
Φρόσω Καρασαρλίδου:  
«Η κυβέρνηση 

ανταποκρίθηκε πλήρως 
στο αίτημα και 

συνέβαλε καθοριστικά για 
να γίνει πράξη το 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ»

-Αναμένονται κάποιες τυπικές 
διαδικασίες και το Τελωνείο στην Κουλούρα 

είναι μια πραγματικότητα, δηλώνει
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Προσφυγή 
του Δήμου Βέροιας 

στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για τα 

ακίνητα του Υπερταμείου
Σελ.  3

Βρέθηκε στην αντίπερα όχθη της γέφυρας 
Κούσιου, επί της Ακροπόλεως

Σκελετός κοριτσιού 
και ειδώλιο από τα 
πρώτα χρόνια της 

βασιλείας του Φιλίππου!

Χθες, Λαζαρίδης 
και Κάκαρης

 ΛΑΙΚΑ & ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
στον ΑΚΟΥ 99.6

Σελ. 7 Σελ. 2

Σελ.  3

SPORT

Mετάλλιο και πάλι         
   στα 14άρια 

η Κάτια Πατσίκα

Κάδοι νέου τύπου 
σε επιλεγμένα σημεία

 της Αλεξάνδρειας

Σελ. 9

Σελ. 5

Σελ. 3

Η Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας τίμησε τους
 προστάτες της Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ



Ξεβαλτώστε
το Τελωνείο Ημαθίας!

  Τελικά οι τοποθετήσεις στο δημοτικό 
συμβούλιο προχθές, αλλά και οι 
διευκρινιστικές δηλώσεις και τοποθετήσεις 
χθες από Λαζαρίδη και Κάκαρη στον 
ΑΚΟΥ 99.6 και της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Φρόσως Καρασαρλίδου με γραπτή δήλωση, 
δεν ξεδιάλυναν το τοπίο. Όλοι στεκόμαστε 
μπροστά στο «κουφάρι» των ημιτελών 
εγκαταστάσεων που έχουν λεηλατηθεί όλα 
αυτά τα χρόνια και απορούμε «τις πταίει;» 
Οι «μπηχτές» και ο καταλογισμός ευθυνών 
σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα, ωστόσο 
πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί λόγος και 
λογαριασμός για το τι έγινε…ή μάλλον για 
το τι δεν έγινε!!! Η υπόθεση είναι στα 
χέρια του Υπουργείου ή της Αυτοδιοίκησης; 
Ποιος πρέπει να κάνει την κίνηση για να 
ξεβαλτώσει ένα χρονίζον προβληματικό έργο, 
που θα μπορούσε να είναι στολίδι για την 
ευρύτερη περιοχή. Αρμόδιοι συνεννοηθείτε 
και προχωρήστε στην απεμπλοκή ενός έργου 
με προοπτική για το νομό μας. 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
+ Νεκταρίου εν Αιγίνη,

Ονησιφόρου μάρτυρος

Αλλαγή ημερομηνίας…

ΌχισήμερααλλάτηνΔευτέρα19Νοεμβρίουτοαφιέρωμα
στονΜάνοΕλευθερίου, με τηνΡΙΤΑΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ(τρα-
γούδι)καιτονΜΑΝΟΛΗΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ(κιθάρα)

Ημουσική βραδιά θα γίνει στηνΑντωνιάδειοΣτέγη Γραμ-
μάτων καιΤεχνώνστις 9.00μ.μ. και ηπροπώληση ξεκίνησε
στοΧΩΡΟΤΕΧΝΩΝ,στοΚαφέΜπρίκι,καιστοΒιβλιοπωλείο
Επίκαιρο.

«Καλλωπισμός»στοπάρκοτωνΑγίωνΑναργύρων

ΧθεςτοπρωίσυνεργείοτουδήμουΒέροιαςκλάδεψεταδέντρακαιγενικάπεριποιήθηκετοπάρκοαπότηνΕλιά
μέχριτουςΑγίουςΑναργύρους.Μεανυψωτικόμηχάνημαεργάτηςκλάδεψετιςκορυφέςτωνψηλώνδέντρων,ενώοι
εργάτεςμετηνσυνδρομήφορτωτήκαιφορτηγούμάζεψαντακλαδιά.Είναιτοσυγκεκριμένοσημείοαπόταπιοόμορ-
φα«μπαλκόνια»τηςπόληςκαιαξίζεινατοφροντίζουμεκαινατοδιατηρούμεπεριποιημένοκαικαθαρό.

Ποιοι εκλέχθηκαν στα υπηρεσιακά
ΣτιςεκλογέςγιατηνανάδειξηνέωνεκπροσώπωντωνεκπαιδευτικώντηςΗμαθίαςσταΥπηρεσιακάτουςΣυμβού-

λια,εκλέχθηκανστοΠΥΣΠΕΗμαθίαςαπότηνπρωτοβάθμιαεκπαίδευσηοΛευτέρηςΧαιριστανίδης (ΔΑΚΕ)καιη
ΣοφίαΑπιδοπούλου (ΔΗΣΥ) και από τηνΔευτεροθάθμια, οΘανάσηςΠαπαδόπουλος (ΔΑΚΕ) και ηΒαρβάρα
Σαράντη(ΣΥΝΕΚ).

Καλούςαγώνες!

Χθες,ΛαζαρίδηςκαιΚάκαρηςσταΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
Χθεςτομεσημέρισεδιαδοχικέςτηλεφωνικέςεπικοι-

νωνίεςμετηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
τουΑΚΟΥ99.6, ο αντιδήμαρχοςΠολεοδομίας τουδή-
μουΒέροιαςΆρηςΛαζαρίδηςκαιοδημοτικόςσύμβου-
λος ΓιώργοςΚάκαρης τοποθετήθηκαν για το θέμα του
Τελωνείου.ΟΆρηςΛαζαρίδηςόπωςτόνισεεκτόςαπό
τηνπολιτικήιδιότητάτου,μίλησεκαιωςεπιχειρηματίας
καιξεκάθαραδήλωσεότιεάνσταλείηαπόφασηαπότο
ΥπουργείοΟικονομικών,έστωκαιμεφαξ,τηνεπόμενη
ημέρα θα ξεκινήσουν εργασίες. «Δεν γίνεται όμωςμε
αυτό το αβέβαιο καθεστώς να επενδυθεί ούτε ένα ευ-
ρώ»,συμπλήρωσε.ΣτησυνέχειαοΓιώργοςΚάκαρης
υποστήριξεότιηυπόθεσηείναισταχέριατουδήμουκαι
τηςπεριφέρειας,αφούεκκρεμείηπαραχώρησητουακι-
νήτουμέσωτωνμετοχώντουςκαιγι ‘αυτόδενπροχω-
ράει.Τελικάτιπραγματικάσυμβαίνει;ΟμενΛαζαρίδηςκατηγορηματικάδήλωσεότιανα-
μένουνπράσινοφωςαπότοΥπουργείο,οδεΚάκαρηςτοδιέψευσεκαιμίλησεγιαενέργειεςδήμουκαιπεριφέρειαςπου
πρέπειναγίνουν.Αντιδιαμετρικάαντίθετεςαπόψειςκαιστηνμέσηοιημαθιώτεςπουαπορούνπουβρίσκεταιηαλήθεια…

Σταέδρανατουδημοτικούσυμβουλίου
ΒέροιαςηΘωμαήΣτιόκα

Τη θέση τουΤηλέμαχουΧατζηαθανασίου, πουπαραιτήθηκε στη συνεδρίαση
τηςΤετάρτηςγιαπροσωπικούςλόγους,παίρνειστοδημοτικόσυμβούλιοΒέροιας,η
πρώτηεπιλαχούσατουσυνδυασμού«ΔράσημεΓνώση»τουδημάρχουΚώσταΒορ-
γιζίδη,ΘωμαήΣτιόκα,σύζυγοςτουΠαύλουΔραγκόλα,προέδρουτηςΠανελλήνιας
ΟμοσπονδίαςΕργαζομένωνΔΕΥΑ,μητέραδύοπαιδιών,τουδιεθνούςχαντ-μπολίστα
τουΦιλίππουΆγγελουκαιτηςΙωάννας.

Η ίδια,είναισυνταξιούχοςσυνεταιριστικήυπάλληλος,(έχειεργαστείωςλογίστρια
στονΑγροτικόΣύλλογοΒέροιας,στονΑγροτικόΣυνεταιρισμόΒέροιας«ΆγιοςΜόδε-
στος»,στηνΈνωσηΓεωργικώνΣυνεταιρισμώνΒέροιας,στηνκοινοπραξίαΑΛΒΕΝΑ
καιστην εταιρεία LIDLHellas) και στις δημοτικές εκλογές του2014συμμετείχεστο
ψηφοδέλτιοτουΚώσταΒοργιαζίδηκαιείχελάβει323σταυρούςπροτίμησης.

ΗΘωμαήΣτιόκα, αναμένεται να ορκιστεί εντός των ημερών και της ευχόμαστε
καλήθητεία!

Εξαπλώνονται στη Βέροια οι μαθητικές καταλήψεις 
Γυμνασίων και Λυκείων

Σε κατάληψη βρίσκεται και το 4ο Γυμνάσιο
Βέροιας, μεπέντεαιτήματαπουόπωςαναφέρει
το15μελέςσυμβούλιοτωνμαθητώναφορούνσε:

1.Ετοιμόρροπαπαράθυρα (επισκευήήαντι-
κατάσταση).

2.Έλλειψήθέρμανσηςστονχώροτωνδιαδρό-
μωνκαιτωναιθουσώνσεαντίθεσημετονχώροτου
γραφείουτωνκαθηγητών.

3.Ύπαρξη αδέσποτων σκυλιών στον χώρο
τουπροαυλίου(πολλέςφορέςγίνονταιεπιθετικά).

4.Διάθεση μεγάλουποσού χρημάτων (από
τονΣ.Γ.Κ )με τοοποίοαγοράστηκαναντικείμενα
(γιατομάθηματηςπληροφορικής)ταοποίαδεν
χρησιμοποιούνταισεόλατατμήματατουσχολεί-
ου,παρόλοπουαυτά ταχρήματααυτάθαμπο-
ρούσανναδιατεθούνσεεπισκευέςήσεκαύσιμα
γιαθέρμανση(ταοποίαεπείγουν).

5.Έλλειψη εξοπλισμούστιςαίθουσες (ελλατ-
τωματικοίπροτζέκτορες,απώλειαδιαδραστικώνπινάκωνστιςαίθουσεςδιδασκαλίας)

Καιγιαναδώσουμετηνεικόνα,σεκατάληψηβρίσκονταιτο4ο,3ο,6οκαιτο1οΓυμνάσιοκαιτο2οΛύκειο(εδώκαιμία
εβδομάδα)σταΓιοτζαλίκια,όπωςμαςενημέρωσανοιμαθητές.
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Η Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας τίμησε τους προστάτες της 
Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ

Με θεία λειτουργία στους Αγίους Αναργύρους και μνημόσυνο για 
τα αποθανόντα μέλη, η Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας τίμησε χθες το 
πρωί τους προστάτες των κρεοπωλών Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρι-
ήλ, ανήμερα της εορτής τους (Πέμπτη 8 Νοεμβρίου) . Μετά την εκκλη-
σία προσφέρθηκε  κέρασμα στους προσκεκλημένους, ενώ λόγω της 
γιορτής θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα παραδοσιακά κρεοπωλεία 
της Βέροιας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας  Κώστας Καλαιτζίδης, ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζί-
δης, ο πρώην διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Παναγιώ-
της Πρασσάς,  ο δικηγόρος και πολιτευτής Αν.Μπαρτζώκας,  το Δ.Σ.  και 
μέλη της Συντεχνίας, οικογένειες και φίλοι των κρεοπωλών. 

Ευχαριστήριο στη Συντεχνία Κρεοπωλών Βέροιας
Αν και δεν κληθήκαμε να παραστούμε στην παράδοση της δωρεάς 

πέντε καινούργιων αμαξιδίων της Συντεχνίας Κρεοπωλών Βέροιας 
προς το Νοσοκομείο Βέροιας αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχα-

ριστήσουμε δημόσια για την προσφορά σας 
αυτή.

Είναι μια κίνηση προσφοράς και αλληλεγ-
γύης προς τον συνάνθρωπο στις δύσκολες 
στιγμές που μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε 
προσερχόμενος σε ένα νοσοκομείο.

Αποκτά δε ακόμη ιδιαίτερη αξία στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε της οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης.

 Ευχόμαστε η κίνηση σας αυτή να βρει μι-
μητές, και να έχει συνέχεια για το κοινό καλό 
όλων μας.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος  Η Γ. Γραμματέας 

Τσέκας Δημήτρης  Τσακελίδου Βέτα

Φρόσω Καρασαρλίδου:  
«Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε 

πλήρως στο αίτημα και συνέβαλε 
καθοριστικά για να γίνει πράξη 
το ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ»

-Αναμένονται κάποιες τυπικές διαδικασίες και το Τελωνείο 
στην Κουλούρα είναι μια πραγματικότητα, δηλώνει

Σχετικά με το δημοσίευμα στην εφημερί-
δα ‘ΒΕΡΟΙΑ’ με τίτλο «Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 
– ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ 
‘ΝΑΙ’ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ» και όσα ακούστηκαν στην συνεδρία-
ση της Τετάρτης 07-11-2018 του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας, η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Ημαθίας, Φρόσω Καρασαρλίδου, με ανα-
κοίνωσή της ενημερώσω για το θέμα:

 « Ο Δήμος Βέροιας και η Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας αιτήθηκαν να προβώ σε 
όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να 
καταφέρουμε να παραχωρηθεί χώρος από 
την Ανώνυμη Εταιρία «Ενιαίος Φορέας Δι-
αχείρισης Οπωροκηπευτικών Νομού Ημαθίας Ανώνυμη Εταιρεία» στην Κουλούρα για την δημιουργία 
Τελωνείου με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Aκολούθησε μια σειρά συναντήσεων με τα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών και Εσωτερικών). Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  ανταποκρίθηκε πλήρως ικανοποιώντας το αίτημα του Δήμου Βέροιας, της Περι-
φερειακής Ενότητας Ημαθίας και του επιχειρηματικού κόσμου του νομού διότι ήταν ένα αίτημα ετών 
και ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η από 19 Απριλίου 2018 τροπολογία 
που ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ σε συνεργασία με τους συναδέλφους βουλευτές Γεώργιο Ουρσουζίδη και Χρήστο 
Αντωνίου έγινε δεκτή, ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ 
Α 84/15/5/2018, άρθρο 146). Με βάση την εν λόγω τροπολογία παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος το 
ακίνητο της προαναφερόμενης Ανώνυμης εταιρίας στο δημόσιο.

Το αρμόδιο Υπουργείο με διαβεβαίωσε ότι αναμένονται κάποιες τυπικές διαδικαστικές πράξεις και 
το ΤΕΛΩΝΕΙΟ στην ΚΟΥΛΟΥΡΑ είναι μια πραγματικότητα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  ανταποκρίθηκε πλή-
ρως στο αίτημα, συνέβαλε καθοριστικά στο να μπορεί να γίνει πράξη το ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ένα 
έργο με αναπτυξιακή προοπτική για τον τόπο. Οι περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση του έργου  
(παραχώρηση από την εν λόγω Α.Ε. του ακινήτου στο δημόσιο, χρηματοδότηση του έργου κ.λ.π.) δεν 
ανήκουν στην ευθύνη της κυβέρνησης. Οι «άναρχες» κραυγές που ακούγονται από διάφορες πλευρές 
σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν «μικροπολιτικά συμφέροντα», που μπορούν μονάχα να βλάψουν και 
όχι να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου».    

Προσφυγή 
του Δήμου Βέροιας 

στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για τα 

ακίνητα του Υπερταμείου
 
Προσφυγή στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας για τα 
ακίνητα εντός των ορίων 
του που εντάχθηκαν στο 
ΥπερΤαμείο θα κάνει ο 
δήμος Βέροιας, μετά από 
την απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου το βράδυ 
της Τετάρτης. Πρόκειται για 
μια πρωτοβουλία της ΚΕ-
ΔΕ, που μέσω ψηφίσματός 
της ζητά από τις δημοτικές 
αρχές να προβούν στην 
άμεση κατάθεση αίτησης 
ακυρότητας.

«Ζητούμε το αυτονόητο: 
τα ακίνητα του δημοσίου, 
που δεν ανήκουν στον δή-
μο αλλά που εξυπηρετούν 
εδώ και χρόνια τις ανάγκες 
του και ανήκουν την εδαφι-
κή του επικράτεια, να μην ανήκουν στην εταιρεία του δημοσίου αλλά στους δημότες…» τόνισε στην εισήγησή του 
ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης.

Στοχευμένη πρόταση κατάθεσης προσφυγής στο ΣτΕ και ξεχωριστά από τον δήμο Βέροιας για συγκεκριμένα 
ακίνητα, παράλληλα με την ΚΕΔΕ, πρότειναν ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς και ο επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας Αντώνης Καγκελίδης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση απαραίτητη και χρήσιμη.

«Αλλιώς δεν θα έχουμε καλή τύχη…» σχολίασε ο κ. Κορωνάς.
Για συγκεκριμένη αντιμετώπιση μίλησε και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι ανά-

μεσα στα ακίνητα της ΕΤΑΔ είναι και η παιδική χαρά στην Άμμο!
«Όπως δεν ρωτηθήκαμε, δεν θα τους ρωτήσουμε…» τόνισε.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης απάντησε ότι θα γίνει η καταγραφή όλων των ακινήτων 

και αν υπάρχει χρόνος για κατάθεση αίτησης ακυρότητας, θα γίνει.
Η απόφαση κατάθεσης αίτησης ακυρότητας μέσω ΚΕΔΕ υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Λευκό ψήφισαν Πέ-

τρος Τσαπαρόπουλος, Θεόφιλος Κορωνάς, Γιώργος Κάκαρης και Γιώργος Μελιόπουλος.
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Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣ-
ΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)

Προβολές : Παρασκευή 9/11 – 
Σάββατο 10/11 – Κυριακή 11/11

THE NUTCRACKER AND THE 
FOUR REALMS 

Προβολές:  στις 17.30 
Σκηνοθεσία: ΛΑΣΕ ΧΑΛΣΤΡΟΜ
Σενάριο: ΣΑΪΜΟΝ ΜΠΟΥΦΟΪ
Ηθοποιοί: ΜΟΡΓΚΑΝ ΦΡΙΜΑΝ, 

ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΜΑΚΕΝΖΙ ΦΟΪ, ΚΙΡΑ 
ΝΑΪΤΛΙ

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ
THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB
Προβολές:  Πέμπτη 8/11 - Δευτέρα 12/11 – 

Τρίτη 13/11 – Τετάρτη 14/11 στις 21.00
Παρασκευή 9/11 – Σάββατο 10/11 στις 19.00 

και 21.30
Κυριακή 11/11  στις 19.00
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΦΕΝΤΕ ΑΛΒΑΡΕΖ
Ηθοποιοί: ΒΙΚΙ ΚΡΙΠΣ, ΚΛΕΡ ΦΟΪ, 

ΚΛΑΪΣ ΜΠΑΝΓΚ, ΣΤΙΒΕΝ ΜΕΡΤΣΑΝΤ, ΣΒΕΡΙΡ 

ΓΚΟΥΝΤΝΑΣΟΝ, ΜΙΚΑΕΛ ΠΕΡΣΜΠΡΑΝΤ, ΣΙΛΒΙΑ 
ΧΟΚΣ

Ψυχρός Πόλεμος - Cold War
Προβολές:  Πέμπτη 8/11 - Δευτέρα 12/11 – 

Τρίτη 13/11 – Τετάρτη 14/11 στις 21.00
Παρασκευή 9/11 – Σάββατο 10/11 - Κυριακή 

11/11  στις 19.00 και 21.15
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 

το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     8/11/18 - 14/11/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σήμερα Παρασκευή
Ποντιακή βραδιά 
αφιερωμένη στον 

Θεόδωρο Βεροιώτη

Μια εκδήλωση πραγματοποιείται  στο κέντρο ΣΕΙΡΙΟΣ  (Μα-
κροχώρι Βέροιας) την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.

Στο πρόγραμμα θα εμφανιστεί πλειάδα καλλιτεχνών.
Ώρα έναρξης: 9μ.μ. - Τιμή εισόδου: 10 ευρώ 
(τα ποτά θα διατεθούν σε τιμή κόστους από το κατάστημα).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του σωματεί-

ου καλλιτεχνών Παλλαλαϊκός σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πατρίδας “Ευστάθιος Χωραφάς”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 21:30ΜΜ – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 21:30MM – 10:30MM ΧΟ-

ΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ .
ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 1ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ 6945543578

Περιηγητική Λέσχη Βέροιας
Ημερήσια εκδρομή

Γουμένισσα-Γιαννιτσά
Η Λέσχη μας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή Γουμένισ-

σα-Γιαννιτσά, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018, ώρα αναχώ-
ρησης 8.00 το πρωί από την πλατεία Εληάς και λίγο αργότερα 
από την πλατεία Ωρολογίου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου 
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Εκεί θα επισκεφθούμε οινοποι-
είο της περιοχής όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
τοπικά κρασιά. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στη Γουμένισσα 
και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για να περιηγηθούμε στην 
πόλη. Το απόγευμα θα πάμε στην πόλη των Γιαννιτσών για 
απογευματινό καφέ.

Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90 τηλ. 23310 
25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή τις ώρες 10.30-12.30 το πρωί.

Το Δ.Σ.

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου
«Χίλιες και μία νύχτες» στη Βέροια από την

 Παιδική Σκηνή του Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης
Το παραμύθι των παραμυθιών τις «Χίλιες και μία νύχτες» θα παρουσιάσει η Παιδική Σκη-

νή του Νέου Θεάτρου Θεσσαλονίκης στο Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ στη Βέροια την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου 2018 στις 11.30 το πρωί. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα, μουσική 
Γιώργου Χριστιανάκη, κοστούμια Χρήστου Μπρούφα, κίνηση – χορογραφία Ιωάννας Δεμερτζί-
δου, βοηθός σκηνοθέτη Ιωάννα – Μαρκέλα Χαλκιά.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάρα Μαλγαρινού, Νίκος Μήλιας, Δημήτρης Μήτρου, Θανάσης Ρέ-
στας, Μάγδα Σκούπρα – Γιαννίκη, Σωτήρης Χατζηαγόρου. Οι «Χίλιες και μία νύχτες» είναι μία 
μοναδική συλλογή παραμυθιών βαθιάς ποιητικότητας και ουσιαστικών ηθικών διδαγμάτων 
που άσκησαν τεράστια επιρροή στο δυτικό πολιτισμό και εξακολουθούν να μας συγκινούν έως 
σήμερα. Η εξέχουσα θέση που κατέχουν οι ιστορίες της Σεχραζάντ στην παγκόσμια λογοτεχνι-
κή παράδοση οφείλεται στην πλούσια πολυεπίπεδη αφήγηση τους, που ξεδιπλώνει μπροστά 
μας ένα άλλο σύμπαν ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα, ανάμεσα στο επικό και την 
ανθρώπινη διάσταση. Ένας κόσμος πλημμυρισμένος από υπερφυσικά θαύματα, νεράιδες,  
μαγικά λυχνάρια, αμύθητους θησαυρούς, παράξενα τζίνι και πολυτελή παλάτια.

Τιμές εισιτηρίων γενική είσοδος 8 € προπώληση 7 €  και ομαδικό για συλλόγους  και γκρούπ ενηλίκων και παιδιών  άνω των 10 ατόμων 6 €.
Προπώληση εισιτηρίων στο θέατρο «ΣΤΑΡ» 23310 22373 
ηλεκτρονικά από το viva.gr   Ισχύουν και τα εισιτήρια του Ο.Γ.Α. Πληροφορίες : 6977 445161 &  2310 222299

Εκδρομή του ΚΑΠΗ 
Βέροιας σε 

Λιτόχωρο και Κατερίνη
Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας του Ν.Π. ΚΑ-

ΠΑ διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την 
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 Λιτόχωρο - Κα-
τερίνη. 

Αναχώρηση  8.00 π.μ.
(ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΗΑ)
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 7€ ΕΥΡΩ

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις 18.00 στη 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας οι 
Ποντιακοί φορείς του Δήμου Βέροιας (Εύ-
ξεινος Λέσχη, Σύλλογος «Η Καλλιθέα», Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος 
Χωραφάς»), η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών ΠΕ Ημαθίας και οι εκδόσεις Λιβάνη 
θα παρουσιάσουν, υπό την αιγίδα του Δη-
μάρχου Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, το μυθι-
στόρημα του Αντώνη Παυλίδη «Χαλαμονή».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι ιστορικοί και 
πρ. Σχολικοί Σύμβουλοι: Καϊλάρης Γιάννης,  
Κουτσουπιάς Φώτης και ο συγγραφέας του 
βιβλίου Αντώνης Παυλίδης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Λάζαρος 
Κουμπουλίδης, δικηγόρος, πρ. Πρόεδρος 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
      Η «Χαλαμονή» (ποντιακή λέξη που 

σημαίνει «χαλασμός», «καταστροφή») είναι 
μια πρωτότυπη απόπειρα καταγραφής της 
ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού μέσα 
από την ιστορία μιας οικογένειας. Μια νο-
σταλγική κατάδυση  στον   μυστηριακό   κό-
σμο της Ανατολής, ένα μοναδικό ταξίδι στη 
μαγεία των γεύσεων,  των χρωμάτων,  των  

αρωμάτων, των τόπων, των ανθρώπων. 
Ο παππούς του βασικού ήρωα ταξιδεύει 

στα τέλη του 19ου αιώνα  στην  Τραπε-
ζούντα και στη   συνέχεια   στη  γη των 
προγόνων  του, το  Σταυρί, στην καρδιά 
των Κρυπτοχριστιανών της ποντιακής ενδο-

χώρας.  Οι εμπειρίες    αυτού   του  ταξιδιού 
αυτογνωσίας, σ’ έναν συναρπαστικό κόσμο 
χαμένο στην αχλή του χρόνου, τον σημα-
δεύουν ανεξίτηλα. 

Ο κεντρικός ήρωας γεννιέται σ’ ένα χωριό 
κοντά στη Σαμψούντα και μετά τα πρώτα 
ξένοιαστα χρόνια ζει τη φρίκη, τις εξορίες, 
τη διάσωσή του μ’ έναν απίστευτο τρόπο.  
Έρχεται   στην  Ελλάδα,  παντρεύεται με  μια 
Μικρασιάτισσα και  τη δεκαετία του ’50 επι-
στρέφει στον γενέθλιο  τόπο, όπου βιώνει συ-
ναπαντήματα και συγκινήσεις πρωτόγνωρες.   

Ο  εγγονός του  κεντρικού  ήρωα επι-
σκέπτεται το 2000 την Κωνσταντινούπολη, 
για ν’ αποκτήσει τους τίτλους ιδιοκτησίας 
της περιουσίας που εκείνος αναγκάστηκε 
να εγκαταλείψει στην Ανατολή. \Μέσα απ’ 
αυτό το ταξίδι παρατηρούμε όχι μόνο έντο-
νες εικόνες της εμβληματικής πρωτεύουσας 
της Ρωμιοσύνης, της «ομορφότερης πόλης 
του κόσμου», αλλά και την πορεία της ομο-
γένειας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
καθώς και άκρως ενδιαφέρουσες όψεις της 
σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας, που έχουν 
προέλευση από την ίδια την ιστορία της 
περιοχής.- 

Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 
H «Xαλαμονή» του ποντιακού ελληνισμού,

του Αντώνη Παυλίδη, παρουσιάζεται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη

Εργοθεραπευτή – 
εργοθεραπεύτρια  

ζητάει το ΚΕΜΑΕΔ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδο-

σκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-
ντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών 
Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας ζητά 
εργοθεραπευτή – εργοθεραπεύ-
τρια  για την κάλυψη των ανα-
γκών του προγράμματος του.

 Επικοινωνία: 2331022223 
8:00π.μ. εως 13:00μ.μ.  



Διαβάζουμε σε  ανάρτηση στο 
facebook, της προϊσταμένης της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας Αγγελικής 
Κοτταρίδη- μαζί με τις ευχές μας για την 
χθεσινή ονομαστική της γιορτή- για μια 
ευχάριστη έκπληξη που περίμενε τους 
αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια εργασιών 
στην πλευρά της, υπο κατασκευή, γέφυ-
ρας Κούσιου  επί της οδού Ακροπόλεως:

«Περιμέναμε ότι θάχει τάφους στην 
αντίπερα όχθη του Τριπόταμου («γέφυρα 
Κούσιου»), η έκπληξη -πολύ ευχάριστη 
ομολογουμένως- ήταν η εποχή! Μια κο-
πελίτσα που πέθανε και θάφτηκε στα 
μέσα του 4ου αι. π.Χ., στα πρώτα χρόνια 
της βασιλείας του Φιλίππου Β΄(359-336 
π.Χ.), αναδύθηκε από το χώμα και μας 
φέρνει πολύτιμες ειδήσεις για την κλασική 
Βέροια, μια εποχή που ελάχιστα γνω-
ρίζουμε την πόλη που θα γινόταν μετά 
την κατάρρευση του βασιλέιου η ένδοξη 
έδρα του Κοινού των Μακεδόνων... Μια 
όμορφη κανατούλα (ερυθρόμορφη αττική 
τριφυλλόσχημη οινοχόη για τους ομότε-
χνους), ένα ποτήρι (επίσης ερυθρόμορφος σκύφος), αρω-
ματοδοχεία (ερυθρόμορφα ληκύθια), μερικά πήλινα μπολά-
κια (άωτα σκυφίδια) ένα ειδώλιο της ένθρονης θεάς ήταν το 

εντάφιο προικιό της... Μόλις τελειώσουμε τις ανακατατάξεις 
στο Αρχαιολογικό μουσείο της πόλης θα βρουν τη θέση του 
στην έκθεση και οι φίλοι μας θα μπορούν να τα χαρούν... Εν 
τω μεταξύ η έρευνα συνεχίζεται....»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                Βέροια 8-11-2018
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      Αριθμ. πρωτ.: 14334
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην 

εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση
 απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 για ανάγκες εστίασης και σίτισης

(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016,
 και 107 του Ν. 4461/2017)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την Επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), ό-
πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν. 4430/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και 107 του Ν. 4461/2017.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι 

τριών (23) ατόμων και ειδικότερα, για την Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια δεκατεσσάρων (14) 
ατόμων και για την Αποκεντρωμένη Μονάδα Νάουσας εννέα (9) ατόμων, του Γ.Ν. Ημαθίας που 
εδρεύει στη Βέροια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.7 και 

να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια περιοχή Ασώματα 59100 
Βέροια, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μεταλλί-
δου Αγγελικής (τηλ. Επικοινωνίας 2331351146, 2331351311.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 12/11/2018 ημέρα 
Δευτέρα έως και 21/11/2018 ημέρα Τετάρτη ώρες από 7:30 π.μ έως και 14:30μ.μ στο Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Οργανικής Μονάδας Έδρας Βέροια του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας.

Η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31-3-2017» « για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγου-
σών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης, άρθρα : 21 του 
2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/16 και 107 του Ν.4461/17 «, και την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7. θα είναι αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους των Μονάδων Βέροιας και Νά-
ουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, www.verhospi.gr και www.gnnaousas.gr.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Βρέθηκε στην αντίπερα όχθη της γέφυρας Κούσιου, επί της Ακροπόλεως

Σκελετός κοριτσιού και ειδώλιο 
από τα πρώτα χρόνια 

της βασιλείας του Φιλίππου!
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΚΗΡΥΓΜΑ

Κάθε Παρασκευή τελείται στον Ιερό Ναό Πα-
ναγίας Φανερωμένης Βεροίας η Ιερά Παράκληση 
του Αγίου Αποστόλου Παύλου μετά εσπερινού κη-
ρύγματος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

-5-6 μ.μ. Μικρός εσπερινός και Παράκληση του 
Αγίου Αποστόλου Παύλου.

-6 μ.μ. Εσπερινό κήρυγμα από τον Αρχιμανδρί-
τη Γρηγόριο Σοφό.

Πανηγυρίζει 
τη Δευτέρα η Ενορία 

του Αγίου Ιωάννη
Τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 πανηγυρίζει η 

Ενορία του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βεροίας.
ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΣΤΟ 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (οδ. ΚΟ-
ΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ) ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
6.00-7.00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός – 

Αρτοκλασίες
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
7.30-10.30 π.μ. Όρθρος και πανηγυρική Αρχιερα-

τική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ.κ. Παντελεήμονος.

5.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση Αγίου Ιωάν-
νου Ελεήμονος.

Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τεθεί σε 
προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου.

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

 & ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερό Σαρανταλείτουργο
Ιερό Σαρανταλείτουργο θα τελεσθεί στο Ναό μας κατά το διάστημα της Νηστείας 

των Χριστουγέννων, από 15 Νοεμβρίου έως και 25 Δεκεμβρίου προς πνευματική 
ενίσχυση των πιστών και ως προετοιμασία για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέν-
νων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Ιερείς του 
Ναού και στις κυρίες του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας μας. Τηλ. Επικοινωνίας: 
2331070342.

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.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγ-
γέλων στο χωριό Αρχάγγελος.

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στις 
5:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Νεκταρίου Κυμίνων.

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου 
και Αναλήψεως του Κυρίου Βεροίας.

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 
στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Αρσενίου του Καππαδό-
κου στο Πλατύ Ημαθίας. 

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου το 
βράδυ θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Αγρυπνία που θα τελεστεί επί τη 
εορτή του Αγίου Αρσενίου του Καπ-
παδόκου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Ναούσης.

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου το 
πρωί θα παραστεί στην ενθρόνιση 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου 
στην Λάρισα.

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου στις 

6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό Αγίου Μηνά Ναούσης.

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Να-
ούσης.

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βε-
ροίας θα παραστεί στην διάλεξη με 
θέμα: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ» από τον Ε-
πίκουρο Καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ, 
Χειρουργό Ωτορινολαρυγγολόγο κ. 
Νικόλαο Λαζαρίδη.

Η κίνηση του Μητροπολίτη40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αναλήψεως Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας υιού, 
συζύγου, πατέρα, αδελφού και 
κουνιάδου

ΣΑΒΒΑ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

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

Η μητέρα, 
Η σύζυγος, Οι κόρες

Οι αδελφές, Οι γαμπροί
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 11 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Aγ. Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας 
γιου, αδελφού και κουνιάδου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΥΣΙΚΟΥ
(ΜΑΥΡΑΚΗ) 

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

Η μητέρα, 
Η αδελφή, Ο γαμπρός

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 10 
Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, αδελφού, γαμπρού και 
θείου

ΠΕΤΡΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΦΩΤΟΓΛΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, 
Ο αδελφός, Η πεθερά, 

Ο κουνιάδος, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝ. ΕΝ. ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡ. ΑΓΩΓΗ»
(Γ.Ε.Χ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσά μας, Αντ. Καμάρα 

25, οι Σύλλογοί μας, θα έχουν ομιλία με θέμα: «Αγάπη χωρίς όρια».
Ομιλητής: ο κ. Θεοφάνης Τσακανίκας, Ηλεκτρολόγος μηχανολόγος – Θεολόγος – Ιε-

ροκήρυξ.
Σας καλούμε να προσέλθετε.

Με τιμή
Τα Διοικ. Συμβούλια

KΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 

8 Νοεμβρίου 2018 στις 4.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό  Αγ. Α-
ναργύρων στο Νησί Ημαθίας 
ο Τηλέμαχος Μπαντής σε 
ηλικία 77 ετών.



Πιστοποίηση 
και εγγραφή φυσικών 

προσώπων στο Μητρώο 
των Γεωργικών 

Συμβούλων 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή των ενδι-
αφερομένων φυσικών προσώπων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων που τηρεί-
ται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της  αριθ.163/13692/1-2-2018(-
ΦΕΚ 267 Β΄) απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνον ηλεκτρονικά, 
στο διαδικτυακό τόπο http://agroadvisors.elgo.gr έως και την Παρασκευή 14/12/2018.

Δυνατότητα πιστοποίησης ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, έχουν: 
1. Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεω-

λόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, 
Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων 
ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής. 

2. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων που είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι) στο πλαίσιο των καθηκόντων τους 
και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται. 

Η πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την ΥΑ. 163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ Β΄267), όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στο 
εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλ-
λεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των 
γεωργών, μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή 
επιχείρησης. 

Το εθνικό ΣΠΣΓΕ διασφαλίζει ότι κάθε γεωργός μπορεί να 
αναζητήσει και να λάβει συμβουλές από πιστοποιημένους γε-
ωργικούς συμβούλους. 

Τοποθετήθηκαν ήδη στην Αλεξάνδρεια 
τα δύο πρώτα συστήματα κάδων απορ-
ριμμάτων με αυτόματο άνοιγμα καπακιού 
που τροφοδοτείται μέσω φωτοβολταϊκού 
πάνελ.

Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει τη 
δυνατότητα ανοίγματος του καπακιού του 
κάδου πιέζοντας (όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες) ένα πεντάλ ή ένα κουμπί 
που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον κά-
δο. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται 
άτομα με αμαξίδια ΑΜΕΑ και εξασφαλίζε-
ται μηδενική επαφή του χρήστη με τους 
κάδους απορριμμάτων. Ο κάθε κάδος δι-
αθέτει σύστημα με ανεμιστήρα κατάλλη-
λα προσαρμοσμένο στο καπάκι για την 
αποφυγή δυσάρεστων οσμών, ενώ είναι 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων. 

Η λειτουργία τους είναι απόλυτα φιλική 
προς το περιβάλλον. 

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρει-
ας Παναγιώτης Γκυρίνης:

“Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δή-
μου Αλεξάνδρειας, αποτέλεσε και αποτελεί ένα προσωπικό 

μου και εν γένει της Δημοτικής Αρχής, στοίχημα. Αυτές τις 
ημέρες εγκαθιστούμε σε επιλεγμένα σημεία ένα νέου τύπου 
σύστημα συγκέντρωσης απορριμμάτων, έξυπνης διαχείρισης, 
φιλικού προς το περιβάλλον, και εύκολα διαχειρίσιμου από το 
σύνολο των πολιτών μας, διευκολύνοντας και τους συμπολί-
τες μας  με αμαξίδια ΑΜΕΑ.

Ενδεχομένως, η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων με 
αυτόματο άνοιγμα καπακιού που τροφοδοτείται μέσω φωτο-
βολταϊκού πάνελ, να φαντάζει μια εξεζητημένη λύση. Θα γίνει 
όμως αντιληπτό, ότι τo συγκεκριμένο σύστημα συνεισφέρει 
στην διατήρηση κανόνων υγιεινής για τα  άτομα που θα χρη-
σιμοποιήσουν τους νέους κάδους, και θα εκτιμηθεί η δυνατό-
τητα χρήσης τους από συμπολίτες μας με κινητικά προβλήμα-
τα. Διότι εμείς ως Δημοτική Αρχή, δίνουμε και θα συνεχίσουμε 
να αποδίδουμε την δέουσα προσοχή, στις λεπτομέρειες που 
προάγουν την καθημερινότητα του κάθε Δημότη του Δήμου 
Αλεξάνδρειας.” 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Πρόσκληση 
μελών 

στη Θεία 
Λειτουργία
Την Παρασκευή 9 

Νοεμβρίου 2018 θα 
πραγματοποιηθεί α-
πό το Σωματείο μας 
η ετήσια αρτοκλασία 
και θεία λειτουργία 
για τον προστάτη 
μας Άγιο Νεκτάριο 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Νεκταρίου (Παπά-
γου).

Καλούμε τα μέλη 
μας και τους φίλους 
μας να παραβρε-
θούν στην Θεία Λει-
τουργία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΘΕΜΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΓΕΝ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΒΑΚΑΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας ευ-

χαριστεί θερμά τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑ-
ΒΕΝΙΤΗ ΑΕΕ για την απλόχερη προσφορά τροφίμων 
αξίας 150 ευρώ. 

Η προσφορά αυτή, αποτελεί πράξη αλληλεγγύης 
και συμπαράστασης στην προσπάθεια του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου να στηρίξει ευπαθή νοικοκυριά που ζουν 
κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

Δωρεάν μέτρηση 
σακχάρου στο Κέντρο 

Υγείας Βέροιας
Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη, την  Τετάρτη 14  Νοεμβρίου  
2018 και ώρα  7:30πμ- 10:30πμ  θα πραγματοποιήσει 
δράση

(ελεύθερη μέτρηση σακχάρου ) στο χώρο του Μικρο-
βιολογικού εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Βέροιας στο 
2ο όροφο, με τον υπεύθυνο ιατρό του  Μικροβιολογικού 
εργαστηρίου τον  Βιοπαθολόγο κ. Πιστοφίδη Κωνστα-
ντίνο.

Η δράση απευθύνεται σε όλο το κοινό. Η προσέλευση 
είναι ελεύθερη για όλους.

Κάδοι νέου τύπου σε επιλεγμένα 
σημεία της Αλεξάνδρειας 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο KAMTΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ του Κων/νου και της Ευ-
φροσύνης, το γένος Κική, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
η ΒΑΒΑΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του 

Κων/νου και της Χριστίνας, το γένος Μιχαηλίδου, 
που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλε-
ξάνδρειας.
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Οι  παίκτες της Βέροιας  μετά 
το νικηφόρο ματς με τον Μελι-
τέα και  ξεκίνησαν με άλλη 

διάθεση  την προετοιμασία τους για 
τον δύσκολο εκτός έδρας αγώνα 
της Κυριακής (11/11) κόντρα στον 
Εδεσσαϊκό. Ο νέος τεχνικός Σάκης 
Θεοδωσιάδης, πέρα από τα γνωστά 
προβλήματα τραυματισμών, τα οποία 
αντιμετώπισε και την προηγούμενη 
εβδομάδα, θα έχει όλους τους υπόλοι-

πους παίκτες στη διάθεσή του.

ΟΜυλωνάςπουδεν έπαιξεστοπαιχνίδι με την
Μελίτη,έχειξεπεράσειτοπρόβλημαμετημέσητου
καιαπόαύριοαναμένεταιναμπεισεκανονικόρυθμό
τωνπροπονήσεων, θέτοντας υποψηφιότητα γιαμία
θέσηστην11άδα.

Αντίθετα, οΚυριακίδης θα απουσιάσει για δεύ-
τερη συνεχόμενη αγωνιστική, εξαιτίας της θλάσης
πρώτου βαθμούπου τον ταλαιπωρεί εδώ και μία
εβδομάδα.Οπαίκτηςυποβλήθηκεσεμαγνητική, τα
αποτελέσματατηςοποίαςθαγίνουνγνωστά σήμε-
ρα.

Στην 
ομάδα 
του 

Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥ-
ΣΑ εντάχθηκε 
ο 19χρονος 
μεσοεπιθετι-
κός Δημήτρης 
Στογιάννης, ο 
οποίος απο-
κτήθηκε από 
την ομάδα 
της Χαρί-
εσσας, ενώ 
παλαιότερα 
αγωνίστηκε 
με τις ομάδες 
υποδομών 
της Βέροιας 
και του Άρη 
Θεσσαλονί-
κης.

ΟΦ.Α.Σ. ΝΑΟΥ-
ΣΑ καλωσορίζει τον
Δημήτρη και του εύ-
χεταικαλήεπιτυχία.

Τραπέζιστους
παίκτεςτουΦΑΣ
Νάουσααπόφίλα-
θλοτηςομάδας
Τραπέζιστουςποδοσφαιριστές,τουςπροπονη-

τέςκαιτηδιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,πρόσφερε
χθες (7/11) το βράδυ γνωστόςφίλαθλος της ομά-

δαςσεκεντρικόεστιατόριοτηςπόλης.Σεκλίμαευ-
χάριστο και οικογενειακόοιποδοσφαιριστές είχαν
τηνευκαιρίααπολαύσουνστιγμέςχαλάρωσηςαπό
τιςαγωνιστικέςυποχρεώσειςτηςομάδας.

ΒΕΡΟΙΑ: Επανέρχεται ο Μυλωνάς, 
δεν υπολογίζεται ο Κυριακίδης

για Έδεσσα

ΣτονΦΑΣΝάουσα
οΔημήτρηςΣτογιάννης

Τραπέζι στους παίκτες της ομάδας

Οι  πα ίκτες ,  ο
προπονητής και η
διοίκησης του Π.Σ
Βέροια καλούν τους
φιλάθλους της ο-
μάδας μας να στη-
ρίξουν την Βέροια,
στον εκτός έδρας
αγώναμε τονΕδεσ-
σαϊκόστηνΈδεσσα,
τηνΚυριακή11ηΝο-
εμβρίου. Στην διά-
θεση των φιλάθλων
θα υπάρξει δωρεάν
μεταφορά με λεω-
φορεία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας, για
κρατήσεις θέσεων,
το6974077834.

Π.ΣΒέροια-δωρεάνεκδρομή
φιλάθλωνστηνΈδεσσα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των 
τμημάτων υποδομής της 
Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 

Βέροιας για το Σάββατο, 10 Νοεμ-
βρίου έχει ως εξής: Τα τμήματα υπο-
δομής Κ6-Κ12 θα αγωνιστούν με τα 
αντίστοιχα τμήματα της Ακαδημίας 
«Αστέρας Αλεξάνδρειας» στο γήπεδο 
Νησίου στην Αλεξάνδρεια.

Οιποδοσφαιριστές τηςΑκαδημίαςΒέροιας θα
συγκεντρωθούνστα γραφεία της ομάδαςστο δη-
μοτικόΣτάδιοΒέροιας,απόόπουθατουςπαραλά-

βειτολεωφορείοστις9.00’.
Αναχώρηση από τα γραφεία του Συλλόγου:

9.15’
Έναρξηαγώνων:10.30’
Λήξηαγώνων:12.30’
ΑναχώρησηαπόΝησί:13.00’
Στολή:Αγώνος
ΑΓΩΝΑΣΜΕΤΗΝΒΕΡΟΙΑΓΙΑΤΗΝΚ14
Την ομάδα της Βέροιας αντιμετωπίζει βάσει

προγράμματος η ομάδα της Κ14 τηςΑκαδημίας
Ποδοσφαίρου Βέροιας στα πλαίσια του πρωτα-
θλήματος.ΟαγώναςθαδιεξαχθείτηνΚυριακή,11
ΝοεμβρίουστογήπεδοΓεωργιανών.

ΡαντεβούστογήπεδοΓεωργιανών:10.15’
Ώραέναρξηςαγώνα:11.00’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΝέοπροπονητήέχειστονπάγκοτουοΦίλιππος
Μελίκης,μιαςκαιοΓιώργοςΝτάμτσιοςαντικατέστη-
σετονΆρηΑδαλόγλουστονπάγκοτηςομάδας.

Αναλυτικάηανακοίνωση:
«Τοδιοικητικόσυμβούλιο τουΦίλιππουΜελίκης

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ναανακοινώσει την
επιστροφή τουΓιώργουΝτάμτσιουστονπάγκο της
ομάδας!

ΘαθέλαμεναευχαριστήσουμετονΓιώργογιατην
απόφασητουνασυνταχθείστηνπροσπάθειαόλων
μας για ανασύνταξη του ιστορικού σωματείου μας
και τηνπροσπάθειαπαραμονήςστηνπρώτη κατη-
γορία,σεπρώτηφάση.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα
τονΆρηΑδαλογλου για όλα όσαπροσέφερε στην
ομάδαόλοαυτό τοδιάστημαπαλεύονταςμεσυχνά
πολύαντίξοεςσυνθήκες και δείχνονταςσπάνιο χα-
ρακτήρα,θέλησηκαιυπομονή.

ΟΆρης είναιπρώτααπόόλαφίλος της ομάδας
και ευχόμαστε κάποιαστιγμήστο μέλλον να ξανα-
συνεργαστούμευπόκαλύτερεςσυνθήκεςπουναα-
ξίζουνκαιστονσύλλογοαλλάκαιστοπρόσωποτου.

ΓιατονΦΙΛΙΠΠΟΜΕΛΙΚΗΣ
Οπρόεδρος
ΚαραβαδέςΓ.

Αλλαγή προπονητή στον Φίλιππο Μελίκης 
έφυγε ο Αδαλόγλου ήρθε ο Ντάμτσιος
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Με στόχο την νίκη η ομάδα 
μπάσκετ του Φίλιππου Βέροι-
ας υποδέχεται την Κυριακή 

στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας τον ΣΑ Στρατωνί-
ου στις 5 μ.μ. Διαιτητές του αγώνα θα 
είνια οι κ.κ Φουτζήλας και Αγραφιώ-
της κομισάριος ο κ. Μελανίδης 

Αναλυτικάτοπρογραμμακαιοιδιαιτητές
2οςΌμιλος
Μ.Τσίκινας17.00ΧΑΝΘ-ΠροποντίςΧαλκ.Σιμητό-

πουλος-Κοϊμτζόγλου(Δροσόπουλος)

Γέφυρας 17.00 Γέφυρα-ΈσπεροςΛαμίαςΠαπα-
γερίδης-Ντόγκας(Παραλυκίδης)

Δ. Βικέλας 17.00Φίλιππος Βέροιας-Στρατώνι
Φουτζήλας-ΑγραφιώτηςΙωάν.(Μελανίδης)

Αγρινίου 17.00Αγρίνιο-ΦαίακαςΚέρκυραςΤσια-
πλής-Κατωτικίδης(Μπέστιας)

Φαρσάλων17.00Φάρσαλα-ΜακεδονικόςΕλευθε-
ριάδης-Εκιζογλου(Μανάσης)

Πεύκων 17.00 Μαχητές-Νίκη Βόλου Δημά-
δης-Μπακάλης(Παπαγεωργίου)

Σερρών17.00 ΊκαροιΣερρών-ΑνατόλιαΤσουμα-
χίδης-Παπανικολάου(Δραγκίογλου)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Ερμής
ΛαγκαδάΓερακίνης-Φακίτσας(Μπρίγκος)

Το προηγούμενο σαββατοκύ-
ριακο πραγματοποιήθηκε στο 
Λιτόχωρο Πιερίας το τελευταίο 

τουρνουά Ε3 της χρονιάς για κορί-
τσια 14 ετών. Αν και μόλις 11 ετών η 
Κάτια Πατσίκα επανέλαβε την προη-
γούμενη επιτυχία της στην Καστοριά 
και μπήκε στα μετάλλια, καταλαμβά-
νοντας την 3η θέση.

Έκανε ίσωςμιααπό τις καλύτερεςφετινές εμ-
φανίσειςτηςκαικέρδισεκατάσειράτηνΚατσαμάκα
(Λιτόχωρο)6-16-2, τηνΤσιάρτα (ΑΣΑΖΕΦΥΡΟΣ)
6-06-1καιστονημιτελικόαναμετρήθηκεμετηνΓιτο-
πούλου(ΑΣΝηρέας)σεέναπαιχνίδιπουδιήρκεσε
2ώρεςκαιτοοποίοηΚάτιατοχτύπησεσταίσια,α-
φούκατάφερεσεκάποιασημείαακόμηκαιναπρο-
ηγηθεί,αλλάτελικάεπικράτησεηΓιτοπούλουμε6-2
6-4.Η νεαρή τενίστριασυνεχίζει τιςπροπονήσεις
στοSarantovrisesTennisAcademyκαι ετοιμάζεται
να συμμετάσχει αύριο στο τελευταίοπανελλήνιο
τουρνουάΕ1τηςχρονιάςστηνΘεσσαλονίκη,ελπί-
ζονταςναολοκληρώσειμεεπιτυχίαμιαχρονιάπου
τιςέφερεπολλέςδιακρίσεις.

ΜπάσκετΒ’Εθνικής

Φίλιππος Βέροιας - Στρατώνι
Μετάλλιοκαιπάλιστα14αρια

ηΚάτιαΠατσίκα

Για την 4η αγωνιστική της Γ’ 
Εθνικής στον 3ο όμιλο ο ΑΟΚ 
Βέροιας  θα αγωνιστεί στα 

Γιάννενα με τον ΠΑΣ Γιάννενα ενώ ο 
ΓΑΣ Μελίκης θα αντιμετωπίσει στην 
Θεσ/νίκη την ομάδα του Μαντουλίδη. 

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
3οςΌμιλος
Κυριακή11Νοεμβρίου
ΕΑΝΚ Ιωαννίνων 17.00ΠΑΣ Γιάννινα-Βέροια

Παζώλης-Γεωργούλης(Τσιγκέλης)

Πολυκάστρου17.00Εύαθλος-ΚαλαμπάκαΓραι-
κός-Κολοκυθάς(Ελευθεριάδης)

Μαντουλίδη 17.00Μαντουλίδης-ΜελίκηΣαρα-
κενίδης-Χρυσάφης(Δέλλας)

Βόλου 18.00Ολυμπιακός Βόλου-ΑΓΣ Ιωαννί-
νωνΤαρενίδηςΚ.-Παπαγεωργίου(Γκουντέλιας)

Μπάρας17.00 ΊκαροιΤρικάλων-ΤιτάνεςΠαλα-
μάΚοντογιάννης-Γκέκας(Χλωρός)

Πρέβεζας17.00Νικόπολη-ΔάξαΛευκάδαςΜα-
ντήλας-Σταθόπουλος(Μυζίκος)

Μπάσκετ Γ’ Εθνικής

ΣταΓιάννεναοΑΟΚΒέροιας
στονΜαντουλίδηηΜελίκη

Συνεχίζεται κανονικά και τοπρωτάθλημα τηςΑ2
ανδρώνμετηνομάδατουΖαφειράκηνααγωνίζεται
στηνΚέρκυραμετονΙσχυρόΦαίακα.

Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές
Α2Ανδρών-Βορράς(3ηαγωνιστική)
ΔΑΚΚατερίνης18:00,ΑρχέλαοςΚατερίνης-Πρω-

τέαςΆρτας
(Καζαντζίδης-Μπουγιάκας)

ΓιώργοςΧαλκίδης 18:00,Αρίων
Πτολεμαϊδας-ΓΑΣΚιλκίς

(Τσιάνας-Μαυρίδης)

Κέρκυρας 18:00,ΦαίακαςΚέρ-
κυρας-Ζαφειράκης

Κυριακή11/11
ΣπίτιτουΧάντμπολ18:00,Απόλ-

λωνΚαλαμαριάς-ΆρηςΘ.
(Νάσκος-Χαρίτσος)

Α2Ανδρών-Νότος(5ηαγωνιστική)
Νέας Ιωνίας16:30,ΟΦΝΙωνίας-ΕΣΝΒριλησσί-

ων
(Χρηστίδη-Παπαματθαίου)

ΧάντμπολΑ2
Στην Κέρκυρα το Σάββατο ο Ζαφειράκης 

με τον Φαίακα

Με15αθλητεςσυμμετείχεοΓΑΣΚΑΡΑΤΕ
ΕΡΜΗΣ στο κυπελλο Βορειου Ελλαδος. Η
συγκομιδη τωνμεταλλιωνηταναρκετα ικανο-
ποιητικημιαςκαικαταφεραννααποσπασουν
6χρυσα5ασημενιακαι2χαλκινα.

ΠΡΩΤΕΣΘΕΣΕΙΣ: ΚυριαζοπουλουΝικο-
λετα,ΚυριαζοπουλοςΑντωνης,Τσιλιγγεριδου
Ελενη, Τσαπραντζης Θανασης,Λαζαριδου
Ευαγγελια-Αποστολια,ΦαρμακηςΘωμας

ΔΕΥΤΕΡΕΣΘΕΣΕΙΣ:ΤσαχουριδουΝαυσι-
κα,ΑραπιδουΣοφια,ΣτραλληςΑντωνης,Πα-
παδοπουλουΕλενη,Κοτριδου Ιωαννα-Μαρια
(kumite)

ΤΡΙΤΕΣΘΕΣΕΙΣ: Κοτριδου Ιωαννα-Mα-
ρια(kata),ΣταικοςΧρηστος.

Οι αθλητες, Καρατολιος Τριανταφυλλος,
ΜπουτσηΧαρα,ΘαλαλαιουΚωνσταντινα και
ΡαμοπουλουΜαρια, μπορει να μην καταφε-
ρανναμπουνσταμεταλλια,ομωςοιεμπειριες
πουπροσκομισαν ηταν σημαντικες. ΗΑντι-
προεδρος της επιτροπης Βορειου Ελλαδος
και προπονητρια του ΓΑΣΚΑΡΑΤΕΕΡΜΗΣ
εδωσετασυγχαρητηριαστοντοπικοσυλλογο,
στηνπεριφερειακαιστονΔημοΑμυνταιου,για
τηναψογηδιοργανωσηκαι τηνζεστηφιλοξε-
νιατους.

Επισηςσημαντικοςορολοςτων2προπο-
νητων του ΓΑΣΕΡΜΗΣΜανουσαριδου Ευ-
αγγελια καιΤριανταφυλλιδηΜαριο, οι οποιοι
συντελεσανστηνεπιτυχιατωναθλητων.

ΕντυπωσιακήηεμφάνισητουΓΑΣΚΑΡΑΤΕΕΡΜΗΣ
στοκύπελλοΒορείουΕλλάδοςστοΑμύνταιο
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ιερό σαρανταλείτουργο

Από τον ιερό ναό Υπαπαντής του Χριστού Βεροίας ανακοινώνεται ότι από 15 Νοεμβρίου 
2018 έως 24 Δεκεμβρίου 2018 θα τελεσθεί ιερό σαρανταλείτουργο. Παρακαλούνται οι πι-
στοί να προμηθευθούν από τον ναό το ειδικό έντυπο για να γράψουν τα ονόματά τους και 
να το παραδώσουν  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018.

Η ΕΛΣΤΑΤ 
καλεί 

ενδιαφερόμενους 
για τη διενέργεια  

στατιστικών ερευνών  
από Ιανουάριο 

ως Αύγουστο  2019
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί 

τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εντα-
χθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για 
τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019, να υποβάλουν τη 
σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος από τη 12η ώρα της 8ης Νοεμβρίου μέχρι 
και την 24η ώρα της 10ης Δεκεμβρίου 2018. Το 
Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα 
ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο έως 
και τον Αύγουστο 2019. 

Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη 
και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, 
κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο 
των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, 
κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.  

Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για 
την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να πα-
ρακολουθήσουν το σχετικό με την έρευνα εκπαιδευ-
τικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο γίνεται στην 
Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την Αττική και 
στις κατά τόπους ΥΣΝ για την υπόλοιπη Ελλάδα. 

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο 
Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 
από 18 έως 67 ετών. 

Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο  e -
mail:synergates@statistics.gr.  

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως

Βενιζέλου 29, 1ος όροφος
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Αγία οικογένειά 

του.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-

ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Σχολικός εκφοβισμός.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: κ. Μητροπούλου-Μούρκα Βασιλική, Αν. Κα-

θηγήτρια Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Παναγία: Πρότυπο και στήριγμα κάθε μάνας.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Ευαγγελία Βογιατζή, Καθηγήτρια Θεολο-

γίας
Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Η επίδραση του προτύπου στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: κ. Βασιλική Κώστα, Καθηγήτρια Ιατρικής 

Σχολής Α.Π.Θ.
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Η ανατροφή των παιδιών σύμφωνα με την διδα-

σκαλία της Εκκλησία και της Επιστήμης της Ψυχολογίας.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αλεξία Στεργίου, Ψυχολόγος
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ.
ΘΕΜΑ: Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία και 

πλαίσιο υποστήριξης.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κ. Διονύσιος Διαμαντόπουλος, Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
Υπεύθυνος αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 
1ος όροφος) ομιλητής στους «Ακαδημαϊκούς Διαλόγους» θα 
είναι ο Παν. Αρχιαμνδρίτης π. Θεόφιλος Λεμοντζής, Αρχιερα-
τικός Επίτροπος Καμπανίας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: 
«Η σιωπή του Θεού απέναντι στα αιτήματά μας: Γιατί το Θεός 
δεν μας “ακούει”;». Είσοδος ελεύθερη.

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημό-
σιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό με-
λέτης 251.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατη-
γορίας Έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 
203.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε, 
Απρόβλεπτα, και Αναθεώρηση). Ο κωδικός 
Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006133641 και 
πρόκειται για το έργο με τίτλο ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ’

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV : 45233123-
7 (Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύ-
ουσες οδούς) Κωδικός NUTS: EL 521

3.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημο-
πράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα 
(www.veria.gr). καθώς και μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης του www.promitheus.gov.gr. με 
αναζήτηση στον αρ συστήματος 76318

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυα-
κή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  με 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών την 03/12/2018 ημέρα Δευτέρα και  
ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 09:00 
π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφο-
ρών και ώρα 11:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την  Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύ-
στημα υποβολής της  προσφοράς είναι  με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  για 
κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογι-
σμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α 
του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και οι οικονο-
μικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών 
εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογι-
σμού εκφραζόμενα  σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό (%)  

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονο-
μικοί φορείς ήτοι: 

6. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δρα-
στηριοποιούνται για έργα κατηγορίας Οδοποιί-
ας και που είναι εγκατεστημένα σε:

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

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

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

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

6.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του 
άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που 
η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφα-
λίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογι-
κού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού 
χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. τεσσάρων χιλιάδων εννια-
κοσίων εξήντα ευρώ (4.060,00 ΕΥΡΩ €) και θα 
απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει 
τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για 
διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 03/09/2019. Η αναθέ-
τουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής.

8.Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμ-
μα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 
- 2020» και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με 
ενάριθμο 2018ΣΕ08210003. Το έργο υπόκει-
ται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκα-
ταβολή δε θα χορηγηθεί.

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθε-
σμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες 

10.Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση 
των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 
του Ν.4412/16).

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Βέροιας.

Βέροια, 08 /11/ 2018
Ο  Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»
ΔΡΑΣΗ 4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕ-

ΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 
Π.Α.Α. 2014 -2020

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020 » και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2018ΣΕ08210003

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑ-
ΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Της πράξης :
 ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ’

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος
ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

9:00 μ.μ.
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ 
ΤΟ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 
ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ.Ευχαριστήριο

 του 1ου  ΓΕΛ 
Νάουσας για δωρεά                            
Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους του τέως 

«Εκπαιδευτικού Ομίλου Νάουσας»  κ.κ.  Πανα-
γιωτίδη Παναγιώτη και Μάλιο Κων/νο για την 
ευγενή δωρεά των 250 ευρώ για τις εκπ/κές δρα-
στηριότητες του Σχολείου μας.

Από την Δ/νση
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Νοέμβριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό5-11-2018 μέχρι11-11-
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

ΤηνΚυριακή 4Νοεμβρίου 2018
διεξήχθηη3ηαγωνιστική11ουΔια-
συλλογικούΠρωταθλήματος σκάκι
Παίδων-Κορασίδων Κ.Δ.Μακεδο-
νίας 2018, όπου η νεανική ομάδα
τουΣΟΒΕΡΟΙΑΣαντιμετώπισεμια
απότιςπιοισχυρέςομάδεςτηςΚ.Δ
Μακεδονίας,τηνΠρωταθλήτρια(στα
Π.Ο.Α)Λ.Π.ΦΛΩΡΙΝΑΣ,όμωςήταν
τόσο ισχυρή η ομάδα του ΣΟΒΕ-
ΡΟΙΑΣπουτοαποτέλεσμαμιλάεια-
πόμόνοτουΣΟΒΕΡΟΙΑΣ(4)–(1)
ΛΠΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Στοναγωνιστικόχώρουπήρχεα-
πότηναρχήαισιοδοξίαγιατοαποτέ-
λεσμαμιακαιαμέσωςδύοσκακιέρες
από τις έξι συνολικάπου αγωνίζο-
νταν έκανανπερίπατο και έδωσαν
τους δύο πρώτους βαθμούς στην
Βέροια. Και αυτοί ήταν ο έμπειρος
και καλύτερος έφηβος τηςΒέροιας
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣΜΑΝΩΛΗΣ στην
πρώτησκακιέρα και η ανερχόμενη
δύναμηστογυναικείοσκάκιΠΕΛΑΛΙ-
ΔΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑστηνέκτησκακιέρα.

Στηνσυνεχεία με ισοπαλίαστην
δεύτερησκακιέραοΤΣΙΛΙΔΗΣΧΡΗ-
ΣΤΟΣ έδωσε να καταλάβουν ότι εί-

ναι το μέλλον της Βέροιας και όχι
μόνο,στηντρίτησκακιέραησιωπη-
ρή δύναμη τουΝΑΚΙΣΤΑΓΙΩΡΓΟΥ
ήταναυτήπουέφερεγιαακόμημια
φοράάνετηνίκη,στηντέταρτησκα-
κιέρα οΝΑΚΙΤΣΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣ μά-
χιμοςαπότηναρχήωςτοτέλοςτου
παιχνιδιούέμεινεστηνισοπαλίαπου
από τηναρχήκυνηγούσεοαντίπα-
λοςτου.

Τέλος στην πέμπτη σκακιέρα η
δυναμική και ίσωςη καλύτερηστην
κατηγορία τηςσκακίστριαστηνΚ.Δ
Μακεδονία και όχι μονο ΡΑΦΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ πάλεψε
απότηναρχήέωςτοτέλοςτουπαι-
χνιδιού με την καλύτερη από όλη
την ομάδα τουΛΠΦΛΩΡΙΝΑΣ και
παρόλο τα σκαμπανεβάσματαπου
είχεηπαρτίδαέχασεαπότηνπολύ
έμπειρηαντίπαλοτης.

Ύστερα και από την 3η αγωνι-
στικήησκακιστικήομάδατωννέων
τουΣΟΒΕΡΟΙΑΣσυνεχίζει ναπα-
ραμένει αήττητηστηνδεύτερηθέση
μεστόχοτηνκατάκτησητηςπρώτης
θέσης.

Αήττητηηεφηβικήομάδα
τουΣκακιστικούΟμίλου

ΒΕΡΟΙΑΣ

Φαρμακεία
Παρασκευή 9-11-2018

13:30-17:30ΑΥΓΕΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο
Δημοτικό σχολείο) 23310-
29101

21:00-08:00ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ
3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

6ος ο Πετράκης στο Asian 
Cup του Dubai

6ηκαι7ηθέσηστουςδυοαγώνες
τουΠαγκοσμίουΚυπέλλου

Πολύ καλή εμφάνι-
ση πραγματοποίησε ο
αθλητής τουΑ.Σ. ΑμεΑ
«Εν Σώματι Υγιεί» Βέ-
ροιας Πετράκης Κων-
σταντίνος, στην πρεμιέ-
ρα τωνφετινών αγώνων
Parasnowboard. Οι α-
γώνες διεξήχθησαν το
τριήμερο 6-8Νοεμβρίου
στηνστεγασμένητεχνητή
πίσταSkiDubaiRelative.

6οςστοAsianCup
ΤηνΤρίτη 6Νοέμβρη

διεξήχθηοπρώτοςαγώ-
ναςγια τοAsianCupκαι
οΚωνσταντίνοςκατετάγη
6ος στο Banked Slalom
(οι αθλητές αγωνίζονται
μόνοι, με αντίπαλο το
χρόνο.Σεδύοκούρσες,ο
καλύτεροςχρόνοςλαμβανεταιυπόψη).Μετουςβαθμούςπουσυγκέντρω-
σε,κατάφερεναέχειδικαίωμασυμμετοχήςστουςδύοαγώνεςτουΠαγκο-
σμίουΚυπέλλουπουακολούθησαν.

7οςκαι6οςστοWorldCup
ΤηνΤετάρτη7 και τηνΠέμπτη8Νοέμβρη, διεξήχθησανοι 2 πρώτοι

αγώνεςγιατοΠαγκόσμιοΚύπελλοστηνίδιαπίστα(ParaSnowboardWorld
Cup:Σειράαγώνωνσεδιάφορεςχώρες,όπουοιαγωνιζόμενοιαθλητέςσυ-
γκεντρώνουνβαθμούςγια τηνπαγκόσμιακατάταξη.).Στονπρώτοαγώνα
οΚωνσταντίνοςΠετράκης κατετάγη7ος καισήμερα τοπρωί (8/11)στον
δεύτερο αγώνα της σειράς, κατετάγη 6ος βελτιώνοντας τονπροσωπικό
τουχρόνο.ΟΚωνσταντίνοςαγωνίζεταιστηνκατηγορίαSB-UL(Snowboard
UpperLimb)καιαυτήτηστιγμήβρίσκεταιστην22ηθέσητηςΠαγκόσμιας
Κατάταξης(RankingList).ΣειράτώραέχειησυμμετοχήτουΚωνσταντίνου
στοEuropeanCup/WorldCupπουθαδιεξαχθούνπάλισε τεχνητήπίστα
στοLandgraafτηςΟλλανδίαςτοτριήμερο13-15Νοεμβρίου.

Ηελληνικήαπόστολήεπιστρέφεισήμερατοπρωί(09/11)στηΒέροια.
ΜεεκτίμησηγιατοΔ.Σ.του

Α.Σ.ΑμεΑ«ΕνΣώματιΥγιεί»Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 80 τ.μ. στηΣκύ-
δρα, στον 1ο όροφο,
κοντά στο κέντρο,
πλήρωςανακαινισμέ-
νο,70.000ευρώ.Τηλ.:
6951831687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ράστονΠρομηθέακα-
τοικία 1ου και άνωο-
ρόφουμε2ΔΣΚWCα-
πό40.000έως50.000

ευρώ.Τηλ. επικοινωνί-
ας:6945122583.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ  πω-
λε ί τα ι  κατο ικ ία  75
τ . μ .  σ ε  ο ι κόπεδο
300 τ.μ. Τιμή ευκαι-

ρίας 24.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ελλη-
νικό ρεστοράν στο
Ρέγκεσμπουργκ, πε-
ριοχή Βαυαρίας Γερ-
μανίας, σε λειτουργία
36 χρόνια με σταθε-
ρή πελατεία και το ί-
διο αφεντικό. Τηλ.:

004994011339 από
9.30π.μ.-2.00μ.μ.&
4.00μ.μ.-11.00μ.μ.

ΔΙΔΕΤΑΙ  επιχε ί -
ρ ηση  κ ε ρδοφόρα

λόγω σύνταξης σε
καλή τμή. Κάθε έ-
λεγχος δεκτός.Μεσι-
τικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
2331068080&6973
735020.

Ε Υ ΚΑ Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγρο-
τεμάχιο με δέ-
ντρα7ετώνπυ-
κνής φύτευσης
στην ΠαλιάΛυ-
κογιάννη. Τηλ.:
6944 693222 κ.
Άγγελος.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλε ί τα ι  γκαρ-
σονιέρα στην οδό
Πολυζωΐδη,  κο-
ντά στην Πλατεία
Ωρολογίου. Τιμή
ευκαιρίας.  Τηλ.:
6949981810.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρα-
φείο  κεντρικότατο
20τ.μ.(κατάλληλο
καιγιαεπέπνδυση
απόδοσης 12%
ετησίως τουλάχι-
στον), πλήρως ε-
ξοπλισμένο και α-
νακαινισμένο.Τηλ.
6977628426.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:Διαμέρισμα90 τ.μ. (ημιό-
ροφος)στηνοδοΑνοίξεωςέναντιπάρκουΑγ.
Αναργύρων, γωνιακό, φωτεινό με θέα στον
κάμπο,πλήρωςανακαινισμένο,αυτόνομηθέρ-
μανση,A/C, κατάλληλα διαμορφωμένο για
επαγγελματική στέγη, 1 δωμάτιο, 1 ενιαίος
πολύς μεγάλος χώρος, χωλ, μπάνιο, κουζί-
να εξοπλισμένη, μπαλκόνι περιμετρικά του
διαμερίσματος, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ.
επικοινωνίας:6948744632,6976769046 (α-
πόγευμα18.00-20.30).
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-
ρισμαμεδωμάτιο,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,υπνοδωμά-
τιο, αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα κοντά

στοΒυζαντινόΜουσείο.Κος
Δημήτρης6973551477.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ11ενοικιά-
ζεταιδιαμέρισμαισόγειο,51
τ.μ.,ΔΣΚΧWC.Τηλ.:23310
65745&6976688462.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρο-

λόγος και μηχανικός
αυτοκινήτων, βοηθός
μηχανικού από συ-
νεργε ίο στη Βέροια
και οδηγόςΤΑΞΙ. Τηλ.:
2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώ-
ληςγια εργαστήριοκρε-
άτων. Πληροφορίες κ.
Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ερ-
γάτες για το συσκευ-
αστήριο Τυροκομι-
κών  TRONIK  στο
Μακροχώρι Βέροιας.
Τηλ.:2331070401.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια
ολιγόωρηφροντίδαηλι-
κιωμένηςμε κατάκλιση
στις Βαρβάρες. Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία«ε-
σωτερική» γιαφύλαξη
ηλικιωμένης μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενης,
1 ρεπό την εδομάδα,
550 ευρώ.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6995706651.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23423ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέραStudio18τ.μ.,κομπλέεπιπλωμένη
καιμεηλεκτρικέςσυσκευές,κατασκευή75,σε
ημιόροφο,ανακαινισμένηεκβάθρων,άψογα
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής,
ατομικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκαικλι-
ματιστικό,  ενοίκιομόνο130€.Από10/11/18
διαθέσιμη.

Κωδ:23788ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Γκαρσονιέρα28
τ.μ.,κατασκευή1980,1υ/δ,Ισόγειο,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,ανακαινισμένομερικώς,σεκαλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,επιπλωμένομερικώς,μεμεγά-
ληβεράντα,γωνιακό,χωρίςκοινόχρηστα ,σε
πολύκαλήτιμήμόνο130€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα35τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος, 2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατά-
σταση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζά-
μια,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμε
μίαντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζε-
ταιμίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα
1ουορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχι-
σμένηντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλι-
ματιστικάInverterκαιηπόρταΘωρακισμένη,
σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο180€.
Θαείναιελεύθεροαπό1/11/2018.

κωδ.24224ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Ανακαινισμένη
καιβαμμένηγκαρσονιέρα40τ.μ.,κατασκευή
1972,1υ/δ,κουζίνακαιμπάνιο,3οςόροφος,
μεκαινούργιακουζίνακαικαινούργιομπάνιο,
επίσηςκαινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια, έχειατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικά inverterκαιμεθερμοπρόσοψη,σε
πολύκαλήτιμή,μόνο160€.

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

Κωδ.115887ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75τ.μ.,καθ.88τ.μμικτάκατασκευή2001,2
υ/δ,1οςόροφος,νεόδμητοδιαμέρισμα ,σε
πολύκαλήκατάσταση,καινούργιααλουμινί-
ουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,καλαίσθητο,
ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες ,μεαπο-
θήκηστουπόγειοκαιπολύλίγακοινόχρηστα.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,μοναδικήευκαιρία,μόνο240€.

Κωδ.105752ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,Διαμέρισμα
75 τ.μ., κατασκευή77,1υ/δ,1οςόροφος,
πρόκειταιγιαμέτριακατασκευήμεξύλινακου-
φώματακαιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
ενεργειακήςκλάσηςΕ ,έχεικουζίναανεξάρ-
τητηκαιμεγάλη,είναιχωρίςανελκυστήρακαι
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας,ενοίκιο170€,

ελάχιστακοινόχρηστα.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένη
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη ,
Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-

ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,μελίγαέπιπλαενοίκιο
140€.

Κωδ.24369ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
80τ.μ.,καθ.και92τ.μ.μικτά,κατασκευή1991,
2χώροι ,1οςόροφος,μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,σεεξαι-
ρετικήκατάστασηκαισεπολυκατοικίααξιώσε-
ων,διαθέτειατομικήθέρμανσημεκλιματιστικά
καιανελκυστήρακαινούργιο, ευρίσκεταισε
προνομιακή τοποθεσίακαιμάλισταυψηλής
προβολής,300€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24514 -ΔΕΗκοντάΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙκατάαποκλειστικότηταγραφείανεόδμη-
τασυνολικήςεπιφάνειας185τ.μ.1ουορ..και

πάνωσεκεντρικόδρόμο .Είναικατασκευα-
σμένατο2010καιδιαθέτουνθέρμανσηΑτο-
μικήμεΠετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Πόρτα
ΘωρακισμένηκαιΑποθήκη.Μίσθωμα500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-

τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινί-
ου.Ενοίκιομόνο 150€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24142-Αγγελοχώριστοκέντροτου
χωριούΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας48τ.μ.
ισόγειο.,μεενοίκιοπολύφθηνόμόνο100€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24192-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταέναπολύωραίοΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας83τ.μ. Ισόγειο,
μαζίμεπατάριεπιπλέον65τ.μ.αξιοποιήσιμο
καιέναWCστο ισόγειο.Διαθέτειπολύμεγά-
ληβιτρίνα και ηλιόλουστουςχώρους.Είναι
κατασκευασμένοτο1980,σεμεγάλοεμπορι-
κόδρόμοκαισεσημείομεγάληςπροβολής,
ζητούμενοτίμημαμόνο480€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24288-ΚΑΛΛΙΘΕΑδιατίθεταιπρος
μίσθωσηκατάαποκλειστικότητακατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.ισόγειο,μεμεγά-
ληβιτρίνακαιπολύεύλογομίσθωματα400€.

Κωδ: 24231 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημααποτελούμενοαπό Ισόγειο350
τ.μ.υπόγειο400τ.μ.περ.και300τ.μ.πατάρι
,συνολικήςεπιφάνειας1050τ.μ..Είναικατα-
σκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια-Τιμή:6.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545 -ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου καινούργια , έχει ανελκυστήρα,
πάρκινγκπυλωτής και μίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσης και ηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή: 58.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14403ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Διαμέρισμα
114τ.μ.,κατασκευή2004,3υ/δ,2οςόροφος
, ηθέση τουσπάνια καιμοναδική , με εκ-
πληκτικήθέαστονκάμποτηςΒέροιας ,κα-
λοδιατηρημένο, γωνιακό καιπολύφωτεινό
διαμέρισμα,αλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια, ατομική θέρμανσημε υπέρυθρες ,
ενεργειακήςκλάσηςΔ,διαθέτειγωνιακότζάκι
,BBQκαιένακλειστόγκαράζ,τιμήκομπλέ
από99.000€. τώρα85,000€ Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.14052 ΠωλείταιΜονοκατοικίασε

εξαιρετικάκαλήκατάστασηστονΣταυρόΗμα-
θίαςμεγέθους94τ.μ.καθαράμε3δσκ2wcμε
βεράνταωραίακαικήπο1800τ.μ.μεαποθήκη
60 τ.μ.περίπουκαιπαραδοσιακόφούρνο .
Όλατακτοποιημένακαινόμιμα.Τιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα70.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
η τρίαοροφοδιαμερίσματαμε111 τ.μ. καθ.
τοκαθένακαισεοικόπεδο560 τ.μ.μεσ/δ
1,2,κατασκευή1985,τοκαθέναμε3υ/δκαι
2μπάνια , βλέπεισεανοιχτωσιά καιπρο-
σφέρεταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύο
δυνατότητεςθέρμανσης ,πρώτον ατομική
θέρμανσημε ξυλολέβηταηαυτόνομηθέρ-

μανσηπετρελαίουμεωρομετρητές,ενεργεια-
κήςκλάσηςΔ ,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαι
ντουλάπεςπαντού,είναιχωρίςανελκυστήρα
καιμετρίαparking,ένακλειστόκαιδύοανοι-
χτά διαθέτειμίαπολύμεγάληκοινόχρηστη
αυλήγιαλαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο
320.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο6.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:55.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ι-

σόγειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000
τ.μ.,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέ-
ροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,
ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαι-
ρετικόσημείο ,είναικατάλληλοκαιγιαάλλες
χρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμη-
λήτιμή,πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο90.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείται χωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση 4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρι-
κό,κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία,Πληροφορίες μόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ 13694 ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο
7.5χιλ.Πωλείται χωραφοοικόπεδο 12.000
τ.μ.,γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,σε τιμήπράγματι χαμηλή,μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.14194Πανόραμαπωλείταιοικόπε-

δο320τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμοστημέση
περίπουκατάλληλογιαΒίλλα,βλέπειόλοτον
κάμπο,άκλειστοκυριολεκτικά,τιμή55.000€.

Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας386 τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576 τ.μ.,πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώς επικλινές καισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισε δύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα , τιμή
100.000€,

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.12957ΤΣΕΡΜΕΝΙ, κάτωαπό την

πλατείαπροςτονκαταρράκτη,πωλείταικλει-
στόΠάρκινγκ16τ.μ.,μόνο7.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΜΟΝΟΓΙΑΤΥΧΕΡΟΥΣ
Κωδ:14363 -ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.000€.

κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο218
τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία ,ευκαιρίαγια
μεγάληυπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο,
σχεδόνχαρίζεται,σε τιμήπράγματιχαμηλή
μόνο10.000€

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
39.000€.

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.

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.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  τεχνίτης
οχημάτων με προϋπη-
ρεσίαγια εργασίασεσυ-
νεργείοστηΒέροια.Τηλ.:
6977425077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έως

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

849305.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, χω-

ρίςοικογενειακέςήάλλες
υποχρεώσεις για να ερ-
γασθεί σε κουζίνα εστια-
τορίουστηΓερμανία.Μι-
σθός,ασφάλιση,διαμονή
και διατροφή.Τηλ.: 6972
816816.
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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 νοση-
λεύτριαζητάεργασία
σειατρείοτηςΒέροι-
ας ή της Νάουσας.
Πληρ. τηλ.: 6970
123208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.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.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ2ΔΣ-Κπάρκιγκ,καινουριο75000€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3ος95τ.μδιαμπερές45000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μ20ετιαςεπαγ.στεγη40000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ+παρκιγκΘεα,καινουριο170000€
ΚΕΝΤΡΟΜονοκατ.90τ.μτου200675000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μμε3ΔΣΚτου75΄μεασαν.45000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα,85τ.μχωριςας.μεΑ.Θ35000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκ.διατ.100τ.μσεοικ190τ.μ
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,επαγ.69000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογ.75τ.μχρήζειανακαιν.20000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ35000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100Τ.Μ+καταστ.100τ.μ+οικ250090000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42Τ.Μανωγειολουξ,24000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ1ΔΣ-ΚΗμ/πλωμενο.1ος200€
ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ΔΚWCομορφο,επιπλωμενο150€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞ,ανακαιν.2018.Α.Θ1ΔΣΚWC1800€
ΚΕΝΤΡΟΛΟΥΞανακ.20181ΔΣΚW.50τ.μ230€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ4οςρετιρεΧ.Θμεασανς.220€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκατω1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΑΠΑΚΙΑ3ΔΣΚ+ΠΑΡΚΙΓΚελευθ.20/11καιν.350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκο-
γιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικά
χαμηλέςτιμες.
ΚΑΒΑΚΙΑ7800τ.μσεκαληθεσηΕΥΚΑΙΡΙΑ49.000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρ-
τεσιανο13000€
ΣΥΚΙΕΣΑγ.Γεωργιου35στρ.χερσο60000€

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλεττο16στρστηναασφαλτοσο-
βαρεςπροτασεις
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ20στρ.Ροδακ+πομονα45000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ41στρμεροδακινακακτινιδια.120000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,25000€
ΣΤΑΥΡΟΣδευτεροαπόασφαλτο14στρ.2500€τοστρεμμα
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ12στρ.2200€τοστρεμμα
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.ροδακινα+πομονα+μπεκ.2800
τοστρέμμα
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεττρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο12000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ45τ.μγιαΙατειο1οςμεασανσερ40000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό25ως1500
τ.μαπό50εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλη-
σιονΠιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣεισογειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημαεξαιρετικηθεση60+60υπογειο1200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτασεις
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΚαφεσελειτουργια1000€ενοικιοτοκα-
ταστημασκετο
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος
50τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε.ζη-
τάγιατοεργοστάσιότης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης:

1)ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜεγνώσειςΒιομηχανικώνεγκατα-
στάσεων,Βιομηχανικούαυτοματισμού,πίνακες–κυκλώματακαι
γνώσηΑγγλικών.

2)ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗγιατοτμήμαπαραγωγής
Και για τις δυο θέσεις απαραίτητο το ενδιαφέρον για

τηδουλειάκαιπνεύμασυνεργασίας.Ανάλογηεμπειρίαθα
ληφθείυπόψη.Βιογραφικάσημειώματαμπορούννααπο-
σταλούν(μεαναφοράστηθέση)στο:

Fax: 23330 27806 και, e-mail: info@almifoods.gr,
Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από γνωστή εταιρεία μεταφορών ζητείται λο-

γίστρια με άριστη γνώση υπολογιστικώνπρο-
γραμμάτων και αποθήκης εμπορευμάτων για
μόνιμη εργασία, θαπροτιμηθεί εμπειρία. Βιο-
γραφικόμεραντεβούστοτηλ.6937226565.
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ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΕλληνίδακαλοσυνάτη,πο-

λύ φτωχιά, πεπειραμένη, με άριστες
συστάσεις, ζητά δουλειά για φύλαξη
ηλικιωμένων, για καθαριότητα μα-
γαζιών και σκάλες οικοδομών. Τηλ.:
6972410205.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία, ως
εσωτερική, για φροντίδα ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6993678697.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτοςΤΕΙ, α-
ναλαμβάνει περιποίηση και φύλαξη
αρρώστων ή ηλικιωμένων κατ’ οίκον.
Τηλ.:2331025520&6948798051.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηνπεριποίηση
γερόντων, γιαπρωί ή για απόγευμα,
καθαριότητασπιτιών, γραφείων, σκά-
λες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτοςΑΠΘ,

μεμεταπτυχιακέςσπουδέςστηνΕιδική
Αγωγήκαιμαθησιακέςδυσκολίες,πα-
ραδίδειμαθήματαΜαθηματικών,Φυσι-
κής&ΧημείαςσεμαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου.Τηλ.:6978003217.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ του Παιδαγωγικού
ΤμήματοςΔημοτικήςΕκπαίδευσης του
ΠανεπιστημίουΘεσσαλίας,αναλαμβάνει
τηνπροετοιμασία και μελέτημαθητών
τουΔημοτικού.Αναλαμβάνεται, επίσης,
ηφύλαξηκαιδημιουργικήαπασχόληση
παιδιώνπροσχολικήςκαισχολικήςηλικί-
ας.Τηλ.:6981843099.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητέςΛυ-

κείου.Τηλ.:6972334522.
ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή ε-

μπειρία και εξειδίκευση στις
μαθησιακές δυσκολίες καθώς
και κάτοχοςάδειας διδασκαλί-
αςαγγλικώνπαραδίδει
μαθήματα ελληνικών
καιαγγλικώνσεμαθη-
τές δημοτικού και γυ-
μνασίου. Τιμές πολύ
προσιτές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6980973819.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φρα-

γκόκοτες,κότεςχωριά-
τικες,άγριεςκαιήμερες
πάπιες,χήνεςστηΜέ-
σηΗμαθίας.Τηλ.:6946
287771κ.Κώστας.

Π Ω ΛΟ Υ Ν ΤΑ Ι :
πλήρες φοιτητ ικό
δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο
ρούχων45άρι, διπλή
ντουλάπα, καναπές
πουγίνεταιδιπλόκρε-
βάτι, γραφείομε λευ-
κότζάμιαμμοβολήκαι
συρταριέραγραφείου.
Τηλ.:6978335129.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπι-

πλαγραφειου,σαλόνιSATOμπλε,4καρέκλες,τρα-
πέζι, τραπεζάκι, τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέψεων,
ντουλάπαμεκλειδαριά (κερασί), ντουλάπα-ράφια
(μελί),καναπέδες,όλασεάριστηκατάσταση.Τηλ.:
2331021210,Κιν.:6978004183.

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
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74 τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,
έχει2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης
40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλαίτειαχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000
ευρώ.

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.

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
-ΜΕΓΑΛΗΕΥΚΑΙΡΙΑ:Πωλείταικετρικότατο

διόροφοκατάστημα,70τ.μ.μεμεγάληπρό-
σοψη,ΜΟΝΟ75.000ευρώ.

-ΣΧΕΔΟΝΤΖΑΜΠΑ:Διαμέρισμα60τ.μ.με
2ΔΣΚWC,διαμπερές,πλήρωςανακαινισμέ-
νο,μεακριβάυλικά,33.000ευρώ.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από βιοτεχνία επίπλων: 1) κοπέλα με
πτυχίοΗ/Υ για νααναλάβει τη διαχείριση του site της
εταιρίας, 2) κοπέλαμε γνώσεις κοπτικής και ραπτικής.
Αποστολή βιογραφικών: souvatzoglou@hotmail.com.
Τηλ.:2333091010.



Ψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια από όλα τα 
κόμματα, πλην της Χρυσής Αυγής που δήλωσε 
«παρών», η τροπολογία που προβλέπει την 
εφάπαξ καταβολή αναδρομικών σε ένστολους, 
δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, γιατρούς ΕΣΥ 
και μέλη των Κρατικών Ορχηστρών και της Λυ-
ρικής Σκηνής.

Η τροπολογία είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Εργασίας, για την ενσωμά-
τωση στην ελληνική νομοθεσία της κοινοτικής 
οδηγίας για τις ελάχιστες προϋποθέσεις για 
προαγωγή κινητικότητας εργαζομένων μεταξύ 
των κρατών μελών με τη βελτίωση απόκτησης 
και διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματι-
κής συνταξιοδότησης.

 «Η καθαρή έξοδος της χώρας από τα μνη-
μόνια σηματοδοτοτεί τις δυνατότητές μας να 
περάσουμε σε άλλη εποχή… Η απόφαση του 
ΣτΕ δεν αποτελεί κανονιστική υποχρέωση αλ-
λά είναι ηθική μας υποχρέωση όταν υπάρχει 
η δυνατότητα να αποκαθιστούμε τις πληγές 

που δημιουργήσατε τα προηγούμενα χρόνια», 
τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στην 
ομιλία του.

Για εμπαιγμό κάνουν λόγο οι ένστολοι
Για εμπαιγμό και κοροϊδία έκαναν λόγο οι 

ένστολοι αναφορικά με την ψήφιση της τροπο-
λογίας από την Βουλή για τα αναδρομικά.

Μάλιστα, με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟ-
ΜΕΝΣ), κάλεσε τους αρμόδιους να απαντή-
σουν, πριν από την ψήφιση της τροπολογίας, 
σε τέσσερα ερωτήματα:

- Αληθεύει, ότι κόβεται  μια για πάντα το δι-
καίωμα στα δώρα μας?

- Αληθεύει, ότι δεν επιστρέφουν οι μισθοί 
μας στα επίπεδα τους 2012?

- Αληθεύει, ότι δεν θα πληρωθούμε  τα νυ-
χτερινά μας?

-. Αληθεύει ότι μας κόβουν μία διετία ανα-
δρομικών?

«Όλα αυτά αποτελούν την βάση της εργασί-
ας μας και της καθημερινής μας αγωνίας.

Αποτελούν τον αγώνα 
των οικογενειών μας.

Η ΠΟΜΕΝΣ απο τον 
Μάιο 2017 τα είχε διατυ-
μπανίσει προς όλες τις 
κατευθύνσεις.

Με την τελευταία δε 
ανακοίνωση, έχει ενημε-
ρώσει ποιοι ήταν υπέρ 
του νέου μισθολογίου 
επισημαίνοντας οτι οι 
στρατιωτικοί δεν θα δε-
χθούν άλλον εμπαιγμό.

Η ΠΟΜΕΝΣ καλεί σε 
εγρήγορση όλους τους 
συναδέλφους, για συ-
μπόρευση, απομονώνο-
ντας φωνές, αυτόκλητων 
εκπροσώπων, που απο-
δεδειγμένα πλέον παρα-
πληροφορούν τους εν 
ενεργεία Στρατιωτικούς», 
αναφέρει η ανακοίνωσή 
τους.

P Ο τα πανθ’ ο-
ρά, πλέον θα ορά τα 
μισά…

 
P Ελπίζω φέτος 

να μην δικαιούμαστε 
και τα μισά μελομα-
κάρονα.

 
P Και τι σόι κλή-

ρος θα είναι αν μείνει 
άκληρος.

 
P Ο κοντός ψαλμός του Ιερώνυμου με 

τον Αλέξη, στο ιερό βήμα έγινε εξάψαλμος.
 
P Βλέπω τους κληρικούς στο εξής με τον 

σταυρό στο πόδι.
 
P Αυτόν τον χειμώνα στους δρόμους 

θα φορεθεί πολύ το ράσο.
 
P Συναινετικό διαζύγιο έχω δει. Συναινετι-

κό γάμο, όχι ακόμη.
 
P Διαζύγιο κράτους-εκκλησίας, ωστό-

σο θα συνεχίσουν να είναι μαζί για τα παι-

διά.
 
P Το κράτος πήρε διαζύγιο από την εκ-

κλησία. Με το καλό τώρα να πάρει κι από τους 
Γερμανούς.

 
P Με το διαζύγιο, λέει, απελευθερώνο-

νται 10.000 θέσεις στο δημόσιο. Πες το ντε!
 
P Πάλης ξεκίνημα, νέες προσλήψεις.
 
P Ως όπιο του λαού…
 
P Αυτοί έχουν ξεπεράσει και το ΠαΣοΚ 

στα καλύτερά του χρόνια παιδιά.

 
P Κάτι σαν 

τον μαθητή που 
βάζει γυαλιά στον 
δάσκαλο.

 
P Στο πλαί-

σιο μιας καλύτερης 
προσέγγισης κρά-
τους-εκκλησίας, θα 
έπρεπε κανονικά 
κάθε γιορτή να είναι 
αργία.

 
P  Όταν το 

κράτος μειώνει το 
χρέος κατά 120 δις. 
κουρεύοντας με το 
PSI τα ταμεία που 
το ίδιο επιδοτεί, 
είναι καταστροφή. 
Όταν βγάζει τους 
παπάδες από το 
δημόσιο και ανα-
λαμβάνει τη μισθο-
δοσία τους εις το διηνεκές, είναι ιστορική 
επιτυχία.

 
P Και:
 
Ο γιατρός κάνει την καθιερωμένη επίσκεψη 

στον ασθενή του στο νοσοκομείο και του λέει:
-Κινδυνεύεις από παράλυση…
-Γενική παράλυση; ρωτάει έντρομος ο ασθε-

νής.
-Όχι, μόνο από τη δεξιά πλευρά…
Ο άρρωστος κινείται κάτω από τα σκεπά-

σματα, χώνει το χέρι του στο εσώρουχό του και 
φαίνεται  ότι προσπαθεί να τραβήξει το μόριό 
του προς τα αριστερά.

-Μα τι κάνετε εκεί; ρωτάει έκπληκτος ο για-
τρός.

-Σώζω ό,τι μπορώ γιατρέ μου!
K.Π.
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CMYK

Ψηφίστηκαν από όλα τα κόμματα, 
πλην της Χρυσής Αυγής, τα αναδρομικά!


	091118f
	091118g
	091118f
	091118g
	091118f
	091118g
	091118f

