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Με δύο υποψήφιους οι χθεσινές εκλογές
Ο Μιχάλης Ζορπίδης 

εκλέχθηκε πρώτος πρόεδρος 
του Περιφερειακού 

Επιμελητηρίου Κ. Μακεδονίας

Με 22 ψήφους έναντι 8 του έτερου 
υποψήφιου Γιώργου Μπίκα
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PΕγκρίθηκε τρις, δια βοής, το ψήφισμα για δημοψήφισμα
PΕπόμενη συγκέντρωση στις 30 Ιουλίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
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σήμερα στο Θέατρο 
Άλσους της Βέροιας
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Οι συλλαλητηριακές 
αναποδιές της Ημαθίας

  Τελικά τα συλλαλητήρια στην περιοχή μας είναι 
γεμάτα αγωνία και σασπένς. Μετά από διαβουλεύσεις 
πραγματοποιήθηκε το χθεσινό συλλαλητήριο στη 
Βεργίνα, αφού μετά την αρχική ανακοίνωση οριστικής 
αναβολής λόγω κακοκαιρίας, όταν βγήκε ο ήλιος 
ανάγκασε την οργανωτική επιτροπή να επανέλθει 
με νεότερη ανακοίνωση και να καλέσει εκ νέου 
τον κόσμο στη Βεργίνα. Να θυμίσουμε ότι και στο 
προηγούμενο συλλαλητήριο της πλατείας Ωρολογίου, 
μέχρι τελευταία στιγμή η Βέροια ήταν εκτός του χάρτη 
των συλλαλητηρίων, ωστόσο με παρεμβάσεις, έκτακτο 
δημοτικό συμβούλιο και αγώνα δρόμου μιάμισης ημέρας 
τελικά πραγματοποιήθηκε! Σε τέτοιου είδους πάντως 
διοργανώσεις καλό είναι να υπάρχει καλύτερη διαχείριση 
και πρόβλεψη για πιθανά προβλήματα, για να μην 
διακυβεύεται η τύχη τους. Ίσως το ενδεχόμενο άνοιγμα 
από τους διοργανωτές σε μεγάλους επαγγελματικούς 
και επιστημονικούς φορείς, θα μπορούσε να προσδώσει 
επιπλέον δυναμική και εμπειρία που σίγουρα εκ του 
αποτελέσματος χρειάζεται. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα 
τριτώσουν οι συλλαλητηριακές αναποδιές, αφού στις 30 
Ιουλίου ανακοινώθηκε συλλαλητήριο στην Αλεξάνδρεια.
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Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 54 μαρτύρων

Βραβείο στον Αστροφυσικό
της Νάουσας Χαρ. Τομπουλίδη

Σε τελετή βράβευσηςπου έγινε στοΑμφιθέατροΟικονο-
μικούΤμήματος τουΠανεπιστημίουΘεσσαλίας, το Σάββατο
7 Ιουλίου 2018, βραβεύτηκε ο αστροφυσικός ΧαρίτωνΤο-
μπουλίδης,πρόεδροςτουΠαραρτήματοςΝάουσας, απότην
ΕταιρείαΑστρονομίαςκαιΔιαστήματοςΒόλου,σαν«Έλληνας
ΕρασιτέχνηςΑστρονόμος2017».Στονδιδάκτορααστροφυσικό
απονεμήθηκε τιμητικόδίπλωμα, τιμητικήπλακέτακαι επιταγή
από τον αστροφυσικό, ομότιμο καθηγητή τουΑριστοτελείου
ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης κ. ΙωάννηΣειραδάκη.Η βρά-
βευσηαυτήέκλεινετηνετήσιαγιορτήαστρονομίαςεπίτηλήξει
της σχολικής χρονιάς 2017- 2018, με βραβεύσεις μαθητών
πουδιακρίθηκανσεΠανελλήνιουςδιαγωνισμούςαστρονομίας.

MΤελικάοκαιρόςβοήθησε την«Μακεδονία»καιμετά
την καταιγίδα,ψιλοβγήκε ο «ήλιος»στη…Βεργίνα.Μόνο
που είχε ήδηανακοινωθεί η αναβολή τουσυλλαλητηρίου
καιπολύςκόσμοςαπογοητευμένοςγύρισεστοσπίτιτου…
Στην επόμενη ανακοίνωση ότι τελικά θα γίνει η συγκέ-
ντρωση,ναιμενανταποκρίθηκεαρκετόςκόσμος,αλλάκαι
κάποιοι δενπρόλαβαννα τοπληροφορηθούνκαι έμειναν
στην…αναβολή.
MΚατάταάλλα,μεγάληησυμμετοχήτουκλήρου,για

λόγουςπουεξήγησεαναλυτικάοΜητροπολίτης,απαντώ-
ντας σε ερωτήματα, τύπου «τί ανακατεύεται η Εκκλησία
σταθέματατουυπουργείουΕξωτερικών»…
MΑπόπαρουσίες, εθεάθησαν (και ναμηνπαρεξηγη-

θούνόσουςδενείδαμεστοπλήθος),οπεριφερειάρχηςΑπ.
Τζιτζικώστας,οδήμαρχοςΒέροιαςΚ.Βοργιαζίδης,οαντι-
περιφερειάρχηςΚ.Καλαϊτζίδης,περιφερειακοί σύμβουλοι
καιδημοτικοίσύμβουλοι,οδικηγόροςκαιπολιτευτήςΤάσος
Μπαρτζώκαςαγκαλιάμε τονμικρόγιο του,καθώςκαι εκ-

πρόσωποι τουΕπιμελητηρίου και όλων τωνφορέωνπου
στήριξαντηδιοργάνωση.
MΠαρώνεπίσηςκαιοπρώηνυπουργόςδημόσιαςτά-

ξηςΣτέλιοςΠαπαθεμελής.
MΠαρών και βουλευτής της ΧρυσήςΑυγής Γιάννης

Λαγός.
MΔεν μπορούμε να αγνοήσουμε επίσης, τη δυσαρέ-

σκεια του κόσμου και τουπλήθους,που εκφράστηκε με
τογνωστό«ουουου»όταναναφερότανστομικρόφωνοτο
όνομακαιηπαρουσίαπροσώπωντηςαυτοδιοίκησηςστο
συλλαλητήριο.
MΕπόμενο ραντεβού, στο τέλος Ιουλίου, στοσυλλα-

λητήριο που θα διοργανωθεί στηνΑλεξάνδρεια (Γιδάς)
Ημαθίας.
MΚαικατάτις10.00τοβράδυ,οπαλμόςτηςΒεργίνας,

έφτασε μέχρι το κέντρο της Βέροιας, με κομβόϊ Ι.Χ. με
Ελληνικές σημαίες έξωαπό ταπαράθυραπουπέρασαν
κορνάροντας,απότουςκεντρικούςδρόμουςτηςΒέροιας.

...καιαυτά,απότοχθεσινόσυλλαλητήριο
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Πολλαπλά τα μηνύματα στο χθεσινό συλλαλλητήριο 

«Όλες οι πέτρες και τα μάρμαρα της Βεργίνας 
μιλούν για την Μακεδονία και την Ελλάδα»

-Παλλαϊκό αίτημα για δημοψήφισμα
-Στις 30 Ιουλίου συγκέντρωση και στην Αλεξάνδρεια

Με δύο υποψήφιους οι χθεσινές εκλογές
Ο Μιχάλης Ζορπίδης εκλέχθηκε πρώτος πρόεδρος 

του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας
Με 22 ψήφους έναντι 8 του έτερου υποψήφιου Γιώργου Μπίκα

«Εδώ σ’ αυτό τον τόπο, στην Βεργίνα, ακόμα και οι πέτρες και τα 
μάρμαρα μιλούν για τη Μακεδονία και την Ελλάδα... Εδώ, δεν ήρθαμε 
για να μετρηθούμε, δεν είναι θέμα μαθηματικών και αριθμητικό, είναι 
θέμα δικαίου και πατρίδας» τόνισε μεταξύ άλλων ο κεντρικός ομιλητής 
Φάνης Μαλκίδης  του χθεσινού συλλαλλητηρίου, που τελικά κατόρθωσε 
να γίνει παρά την έντονη βροχή που έπεσε λίγη ώρα πριν.

Ο κόσμος προσήλθε αθρόα στην πλατεία της Βεργίνας, παρά την 
ανακοίνωση αναβολής του συλλαλλητηρίου κατά τις 5.30 το απόγευμα.
Βλέποντας όμως την βελτίωση του καιρού μια ώρα αργότερα, ήρθε νέα 
ανακοίνωση για την πραγματοποίηση τελικά του συλλαλλητηρίου. Χιλιά-
δες κόσμου συγκεντρώθηκε στην καρδιά της Μακεδονίας στέλνοντας το 
μήνυμα, ότι Μακδονία είναι Ελληνισμός, είναι έννοιες ταυτόσημες που 
δεν παραδίδονται σε κανέναν. «Είναι αυτονόητο ότι η πατρίδα μας δεν 
διαμελίζεται, δεν τεμαχίζεται, είναι μια και ενιαία, απο την Κύπρο μέχρι 
τη Θράκη» τονίστηκε.

Για την ανάμειξη της Εκκλησίας και των παπάδων στην «εξωτερική» 
πολιτική, απάντησε ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων και παίρνοντας 
τον λόγο, έθεσε ερωτήματα, όπως: «Οι παπάδες και οι δεσπότες δεν εί-
ναι Έλληνες πολίτες; Δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με 
κάθε άλλο πολίτη; Ποιος μας αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα;» ανέφερε, 
υπογραμμίζοντας ότι ο κλήρος αγαπάει τον τόπο και το έχει εμπράκτως 
αποδείξει, στην ιστορία.

Μετά τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς συλλόγων αλλά και πολιτικών 
προσώπων που μεταφέρθηκαν από το μικρόφωνο, διαβάστηκε το ψή-
φισμα της συγκέντρωσης με το οποίο ζητείται να εκφραστεί ο ελληνικός 
λαός για το θέμα της Μακεδονίας με δημοψήφισμα.

Το ψήφισμα ομόφωνα έγινε αποδεκτό από το πλήθος του κόσμου, 
και με το τραγούδι της ξακουστής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η συγκέ-
ντρωση, αλλά δεν έληξε, αφού οι σύλλογοι, έστησαν χορούς ο καθένας 
και όλοι μαζί στους δρόμους της Βεργίνας.

Κλείνοντας, ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε ότι η επόμενη συγκέντρω-
ση θα γίνει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στις 30 Ιουλίου.

Με δύο υποψήφιους, για την Προεδρία του Συμβουλίου του Περι-
φερειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, τον  Πρόεδρο του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλη Ζορπίδη και τον 
Γιώργο Μπίκα, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, πραγματοποιή-
θηκαν χθες το απόγευμα (στις 7.00) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης, οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου προέδρου του  
νέου θεσμού των Περιφερειακών Επιμελητηριακών  Συμβουλίων, που 
έχουν ως αποστολή, τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων 
της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρρο-
πης περιφερειακής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Ζορπίδης, με 
22 ψήφους ,έναντι 8 του Γιώργου Μπίκα.

Στη διαδικασία συμμετείχαν, ως εκλογικό σώμα, τα 31 μέλη  που 
ψηφίστηκαν από τα εννέα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή οι Προέδροι και 22 μέλη από τα διοικητικά 
τους συμβούλια.

Τις εκλογές, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο διενεργεί το μεγαλύτερο 
σε αριθμό μελών Επιμελητήριο της Περιφέρειας, που είναι το Επαγγελ-
ματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Πάντως, για το νέο θεσμό έχουν ήδη εκφραστεί επιφυλάξεις για την 
αποτελεσματικότητά του. 

Πώς θα λειτουργούν τα Περιφερειακά 
Επιμελητηριακά Συμβούλια

Τι  ορίζει όμως ο νόμος σχετικά με τα νέα δεδομένα και τον νέο τρό-
πο λειτουργίας του Θεσμούς: -Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 25, σε κά-
θε Περιφέρεια, συνίσταται Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, επί 
του οποίου ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική 
εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων του. Σε αυτό συμμετέ-
χουν όλα τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας.

- Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή 
τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με 
βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής 
ανάπτυξης.

- Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ασκεί ιδίως τις εξής 
αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις προς τον Περιφερειάρχη σχετικά με την κα-

τάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς 
και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας. Οι 
συγκεκριμένες προτάσεις συζητούνται σε ειδική συνεδρίαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, πριν την ολοκλήρωση της κατάρτισης των εν 
λόγω προγραμμάτων, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς. καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με 
στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η υποβολή 
της τεκμηριωμένης εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί 
προϋπόθεση για την κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου Περι-
φερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

γ. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και σε άλλες 
επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην 
Περιφέρεια, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από 
κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματο-
δοτούμενων προγραμμάτων.

ε. Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων Επιμελητηρίων για την 
αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έρ-
γων σε επίπεδο Περιφέρειας.

στ. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρή-
σεων της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το οικείο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή 
τους.

ζ. Δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης την σύσταση Κ.Υ.ΕΠΙΧ στην οικεία Περιφέρεια.

η. Δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης την συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας.

- Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συγκροτείται, εντός 
μηνός από τη διεξαγωγή των εκλογών για τις διοικήσεις των Επιμελητή-
ριων, ως εξής:

α. Τα Επιμελητήρια που έχουν ως 5.000 μέλη εκπροσωπούνται από 
τον Πρόεδρό τους.

β. Τα Επιμελητήρια που έχουν από 5.001 έως 10.000 μέλη από τον 
Πρόεδρό τους και έναν εκπρόσωπο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβού-
λιο.

γ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από 10.001 έως 20.000 μέλη εκπρο-
σωπούνται από τον Πρόεδρο τους και δύο εκπροσώπους που εκλέγει 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Τα Επιμελητήρια που έχουν από 20.001 έως 30.000 μέλη εκπρο-
σωπούνται από τον Πρόεδρό τους και τρεις εκπροσώπους που εκλέγει 
το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Τα Επιμελητήρια που έχουν περισσότερα από 30.000 μέλη εκ-
προσωπούνται από τον Πρόεδρό τους και τέσσερις εκπροσώπους που 
εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Σε περίπτωση που κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου προ-
κύπτει άρτιος αριθμός εκπροσώπων σε Περιφερειακό Επιμελητηριακό 
Συμβούλιο, το Επιμελητήριο με τον μικρότερο αριθμό μελών καταλαμ-
βάνει μία ακόμα έδρα.
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«Ο καραγκιόζης 
ιππότης» την Τετάρτη 

11/7 στο ΘΕΡΙΝΟ 
κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ

Το Θέατρο Σκιών Αθανασίου 
παρουσιάζουν την παράσταση του 
θεάτρου σκιών «Ο καραγκιόζης ιπ-
πότης», στην Θερινή αίθουσα του 
ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στην Βέ-
ροια, την Τετάρτη 11/7 στις 20.00 το 
απόγευμα.

Γενική είσοδος: 5€ ΔΩΡΟ σε κά-
θε παιδίΤηλ: 2331022373

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 - INCREDIBLES 2    

(ΜΕΤΑΓΛ.)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: Μ Π Ρ Α Ν Τ 

ΜΠΕΡΝΤ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΧΙΛΝΤΑ ΗΛΙΟ-
ΠΟΥΛΟΥ

Προβολές:  κάθε μέρα στις 18.30 

Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο ΑΝΤ-ΜΑΝ ΚΑΙ Η ΣΦΗΚΑ   (MARVEL)  

σε 2D και 3D
Σκηνοθεσία: ΠΕΪΤΟΝ ΡΙΝΤ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜΑΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΠΟΛ ΡΑΝΤ, ΕΒΑΝΤΖΕΛΙΝ 

ΛΙΛΙ, ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, ΧΑΝΑ ΤΖΟΝ-ΚΑ-
ΜΕΝ

Προβολές:  Πέμπτη – Σάββατο – Κυρια-
κή - Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη στις 21.00 
σε 2D απλή προβολή

Παρασκευή  στις 21.00 σε 3D (Τρισδιά-
στατη)

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
Book Club
Σκηνοθεσία: Μπιλ Χόλντερμαν
Σενάριο: Μπιλ Χόλντερμαν, Εριν Σιμς
Πρωταγωνιστούν: Τζέιν Φόντα, Νταϊάν 

Κίτον, Κάντις Μπέργκεν, Μαίρη Στίνμπερ-
γκεν, Αντι Γκαρσία, Εντ Μπέγκλεϊ Τζούνι-
ορ, Αλίσια Σίλβερστοουν, Ρίτσαρντ Ντρέ-
ιφους, Ντον Τζόνσον, Κρεγκ Τ. Νέλσον, 
Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Γουάλας Σον

Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 
Τετάρτη 11/6 προβολή στις 22.00

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέα-
τρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/7/18 - 11/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

TΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις, μετά την επιτυχία του 
Επτά επί Θήβας, σκηνοθετεί το πρώτο έργο της 
τριλογίας της Ορέστειας του Αισχύλου, Αγαμέμνων.

Στο διπλό ρόλο του Αγαμέμνονα και του Αίγι-
σθου ο Γιάννης Στάνκογλου. Κλυταιμήστρα η Μα-
ρία Πρωτόπαππα. Μαζί τους ο Θοδωρής Κατσα-
φάδος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Ιώβη Φραγκάτου 
και 12μελής χορός. 

Το έργο ανεβαίνει σε νέα μετάφραση του Γιώρ-
γου Μπλάνα και πρωτότυπη μουσική του Χάρη Πε-
γιάζη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στη Βέροια, 
Θέατρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη», την Τρίτη 10 
Ιουλίου 2018, ώρα 9.30μ.μ., με γενική είσοδο: 10€. 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, 3ος όροφος, 

τηλ: 2331078140, 142
Βιβλιοπωλείο «ΕΠΙΚΑΙΡΟ», Βενιζέλου 36, τηλ. 

2331024612
Café “Μπρίκι»,  Μητροπόλεως 44, τηλ. 

2331020201
«Στάσου Μύγδαλα», Μητροπόλεως 12, τηλ. 

2331120327
Λίγα λόγια για την παράσταση:
Ο Αγαμέμνων επιστρέφει στο Άργος, μετά το τέ-

λος του Τρωικού πολέμου. Η υποδοχή της Κλυται-
μήστρας μοιάζει θερμή, όμως κρύβει ένα οργανω-
μένο σχέδιο εκδίκησης, που έχει καταστρώσει μαζί 
με τον Αίγισθο, προκειμένου να εκδικηθεί τη θυσία 
της Ιφιγένειας, που σφαγιάστηκε για να ξεκινήσουν 
τα πλοία προς την Τροία. Καθώς η Κλυταιμήστρα 
δολοφονεί τον Αγαμέμνονα και την αιχμάλωτη πρι-
γκίπισσα Κασσάνδρα, ακολουθεί τον κύκλο του αί-
ματος του οίκου των Ατρειδών που ξεκίνησε με την 
Ιφιγένεια και συνεχίζεται στις επόμενες τραγωδίες 
της τριλογίας. 

Σημείωμα του σκηνοθέτη:
Αυτή η ιστορία του Αισχύλου εκφράζει με εκπλη-

κτική δύναμη το παράλογο της ανθρώπινης μοίρας. 
Πράγματι, χάνουμε αέναα στον αγώνα με το 

φόβο μας.
Πράγματι, φτιάχνουμε πολιτείες ασταμάτητα 

και είμαστε αιχμάλωτοι στις φυλακές που χτίζουμε 
εκούσια με τα ίδια μας τα χέρια.

Πράγματι, περιμένουμε σωτήρες και όταν τελικά 
εμφανιστούν συνειδητοποιούμε ότι δεν αξίζουν πα-
ρά τον οίκτο μας.

Πράγματι, αυτό που ονομάσαμε «δικαιοσύνη», 
μας οδηγεί αργά ή γρήγορα στο έγκλημα.

Όλοι είμαστε ένοχοι.
Η τιμωρία είναι αναπόφευκτη.
Ευτυχισμένος είναι εκείνος που κατάφερε ν’ α-

παλλαγεί απ’ τις ελπίδες και τις προσδοκίες του και 
έμαθε την υπομονή.

Ο κόσμος του «Αγαμέμνονα» είναι ζοφερός. 
Αλλά επιτρέψτε το ταξίδι μας στον κόσμο του να 

είναι ουσιαστικό και συναρπαστικό, γιατί πιστεύω 
ότι η οδηγός μας - η Ποίηση - γνωρίζει το δρόμο 
προς τη χαρά.

Τσέζαρις Γκραουζίνις
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κουστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν
Μουσική-Μουσική Διδασκαλία: Χάρης Πεγιάζης
Κίνηση: Έντι Λάμε
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Συγκλητική Βλαχάκη
Παίζουν:
Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Στάνκογλου, Θο-

δωρής Κατσαφάδος, Αργύρης Πανταζάρας, Ιώβη 
Φραγκάτου 

Χορός: Μάρκος Γέττος, Δημήτρης Γεωργιάδης, 
Τάσος Θεοφιλάτος, Πανάγος Ιωακείμ, Δημήτρης 
Καραβιώτης,  Ηλίας Μενάγιερ, Δημήτρης Μηλιώ-
της, Αλέξανδρος Μούκανος, Αλέξανδρος Μπαλα-
μώτης, Βασίλης Παπαγεωργίου, Κλέαρχος Παπα-
γεωργίου, Γιώργος Παπανδρέου

Διεύθυνση Παραγωγής: Αναστασία Καβαλλάρη
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου - Ανζελίκα 

Καψαμπέλη
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Αλίκη Δανέζη Knutsen 
Promo photos: Τάσος Θώμογλου
Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
Παραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου- ΔΗ.

ΠΕ.ΘΕ Βέροιας - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, Stefi & Lynx 
Productions/Arcadia Media

Διάρκεια παράστασης : 1 ώρα και 40 λεπτά

Σήμερα Τρίτη 10 Ιουλίου 
«Αγαμέμνων» του Αισχύλου 

σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, 
στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας 

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευ-
στάθιος Χωραφάς» ανακοινώθηκαν τα σημεία 
προπώλησης εισιτηρίων για τις συναυλίες των 
Ελένη Βιτάλη, 24 Ιουλίου και Πίτσα Παπαδοπού-
λου, 25 Ιουλίου στην Πατρίδα.

Τιμή εισιτηρίου 8 € (συμπεριλαμβάνονται και 
2 κρεατικά).

ΒΕΡΟΙΑ
Σιδηροπουλος Γιαννης (Συναγερμοι-Ηχος) 

περιοχη S.M.ΓΑΛΑΞΙΑΣ τηλ.6973348056
Καγκελιδης Πετρος (αναμνηστικα-παραδο-

σιακα) εναντι Βηματος Αποστολου Παυλου.
τηλ.6988364981

Στασου Μυγδαλα - Μεζεδοπωλειο (Μητροπο-
λεως) τηλ.2331120327

Ευρο Αγορα Κονιτσης 15(περιοχη ΚΤΕΛ) Πα-
παδοπ. Στελ.τηλ.6988978407

ΠΑΤΡΙΔΑ
Ψησταρια ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ τηλ.2331020239

Ψητοπωλειο ΓΙΑΦΚΑ τηλ.2331020300
Καφετερια ΜΠΟΥΓΙΟ τηλ.6981179250 & 

6983358326
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βενζιναδικο ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ τηλ.6976970923
Ευρο Αγορα Παπαδοπ.Στελ.2331051023
ΝΑΟΥΣΑ
Φανιαδης Φωτης ΑΕΝΑΗ ΓΗ τηλ.2332028258
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Φ α ρ μ α κ ε ι ο  Θ ε ο δ ω ρ ι δ η  Θ ο δ ω ρ ο υ 

τηλ.2331041840
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Καφε-ψησταρια (Φιλιππου 61) Γεμενετζιδης 

Μιχ.τηλ.6932290641
(Σε περιπτωση νεων θεσεων προπωλησης 

θα γινει σχετικη ανακοινωση)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6973330999 & 6973348056

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΒΙΤΑΛΗ, 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ



Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι το 
έργο καταπολέμησης κουνουπιών εξελίσσε-
ται ομαλά και σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
Τα συνεργεία των αναδόχων είναι σε πλή-
ρη ανάπτυξη και προβαίνουν καθημερινά 
στους απαιτούμενους ψεκασμούς και λοιπές 
επεμβάσεις τόσο από εδάφους όσο και από 
αέρος.

Σημειώνεται ότι την τελευταία περίοδο 
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας εκδηλώθηκαν οι μεγα-
λύτερες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών 
(σύμφωνα με το Εργαστήριο Μετεωρολογίας 
και Κλιματολογίας του τμήματος Γεωλογί-
ας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης), με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
πλημμυρικών καταστάσεων μεγάλης έκτα-
σης, που δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες 
αύξησης των πληθυσμών των κουνουπιών. 
Ειδικά κατά το τετραήμερο 25 με 28 Ιουνίου 
2018, όπως παρατηρήθηκε και επιβεβαιώ-
θηκε και από τον ντόπιο πληθυσμό, οι βρο-
χοπτώσεις στην περιοχή της Χαλκιδικής και 
του Δήμου Βόλβης ήταν ιδιαίτερα έντονες, 
αυξάνοντας σημαντικά την όχληση από τα 
κουνούπια στους κάτοικους και τους επισκέ-
πτες της περιοχής. 

Η αύξηση αυτή του πληθυσμού των κου-
νουπιών θεωρείται παροδική και βρίσκεται 
ήδη σε φάση ομαλοποίησης, όπως προ-
κύπτει από τα αποτελέσματα του δικτύου 

σύλληψης ακμαίων κουνουπιών που έχει 
εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία, 
καθώς και από τη μείωση του αριθμού κλή-
σεων παραπόνων πολιτών στη σχετική τη-
λεφωνική γραμμή.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 
ήδη λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ε-
ντατικοποίησης των εργασιών καταπολέμη-
σης κουνουπιών,  ειδικά σε περιοχές όπου 
παρατηρήθηκε εντονότερη όχληση, όπως 
στην περιοχή της Χαλκιδικής, Ασπροβάλ-
τας, Βρασνών και Σταυρού, και επκεντρώνε-
ται στον έλεγχο των περιστασιακών εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών και, κυρίως, 
στην καταπολέμηση των ειδών κουνουπιών 
που ενέχονται σε προβλήματα δημόσιας 
υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εστίες 
του  αστικού συστήματος των πόλεων και 
οικισμών για την καταπολέμηση των ειδών 
κουνουπιών που παράγονται από αυτές για 
την προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να 
λαμβάνουν τα μέτρα ατομικής προστασίας 
για την αποφυγή τσιμπημάτων κουνουπιών, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προ-
βλήματα όχλησης από τους πληθυσμούς 
που διαφεύγουν, παρά τις επεμβάσεις των 
έργων καταπολέμησης της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

Οι πολίτες που επιθυμούν να αναφέρουν 
ζητήματα όχλησης κουνουπιών, τα οποία 
χρήζουν επεμβάσεων από τα ψεκαστικά 
συνεργεία, μπορούν να απευθύνονται χωρίς 

χρέωση στο αριθμό: 800 
11 244 244.

Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου 
επισκέφτηκε την Παρασκευή τους συνε-
ταιρισμούς ΑΣ ΑΜΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚ-
ΜΩΝ», ΑΣ ΜΕΣΗΣ, ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, όπου συνα-
ντήθηκε με τους προέδρους των συνεται-
ρισμών, στελέχη και παραγωγούς. Κύριο 
θέμα συζήτησης ήταν οι βροχοπτώσεις 
των προηγούμενων ημερών και οι ζημιές 
τους στα ροδάκινα και νεκταρίνια. Ενημε-
ρώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί 
στα αγροκτήματα μετά τις βροχοπτώσεις 
αλλά και το μεγάλο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν τώρα οι συνεταιρισμοί με τις 
επιστροφές παραγγελιών και το αυξημένο 
κόστος διαλογής. Άκουσε τις απόψεις τους 
και τις προτάσεις τους. Επισημάνθηκε η ε-
πιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα συζή-
τηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για την τροποποίηση του κανονισμού του 
ΕΛΓΑ ώστε να συμπεριλαμβάνει και άλλες 
αποζημιώσεις.

Ενημέρωσε ότι σε επαφή που είχε με το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα υπάρ-
ξει μία διευρυμένη σύσκεψη με Υπουργείο, 
ΕΛΓΑ και εκπροσώπους αγροτών σε μερι-
κές ημέρες για να συζητηθεί το θέμα των 
φετινών ζημιών λόγω βροχοπτώσεων και 
ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουν να 
αποζημιωθούν καθώς και η πληρωμή των 
περσινών ζημιών. Ενημέρωσε επίσης ότι 
θα υπογραφεί σύντομα η τροποποίηση του 
προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, θα ακολουθή-
σει η έκδοση Υπουργικής Απόφασης του 
υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, για να γίνει 
στη συνέχεια η πληρωμή του υπόλοιπου 
30% από τις περσινές αποζημιώσεις
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Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ «εκ βαθέων» τα παιδιά του τμήματος Ασφα-

λείας Βεροίας γιατί εργαζόμενοι με ζήλο και σχέδιο πέτυχαν 
να συλλάβουν τους διαρρήκτες της οικίας μου.

Μαρτάκης Ιωάννης
Ταξίαρχος ε.α.

TΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
Βασιλείου και της Φαίδρας, το γέ-
νος Ταμπάκη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Νυρεμβέργη Γερμα-
νίας και η ΜΑΤΣΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 
του Μιχαήλ και της Νικολέττας, το 
γένος Καΐση, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Νυρεμβέργη Γερμα-

νίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία 
Βέροιας.

Τροχαίο χθες στη 
Βέροια με σύγκρουση 

δύο οχημάτων 
Τροχαίο α-

τύχημα έγ ινε 
χθες το πρωί 
στη Βέροια, ό-
ταν επιβατικό 
αυτοκίνητο που 
κινούνταν  επι 
της οδού Μεγ. 
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ 
προς την Θερ-
μοπυλών, προ-
σέκρουσε  σε 
αυτοκίνητο τζιπ 
που είχε  βγει α-
πό την οδό Δη-
μοσθένους.

Η σύγκρου-
ση ήταν σφοδρή 
με αποτέλεσμα 
το τζιπ να συρ-
θεί σε απόστα-
ση 20 περίπου 
μέτρων και να 
σφηνώσει ανά-
μεσα σε κολώνα 
της ΔΕΗ και τοί-
χο οικήματος.

Από το τρο-
χαίο τραυματί-
στηκε ελαφρά ο 
οδηγός του τζιπ 
ενώ υλικές ζη-
μιές υπέστησαν 
και τα δύο οχή-
ματα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Δημητρίου και της Ίρμα, 
το γένος Παναγιωτίδη, που γεννή-
θηκε στην Τυφλίδα Γεωργίας και 
κατοικεί στη Σλοβακία και η ΖΟΥ-
ΖΑΝΑ ΙΣΠΟΛΝΤΟΒΑ του Πέτερ 
και της Αλένα, το γένος Χούπκοβα, 
που γεννήθηκε στη Μπρατισλάβα 

Σλοβακίας και κατοικεί στην Στούπαβα Σλοβακίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Κυρί-
ου Πατρίδας Ημαθίας.

Συνεταιρισμούς της Ημαθίας 
επισκέφθηκε 

η Φρόσω Καρασαρλίδου 

Σε πλήρη ανάπτυξη 
το πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών 
στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 

10 Ιουλίου 2018 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Atavas Nikolov 
Atanasov σε ηλικία 76 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

8ήμερα  διακοπών στα Καλά Νερά Βόλου 
από το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα  διακοπών στα 
Καλά Νερά Βόλου. 

• ΑΠΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  και  
• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
 Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμε-

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
Διακοπές στην κατασκήνωση « Αλεξάνδρα» 

στην  Κάριανη Καβάλας 
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στην 

Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη Καβάλας. 
  ΑΠΟ: • 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και 
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI NTOYZ
• ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμε-

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Δ.Σ., της Μ.Φ.Η.``-

Σωσσίδειο Γηροκομείο 
Βέροιας``, ευχαριστούν 
θερμά την καθηγήτρια    
Νευρολογίας  Α.Π.Θ.  
κ.Μάγδα Τσολάκη , που 
κατόπιν πρωτοβουλίας 
της Ψυχολόγου του Ιδρύ-
ματος μας, κ.Χρυσάνθης 
Τούπου, πραγματοποί-
ησε ομιλία-ενημέρωση 
στο προσωπικό , στους 
Τροφίμους και  στα Μέλη 
του Δ.Σ του Ιδρύματος  , 
στην κεντρική αίθουσα 
του Γηροκομείου Βέροι-
ας, την Δευτέρα 2 Ιουλίου 
2018 , με θέμα:``Η Συ-
μπεριφορά Φροντιστών  
στα  Ιδρύματα Κλειστής 
Περίθαλψης, σε Άτομα με   
προβλήματα Άνοιας``.

Εκ της Δ/νσεως 
του Γηροκομείου 

Βέροιας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους 

συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλ-
ψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 
23310 24891.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

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.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-7-2018

ΑΓ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00 .Μ. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12.30 Π.Μ. 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
στην Ι. Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Μούτσιαλης 

Την Τετάρτη το βράδυ θα γίνει αγρυπνία στην Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μούτσιαλη λόγω της εορτής 
του Αγίου Παϊσίου την Πέμπτη 12 Ιουλίου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 9.00 Μ.Μ. ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΥΜΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου θα έ-

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Υποδοχή λειψάνων 
Αγίων Ραφαήλ, 

Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 
και πανήγυρη Ι.Ν. Αγ. 

Παρασκευής 
Το Σάββατο 21 

Ιουλίου στις 7.00 
μ.μ., στον Ι.Ν. Α-
γίας Παρασκευής 
στην Πατρίδα Βέ-
ροιας, θα πραγμα-
τοποιηθεί η υπο-
δοχή των Τιμίων 
και Χαριτόβρυτων 
λειψάνων των Αγί-
ων Ενδόξων Νεο-
φανών Μαρτύρων 
Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης, των 
εν τη Θέρμη της 
Λέσβου μαρτυρι-
σάντων.

Τα Ιερά λείψα-
να θα αναχωρή-
σουν από την Πατρίδα την Παρασκευή 27/7/2018, εορτή 
του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, μετά τον Εσπερι-
νό (στις 19:45). 

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών:
Σάββατο 21/7/2018
19:00 Υποδοχή Ιερών Λειψάνων – Εσπερινός μετ’ αρ-

τοκλασίας
Καθημερινά
7:30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία 
19:00 Εσπερινός – Παράκληση στους Αγίους
Τετάρτη 25/7/2018
 (παραμονή εορτής Αγίας Παρασκευής)
19:00 -20:00 Πανηγυρικός Εσπερινός 
Πέμπτη 26/7/2018
 (εορτής Αγίας Παρασκευής)
7:30 – 10:00 Όρθρος – Θ. Λειτουργία
Ο Ιερός Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από 

τις 7:00 το πρωί έως τις 23:30 το βράδυ.



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου 

Η πρόσφατη κυβερνητική κρίση στη Γερμανία για το μεταναστευτικό 
δεν υπήρξε κεραυνός εν αιθρία, ιδιαίτερα για όσους στα μέσα Δεκεμβρίου 
του 2017 προσγειωθήκαμε στο Μόναχο. Η υποδοχή μας ήταν κυριολεκτι-
κά ψυχρή. Κατεβήκαμε από το αεροπλάνο σε μια πίστα αεροδρομίου που 
ήδη είχε πιάσει χιόνι. Έπρεπε να επιβιβαστούμε σε λεωφορεία που μας 
οδήγησαν στην άλλη άκρη του αεροδρομίου, προκειμένου να υποστούμε 
έλεγχο διαβατηρίων, καίτοι η Ελλάδα είναι μέλος της ζώνης του Σένγκεν. 
Λίγες μέρες πριν, στη βουλή, καυτηρίαζα τους ταπεινωτικούς ελέγχους 
που επιβλήθηκαν στα γερμανικά αεροδρόμια για τους ταξιδιώτες από την 
Ελλάδα που τους αντιμετώπιζαν ως Ευρωπαίους πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας. 

Βρεθήκαμε στη Γερμανία, αρχικά στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας και 
ακολούθως στο Βερολίνο, μια μικρή ομάδα βουλευτών της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων, προσκεκλημένη του 
ιδρύματος «Χανς Ζάιντελ» του CSU, της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης, 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνογερμανικός πολιτικός διάλογος 
Ελλήνων και Γερμανών Βουλευτών και διαμορφωτών γνώμης». Στα πρώ-
τα χρόνια της κρίσης περίσσεψε η καχυποψία ανάμεσα σε Έλληνες και 
Γερμανούς, στην οποία επένδυσαν δυνάμεις του λαϊκισμού και στις δυο 
πλευρές. Στόχος του προγράμματος, η αλληλοκατανόηση κοινοβουλευτι-
κών και διαμορφωτών γνώμης στις δυο χώρες. 

Στο τριήμερο σφιχτό πρόγραμμα είχαμε συναντήσεις με κυβερνητικούς 
παράγοντες, όπως τον γνωστό στην Ελλάδα, τότε υφυπουργό Ανάπτυξης 
της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης Joachim Fuchtel. Οι πλέον, όμως, ενδι-
αφέρουσες συνεργασίες ήταν με ηγετικά στελέχη του CSU κυρίως όσον 
αφορά το μεταναστευτικό, όπως επίσης και το πρωινό εργασίας -φυσικά 
με μπρέτσελ- με τη Διεύθυνση της μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας της 
δεξιάς Munchner Merkur, οι απόψεις της οποίας μόνο αδιάφορους δεν 
αφήνουν τους Χριστιανοκοινωνιστές.  

Στις συναντήσεις που είχαμε, μεταξύ άλλων, με τον έμπειρο αντιπρόε-
δρο του Βαυαρικού Κοινοβουλίου και πρώην υπουργό Reinhold Blocklet, 

τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Κ.Ο. του CSU Thomas Kreuzer και 
Florian Herrmann, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Markus Blume, 
εισπράξαμε τη βαθύτατη δυσαρέσκεια των Βαυαρών πολιτικών για την 
μεταναστευτική πολιτική που ακολουθούσε ο κυβερνητικός συνασπισμός 
που στήριζαν. Όταν στις πρώτες συναντήσεις θέσαμε το ζήτημα των ταξι-
διωτικών ελέγχων που και οι ίδιοι υπέστημεν, οι απαντήσεις που λάβαμε 
ενίσχυσαν τις υποψίες μας ότι επεβλήθησαν σε μεγάλο βαθμό για εσωτε-
ρική κατανάλωση, με άλλοθι βέβαια ελληνικές πλημμέλειες, προκειμένου 
να διασκεδαστούν οι φοβίες των Γερμανών πολιτών. Ήδη, το μετανα-
στευτικό και η «χαλαρή» αντιμετώπισή του η οποία καταλογίζεται στην 
Άγκελα Μέρκελ, όπως και η γενικότερη στροφή της στο κέντρο, θεωρείται 
ότι στοίχησε στις εθνικές εκλογές στο CSU την απώλεια, για πρώτη φορά 
μετά τον Πόλεμο, της απόλυτης πλειοψηφίας στη Βαυαρία. Την περίοδο 
της μεγάλης μεταναστευτικής κρίσης 2015-16 από τη Βαυαρία πέρασαν 
περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες, κάτι που 
επηρέασε την ψυχολογία των πολιτών, και ενίσχυσε επικίνδυνα το ακρο-
δεξιό ξενοφοβικό AfD, που δεν θα ήθελαν να εδραιωθεί στα δεξιά της Χρι-
στιανοκοινωνικής Ένωσης. 

Πιο αποκαλυπτική ήταν η επίσκεψή μας στα κεντρικά γραφεία της 
εφημερίδας Munchner Merkur. Ο ελληνικής καταγωγής αρχισυντάκτης 
Γιώργος Αναστασιάδης μας είπε ότι αν και έπαψε η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα να είναι πρωτοσέλιδη είδηση, τη θέση της πήραν οι μεταναστευ-
τικές ροές για τις οποίες, όμως, ενοχοποιείται η Ελλάδα! Μας περιέγραψε 
εικόνες από γειτονιές που μετατρέπονται σε γκέτο με μαντιλοφορούσες 
μουσουλμάνες, όπως πέριξ του σταθμού του Μονάχου, υποστηρίζοντας 
με πάθος ότι αλλοιώνεται η ιστορική ταυτότητα της πόλης και γενικότερα 
της χώρας. 

Αν η μεγάλη αυτή εφημερίδα διερμηνεύει και τα πιστεύω της πλειοψη-
φίας των πολιτών της Βαυαρίας, τότε εύκολα εξηγείται όχι μόνο το παρ’ 
ολίγον διαζύγιο στη γερμανική κεντροδεξιά, αλλά και η ψήφιση από την 
τοπική κυβέρνηση του «Kreuzpflicht», της «υποχρέωσης του εσταυρωμέ-
νου», που προβλέπει την τοποθέτηση από την 1η Ιουνίου του εσταυρωμέ-

νου στις εισόδους όλων των δημοσίων κτιρίων.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής τομεάρ-
χης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέ-
ματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης.
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Στην 83η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης το 

Επιμελητήριο Ημαθίας

 Το Επιμελητήριο Ημαθίας στα πλαίσια της ανταποδοτι-
κότητας προς τα μέλη του, γνωστοποιεί ότι θα συμμετάσχει 
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2018. 

Αναλυτικές πληροφορίες για όσες επιχειρήσεις - μέλη  
επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο περίπτερο του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας, υπάρχουν στο site του Επιμελητηρίου http://
www.imathiachamber.gr

Καταληκτική ημερομηνία : Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
Τηλ. Επικοινωνίας : 2331024734
Υπευθυνες επικοινωνίας : κα. Εύη Δαμιανάκη και κα. Μα-

ρία Ζουμπουλίδου.

Δωρεάν παραχώρηση 
έκτασης στο Δήμο 

Νάουσας 
για κοινωφελή σκοπό

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, παραχωρείται δωρεάν στο 
Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ν. Ημαθίας, η χρήση τριών 
ακινήτων στους οικισμούς Λευκαδίων, Μαρίνας και Επισκο-
πής συνολικού εμβαδού 5684,94 τ.μ. ιδιοκτησίας του ΥΠΑ-
Α&Τ, με σκοπό την ανάπλαση πλατειών και τη δημιουργία 
παιδικών χαρών.   

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε εικοσιπέντε 
(25) έτη με δυνατότητα παράτασης δέκα (10) έτη.

Η υποχρέωση 
του εσταυρωμένου…

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και η ελληνική αντιπροσωπεία με τον πρόεδρο της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της CSU Thomas Kreuzer στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μόναχο.



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος για την προσέλκυση και 
επιλογή ωφελουμένων μέσα από 

τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετο-
χής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παρο-
χής Βασικών Αγαθών», απευθύνει ο Δήμος 
Νάουσας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το κα-
τάστημα για τη διανομή τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενους, ενώ 
το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν 
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και λοιπά πα-
ραφαρμακευτικά προϊόντα σε ωφελούμενα 
άτομα. 

 Οι ωφελούμενοι είναι : άτομα/ νοικοκυ-
ριά που διαμένουν στο Δήμο Νάουσας (συ-
μπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενό-
ντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών), 
τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών α-
ποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατά-
σταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια 
(ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα 
άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, 
άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας 
κ.λ.π.) καθώς και οι δικαιούχοι/ αιτούντες 
διεθνούς προστασίας. 

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπι-
ση του φαινομέμνου της ακραίας φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της 
υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυ-
σμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δομές Παρο-
χής Βασικών Αγαθών έχουν οι ενδιαφερό-
μενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋπο-
θέσεις:

1. Να είναι κάτοικοι στα όρια του Δήμου 
Νάουσας

2. Να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου:
- Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/ 

απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της οικο-
νομικής τους κατάστασης- ετήσιο εισόδημα)

- Διακιούχοι/ Αιτούντες διεθνούς προ-
στασίας 

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντί-
γραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε 
ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για 

Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασί-
ας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος δι-
εθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες 
διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο 
δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ 
Αιτούντες διεθνούς προστασίας)

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-

σης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα:
Α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ε-

τών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή 
σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίω-
ση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου 
ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, 
ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος 
ή αντίγραφο αυτού. Σην περίπτωση που το 
τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση 
προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού 
σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο 
να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο ει-
σόδημα του τέκνου. 

Β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χη-
ρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσο-
στό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας του-
λάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό Οικογενει-
ακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι 
διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) Πιστοποιητικό 
από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώ-
νεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Ε-
κτύπωση εκκαθαριστικού σημαιώματος ή α-
ντίγραφο αυτού και σε περίπτωση που στο 
εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται 
ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω 
αναπηρίας, οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση 
αρμόδιας προς τούτο αρχής από την οποία 
να διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύ-
σεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.

5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαρισιτκού ση-
μειώματος τελευταίου φορολογικού έτους

6. Βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή μη 
στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ 

Τόπος και χρόνος υποβολής των αι-
τήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται 
να απευθύνονται στην κάτωθι Δομή Στή-
ριξης του Διακιούχου Φορέα, από την Τε-
τάρτη 11 Ιουλίου 2018 έως και  την Τρίτη 
24 Ιουλίου 2018 (προθεσμία υποβολής αι-
τήσεων), ημέρες Δευτέρα- Παρασκευή και 

ώρες 08:00 π.μ.- 16:00 
μ.μ., προκειμένου να 
λάβουν πρόσθετη ε-
νημέρωση ή σχετικές 
πληροφορίες και να υ-
ποβάλλουν τις αιτήσεις 
συμμετοχής:

Κοινωνικό Παντο-
πωλείο-  Κοινωνικό 
Φαρμακείο: Κτίριο Λόγ-
γου- Τουρπάλη/ Τ.Κ. 
59200 Νάουσα, τηλ. 
23320- 29936 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:
-Τον κ.Αντώνιο Χατζησαλάτα,για την δωρεά του ποσού των 300 Ε,για ένα πλήρες γεύμα,εις μνήμη της πεθερά του Μαρίας 

Νικολάου - Χωματά,με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό της.
-Ανώνυμη Κυρία ,για την δωρεά του ποσού 300 Ε, για οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμο Κύριο,για την δωρεά του ποσού 100 Ε,εις μνήμη Άννας Κεμετζέ,παλαιού προέδρου του Γηροκομείου Βέροιας.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Ψαριών,για τις ανάγκες του Γηροκομείου έροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,για την δωρεά του ποσού 100 Ε,εις μνήμη της μητέρας της.
-Τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βέροιας και τον Πρόεδρο τους κ.Αναστάσιο Χερίδη,για την δωρεά 2 ανεμιστή-

ρων οροφής,για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την Οικ.κ.Γιάννη Αβραμίδη,για την ευγενική προσφορά απογευματινού καφέ και εδεσμάτων στους Ηλικιωμένους του Γηρο-

κομείου Βέροιας,εις μνήμη της πολυαγαπημένης τους θείας ,πρεσβυτέρας Κυριακής Φωτειάδου.
Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                             
NΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                       
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                          
Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ:2332350367, 2332350328
Fax:2332024260
e-mail:vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Νάουσα  04/07/2018
αρ. πρωτ. : 13055

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου  Ηλεκτρονικού Διαγωνι-
σμού με την ανοικτή διαδικασία  για την πολυετούς προμή-
θεια καυσίμων  θέρμανσης  κτιρίων –κίνησης, λιπαντικών 
και βελτιωτικών πρόσθετων  για τα  αυτοκίνητα  του Δήμου 
Νάουσας και των νομικών του προσώπων .   

Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑΣ, NUTS- EL 521

Κατηγορία,  Περιγραφή  & προϋπολογισμός της προ-
μήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV: , 09135100-5 ,  09134200-9 , 
09132100-4 , 09211100-2 , 09211600-7, 09211400-5,.

09211650-2,24957000-7,24950000-8,  24951000-
5,24961000-8

 Περιγραφή
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης αφορά στην προμήθεια 

καυσίμων θέρμανσης κτιρίων  -κίνησης ,λιπαντικών και βελτιω-
τικών πρόσθετων  για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και των 
Νομικών του Προσώπων. 1.ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2.ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.3.ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  4.ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .Η παρά-
δοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανά-
λογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών. Η τροφο-
δοσία των οχημάτων με καύσιμα κίνησης, θα γίνεται  από πρα-
τήρια  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου 
Νάουσας. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά 
στα καταστήματα  του δήμου  και των Νομικών του Προσώπων 
και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων 
στον ανάδοχο. Τα λιπαντικά και τα βελτιωτικά πρόσθετα  θα 
παραδοθούν  τμηματικά  στο μηχανοστάσιο του Δήμου  και των 
Νομικών του Προσώπων από τον προμηθευτή. 

Η προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών –πρόσθετων  είναι 
συνολικού προϋπολογισμού 1.281.474,40 € άνευ ΦΠΑ +  24%, 
Φ.Π.Α. : 307.553,84 €,  ΣΥΝΟΛΟ 1.589.028,24 € Αναλυτικά:  

1..Για το πετρέλαιο θέρμανσης   σύνολο  797.298,33  Φ-
ΠΑ 24% 191.351,60  σύνολο 988.649,93

2.Για τα καύσιμα κίνησης  σύνολο  446.554,46 ,ΦΠΑ  
24% 107.173,07 σύνολο 553.727,53

3.Για τα λιπαντικά  σύνολο 27.536,00 ΦΠΑ  24%  
6.608,64  Σύνολο  34.144,64

4.Για τα βελτιωτικά πρόσθετα σύνολο  10.085,60  ΦΠΑ 
24%  2.420,54 Σύνολο  12.506,14

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλο-
ντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες των προς 
προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όπως αυτές αναλύονται 
στο άρθρο 1 της αναλυτικής διακήρυξης .

 Ο Δήμος Νάουσας  διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την 
προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από ένα προμηθευτή.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους του Δήμου Νάουσας και των αντίστοιχων Νομικών του 
Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολο-
γισμών  εξόδων έτους 2018  και τους αντίστοιχους του  2019 
και  2020

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης
   Δημόσια   διεθνή  ανοικτή  διαδικασία άνω των ορίων  με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά-
ποψη προσφορά με βάση την τιμή.

α)για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή  λιανικής πώλη-
σης στο Νομό Ημαθίας , όπως αυτές προσδιορίζονται από τον 
αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία και β) την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 
λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων  των αυτοκινήτων .

Χρονοδιάγραμμα
  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης θα καθορίζε-

ται από τον εκάστοτε φορέα ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι 
κοινή για όλες τις συμβάσεις. Ως ανώτατη διάρκεια ισχύος κάθε 
σύμβασης ορίζονται οι   24 μήνες(δύο έτη).

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν, όλα 
τα παραπάνω τεύχη δημοπράτησης  από:

1) Την έδρα του Δήμου Νάουσας  όλες τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες : Δ/νση:  Δημαρχίας  30, Νάουσα 

Γρ. Προμηθειών, Τηλέφωνα:  2332350367 και 2332350328 .
2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημο-

πράτησης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr   

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της πα-
ρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμ-
φωνίας, καθώς και 

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλη-
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.
Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr) ακο-
λουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφο-
ρών

   Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονι-
κό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγ-
γραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση:www.naoussa.gr καθώς και στη 
διαδικτυακή πύλη: www.eprocurement .gov.gr. Αρ.συστηματος   
60826. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.
eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα α-
ναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 
της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα.

 Εγγυήσεις συμμετοχής
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ (το ύψος  της εγγυ-
ητικής επιστολής  αναφέρεται αναλυτικά  στο άρθρο  2.2.2  της 
διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί 
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει 
η διακήρυξη.

 Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η 
κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ  της υπογραφής 
της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Δεν απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις  αξίας ίσης ή κατώτερης από 
το ποσό των  είκοσι χιλιάδων  ευρώ  (άνευ ΦΠΑ).

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 4-7-2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από τον Δήμο Νάουσας
Πρόσκληση συμμετοχής 

ωφελουμένων στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 

και Φαρμακείο



Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουνίου 
του 2018, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας 
Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερ-
ρών και Χαλκιδικής, συνελήφθησαν συ-
νολικά 777 άτομα και ειδικότερα:

-Για ληστείες: 8
-Για κλοπές - διαρρήξεις: 64
-Για παραβάσεις της Νομοθεσίας 

«περί εξαρτησιογόνων ουσιών»: 106
-Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφά-

σεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): 64
-Για παραβάσεις της Νομοθεσίας 

«περί Αλλοδαπών»: 223 (εκ των οποίων 
219 για παράνομη είσοδο και παραμονή 
και 4 για διακίνηση μη νόμιμων μετανα-
στών)

-Για απάτες - πλαστογραφίες: 10
-Για λοιπά αδικήματα: 302
Εξιχνιάστηκαν: 

-Ληστείες: 4
-Κλοπές - διαρρήξεις: 84
-Υποθέσεις ναρκωτικών: 90
-Υποθέσεις για λοιπά αδικήματα: 528
Κατασχέθηκαν:
-Κάνναβη: 178 κιλά και 747,79 γραμ-

μάρια-Ηρωίνη:  18,41 γραμμάρια
-Κοκαΐνη:  5,47 γραμμάρια
-Δενδρύλλια κάνναβης: 152
-Ναρκωτικά δισκία: 274 
-Περίστροφα - Πιστόλια - Όπλα κρό-

του/αερίου: 13- Κυνηγετικά όπλα: 20
-Μαχαίρια - Ράβδοι κ.α.: 19
- Φυσίγγια - Κάλυκες - Βολίδες: 568
-Είδη παρεμπορίου: 9.120
-Λαθραία πακέτα τσιγάρων: 6.332
-Λαθραίος καπνός: 23 κιλά και 159 

γραμμάρια
- Λαθραία καύσιμα: 1 τόνος και 

97 λίτρα
- Λ α θ ρ α ί α  π ο τ ά : 

718,5 λίτρα 
- Παράνομα εμφιαλω-

μένο νερό: 11.793 λίτρα
-Χρηματ ικό ποσό: 

18.965 ευρώ
- Πλαστά χαρτονομί-

σματα: 11
- Οχήματα: 42
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» προκηρύσσει την  πλή-
ρωση θέσεων οικόσιτων  Φροντιστριών-Παιδοκόμων, για 
να εργαστούν στη νέα πτέρυγα  (Παράρτημα) του Σπιτιού 
της Βεργίνας, το οποίο λειτουργεί  ως Ξενώνας μακροχρό-
νιας φιλοξενίας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε 
κίνδυνο.

Θα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και δια-
τροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και 
ρεπό).

Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35 έως 
50 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, 
όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές (αν 

υπάρχουν)
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω
6.Βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και 

τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοίκησης & Εθε-
λοντών της ΠγτΠ, Ανοίξεως 19 59131 Βέροια, από την δη-
μοσίευση της παρούσης  έως την 16-7-2018 , τις εργάσιμες 
μέρες και από ώρα 10:00 πμ έως 14:00 μμ. ή ταχυδρομικά 
στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@propaidi.org

Σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571 από 
κύριο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο Πρόεδρο Δ.Σ. και από κύριο 
Βαλάντη Καραγιάννη Διευθυντή Οργανισμού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνελήφθησαν για «φρουτάκια» 
ιδιοκτήτης και θαμώνας 

καταστήματος, στην Ημαθία
Σ υ ν ε λ ή φ θ η -

σαν στις 6 Ιουλίου 
2018, το απόγευ-
μα, σε περιοχή 
της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφά-
λειας Αλεξάνδρει-
ας και της Ομάδας 
Πρόληψης  κα ι 
Καταστολής της 
Εγκληματικότητας 
της Διεύθυνσης Α-
στυνομίας Ημαθί-
ας, δύο ημεδαποί 
ηλικίας 38 και 37 
ετών, διότι σε αστυνομικό έλεγχο καταστήματος ιδιοκτησίας του 38χρονου, διαπι-
στώθηκε να επιτρέπει τη διενέργεια παράνομου τυχερού παιγνίου (φρουτάκια), στο 
οποίο συμμετείχε ο 37χρονος μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Κατασχέθηκαν ο  υπολογιστής (φωτο)   και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ, που 
βρέθηκε στο κατάστημα.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές στην Αιδηψό 
για Ιαματικά Λουτρά

Τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις φετινές περιόδους ιαματικών λουτρών να δηλώ-
σουν συμμετοχή στα γραφεία της Λέσχης μας. Α΄ περίοδος 16-23 Ιουλίου, Β΄ περίοδος 20-27 Αυγούστου και Γ΄ περίοδος 
23-30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 23310 25654 και 6976 953683.

Το Δ.Σ.

Στη γιορτή του Μεγαλομάρτυρος 
Προκοπίου το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας

Πανηγύρισε το διήμερο 7 και  8 Ιουλίου το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Μεγαλομάρτυ-
ρος Προκοπίου, το οποίο ανήκει στην ενορία Υπαπαντής Βέροιας. Το Λύκειο των Ελληνί-
δων με χορεύτριές του ντυμένες με την παραδοσιακή βεροιώτικη φορεσιά συμμετείχε το 
Σάββατο το απόγευμα στον εσπερινό και την Κυριακή το πρωί στη θεία Λειτουργία όπου 
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κκ Παντε-
λεήμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 4124/2018 διακήρυξης 
 Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγω-
νισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων 
µε προϋπολογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµο-
θεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την 
επιλογή αναδόχου για την προµήθεια κονιών για τις ανάγκες 
του έργου «Αποκατάσταση ∆ίδυµου Οθωµανικού Λουτρού Βέ-
ροιας» (cpv 71351914-3 Αρχαιολογικές ∆ραστηριότητες)  - (cpv 
44200000-2 ∆οµικά Υλικά). 

Ο προϋπολογισµός είναι 71.000,00 € (µη συµπεριλαµβα-
νοµένου Φ.Π.Α.).  

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη. 
 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό 

πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται 
από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.). 

Η προµήθεια των υλικών θα γίνει τµηµατικά  και θα ολοκλη-
ρωθεί  έως 31-10-2019. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες 
στον διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέρες (180) µέρες από 
την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
τους. 

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων –ΣΑΕ 014 «Αποκατάσταση ∆ίδυµου Οθωµανικού 
Λουτρού Βέροιας»  κωδ.: 2017ΣΕ01400019 

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη 
του διαγωνισµού. 

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  
και στην ιστοσελίδα : www.yppoa.gr και www.aigai.gr   την  09-
07-2018. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη 
δίδονται στα τηλ.2331022145-2331029737 , Fax 2331071725, 
αρµόδιοι υπάλληλοι Χατζηµιχάλη Μερόπη,, Ελένη Τουπαρλάκη, 
Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

ΒEΡΟΙΑ, 09-07-2018                                                                                                             
Η Νόµιµος εκπρόσωπος                                                                                                  

Η Προϊσταµένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Αγγελική Κοτταρίδη                                                                                                                       

Αρχαιολόγος 

Δραστηριότητα των Αστυνομικών Υπηρεσιών 
Κεντρικής Μακεδονίας για τον Ιούνιο
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Η Βέροια αποχώρησε από το 
πρωτάθλημα της Football 
League και η ποινή που της 

επιβλήθηκε ήταν αρκετά βαριά. Το 
Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό 
Όργανο της Ένωσης ανακοίνωσε πως 
οι Ημαθιώτες υποβιβάζονται στο τοπι-
κό πρωτάθλημα, στο οποίο θα ξεκινή-
σουν κιόλας με -6. Τους επιβλήθηκε 
πρόστιμο, παράλληλα, ενώ επικυρώ-
θηκε και τυπικά πως έχασαν όλα τα 
ματς, στα οποία δεν αγωνίστηκαν με 
3-0. Από’ κει και πέρα, με χρηματικό 
πρόστιμο 40.000 ευρώ τιμωρήθηκε 
και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Κων-
σταντίνος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικάηανακοίνωση:«ΤοΠρωτοβάθμιοΜο-
νομελέςΠειθαρχικόΌργανο τηςΈνωσηςΕπαγγελ-
ματικούΠοδοσφαίρουΒ’ΕθνικήςΚατηγορίαςεξέδω-
σετιςπαρακάτωαποφάσεις:

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣερήμηντωνεγκαλουμένων1)ΠΑΕ
ΒΕΡΟΙΑ και 2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
(Πρόεδρο & Μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ).ΔΕΧΕΤΑΙ
ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν την αποδιδόμενη σε
αυτούς, πειθαρχική παράβαση. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην
μεν εγκαλουμένη ΠΑΕ i) άμεσο υποβιβασμό της
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία αυτής που θα
υποβιβαζότανσεπερίπτωσηαγωνιστικού υποβιβα-
σμού, ii) αφαίρεση6 βαθμώναπό τοπρωτάθλημα
τηςκατηγορίαςπουθαμετάσχει,iii)χρηματικήποινή
(100.000χ2/5=)40.000€και iv)απώλειαόλωντων
αποτηνημέρααποχώρησήςτηςκαιέωςτηλήξητης
διοργάνωσηςαγώνων,οιοποίοιθεωρείταιότιέχουν
κερδηθείαποτιςαντίπαλεςομάδεςμεσκόρ3-0και
υπολογίζονταιγιατηνέκτισηποινώνμόνοτωναντί-
παλωνομάδων,στονδεΠρόεδροκαιΜεγαλομέτοχο
αυτής,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,χρηματική
ποινή(100.000χ2/5=)40.000€».

-Μετάαπόόλααυτάτοζητούμενοκαιαναπόφευ-
κτο είναι ναδημιουργηθείμίαυγιηςομάδααπό την
αρχήχωρίςχρέηκαιάλλεςδεσμεύσεις.

Νομίζουμελοιπόνοτιπροςαυτήτηνκατεύθυνση
θαπροχωρήσει και η νέαδιοίκηση τουΓΑΣΒέροια
όσοκαικάθεέναςεπενδυτήςπουθέλειτοκαλότης
ιστορικήςομάδας.

Σε φουλ ρυθμούς δουλεύουν οι 
μεταγραφικές... μηχανές της 
Νίκης Αγκαθιάς. Mετά τη συμ-

φωνία τους με τον Βασίλη Τριαντα-
φυλλόπουλο οι «νεοφώτιστοι» έκλει-
σαν άλλους δύο ποδοσφαιριστές 
ενόψει της νέας σεζόν. Ο λόγος για 
τους Βαγγέλη Λαζόπουλο και  Δημή-
τρη Παπακωνσταντίνου.

Ομενπρώτοςείναι22χρονοςμέσος,οοποίος
αγωνίστηκεπέρσιστηFootball Leagueμε τηφα-
νέλατηςΒέροιαςέχοντας13συμμετοχέςσεΠρω-
τάθλημα καιΚύπελλο.Τησεζόν 2016-17 είχε μια
γεμάτησεζόνμετονΠιερικό.

ΟΔημήτρηςΠαπακωνσταντίνου είναι 20χρο-
νοςαμυντικός,οπρωτόπαιξεσε επίπεδοεθνικών
κατηγοριώνμε τοΜακροχώριστη Γ’Εθνική, ενώ
πέρσι είχε και ένα ολιγόμηνοπέρασμα από τον
Μακεδονικό.

Βαριάτιμωρίακαιτοπικό
γιατηνΠΑΕΒέροια

απότοΠρωτοβάθμιοΠειθαρχικό

Γ’Εθνική

Ενισχύεται η Νίκη Αγκαθιάς
με την απόκτηση

του Βαγγέλη Λαζόπουλου

Άλλο ένα μετάλλιο σε Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ για το 
σωματείο μας και πρώτο στο 

άθλημα του ParaBadminton (Αντιπτέ-
ρισης ΑμεΑ). Ο αθλητής μας Πετρό-
πουλος Ευστράτιος, αγωνίστηκε το 
περασμένο Σάββατο 7/7 στην Κομο-
τηνή, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
και κατάφερε να κατακτήσει την δεύ-
τερη θέση την κλάσης SL3-4 όρθιων.

Στουςαγώνεςσυμμετείχανσυνολικά11αθλητές

από 5 αθλητικάσωματείαΑμεΑ.Την ευθύνη της
διοργάνωσηςείχεηΕθνικήΑθλητικήΟμοσπονδία
ΑμεΑ, τα τοπικά σωματείαΑμεΑ «Ηρόδικος» και
«Περπατώ» και οΔήμοςΚομοτηνής.Τον αθλητή
μαςσυνόδευσεστουςαγώνες ο υπεύθυνοςπρο-
πονητήςτουσωματείουμαςκ.ΚαραϊωσήφΑλέξαν-
δρος.Να θυμίσουμε ότι στοπερσινόΠανελλήνιο
Πρωτάθλημα,οαθλητήςμαςΚαραγιάννηςΘωμάς,
αγωνίστηκε εκτός συναγωνισμού λόγω έλλειψης
συμμετοχών.

Ηεπιτυχίατουαθλητήμαςεπισφραγίζειμετον
καλύτεροτρόπομιαάκρωςεπιτυχημένηαγωνιστι-
κήχρονιάγιατοσωματείομαςμε14συνολικάΠα-
νελλήνιεςΝίκεςσε 4 διαφορετικάπαραολυμπιακά
αθλήματα.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ParaBadminton 2018 
Κομοτηνή, 7 Ιουλίου 2018

2ηθέσηγιατονΠετρόπουλο
του«ΕνΣώματιΥγιεί»στηνκλάση

SL3-4

Ανανέωσε
στον ΑΟΚ Βέροιας 
ο Θωμάς Βλάχος

Για δεύτερη σεζόν θα 
συνεχίσει να φορά-
ει την φανέλα του 

Α.Ο.Κ. Βέροιας ο Θωμάς 
Βλάχος.

Ο 28χρονος guard, με καταγωγή
από την Κοζάνη, αποτελεί έναν από
τους βασικούς πυλώνες της ομάδας
καιείναιένασημαντικόστήριγμαδίπλα
στα νεώτεραπαιδιά τηςπεριοχήςπου
παίρνουντονχρόνοτουςμετηνομάδα
στηΓεθνική.Περυσισε24συμμετοχές
είχε11,6πόντουςμ.ο.καιβοήθησε τα
μέγισταμε τονπολύπλευρορόλο του.
Αγωνίζεται όλη του την καριέραστη Γ
καιΒεθνικήμεσημαντικέςεπιτυχίες,α-
νάλογεςπου του ευχόμαστε να ζήσει
καιμετηνομάδαμας.



Ηοργανωτικήεπιτροπήτουαγώ-
ναSeliMountainRunningπροσκα-
λεί τα μέλη του ΣυλλόγουΔρομέων
Βέροιας,ταμέληκαιφίλουςτοπικών
φορέων και Συλλόγωνπουσχετίζο-
νταιμετονδρομικόαθλητισμόκαιτον
πολιτισμό, να δηλώσουν την εθελο-
ντική τουςσυμμετοχή  στην διοργά-
νωσηπουθαδιεξαχθείστις18&19
Αυγούστου2018.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
Κριτές διαδρομής: θα χρειαστούν

μέσα στην διαδρομή των μονοπα-
τιώντουδάσουςτωνπριονιών.Κατά
προτίμηση ναδηλώσουνάτομαπου
έχουν μηχανή enduro η αυτοκίνητο
4Χ4, σε διαφορετικήπερίπτωση θα
τους μετακινήσουν οι υπεύθυνοι δι-
αδρομής.

Σταθμοίτροφοδοσίας:Οισταθμοίτροφοδοσίαςείναι5και
σε κάθεσταθμόθα χρειαστούν τουλάχιστον 6-8 άτομαμαζί
με τον υπεύθυνο τροφοδοσίας (δείτε τηνπροκήρυξη στην
παράγραφο«Σταθμοί τροφοδοσίας»). Στηνπερίπτωσηαυτή
μπορείτεναδηλώστεπαρέες6-8άτομαγιαένανσταθμό.

ΤοΣάββατο18/8καιτηνΚυριακή19/8θαχρειαστούνεθε-
λοντέςκατάπροτίμησηγυναίκεςγιατουςμπουφέδεςεδεσμά-
τωντηνΚυριακήκαιγιατοπάστα-πάρτυγιατηντροφοδοσία
τωνδρομέωνστοσάλεΒέρμιοτοΣάββατο.

Οκάθεεθελοντήςθαπαραλάβειαπότηνδιοργάνωσηδω-
ρεάναμάνικοφλισάκι-ζακετάκιμεκουκούλατοοποίοθαείναι
υποχρεωμένος ναφορέσει κατά την διάρκεια των αγώνων.
Γι’ αυτόπαρακαλώόσοι έχετε εθελοντικό ενδιαφέρον να το
δηλώσετεσύντομααναφέρονταςκαιτομέγεθοςτηςαμάνικης
ζακέτας.

ΔΗΛΩΣΤΕΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΟmailτουΣΥΛΛΟΓΟΥΔΡΟ-
ΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣ:syldrover@gmail.com

Δηλώνονταςταεξήςστοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ–ΗΛΙΚΙΑ–ΤΗΛΕΦΩΝΟ–e-mail
τοενδιαφέρονσαςγιατοσημείουπηρεσιών
μέγεθοςαμάνικηςζακέτας(S-M-L-XLκλπ)
εάνέχετεenduroμηχανήηαυτοκίνητο4Χ4καιθατοχρη-

σιμοποιήσετεκατάτηνμετακίνησησαςστοδάσος.
αν ειστεπαρεα και θέλετε ναδηλώσετε για ένανσταθμό

τροφοδοσίαςδηλώστεμαζί
επίσης,δηλώστε εάν ενδιαφέρεστενα είστεστηνδιοργά-

νωσηεθελοντέςκαιτοΣάββατοκαιτηνΚυριακήήμιααπότις
2ημέρες(καιποιαημέρα).

Προςαποφυγήπαρεξηγήσεων,σεπερίπτωσηπουοαριθ-
μόςτωνδηλώσεωνξεπεράσειτοναριθμότωναπαιτούμενων
εθελοντώνείναιπροφανέςότιοιυπόλοιποιδενθακληθούν.

ΟΓραμματέαςτουΣυλλόγουΔρομέωνΒέροιαςκαιΓενικός
υπεύθυνοςτηςδιοργάνωσης

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΗΣ
Τηλ:6972240184
email:syldrover@gmail.com
προσωπικόemail:yianiska@gmail.com
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Το πανελλήνιο πρωτά-
θλημα συνθέτων, με 
παράλληλη διεξαγωγή 

όλων των κατηγοριών (Α/Γ, 
Ε/Ν, Π/Κ) έγινε το Σ/Κ στο 
Καυτανζόγλειο. Η Σοφία 
Υφαντίδου (Τρίτων Θεσ/
νίκης), που φέτος έχει δώσει 
περισσότερο βάρος στον ακο-
ντισμό, ήταν η νικήτρια, για 
5η συνεχή φορά και 6η συνο-
λικά στις γυναίκες, με 5672β.

Απότο2009πουκέρδισεγιαπρώτη
φορά την 1η θέση με 5641 βαθμούς η
Υφαντίδουαναδείχθηκε νικήτρια το2014
με5622β,το2015με6113β,το2016με
5957β, το2017με5745β,καιφυσικάτο
2018με5672β.

Η Στέλλα Τζικανούλα συγκέντρωσε
5375β. ενώμάχη έγινε για την 3η θέση
πουπήρεηΈμμηΙωακειμίδουμε5055β
έναντι5026βτηςΜαρίαςΖαχαρούδη(Ο-
ΚΑΚαβάλας)πουήτανηνικήτριανέων.

Ακολούθησεη νικήτρια των νεανίδων
ΛιάναΠαπαδοπούλου (ΓΣΛαγκαδά) με
4871β.

Στις κορασιδες η παγκορασίδαΑνα-

στασίαΝτραγκομίροβα (ΑΣΚένταυρος)
στοπρώτο της7θλο κορασίδων, έφτασε
στους5401β.,επίδοσηκαλύτερηκαιαπό
το πανελλήνιο ρεκόρπου έχει ηΤσου-
καλάμε5336β.Στις κορασίδες ταρεκόρ
είναιαπό το2012πουάλλαξαν ταβάρη
σεσφαίρακαιακόντιο.

ΗΝτραγκομίροβα (που έχει και με-
γάλο ρεκόρ 6,25μ. στο μήκος) δεν έχει
ακόμαελληνικήυπηκοότητα.

Στους άνδρες νικητής ήταν ο 20χρο-
νοςΑλέξανδρος Σπυριδωνίδης (ΠΑΟΚ)
μεμεγάλοατομικόρεκόρ7273β.Οαθλη-
τήςπουζειστηΓερμανίαδείχνειπωςέχει
συνεχήεξέλιξηκαικαλέςπροοπτικές.

Μετάαπό4σερίπρώτεςθέσειςοΠα-
ναγιώτηςΜάντης ήτανφέτοςστη 2η, με
7179β. και μάλιστα ατομική - καλύτερη
επίδοσηαπότιςπροηγούμενεςχρονιές.

ΤηντρίτηθέσηπήρεοΠαναγιώτηςΠή-
ταςμε6936β.και4οςήτανοΚώσταςΛο-
γδανίδηςτηςΓΕΝάουσαςμε6776β.Είναι
όμως2οςστηνκατηγορίατωνΝέων.

ΟΣτηβΣκαρβέλης τουΦιλίππουΒέ-
ροιαςδενβαθμολογήθηκεστοεπίκοντώ
κιέμεινεέτσιαρκετάπίσωκαιβγήκε8ος
στηντελικήκατάταξημε6.185β.

ΆτυχοςκαιοΧατζόπουλοςπουτραυ-
ματίστηκεκαιδενέτρεξεστα1500μέτρα
καιπήρε την12ηθέση .Στουςπαίδεςο
ταλαντούχοςΓιάννηςΑβραμίδηςμε4750
β.κατετάγη8ος.

Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος 
καλαθοσφαίρισης του ΑΠΣ Φίλιππος 
Βεροιας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει 

την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βαγ-
γέλη Σισμάνη για ένα χρόνο.  Ο 24χρονος 
αθλητής (28/09/1994) με καταγωγή από την 
Κοζάνη έχει ύψος 1.80 και αγωνίζεται στην 
θέση του point guard. 

Έχει ξεκινήσει τηνκαριέρα τουαπό τηνΑθλητικήΈνωση
Κοζάνης και εν συνεχεία έχει αγωνιστεί για 5 χρόνιαστους
ΔιόσκουρουςΚοζάνης. Κατάτηνπερσινήαγωνιστικήπερίο-
δοαποτέλεσετονβασικόplaymakerτουΑΟΚΒέροιαςστην
Γ´ΕθνικήΚατηγορία, αγωνιζόμενοςσε 24παιχνίδια, σημει-
ώνοντας 38 τρίποντα και σκοράροντας κατάμέσοόρο11,5
πόντουςανάαγώνα.

Καλωσορίζουμε τονΒαγγέληΣισμάνη και του ευχόμαστε

ολόψυχαναέχειμιαεπιτυχημένηχρονιάσεατομικόκαιομα-
δικόεπίπεδο.

Δόθηκετοπρώτοδιαρκείαςγιατηννέαπερίοδο
στηνΒ’εθνική

Ξεκίνησεηπροπόλωσητωνεισιτηρίωνδιαρκείαςγιατην
αγωνιστική χρονιά 2018-2019.Οπρόεδρος της διοικούσας
επιτροπήςΗλίαςΛαζόςέδωσεπροσωπικάτοπρώτοτυχερό,
όπως το χαρακτήρισε, εισιτήριοστον γνωστό επιχειρηματία
Ηλία Ζησιόπουλο. Στόχος της διοίκησης είναι η οικονομική
ενίσχυσητηςομάδας,είτεμέσωχορηγιών,είτεμέσααπότην
αγάπητουφίλαθλουκοινού.

Ήδη, ηπροοπτική της Β’ Εθνικής έχει «ζεστάνει» τους
μπασκετικούςφίλους τηςΒέροιας, οι οποίοι αναμένουν με
αγωνίατοπρώτοεπίσημοπαιχνίδιτων«κυανέρυθρων».

Με κεντρικό σύνθημα «Ζήσε τοΜπάσκετ μαζί μας», οι
επιτελείς τουΦιλίππουστέλνουνμήνυμαστήριξηςσεόσους
αγαπούντοάθλημα.Μακάριηπώλησηνασπάσειτοφράγμα
των500εισιτηρίων!

Έπταθλονγυναικών
Για 5η συνεχή χρονιά πρώτη

η Σοφία Υφαντίδου

Μπάσκετ Β’ Εθνική

ΟΒαγγέληςΣισμάνηςστονΦίλιππο
Τοπρώτοδιαρκείαςγιατηννέαπερίοδο

ΣύλλογοςΔρομέωνΒέροιας

Πρόσκληση Εθελοντών
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό9-7-2018 μέχρι15-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η συνεργασία των 
δύο καλλιτεχνών 
ξεκίνησε τον Μάιο 

του 2017 -  έκανε έναν 
πλήρη και απόλυτα επιτυ-
χημένο κύκλο στα μεγά-
λα θέατρα και πόλεις της 
Ελλάδας - για να φτάσει 
στην Αθήνα τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο με 2 μεγα-
λειώδεις soldout συναυ-
λίες στο Ηρώδειο. 

Η μεγάλη επιτυχίαώθησε τους
καλλιτέχνες ναανανεώσουν τορα-
ντεβούτουςγιατονχειμώναόπου
έκαναν αλλεπάλληλες παρατάσεις
και soldout, κι έτσιηαπαίτηση του
κοινού τους οδήγησεστην απόφα-
ση για μια νέα σειρά συναυλιών
αυτό το καλοκαίρι, σε σημαντικά
θέατρα και επιλεγμένες πόλεις
στην Ελλάδας  που δεν είχαν την
ευκαιρία να τους απολαύσουν. Ο
ΣταύροςΞαρχάκοςθαβρίσκεταιεπί
σκηνής μαζί με τηνΆλκηστηΠρω-
τοψάλτησεέναπρόγραμμαπουθα
διευθύνειοίδιοςκαικατάτηνδιάρ-
κεια του οποίου θα ακουστούν τα
ωραιότερατραγούδιατου,χρωματι-
σμέναμετηνδιακριτικήκαιακριβή
ερμηνείατηςερμηνεύτριας.

Μαζί τους και οκταμελής ορχή-

στρααποτελούμενηαπόεκλεκτούς
μουσικούς.

Καλοκαίρι 2018. Η Άλκηστις
Πρωτοψάλτη συναντά ξανά τον
ΣταύροΞαρχάκο και δίνουνπαρά-
ταση στο όνειρο…ανηφορίζοντας
στη Βέροια την Παρασκεύη 20 Ι-
ουλίου και ώρα 9.15 στο Θέατρο
Άλσους«ΜελίναΜερκούρη».

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
•VIVA.GR
• ΧώροςΤεχνώνΔήμουΒέροιας

(τηλ.23310-78100)
• Βιβλιοπωλέιο Επίκαιρο (τηλ.

23310-24612)
• Καφέ Μεράκι (τηλ. 23310-

20201)
•Ουζερί ΣτάσουΜύγδαλα (τηλ.

23311-20327)

Μαζίτουςοιμουσικοί:
ΝεοκλήςNεοφυτίδης-Πιάνο
ΠαντελήςΝτζιάλας-Κιθάρα
ΒασίληςΔρογκάρης-Ακορντεόν
ΗρακλήςΖάκκας-Μπουζούκι
ΔημήτρηςΡέππας-Μπουζούκι
ΠέτροςΒαρθακούρης -Κοντρα-

μπάσο
ΑλέξανδροςΚαψοκαβάδης–Κι-

θάρα,Νυκτά,Έγχορδα
ΦίλιπποςΤσεμπερούλης-Πνευ-

στά
Επιμέλεια ήχου: Ζαχαρίας Στα-

μούλος,ΧάρηςΚρεμμύδας
Φωτισμοί:ΔημήτρηςΛάιος

Παρασκευή 20 Ιουλίου και ώρα 9.15 μ.μ.
στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

ΣταύροςΞαρχάκος-ΆλκηστιςΠρωτοψάλτη
στηΒέροια:«Ητελευταίασυνάντηση»

Φαρμακεία
Τρίτη 10-7\-2018

13:30-17:30ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-
ΓΟΥ -ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημο-
τικόσχολείο)23310-66755



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο

μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ, που να χρίζει

ανακαίνισημέχρι 40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένο καιπολλά έξ-
τρα.Τιμή 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα

επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.: 6974326873
ώρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο 300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα

45 τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής της Βέροιας, δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30 τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέ στο
κέντροτηςΒέροιαςμεε-

ξασφαλσμένηπελατεία.
Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20στρεμμάτων,ποτιστι-
κό,ΣΑΑΚΒέροιας,περι-
οχήΝησίου.Τηλ.: 6976
688462&2331065745.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Καβάλας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
studios πλήρως
εξοπλισμένα, με
WiFi, πλυντήριο,
TV, για διακοπές.
Τηλ.:6949955844.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 αγροτεμάχια σε
Σταυρό καιΜακροχώριονΗμαθίας.Το
πρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστηνπεριοχή
«Σοφολιό»εμβαδού14.750τ.μ.,αρδευτικό
και το δεύτερο στη θέση «Γαβριάλογα»
εμβαδού9.750τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίεςκοΠαύλοτηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνται
διαμερίσματα

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
Στη Νέα

ΣκιώνηΧαλ-
κ ιδ ικής  ε -
νοικιάζονται
διαμερίσματα
70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC με
40,00 ευρώ

τηνημέρα,εξοπλισμένακαθώςκαιμεζονέτες70τ.μ.
2ΔΣΚWCεξοπλισμένεςμε50,00ευρώτηνημέρα.
Επίσηςπωλούνταιδιαμερίσματααπό45τ.μ.έως70
τ.μ.καιμεζονέτες70τ.μ.μεκατασκευήαπόπέτρα.
Πληρ. τηλ.:6944644220,6983204389&23740
71607.Τιμέςευκαιρίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση Fast-Food επί
της οδού Εληάς σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 744 τ.μ. στη
Βέροια γωνιακό.
Χτίζει890τ.μ.Τηλ.:
2331100888.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι3.500
τ.μ.μεελιέςστονκόμβοΒέ-
ροιας. Τιμή 11.500 ευρώ.
Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι10,5
στρ.,στοΛουτρόΗμαθίας,
ποτιστικό, σε καλή τιμή.

Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα, διαμπερές,
με λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.:

2331024817.
Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

στούντιο ανακαινισμένο
και επιπλωμένο, οδός
Μεραρχίας 10, 1ος όρ.,
ατομικήθέρμανση.Τηλ.:
6949 408554 & 6948
726845.

ΠΑΠΑΓΟΥ,Β.Ιωαννί-
δη10,ενοικιάζεταιδιαμέ-
ρισμαπερίπου80τ.μ.,2ο
όρ.,μεωρομετρητή.Τηλ.:
6945 049079 & 23310
22684.

Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γκαρσονιέρα 40 τ.μ.,
σαλοκουζίνα, 1 δωμά-
τιο, λουτρό, βεράντα,
πλήρως επιπλωμένη
και ειδική ανεξάρτητη
θέρμανση, κλιματιστι-
κό,ψυγείο, ηλ. κουζίνα,
πλυντήριο ρούχων,TV,
ΜάρκουΜπότσαρη 15,
με μηδενικά κοινόχρη-
στα.Πληρ. τηλ.: 23310
24939, 23750 81319,
6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 65 τ.μ., στο
κέντρο τηςΒέροιας,Πά-
ροδοςΜ.Καρακωστή1,
στον α΄ όροφο, σαλόνι,
κουζίνα,W.C. με μπά-
νιο, δωμάτιο, χωλ-διά-
δρομος,μπαλκόνι.Τηλ.:
6976 688462 & 23310
65745.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα 55
τ.μ., επιπλωμένη, πο-
λυτελούς κατασκευής
σε οικογενειακή οικο-
δομή, 2ος όρ., 1ΔΣΛΚ,
W.C.,αποθήκη,αποθή-
κηστουπόγειο,μεγάλα
μπαλκόνια, θέα. Τηλ.:
6992 760556 & 6974
142507, ελεύθερο από
1-7-18.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ, ε-

νοικιάζεται κατάστημα
100 τ.μ. με υπόγειο
με W.C. Τηλ.: 6974
238098.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαι-
νίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή στη
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική
κατάστασηκαι τιμή (4γραφεία,1τραπέζισυνεδρι-
άσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμερόδες, 1
καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,
όλαμαζίήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαιηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγά-
λη επιχείρηση υγει-
ονομικού ενδιαφέ-
ροντοςενλειτουργία
μεπολυετή εμπειρία
στον χώρο των κοι-
νωνικών εκδηλώσε-
ων.Μόνο σοβαρές
προτάσεις.  Τηλ. :
6975772861.
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για
συσκευαστήριο τροφίμων
στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Τηλ.:2331070401.
ΑΠΟΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟ-

ΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανι-
κός και ηλεκτρολόγος.Τηλ.:
2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε
ξενοδοχείο της Βέροιας με
γνώση βασικώνΑγγλικών.
Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαεργα-
σίαστηνκουζίναεστιατορί-
ου(λάντζακαιβοηθόςστις
σαλάτες).Μισθόςικανοποι-
ητικός.Τηλ.:2331088018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για βο-
ηθόςλογιστήσε εταιρίαμε
γνώσηπρογραμμάτωνPC
καιΓερμανικών.Τηλ.:6986
782697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για
deliveryμεδικότουμηχανά-
κιγια τοψητοπωλείοΓΙΑΝ-
ΝΗΣ.Τηλ.:6984472747κ.

Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙέμπειροάτομο

για Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
στη Βέροια. Πληροφορίες
στο τηλ.: 23310 25700.Α-
ποστολή βιογραφικών στο
dimzagaris@gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Λογιστής/
Λογίστρια με τουλάχιστον
5ετή προϋπηρεσία σε δι-
πλογραφικά βιβλία και με
κατηγορία άδειαςΑ ήΒ α-
πό Βιομηχανική Επιχείρη-
σηστηΝάουσα.Αποστολή

στο e-mail: anatamark@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

Κωδ.23370ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρ-
σονιέραμερικώς επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικέςσυσκευές,μικρήκαιφθηνή38τ.μ.,
1 υ/δ , κουζίνα και μπάνιο , 3ος  όρ.  με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μόνο140€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκο-
ντάμε1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέ
επιπλωμένη45 τ.μ. σε καλή κατάσταση ,
μεθωρακισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακό
θερμοσίφωνα , καθώς καιπάρκινγκστην
πυλωτή,θέρμανσηατομικήμεκλιματιστικό
,ενοίκιο200€.

κωδ.23399ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,καινούργια
γκαρσονιέρα50 τ.μ.1οςόροφος ,βλέπει
σε ανοιχτωσιά, νεόδμητη , σεπολύ καλή
κατάσταση,καινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλά τζάμια,άριστηδιαρρύθμιση,οι
χώροιτηςλειτουργικοί,αυτόνομηθέρμανση
μεογκομετρητές,χωρίςκοινόχρηστα,μόνο
160€.

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή ΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονο-
κουζίνα,1υ/δκαιμπάνιο,μεπανοραμική
θέα ,σε υπεράριστη κατάσταση, έχει και-
νούργια αλουμινίου κουφώματαμε διπλά
τζάμια,κατοικίαμεπολυτέλειακαιζεστασιά,
άριστης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με α-
τομικήθέρμανσηπετρελαίου και ελάχιστα
κοινόχρηστα,κέντροαπόκεντρο,μόνο200
€.ΠληροφορίεςαποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,
διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

Κωδ. 13989ΚοντάστηνΑνοίξεωςω-
ραιότατο διαμέρισμα87 τ.μ. ανακαινισμέ-
νοστον4οορ.μεκεραμοσκεπήμε2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, με 2 ντουλάπες
εντοιχιζόμενες ,μεθωρακισμένηπόρταει-

σόδου,μεθέρμανσηκεντρικήπετρελαίου
λειτουργούσαάψογα,σεπολύκαλήγειτο-
νιά,ενοίκιο260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπι-
πλωμένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σε
δύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδω-
μάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.
Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,
Αποθήκη ,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,
Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:
280€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοε-
πίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ. ,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευ-
πόγειο40τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείται
από2σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα, και δύομπάνια  , χωρίςθέρμαν-
ση,μεδυνατότητα τοποθέτησης τζακιούή
σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη
,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες , έχει
ηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερμο-
σίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταστοδρόμοπροςτηΒεργίνα
δύοαποθήκεςηβιοτεχνικόςχώροςσυνο-
λικήςεπιφάνειας1.180τ.μ.μαζίμε15στρ.
οικοπεδικόχώρο .Είναι κατασκευασμένες
το1985 και διαθέτουνμεγάλοπροαύλιο -
Ενοίκιο1.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέανακαινισμένο γραφείο19 τ.μ. ένας
ενιαίοςχώρος,1οςόροφος,θέρμανσημε
κλιματιστικό τοδε μίσθωμα τουμόνοστα
125€,

Κωδ: 22838 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1976και
διαθέτει θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, -
Τιμή:150€.

Κωδ. 22875 ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ά-
ριστοι χώροι γραφείων ανακαινισμένοι
πολυτελώς ,3χώροι75 τ.μ.,μεδικό τους
καινούργιοWC ,1οςόροφος, , η ευπρέ-
πεια τωνχώρωνδεδομένη ,δομημένηκα-
λωδίωσηπαντού , καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια και μεπολύ
ακριβάυλικάδόμησης ,ατομικήθέρμανση
μεθερμοπομπούςηπροβολή τωνάριστη
τοδεμίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα

ΚΤΕΛκοντά επαγγελματικήστέγηπροβο-
λήςσυνολικά 180 τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύ-
τεροόροφο επικοινωνούν εσωτερικά , με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου , κατάλληλο
γιαφροντιστήριο και όχι μόνο , μίσθωμα
συνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙσεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας36 τ.μ. ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναι
κατασκευασμένοτο1965καιμεπολύκαλό
μίσθωμαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙσυνολικής επιφάνειας57 τ.μ. Ι-
σόγειοκατάστηματοοποίοαποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώροκαιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Διπλάτζάμια .Ενοίκιο 170€ .
Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:13564-ΚοντάσταΚΤΕΛσπάνιο
γωνιακό,εξαιρετικήςπροβολήςΚατάστημα
συνολικής επιφάνειας60 τ.μ.στο ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώρομεπολύμε-
γάληβιτρίνακαιμεδικότουWC.Πρόκειται
γιαέναπολύαξιόλογοακίνητοπουαπευθύ-
νεταιμόνοσεσοβαρόμισθωτήκαιμε τιμή
ενοικίουστα500€αρχικήκαιτελική.

Κωδ: 22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροι-
ας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας600 τ.μ. Ισόγειοσε
οικόπεδο4στρ. σετιμήεξαιρετικάχαμηλή
στα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείται από2Υπνο-
δωμάτια,Σαλονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγά-

λομπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995
καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,
ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,Ανελκυ-
στήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυλωτή ,
έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.προ-
σφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο50.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφη οικοδομή 1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονο-
κουζίνακαιδύοΜπάνια .Είναικατασκευα-
σμένο το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτο-
μική -Πετρελαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ μεγάλο
με τηλεχειριστήριο  κλειστό και μεγάλο ,
κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακό
θερμοσίφωνα,BBQ , είναιγωνιακό καιμε
δύοπολύμεγάλες βεράντες -Τιμή:πολύ
προσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΒέροιαΠΙΕΡΙΩΝΚέντρο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότηταΜονο-
κατοικίασυνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2
επιπέδων.Αποτελείται από2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1960καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑ-
λουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο-Τιμή:
80.000€.

Κωδ. 13681ΒΙΛΑ , σπάνια σε από-
σταση12χιλ.από τηΒέροιασεστυλΜε-
ζονέταςμε170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαι
με λοιπούςβοηθητικούςχώρουςσυνολικά
250τ.μ.ανοδομή,διατίθεταιπροςπώληση.
Πρόκειται γιαμίαμοναδικήπερίπτωσηκα-
τοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέ-
ρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
, ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680 τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανό-
κηπο ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή
200.000€.Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

ΒΕΡΟΙΑ,Μονοκατοικία -Βίλα κτίσμα
350 τ.μ., σε3στρ. οικόπεδο , κατασκευή
1993,εκτείνεταισε3επίπεδαμεμίαεκπλη-

κτική και ανεμπόδιστη θέα , η ευπρέπεια
τωνχώρωνείναιδεδομένη,έχειύφοςαπέ-
ριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο
, μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα ,άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης ,διαθέτειατομική
θέρμανσημεδύο επιλογέςπετρελαίουκαι
λέβηταμεPellets,μεπολύμεγάληβεράντα,
μεθερμαινόμενηπισίνα,πρόκειται γιαμία
σπάνιαΒίλα εντός εξαιρετικούοικοπέδου,
πραγματικό έργο τέχνης, γιααπαιτητικούς
αγοραστέςσίγουρα ,μεγάληευκαιρίααλλά
μόνογιααποφασιστικόαγοραστή,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμήμόνο230.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
με εύκοληπρόσβαση. Διαθέτει θέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας27 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιά
εισόδου-Τιμή:15.000€.

Κωδ:12741 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείοσυνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναι κατασκευασμένο το1978 και διαθέ-
τει θέρμανσηΑτομική -Ηλεκτρικό, -Τιμή:
27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ. 13376ΠΕΡΙΦ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ,
Πωλείται το50%  ενόςμεγάληςπροβολής
καταστήματοςεπίτουΠεριφερειακούμε400
τ.μ.,ισόγειοκαιάλλα400τ.μ.υπόγειο,με
μεγάλοαύλιοχώρο,μεράμπαεκφόρτωσης
στουπόγειο, τιμήμεγάληςευκαιρίας μόνο
250.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδι-
αφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000 τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίση-
μο , με εκπληκτική καιανεμπόδιστηθέα ,
αμφιθεατρικό ,σεμοναδική τοποθεσία και
σίγουρασεπρονομιακήθέση, κατάλληλο

γιαανέγερσηΒίλλας,τιμή130.000€.
Κωδ. 12925Χωραφοοικόπεδοπάνω

από τοΠανόραμα μα και κάτω από την
Καλογριά8100 τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσιμο
μεδένδραμέσακαιμεπολύωραίαθέαπω-
λείταιστις70.000€.Τιμήευκαιρίας.

Κωδ:12931.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ,πωλείταιΕ-
λαιώνας11.500 τ.μ.,σεπλήρηπαραγωγή
γιαοικονομικούς λόγους τιμή3.000€/στρ
η34.500€,συνολικά,εξαιρετικήευκαιρία.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

προσανατολισμόοικόπεδοκαι μεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείται οικόπεδο400 τ.μ., μεσ/δ0,8 εντός
σχεδίουπόλεως ,άρτιοοικοδομήσιμο ,με
γύρω-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτου
τιμήείναι83.000€αποδεδειγμέναηδετιμή
πώλησης τουαπό80.000€ τώραπροσφέ-
ρεταιστα40.000€ , ευκαιρίαάριστη.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείο και μεθέα τον κάμπο τηςΒέροιας
πωλείται οικόπεδο1.090 τ.μ., μεΣ.Δ.0,8,
τιμή90.000€.Μπορεί ναπουληθεί και το
μισό.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙΠάρκινγκισόγειοκλειστόμεευκολό-
τατηπρόσβαση,συνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.Τιμή:6.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας1033 τ.μ.Επιπλέονχαρακτηρι-
στικά:ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο  ,αποτελεί
εξαιρετικήευκαιρία.Τιμή:19.000€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68 τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,με και-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρί-
να,οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλή
τιμή:350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη
στο γραφείο τηςΕθνικήςΑσφαλιστικής, Ελιάς 4,
Βέροια.Απαραίτητηπολύ καλή γνώσηΗ/Υ.Τηλέ-
φωνογιαραντεβού6975900180,υπεύθυνηΑνθή
Ξηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαως σερβι-
τόρα για πρωινή-απογευματινή
εργασίασε καφενειο-σπορτ καφέ,
στηνΠερικλέους 11 στη Βέροια,
περιοχή παλαιάς Μητρόπολης.
Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ κοπέλαμεόρεξη,

υπομονή και αγάπη, αναλαμβά-
νει τηφύλαξη και τη δημιουργική
απασχόλησητωνπαιδιώνσαςκα-
θώς και την ανάπτυξη των δεξι-
οτήτων τους. Τηλ. επικοινωνίας:
6973674030.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμούσπιτιώνκαθώςφρο-
ντίδαμικρώνπαιδιώνκαιηλικιω-

μένων.Τηλ.:6984095883.
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις και

κηπουρικής ζητά ανάλογη εργα-
σία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νωνσε 24ωρη βάση.Τηλ.: 6993
678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑπροετοιμάζει τοκα-

λοκαίριπαιδιάπουθαφοιτήσουν
στηνΑ΄καιΒ΄Δημοτικούγιαομαλή
μετάβασηστηνγραφήκαιανάγνω-
ση.Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλαγραφειου,

σαλόνι SATO μπλε, 4 καρέκλες,
τραπέζι, τραπεζάκι, τραπέζιπτυσ-
σόμενοσυσκέψεων, ντουλάπαμε
κλειδαριά(κερασί),ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι,
τραπεζαρία, μπουφές, κρεβατο-
κάμαρα με στρώμα ανατομικό,
ψυγειοκαταψύκτης και πλυντή-
ριο ρούχων, τιμή όλα μαζί 3.000
ευρώ, ελαφρώς μεταχειρισμένα.
Τηλ.:6970019994.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWC
A/C260€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗκαινουριομεγκαραζ+αποθ.260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishing ζητάμόνι-
μοπροσωπικόγιατη
στελέχωση του τμή-
ματος τηλεφωνικών

πωλήσεωνκαιεξυπηρέτησηςπελατώνστηΒέροια.
Απαραίτηταπροσόντα:
-ΠτυχίοΑγγλικήςΦιλολογίας.
-Ευχέρειαστηντηλεφωνικήεπικοινωνία.
-Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός.
-Άριστεςοργανωτικέςικανότητεςκαιομαδικότητα.
Παρέχεται:
•Εργασίασεένασύγχρονοκαιοργανωμένοπεριβάλλον.
•Πολύ ικανοποιητικέςαπολαβές,δώρα, επιδόματα,πρωινή

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη«ΤμήμαΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης».

Ο εκδοτικός οίκος
Super Course ELT
Publishingζητά1άτο-
μο για τη στελέχωση
του τμήματος Digital
MarketingστηΒέροια.

Απαιτούμεναπροσόντα:
•πολύκαλή/άριστηγνώσηSEO&SEMtools
•πολύ καλή/άριστη γνώσηAdwords (Google, BingΑds,

YahoosearchAds)
•άριστεςγνώσειςΑγγλικήςγλώσσας
•Χρήσητηςπλατφόρμαςwww.alexa.com
Προσφέρονται:
•Σύγχρονο,οργανωμένοκαιευχάριστοεργασιακόπεριβάλλον
•Full-time,πενθήμεροπρωινόωράριο
•Πλήρηςασφάλιση
•Πολύικανοποιητικέςαπολαβές
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

στείλτε μας e-mail στο cv@supercourse.gr μέχρι 22 Ιουλίου
2018μετηνένδειξη‘’SEO&GoogleAdwordsexpert’’.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ με εμπειρία σε η-
λεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και βιομηχανική
ψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριοχήτηςΗμαθί-
αςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.



19ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστη κατάσταση σε εκ-
πληκτική τιμή: -Τραπεζαρία
με έξι (6) καρέκλες, από
ξύλο οξιάς, χρώμα κερα-
σι, τιμή 260 ευρώ. -Τριθέ-
σιος και διθέσιος καναπές
χώμα μωβ τμή 150 ευρώ.
-Κρεβάτι μονό με το στρώ-

μα.Τιμή ευκαιρίας για όλα
400ευρώ.Πληρ.τηλ.:6973
777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τά κ ι α  προσ τα τ ε υ τ ι κά ,
σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμήευκαιρίας150,00ευ-

ρώ.Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γων-

ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών
ζητάγνωριμίαμε κυρίααπό
55 έως65 ετώνγιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητά-

ει κυρία μεσκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-
ρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ
σοβαρή σχέση.Τηλ.: 6984
040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου ‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ
έως12/2019,αξία1.500 ευ-
ρώ.Τηλ.:6974876369κ.Α-
πόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



«Η τροπολογία που κατατέθηκε 
για την ψήφο των Ελλήνων του ε-
ξωτερικού είναι έμπρακτη δέσμευση: 
Θα έχουμε συγκεκριμένη πρόταση 
που θα έρθει προς ψήφιση εντός του 
2018», τόνισε ο υπουργός Εσωτερι-
κών, Πάνος Σκουρλέτης αναφερόμε-
νος στο επίμαχο θέμα για το οποίο η 
κυβέρνηση κατηγορήθηκε ότι στερεί 
την ψήφο από τους Έλληνες του ε-
ξωτερικού.

Κατά την τοποθέτησή του στην 

αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, 
επί του νομοσχεδίου για τον Κλει-
σθένη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο 
κ. Σκουρλέτης σχολίασε για τα όσα 
ειπώθηκαν μετά την κατάθεση της 
σχετικής τροπολογίας ότι το θέμα πα-
ραπέμπεται στις καλένδες λέγοντας 
πως είναι ανακριβή, παραπλανητικά 
και μόνον λόγοι σκοπιμότητας τα πυ-
ροδοτούν.

«Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 
Είναι η πρώτη φορά που μια κυ-

βέρνηση δεσμεύεται νο-
μοθετικά μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, αφού ξεπερά-
σει τεχνικά ζητήματα και 
ζητήματα νομιμότητας να 
έρθει με μια συγκεκριμέ-
νη πρόταση που να δίνει 
απάντηση σε ένα ζήτημα 
το οποίο επιβάλλεται να 
έχουμε απάντηση» τόνι-
σε ο κ. Σκουρλέτης. «Δι-

ότι εμείς πραγματικά, 
χωρίς γενικόλογες αναφορές, 
ανέξοδες, θεωρούμε ότι έχουν 
δικαίωμα οι Έλληνες του εξω-
τερικού - και ιδίως εκείνοι που 
έφυγαν τα τελευταία χρόνια της 
κρίσης - να βρεθεί μια ασφαλής 
μέθοδος που θα τους δίνει το δι-
καίωμα να εκφράζονται στις βου-
λευτικές εκλογές», προσέθεσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών, 
καταλόγισε στις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις ότι ενώ από το 
2001, προβλέφθηκε η επιστολική 
ψήφος, ουδέποτε αναζητήθηκε 
ένας πρακτικός τρόπος για να 
γίνει αυτό. «Η τροπολογία είναι 
έμπρακτη δέσμευση. Θα έχου-
με συγκεκριμένη πρόταση που 
θα έρθει προς ψήφιση εντός του 
2018» είπε ο κ. Σκουρλέτης.

Μάλιστα, επανέλαβε ότι το ζή-
τημα της ψήφου των Ελλήνων 
του εξωτερικού δεν πρέπει να 
σχετίζεται με το θέμα της κατά-

τμησης  της  Β ’ 
Αθηνών και της 
Περιφέρειας Αττι-
κής. «Ελπίζω να 
καταλάβει η ΝΔ ό-
τι το ζήτημα αυτό 
είναι υπερώριμο 
και η πρόταση αυ-
τή της κατάτμησης 
να συγκεντρώσει 
περισσότερες από 
200 ψήφους και να 
ισχύσει από τις ε-
πόμενες εκλογές. 
Μακάρι οι δεύτε-
ρες σκέψεις να εί-
ναι πιο ώριμες α-
πό τις πρώτες και 
να μπορέσουμε να 
καταλήξουμε σε 
ένα ευρύτερο μέ-
τωπο σε αυτά τα 
ζητήματα» είπε χα-
ρακτηριστικά.
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P Το καλοκαίρι έπαθε ό,τι και η 
Ελλάδα: παλεύει να επιστρέψει στην 
κανονικότητα...

P Αλλά φοβάμαι ότι το μνη-
μονιακό εισιτήριο που πήραμε δεν 
ήταν αλερετούρ.

P Πρώτη στάση το 2060. Κι άμα 
στο μεταξύ έχουμε σοβαρευτεί.

P Στη χώρα έχουμε μουσκέψει 
μέχρι το σώβρακο από τις βροχές. 
Ευτυχώς, μας το έχουν πάρει.

P Γεμίσαμε καφετέριες. Επιστρέ-
φει και το Καφέ της Χαράς.

P Σήμερα και αύριο ξανά Μου-
ντιάλ με 4 ευρωπαϊκές ομάδες στα 
ημιτελικά. Σαν ταινία του Αλδομο-
βάρ χωρίς Λατίνα πρωταγωνίστρια.

P Το ποδόσφαιρο θέλει Πενέλο-
πε Κρουζ, όχι Τομ Κρουζ.

P Δεν ξέρω αν αυτές οι Λά-
τιν απουσίες μετρούν περισσότερο 
στον αγωνιστικό χώρο ή στις κερ-
κίδες.

P Τον αποκλεισμό της Βραζιλίας 
τον λες και δεύτερο ΒRexit ε; 

P Προχωρούν λοιπόν για τον 

τελικό τα αουτσάιντερ. Εμείς πο-
δοσφαιρικώς είμαστε στην κλάση 
αλτσχάιμερ. Έχουμε ξεχάσει κι αυτά 
που ξέρουμε.

P Ρεσιτάλ απιστίας από τις γυ-
ναίκες τον προηγούμενο μήνα λόγω 
Μουντιάλ. Εντάξει, κάθε τέσσερα χρό-
νια χαλάλι.

P Αρκεί να μην γίνει συνή-
θειο...

P Παλιά η αγάπη ζητούσε... κο-
κό κάθε που άρχιζε η Αθλητική Κυ-
ριακή. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, 
επίτηδες το έκανε ε;

P Η διαφορά των ανδρών με 
τις γυναίκες είναι ότι ένα από τα δύο 

φύλλα σκέφτεται μόνο αυτό.

P Το έτερο φύλο θέλει πού και 
πού τα λούσα και τον χορό του.

P Είμαι λάτρης του γυναικεί-
ου φύλου, λέει ο άλλος. Λες και οι 
υπόλοιποι είμαστε απλά θετικά δια-
κείμενοι.

P Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον 
του ασφαλιστικού φορέα των αγροτών. 
Κάτι δεν γίνεται σωστά οσμίζομαι.

P Μετά το «δεν πληρώνω» 
των άλλοτε αριστερών, να τώρα και 
το κίνημα «δεν πληρώνομαι» των 
πάντοτε κορόιδων.

P Και:

Ένας θαλασσοδαρμένος παλιός 
ναυτικός έπειτα από έναν μήνα στο κα-
ράβι φτάνει σε κάποιο λιμάνι αλλά δεν 
μπορεί να βρει πουθενά δωμάτιο για 
να κοιμηθεί το βράδυ. Αγανακτισμένος 
μπαίνει στο τελευταίο ξενοδοχείο και 
λέει στον ξενοδόχο:

–Δεν μπορεί, κάπου πρέπει να υ-
πάρχει ένα δωμάτιο. Ή έστω ένα κρε-
βάτι οπουδήποτε...

Του απαντάει ο ξενοδόχος:
–Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα δί-

κλινο και το έχει πάρει ένας νεαρός 
μόνος του. Ίσως δεχτεί να το μοιραστεί 
μαζί σας. Μόνο που πρέπει να σας πω 
ότι ροχαλίζει τόσο δυνατά, που από τα 
διπλανά δωμάτια κάνουν συνεχώς πα-
ράπονα. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρετε 

να κοιμηθείτε εκεί...
–Κανένα πρόβλημα. Θα το πάρω!
Το επόμενο πρωί ο ναύτης κατέβη-

κε για πρωινό φρέσκος κι ανανεωμέ-
νος.

–Πώς κοιμηθήκατε; τον ρώτησε ο 
ξενοδόχος.

–Καλύτερα από ποτέ!
–Μα δεν σας ενόχλησε ο άλλος νεα-

ρός με το ροχαλητό του;
–Όχι, τον έκανα να σκάσει σε χρόνο 

μηδέν.
–Πώς το καταφέρατε αυτό;
–Όταν ανέβηκα στο δωμάτιο ήταν 

ήδη στο κρεβάτι. Πήγα λοιπόν, του 
έδωσα ένα φιλί στο μάγουλο και του 
είπα: ‘Καληνύχτα κούκλε μου’. Ε, όλο 
το υπόλοιπο βράδυ ξαγρύπνησε παρα-
κολουθώντας με!

Κ.Π.

Π. Σκουρλέτης: Εντός του 2018 συγκεκριμένη 
πρόταση για την ψήφο των 
Ελλήνων του εξωτερικού
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