120Τ.Μ1ος,για2Ιατρεια550€
ΑΠΟΘΗΚΗ50τμστοκεντρο100€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40Τ.Μ+υπογειο80τ.μ+παταρι550€
ΚΤΕΛ60Τ.Μ+υπογειο350€
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑζητεί24ωρηεργασία,ωςεσω-

τερική, γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:
6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος ΤΕΙ, α-
ναλαμβάνειπεριποίησηκαιφύλαξηαρ-
ρώστωνήηλικιωμένωνκατ’οίκον.Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, για πρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητα σπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

μεμεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδική
Αγωγή και μαθησιακές δυσκολίες,πα-
ραδίδει μαθήματαΜαθηματικών,Φυσι-
κής&Χημείας σε μαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλαμ-
βάνειτηνπροετοιμασίακαιμελέτημα-
θητών τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται,
επίσης, η φύλαξη και δημιουργική α-
πασχόλησηπαιδιώνπροσχολικής και
σχολικήςηλικίας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυ-
κείου.Τηλ.:6972334522.

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή εμπειρία
και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίεςκαθώςκαι κάτοχοςάδειαςδι-
δασκαλίας αγγλικώνπαραδίδει μαθή-
ματα ελληνικών και αγγλικών σε μα-
θητέςδημοτικούκαιγυμνασίου.Τιμές
πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας:
6980973819.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ,έμπειροςκαθηγητήςπα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματαΑγγλικών και Ιταλι-
κών.Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ο Υ Ν ΤΑ Ι :

πλήρες  φο ι τη τ ι κό
δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο
ρούχων45άρι,διπλή
ντουλάπα, καναπές
που γ ίνεται  δ ιπλό
κρεβάτι, γραφείο με
λευκό τζάμι αμμοβο-
λή και συρταριέρα
γραφείου.Τηλ.:6978
335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβά-
τι μονό με το στρώ-
μα.Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έ -
πιπλα γραφειου, σα-
λόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι
πτυσσόμενο συσκέ-
ψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί),
ντουλάπα-ράφια (με-
λί), καναπέδες, όλα
σεάριστηκατάσταση.
Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός

χωρίςυποχρεώσειςζητάκυρίαέως50ετώνγια
σοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωριμία κυρία από 50
έως 55 ετών για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6974
862936.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζίπολύιδιαίτερο,γωνιακό,48τμισό-
γειοκαι1οςόροφοςμεεσωτερικήσκάλα,στοκέντροτηςα-
γοράςστονπεζόδρομο.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις(κωδ423)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοστοκέντρο,1ουορ.στονπεζόδρομο,
ανακαινισμένοπλήρως,λουξ,2χώροιwc.Τιμη250€.(κωδ127)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Γραφείοανακαινισμένολουξ,τρείςυπέροχοι
χώροι,κουζίνα2μπάνιαβεράντα.Κατάλληλογιαιατρείο,δι-
κηγορικό,λογιστικόηοποιοδήποτεάλλογραφείο.Τιμή450€
(κωδΕΓ138)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
ΛεωφόροςΑνοίξεως.Πωλείται,δύοδωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο(μπορείναγίνεικαι3οδωμάτιο)4ουορόφου
διαμπερές.μεμόνωσηκαιαντλίαθερμότητας,ανακαινισμένο
πλήρωςμεθέα.Τιμή125000€(κωδΠ2Δ8)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
ΠεριοχήΤσερμένι..Οροφοδιαμέρισμα130τ.μ,διαμπερές,
1οςόροφος,2ΔΣΚΜπάνιο,WC.Ωρομέτρηση.Πολύάνετοιχώ-
ροι(δυνατότητα3ουδωματίου)Τιμή75000€(κωδΠΔ35)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα

μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.
ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Διαμέρισμα2ουορ.χωρίςασανσέρμε2δωμάτιασαλοκουζί-
ναμπάνιοατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή220€.(κωδ2Δ14)
Περιοχήγιοντζαλίκια.Ενοικιάζεταιγιαμεγάληοικογένεια.Τρια
δωμάτιασαλόνικουζίναμπάνιο1ουορόφουδιαμπερές.Τιμή
260€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)
Ενοικιάζεταιδιαμέρισμα2ουορόφου,κονταστηνπεριφερει-
ακή,δύοδωμάτιασαλοτραπεζαρίακουζίναμπάνιοατομική
θέρμανσηπετρελαίου,χωρίςασανσέρ,ελάχιστακοινόχρη-
στα.Τιμή190€!!!(Ε2Δ13)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Χωραφοοικόπεδο,περιοχήΛευκόπετρα,2,5στρεμματα,
εντόςσχεδίου,μεμήλαστάρκιν.Άρτιοκαιοικοδομήσιμομε
θέαΤιμή16000ευρώ(κωδΧΠ5)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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.

www.mesitikoveria.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ψυκτικοί
θάλαμοιγιααποθήκευσηακτι-
νιδίων.Τηλ.:6945105091.



P Η τελειότητα έχει 
ένα σοβαρό μειονέκτη-
μα: έχει την τάση να εί-
ναι βαρετή...

P Γι’ αυτό και κά-
νουν λάθη οι κυβερ-
νήσεις μας. Για να μην 
τις βαρεθούμε!

P Κάποιοι έχουν 
την ελπίδα να περιμέ-
νουν και άλλοι την σο-
φία να προχωρούν. Δια-
λέγετε και παίρνετε!

P Ξυπνάμε όμως 
ως λαός. Η ελπίδα έρχεται πρωινές ώρες.

P Αν όμως τα ξυπνητήρια ήταν καλά 
πράγματα, δεν θα τα χρησιμοποιούν για να 
φτιάχνουν βόμβες.

P Δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης ο Τσί-
πρας. Τώρα ελπίζει μόνο στη Eurovision 
του 2019.

P Έτσι κι εγώ δεν παίρνω τόσα χρόνια το 
Νόμπελ Μαγειρικής. Επειδή δεν μαγειρεύω.

P Εδώ που τα λέμε είναι μάλλον πολύ 
να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης ένας πρωθυ-
πουργός ενός διχασμένου λαού.

P Που χτίζει επάνω σε ρέμα, κι όταν το 

ποτάμι τού ρίξει το σπίτι τού φταίει το μπουρδέ-
λο το κράτος.

P Πολιτική είναι η ικανότητα να προλέ-
γεις τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο και μετά 
να εξηγείς γιατί δεν έγινε, έλεγε ο Τσώρτσιλ. 
Αλλά τι ήξερε αυτός;

P Θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το 
δικαίωμα σου να λες ό,τι πιστεύεις, αλλά ποτέ 
δεν είπα ότι θα κάτσω να σ’ ακούω κιόλας ε; 

P Οι παλαιότεροι δέκα τρόποι να α-
ποβάλεις την αρνητική ενέργεια από την 
καθημερινότητά σου, είναι πια ο εξής ένας: 
βγάζεις διαβατήριο.

P Διάβασα ότι τα αναψυκτικά το βράδυ 
κάνουν κακό στον οργανισμό. Γι’ αυτό και α-

ντικατέστησα την 
κόκα-κόλα με τζιν 
τόνικ, που έχει και βοτάνια μέσα.

P By the way, δύο πράγματα δεν πρέ-
πει να πιστεύετε ποτέ: το πάντοτε των ερω-
τευμένων και το ποτέ των μέθυσων.

P Εγώ; Είμαι πάντα ερωτευμένος με την 
αγάπη και δεν μεθώ ποτέ.

P Εξάλλου ο Θεός έδωσε στον άνθρω-
πο δύο αυτιά και μία γλώσσα, ώστε να α-
κούει δυο φορές περισσότερο απ’ ό,τι μιλά.

P Και:

Ένας παππούς πηγαίνει τη γριά του στο 
γιατρό. Αφού αυτός την εξετάζει, θέλοντας να 

πειράξει τον παππού του λέει: 
- Παππού υπάρχει πρόβλημα με την υγεία 

της γιαγιάς και θεραπεία είναι το sex. 
- Sex; Τι εννοείς; ρωτάει ο παππούς.
- Sex παππού, του λέει ο γιατρός, δεν ξέρεις 

από sex;
- A sex ! λέει ο παππούς. Και πόσο συχνά 

πρέπει; 
- Τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα, λέει 

ο γιατρός. 
- Δηλαδή; ρωτάει ο παππούς..
- Ε να παππού, λέει ο γιατρός, ας πούμε 

Τρίτη Πέμπτη Σάββατο! 
- Λοιπόν παιδί μου, λέει ο παππούς, Τρίτη 

και Πέμπτη εντάξει, αλλά το Σάββατο αποκλείε-
ται να σου τη φέρνω, πρέπει να πάω στο ματς!

Κ.Π.
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