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Ενδιαφέρουσα συναίνεση 
στο πρόσωπο του Προέδρου 

της Βουλής
Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η εκλογή του προέ-

δρου της Βουλής Κων/νου Τασούλα, με 283 ψήφους, 
που αποτελεί την μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει 
καταγραφεί σε αντίστοιχη διαδικασία.

Η εκλογή του υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα 
της Βουλής, με το ΚΚΕ μόνο, να δηλώνει «παρών». Η 
απόλυτη σχεδόν συναίνεση των κομμάτων στο πρό-
σωπο του κ. Τασούλα, μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα. 
Μακάρι, να ταυτίζεται στην ουσία του και με το μήνυμα 
του Προέδρου της Βουλής για αναβάθμιση της συμβο-
λικής αξίας του Κοινοβουλίου στα μάτια του Ελληνικού 
λαού.

Αν θυμηθούμε τις απίστευτα απαράδεκτες σκηνές 
και «πεζοδρομιακές» αντιπαραθέσεις βουλευτών αλλά 
και πολιτικών αρχηγών μεταξύ τους, που οδηγούν όλο 
και περισσότερο στην απαξίωση της πολιτικής, τότε 
αυτή η πρώτη διακομματική συναινετική πράξη και 
το ιστορικό ρεκόρ ψήφων στο πρόσωπο και τον θε-
σμό του Προέδρου της Βουλής, ίσως δίνει μία ελπίδα 
αναβάθμισης του πολιτικού πολιτισμού στο ναό της 
Δημοκρατίας.

Εξάλλου ο κ. Τασούλας, γνωρίζει από Πολιτισμό, 
αφού διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού και έχει ιδιαίτε-
ρη αδυναμία στην ποίηση, στην οποία πολλές φορές 
«καταφεύγει» στον λόγο του.

Το λιγότερο λοιπόν που χρειάζεται η Βουλή σήμε-
ρα, είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πολιτισμό και 
ελπίζουμε να σπάσει και εδώ το ρεκόρ!
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Μακρίνης αδερφής Μ. Βασιλείου,

Θεοδώρου Εδέσσης

Κι ενώ εμείς κάνουμε πλάκα 
με τα γεροντικά μας πρόσωπα, 

κάποιοι ανησυχούν… 
Πάνω από εκατό εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνι-

κής δικτύωσης- ανάμεσά τους και πολλοί διάσημοι- έσπευσαν 
να κατεβάσουν την εφαρμογή faceapp για να δουν πώς θα 
δείχνουν όταν θα έχει περάσει ο χρόνος και τα χρόνια. Κι αφού 
όλοι διασκέδασαν πολύ, άλλοι βλέποντας τον χρόνο να τους 
φέρεται μάλλον ευγενικά, κι άλλοι βλέποντας με χιούμορ την 
εικόνα τους στην τρίτη ηλικία, άρχισε να τίθεται το θέμα της 
ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Η αρχή έγινε από έ-
ναν χρήστη του Twitter- που έχει κατεβάσει πλέον την ανάρτη-
ση, όπως γράφει η εφημερίδα Independent, ο οποίος έγραψε 
«τώρα οι Ρώσοι έχουν όλες σας τις παλιές φωτογραφίες». Η 
εφαρμογή FaceApp χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες των χρη-
στών και τους «γερνά» χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής 
νοημοσύνης. Λίγο αφότου εκτοξεύτηκε στην κορυφή της κατά-
ταξης εφαρμογών σε Apple και Google, άρχισαν να ακούγονται 
οι πρώτες προειδοποιήσεις για τα «παραθυράκια» της- ρω-
σικής κατασκευής- εφαρμογής. Στις ΗΠΑ, υπήρξαν εκκλήσεις 
για άμεση διαγραφή της ενώ γερουσιαστής των Δημοκρατικών 
ζήτησε να γίνει έρευνα από το FBI και την Ομοσπονδιακή Ε-
πιτροπή Εμπορίου, επικαλούμενος «σοβαρές ανησυχίες» για 
θέματα ασφαλείας, αξιοποίησης πληροφοριών και διαφάνειας.

Μάλιστα… Αυτά συμβαίνουν, όπως διαβάζουμε, ενώ εμείς 
κάνουμε πλάκα με τους φίλους μας βλέποντας ματαίως τα γε-
ροντικά μας πρόσωπα!

Πάλι δεν δουλεύουν τα φανάρια
Επισημάνσεις αναγνω-

στών, για μία φορά ακόμα, 
για τα φανάρια στην είσο-
δο της Βέροιας, επί της 
Πιερίων.

Σε κομβικό σημείο, στη 
διασταύρωση για Δικα-
στήρια, κέντρο πόλης και 
Περιφερειακή, τα φανάρια 
δεν λειτουργούν με απο-
τέλεσμα οι οδηγοί να προ-
σπαθούν να ερμηνεύσουν 
τις προθέσεις και κινήσεις 
των άλλων οδηγών ή να 
συνεννοούνται με χειρα-
ψίες.

Δεδομένου, ότι πρόκει-
ται για δύσκολο σημείο, ας 
το δουν άμεσα οι αρμόδιες 
υπηρεσίες.

Μέχριτις29Ιουλίουηφορολογικήδήλωση…
Μετά,τσουχτεράπρόστιμα

«Τουχτερά» θα είναι τα πρόστιμα 
για όσους  δεν υποβάλλουν φορο-
λογική δήλωση μέχρι τις 29 Ιουλίου 
οπότε και λήγει η παράταση. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών Από-
στολοςΒεσυρόπουλος, ξεκαθάρισε 
πως δεν θα δοθεί νέα παράταση.

«Θέλω να καταστήσω σαφές ό-
τι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη πα-
ράταση στην προθεσμία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων που 
εκπνέει στις 29 Ιουλίου» είπε χα-
ρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως 
«το σύστημα υποβολής φορολογι-
κών δηλώσεων έχει ανοίξει από τις 
28 Μαρτίου, διάστημα που θεωρείται 
ικανό και εύλογο για να έχουν τη 
δυνατότητα όλοι να υποβάλλουν τις 
φορολογικές τους δηλώσεις.

Σπεύσατε λοιπόν διότι όσοι ξεχάσουν ή δεν προλάβουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με 
την επιβολή προστίμων από 100 έως 500 ευρώ.

Με γαστρονομικές προτάσεις ήρθε στην Πλατεία Δη-
μαρχείο της Βέροιας, ο ΠολιτιστικόςΣύλλογοςΑγ. Γε-
ωργίου, στην έναρξη της 5ης Γιορτής Κηπευτικών που 
διοργανώνει με δύο εκδηλώσεις. Η μία έγινε χθες το από-
γευμα στη Βέροια και η δεύτερη θα γίνει την ερχόμενη Κυ-
ριακή 21 Ιουλίου, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στην αυλή 
του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου στις 9.00 μ.μ.

Στην εκδήλωση της Πλατείας Δημαρχείου συμμετείχαν 
φέτος και ο «Κάρανος» (Σύλλογος Γευσιγνωσίας) με δύο 
σεφ, τον Γιάννη Σαμούκα και τον ΓιώργοΜεταξά, με 
συνταγές που απογείωσαν τις γεύσεις των λαχανικών και 
δη της γνωστής πιπεριάς του Αγ. Γεωργίου σε διάφορες 
εκδοχές, γλυκιές και αλμυρές.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε ή πέρασε από την 
Πλατεία, δοκίμασε μπάρμπεκιου πιπεριάς, πιπερονάτι με 
σουτζούκι, ανατολίτικη μελιτζανοσαλάτα μπαμπαγκανούζ, 

και τσιζ κέϊκ πιπεριάς.
Πολλοί οι τρόποι να αξιοποιήσει κανείς τα κηπευτικά 

και την πιπεριά του Αγίου Γεωργίου, μας είπε ο πρόεδρος 
του Συλλόγου ΦάνηςΚουτρουλιάς για την ναυαρχίδα του 
χωριού, που αναγνωρίζεται πλέον όχι μόνο στην Ημαθία, 
αλλά Πανελλαδικά.

Το «σουξέ» πάντως της πιπεριάς, είναι η μεταποίησή 
της σε μαρμελάδες, και σάλτσες που συνοδεύουν διάφορα 
πιάτα, ενώ σε κάθε εκδήλωση υπάρχουν σε πάγκους και 
νωπά λαχανικά από τους παραγωγούς του Αγ. Γεωργίου.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας, 
την Π.Ε. Ημαθίας και την αιγίδα του Επιμελητηρίου και με 
χορηγό τον καφέ Γιάγκογλου.

Επόμενο ραντεβού, την Κυριακή, με δημοτικό, λαϊκό και 
παραδοσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

ΤακηπευτικάτουΑγ.Γεωργίουπρωταγωνιστούν
για5ηχρονιάστιςεκδηλώσειςτουΤοπικούΣυλλόγου
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Προσοχή: προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

σήμερα στο δρόμο 
Νησελίου – Κυψέλης Ημαθίας, 

λόγω κοπής δέντρων

Νικ. Καρανικόλας: Προς 
επανεξέταση η μίσθωση του 

τουριστικού περιπτέρου ‘Κιόσκι’
-Δηλώνει έκπληκτος από  την έλλειψη 

ενημέρωσης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έκτατων εργασιών κοπής 
δέντρων, από το Α/Κ Νησελίου προς Τ.Κ. Κυψέλης και με δεδομένη την επικινδυνότητα της κατάστασης 
των δέντρων που εξακολουθεί να υφίσταται επί των ερεισμάτων της ανωτέρου οδού, η Διεύθυνση Α-
στυνομίας έλαβε τα παρακάτω μέτρα:

Σήμερα  Παρασκευή 19-07-2019 στον κλάδο κυκλοφορίας από Κυψέλη προς Νησέλι και για εργο-
ταξιακή ζώνη έως 50μ. κάθε φορά, την εναλλάξ κυκλοφορία στο τμήμα της οδού, από το εναπομείναν 
ρεύμα κυκλοφορίας με ελάχιστο πλάτος 3,25m. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 07:00΄το πρωί  έως και τις 7.00 το απόγευμα, ενώ μετά 
το πέρας των εργασιών, θα αποδοθούν κανονικά στην κυκλοφορία τα αποκλειόμενα τμήματα της προ-
αναφερόμενης οδού, απολύτως καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των 
οχημάτων. 

Για την ενημέρωση των διερχόμενων οχημάτων θα υπάρχει εγκεκριμένη εργοταξιακή  σήμανσης, 
3 (5) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου. Άρθρο 3ο Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, δι-
ώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 420 και 458 Π.Κ. και τις διατάξεις των 
Άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
Δυναμικά παρούσα 
και στη νέα θητεία

Μ ε  α ί σ θ η μ α 
ευθύνης άλλα και 
τ ι μής  απέναντ ι 
στους συμπολίτες 
μου, που με την 
ψήφο τους με ε-
πέλεξαν να τους 
εκπροσωπήσω εκ 
νέου στη νέα κοι-
νοβουλευτική περί-
οδο. 

Θα συνεχίσω 
να είμαι δίπλα τους 
όπως ήμουν και 
μέχρι σήμερα, ανα-
δεικνύοντας τα ζη-
τήματα του νομού 
και θα δώσω από 
το κοινοβούλιο ό-
ποια μάχη χρεια-
στεί υπερασπίζο-
ντας τα δικαιώματά τους.

Θα είμαι πάντα παρούσα δίνοντας τον καλύτερο μου εαυτό και στα νέα μου καθήκοντα ώστε να α-
ντεπεξέλθω των προσδοκιών τους.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας

Σύριζα-Προοδευτική Συμμαχία

Την έκπληξή του για την ε-
ξέλιξη της μίσθωσης του του-
ριστικού περιπτέρου ‘Κιόσκι’, 
μέσα στο καλοκαίρι με διαδικασίες fast track, χωρίς 
καμία ενημέρωση προς το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου, εκφράζει ο νέος δήμαρχος Νάουσας Νικό-
λας Καρανικόλας σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας  ότι 
θα επανεξετάσει το ζήτημα της μίσθωσης.

Απευθυνόμενος στους συμπολίτες του αναφέρει: 
«Αγαπητές και Αγαπητοί Ναουσαίοι.
Με έκπληξη παρακολουθούμε, και μόνο από τα 

μέσα ενημέρωσης, το ζήτημα της εξέλιξης του δια-
γωνισμού για την  μίσθωση του πρώην τουριστικού 
περιπτέρου «Κιόσκι».

Αν και  έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη  από την απερ-
χόμενη διοίκηση να μας ενημερώσει  για τα ζητήματα 
που αφορούν τον Δήμο μας, αυτό δεν κατέστη μέχρι 
στιγμής δυνατόν.

Έτσι, ο εν λόγω διαγωνισμός εξελίσσεται χωρίς 
καμία ενημέρωση προς το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου μας.

Με τον τρόπο αυτό όμως, χάνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε συζήτηση βελτιστο-
ποίησης ή και αναθεώρησης του ζητήματος.

Δεν λαμβάνεται ουσιαστικά και τυπικά υπόψη, ο 
ρόλος του νέου Δημοτικού Συμβουλίου για ένα  τόσο 
σημαντικό  θέμα.

Εμείς στο «ΕΝΑ μαζί»,  πιστεύοντας και επιζητώ-
ντας  την συναίνεση, και ειδικά για το εν λόγω θέμα,  
είμαστε αναγκασμένοι να το επανεξετάσουμε, όταν 
αναλάβουμε την διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη την 

γνώμη όλων των μελών του νέου εκλεγμένου Δημοτι-
κού συμβουλίου του Δήμου μας. Θεωρούμε ότι κάθε 
παρέμβαση στον ιστό που μεταβάλλει τον ψυχαγωγικό 
και τουριστικό χάρτη του Δήμου μας, οφείλει να έχει τη 
σύμφωνη γνώμη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Η 
επιλογή, να προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτές fast 
track μέσα στο καλοκαίρι και ενάμιση μήνα πριν την 
ανάληψη των  καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ουσιαστικά  δεσμεύει και αφαιρεί την δυνατό-
τητα παρεμβάσεων από την νέα διοίκηση του Δήμου 
μας. Ιδιαίτερα δε, όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση 
πρόκειται για δεκαπενταετή  μίσθωση.

Θα είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν  να επανεξετά-
σουμε το ζήτημα, όχι ως μία αποσπασματική μίσθωση 
ακινήτου, αλλά ως μια συνολικότερη διαχείριση και 
παρέμβαση στον τουριστικό χάρτη του Δήμου μας. 
Ειδικά πρωτοβουλίες εντός του πάρκου, που μπο-
ρούν να εξελιχθούν ασύνδετα με τον περιβάλλοντα 
χώρο τους, θα πρέπει να προχωρούν με την δέουσα 
προσοχή και βάσει ενός ευρύτερου αναπτυξιακού 
σχεδιασμού.

Σεβόμαστε την συνέχεια της διοίκησης του Δήμου 
μας, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να εξετάσουμε το 
περιθώριο παρεμβάσεων που θα έχουμε στην συνέ-
χεια, ακολουθώντας τη δική μας προγραμματική και 
αναπτυξιακή πρόταση για τον δημόσιο χώρο, την δια-
χείριση των ακινήτων και την συνολικότερη στρατηγική 
ανάπτυξης τους».

Στο Φανάρι και στην Πρίγκηπο 
ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων

Το Φανάρι επισκέφθηκε, 
το τριήμερο 12-14 Ιουλίου, ο 
Μητροπολίτης Βεροίας κ. Πα-
ντελεήμων, συνοδευόμενος α-
πό τον πρωτοσύγκελλο αρχιμ. 
Αθηναγόρα Μπίρδα, τον αρ-
χιδιάκονο Παντελεήμονα Πα-
παεμμανουήλ και τον μοναχό 
Γεράσιμο Μπεκέ, για να ευχα-
ριστήσει και από κοντά τον Οι-
κουμενικό Πατριάχη κ.κ. Βαρ-
θολομαίο για την αποστολή 
του Μητροπολίτου Λαοδικίας 
κ. Θεοδωρήτου ως εκπροσώ-
που του στις εκδηλώσεις των 
επετειακών 25ων Παυλείων, 
καθώς και για το μήνυμα που 
ανέγνωσε κατά την έναρξη των 
εργασιών του Διεθνούς Επι-
στημονικού Συνεδρίου. Ο Σεβασμιώτατος επέδωσε στον Παναγιώτατο και τα τελευταία του βιβλία «Παύλος, ο των 
Βεροιέων διδάσκαλος» και «Ευεργετών και ιώμενος β΄έκδοσις» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Ο Οικουμενικός 
Πατριάχης   προσκάλεσε τον Μητροπολίτη με την συνοδεία του να παρακαθίσουν στην πατριαρχική τράπεζα μαζί 
με άλλους επισκέπτες του Πατριαρχείου.

 Το Σαββατοκύριακο ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τη Πρίγκηπο και έλαβε μέρος σε αρχιερατικό συλλεί-
τουργο με τον Μητροπολίτη Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, ο οποίος συμπλήρωσε 45 έτη από την εις 
διάκονον χειροτονία του - που έγινε στη Χαλκηδόνα και κατά την οποία ο Μητροπολίτης Βεροίας παρευρέθη τότε 
ως διάκονος- και τον Μητροπολίτη Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα. Συμπροσευχόμενοι εις το ιερόν βήμα παρίσταντο οι 
Μητροπολίτες Φιλαδελφείας κ. Μελίτων και Καλλιουπόλεως κ. Στέφανος.



4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ-
ΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημερινά 

στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ
Σενάριο: TZEΦ ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥ-
ΤΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΦΟΙ-
ΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑ-
ΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜΒΡΑΖΗΣ, 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

SPIDER-MAN: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ     
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
Προβολές:  καθημερινά στις 21.00 
Σε 3D μόνο την Πέμπτη 18/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ & ΕΡΙΚ ΣΟΜΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚΣΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 

ΚΟΜΠΙ ΣΜΑΛΝΤΕΡΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ 
, ΤΖΕΪΚ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΜΑΡΙΖΑ 
ΤΟΜΕΪ

Θεέ μου τι σου Κάναμε; 2     (Θερινό σινεμά)
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?       
No1 κωμωδία σε όλους τους ΘΕΡΙΝΟΥΣ κινημα-

τογράφους 
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00 (Παρασκευή 

19/7 μόνο στις 21.30)
Σκηνοθεσία  Φιλίπ ντε Σοβερόν
Σενάριο  Φιλίπ ντε Σοβερόν, Γκι Λοράν
Ηθοποιοί Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ Λομπί, Αρί Α-

μπιτάν, Μεντί Σαντούν, Φρεντερίκ Τσάου, Νουμ Ντια-
βαρά, Φρεντερίκ Μπελ, Τζούλια Πιατόν, Εμιλί Καέν, 
Ελοντί Φοντάν, Πασκάλ Νζονζί, Σαλιμάτα Καματέ, 
Τατιάνα Ρόζο, Κλόντια Ταγκμπό.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/7/19 - 24/7/19

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
 ΑΡΚΑΣ «Ζωή Μετά 
Χαμηλών Πτήσεων»

Η εταιρεία θεατρικών παραγωγών 
«Μέθεξις», παρουσιάζει φέτος το κα-
λοκαίρι σε μια μεγάλη περιοδεία σε 
όλη την Ελλάδα τη “Ζωή Μετά Χα-
μηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ. Οι ήρω-
ες του ΑΡΚΑ, μετά τις επιτυχημένες 
εμφανίσεις τους στην Αθήνα, ξεπη-
δούν μέσα από τις σελίδες των κόμικς 
και ζωντανεύουν μ’ ένα μεγάλο θίασο 
σύγχρονων πρωταγωνιστών. Το Θα-
νάση Βισκαδουράκη, τη Σοφία Βογια-
τζάκη, την πληθωρική εμφάνιση του 
Γιώργου Γαλίτη τον Πέτρο Μπουσου-
λόπουλο, το Χρήστο Τριπόδη, Γιώργο 
Χατζή ,Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα 
Θεοχάρη, , Αλέξη Βιδαλάκη σε σκηνο-
θεσία Δημήτρη Αγορά.

Η “Ζωή Μετά”, ο “Ισοβίτης”, οι “Χαμηλές Πτή-
σεις”, ο “Καστράτο”, το “Μαλλί με Μαλλί” πρωτα-
γωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση “Ζωή Με-
τά Χαμηλών Πτήσεων”, που  θα φέρει λυτρωτικό 
γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.

Ο Μπαμπάς  Σπουργίτης προσπαθεί να ξε-
περάσει την προδοσία της σπουργιτίνας, να βρει 
καινούργια σύντροφο και να χαλιναγωγήσει το 
“τέρας” που έχει για γιο. Ο Ισοβίτης βρίσκει παρη-
γοριά στο μοναδικό πλάσμα που του προσφέρει 
τη φιλία του με το αζημίωτο, τον βρωμερό ποντικό 
Μοντεχρήστο, ενώ ο Θανατοποινίτης γράφει την 
αυτοβιογραφία του περιμένοντας χάρη. Η Λουκρη-
τία θέλει απελπισμένα σεξ, μα η σκληρή μοίρα εί-
ναι το μόνο σκληρό πράγμα που συναντά, καθώς 
συγκάτοικος της είναι ο ευνούχος Καστράτο. Σ’ έ-
να κομμωτήριο, οι γλώσσες κόκαλα δεν έχουν και 
κόκαλα σπάνε, με τις πελάτισσες να είναι έτοιμες 
να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Τέλος, στην κόλαση 
και στον παράδεισο τα πράγματα δεν είναι έτσι 
όπως μας τα είπαν. Ζωή μετά υπάρχει, αλλά κάτι 
μας θυμίζει από τα πριν.

Στη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, τα κείμενα 
και οι χαρακτήρες του αγαπημένου σκιτσογράφου 
ζωντανεύουν, σχολιάζοντας με λιτό αλλά καυστικό 
τρόπο την καθημερινότητα του σύγχρονου Έλλη-
να, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους, τους 
πόθους και τις μεταφυσικές του ανησυχίες. Μια 
παράσταση που απευθύνεται με τόλμη σε όλους 

όσοι αγαπούν τον ΑΡΚΑ και δε φοβούνται να 
κοιτάξουν με σαρκασμό το πρόσωπό τους στον 
καθρέφτη.

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:
Δημήτρης Αγοράς, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανά-

σης Βισκαδουράκης, Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος 
Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεοχάρη, 
Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, 
Γιώργος Χατζής.

Συγγραφέας: ΑΡΚΑΣ
Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης 

Αγοράς
Χορογραφίες: Αντιγόνη Γύρα
Κοστούμια: Κωνσταντινιά Βαφειάδου, Σοφία 

Δριστέλα
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης
Συνεργάτης σκηνοθέτης: Μάνος Τσότρας
Παραγωγή:   ΜΕΘΕΞΙΣ, Χρήστος Τριπόδης
Επικοινωνία: 210 7622034, 6945454516
email : methexis.theater@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/

methexis.productions
Η παράσταση αρχίζει στις 9.30 μ.μ.
Διάρκεια: 100 λεπτά χωρίς διάλειμμα 
Τιμές εισιτηρίων,
προπώληση: 12 ευρώ
Ανεργίας, φοιτητικό, άνω των 65, πολύτεκνοι: 

12 ευρώ 
Παιδικό: 10 ευρώ
Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Εκδρομή του Ομίλου Προστασίας Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει εκδρομή στην Άνδρο, με ημερήσια εκδρομή 

και στη Μύκονο από 23-27 Σεπτεμβρίου.

 Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη Γαλλίκα 6978001783.

«Λάχανα και Χάχανα Κλικ 
στη Λαχανοχαχανοχώρα» 

σήμερα Παρασκευή 
στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας

Η παιδική σκηνή του Χρήστου 
Τριπόδη παρουσιάζει για πρώτη 
φορά στην Βέροια το πρωτότυπο 
μιούζικαλ για παιδιά του Τάσου Ιω-
αννίδη «Λάχανα και Χάχανα Κλικ στη 
Λαχανοχαχανοχώρα» στο «Θέατρο 
Άλσους Βέροιας» την Παρασκευή 19 
Ιουλίου στις 21:00.

Ένα σύγχρονο μιούζικαλ για παι-
διά, εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, με εξαιρετικούς συντελε-
στές,γνωστούς ηθοποιούς, βιντεο-
προβολές,  με ευφάνταστα σκηνικά, 
με πολύχρωμα κουστούμια για λα-
χανοξωτικά, παπαγάλους, ιπποπό-
ταμους, πεταλούδες, νεράιδες, σε 
περιπλανήσεις με βαρκούλες, τρε-
νάκια, πατίνια, στο ρυθμό και την 
μαγεία των τραγουδιών «ΛΑΧΑΝΑ 
ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ», επανέρχεται στις θε-
ατρικές σκηνές σε όλη την Ελλάδα 
και ταξιδεύει στο εξωτερικό στους 
απανταχού Έλληνες.

O Τάσος Ιωαννίδης έγραψε την 
μουσική και το πρωτότυπο σενάριο 
με τραγούδια έξυπνα, γλυκά, αστεία, 
που πέρα από την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα είναι και πολύ διασκεδαστικά και σκηνοθετεί μαζί με τον Χρή-
στο Τριπόδη μία παράσταση με δράση, φαντασία, γέλιο, χαρά και τραγούδι, με χαρακτήρες πολύ γνώριμους από 
την καθημερινή ζωή των παιδιών και άλλους φανταστικούς παρμένους από τον κόσμο του ονείρου.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Ζώης, Φαίη Ψωμαδάκη, Άννα Βασιλείου, Αλέξανδρος Σαριπανίδης, Ειρήνη Ιερωνυ-
μάκη, Μιχάλης Τριπόδης και ο Χρήστος Τριπόδης.

Σκηνοθεσία : Χρήστος Τριπόδης - Τάσος Ιωαννίδης
Xορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη
Παραγωγή: ΜΕΘΕΞΙΣ  
Προπώληση εισιτηρίων 8 ευρώ: «Χώρος Τεχνών» (2331078100) & Βιβλιοπωλείο «Επίκαιρο» (2331024612)
και Ηλεκτρονική προπώληση στο viva.gr ή στο 11876
Γενική είσοδος 9 ευρώ
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ
Επικοινωνία: 2107622034, 6943290294-   email : methexis.theater@gmail.com

Ο «Καραγκιόζης 
κυνηγός φαντασμάτων» 

στο θερινό ΣΤΑΡ
Ο καραγκιόζης κυνηγός φαντασμάτων, έρχεται στο θερινό 

ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ  την Παρασκευή 19 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 8.00 
μ.μ. Στον πύργο που βρίσκεται έξω από την πόλη, φημολο-
γείται ότι εμφανίζονται φαντάσματα. Όταν νυχτώνει, οι πολίτες 
σταματούν να κυκλοφορούν από φόβο. Ο Πασάς στέλνει έναν 
έμπιστο αξιωματικό με οπλισμένους στρατιώτες για να αντιμε-
τωπίσουν τα φαντάσματα, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Αναθέ-
τουν στο γενναίο Καραγκιόζη να γίνει κυνηγός φαντασμάτων 
και να δημιουργήσει μια ομάδα με άνδρες ώστε να λύσουν το 
πρόβλημα.

Μικροί και μεγάλοι θα διασκεδάσετε με τις περιπέτειες του 
αγαπημένου μας Καραγκιόζη, με την υπογραφή του θεάτρου 
σκιών «Αθανασίου».

Τηλ: 2331022373



Με ευχές και συγχαρητήρια για την εκλογή αλλά 
και γενικά την πολύ καλή πορεία των συνδημοτών 
τους, που ήταν υποψήφιοι στις εθνικές  εκλογές 
της 7ης Ιουλίου, όπως επίσης και για τους δύο «ε-
κλεκτούς» Ημαθιώτες του Πρωθυπουργού (επίσης 
συνδημότες), κ.κ. Χρυσοχοΐδη και Βεσυρόπουλο, 
που τους επέλεξε για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, 
ξεκίνησε η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. 

Αρχικά ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Δ. Ράπτης, 
ευχήθηκε στους Ημαθιώτες που εξελέγησαν, καλή 
επιτυχία στο έργο τους, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στην παρουσία των 2 Ημαθιωτών – Ρουμλουκιωτών 
στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας τη 
σημαντικότητα της παρουσίας τους σ’ αυτό.

Όλους τους Ρουμλουκιώτες υποψηφίους αλλά 
κυρίως τους «εκλεκτούς» που θα συμμετάσχουν στο 
νέο Υπουργικό Συμβούλιο, συνεχάρησαν και ο Αντι-
δήμαρχος κ. Σ. Δριστάς (αντικαθιστούσε το Δήμαρχο, 
λόγω απουσίας του για υπηρεσιακούς λόγους) όπως 
και ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ. Δημητριάδης.

Ο κ. Δημητριάδης πάντως έκανε κατά κάποιο τρό-
πο και μια πολιτική τοποθέτηση, κάνοντας ιδιαίτερη 
αναφορά στον Δημοτικό Σύμβουλο και υποψήφιο 
Βουλευτή με το ΚΙΝΑΛ κ. Ν. Μπρουσκέλη, τον οποίο 
αφού πρώτα συνεχάρη για την προσωπική του πα-
ρουσία, στη συνέχεια τον «πείραξε» λέγοντας του ότι 
παρά το γεγονός του ότι ο ίδιος πήγε καλά, η παρά-
ταξη του ηττήθηκε κατά κράτος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενημέρωση για τις καταστροφές από την 
πρόσφατη θεομηνία 

Ο κ. Δριστάς αμέσως μετά τις ευχές, προχώρησε 
στην ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις, μετά 
τις πολλές καταστροφές από την πρόσφατη θεομη-
νία. 

Συγκεκριμένα ο κ. Δριστάς, αφού πρώτα έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στην άριστη λειτουργία και αντί-
δραση της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας αλλά 
και της Διοίκησης του Δήμου, στα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από την πρωτοφανή θεομηνία, στη 
συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα για τον τρόπου που 
θα πρέπει να κινηθούνε όσοι θέλουν να δηλώσουν 
τις ζημιές που έχουν υποστεί, ώστε να αποζημιω-
θούνε. 

Στο θέμα των αποζημιώσεων από τις καταστρο-
φές τοποθετήθηκε και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Γ. Κιρκιλιανίδης, ο οποίος και ζήτησε από 
το Σώμα να προσπαθήσει να βρει ένα τρόπο για να 
«ελαφρύνει» τους πληγέντες αγρότες από κάποια 
πάγια τέλη, ως μέτρο ανακούφισης.

Υπέρ της προτάσεως του κ. Κιρκιλιανίδη τάχθηκε 
τόσο ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Ράπτης, όσο και ο 
Αντιδήμαρχος κ. Δριστάς, ωστόσο ο δεύτερος ζήτησε 
να επανέρθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση ώστε 
να είναι παρόν και ο Δήμαρχος.

Τα σκουπίδια για ακόμη μια φορά
 στο προσκήνιο…

Η αποκομιδή των σκουπιδιών για ακόμη μια φο-
ρά τέθηκε προς συζήτηση και όπως πάντα προκάλε-
σε εντάσεις. 

Συγκεκριμένα το θέμα της αποκομιδής το έφερε 
στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλευράς, 
εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του, μετά και το νέο 
πρόβλημα που προέκυψε με τη βλάβη στο απορριμ-
ματοφόρο του Δήμου, ενώ άφησε αιχμές για δυσλει-
τουργία της Διοίκησης σ’ αυτό το λεπτό θέμα. 

Στο θέμα τοποθετήθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Συρόπουλος και Κιρκιλιανίδης, με τον πρώτο 
να ζητάει από τη Διοίκηση να απευθυνθεί, εφόσον 
αυτό είναι εφικτό,  προσωρινά σε ιδιώτες για τη θερι-
νή περίοδο, ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες συνέ-
πειες από τη μη αποκομιδή των σκουπιδιών και τον 
δεύτερο να ζητάει να ενημέρωση για την πορεία της 
αγοράς των νέων απορριμματοφόρων.

Στους Δημοτικούς απάντησε αρχικά ο Πρόεδρος 
κ. Ράπτης, τονίζοντας ότι το πρόβλημα αποκομιδής 
είναι προσωρινό λόγο βλάβης που σύντομα θα απο-
κατασταθεί (έχει ήδη εκδοθεί ανακοίνωση από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο, για το πότε θα αποκατασταθεί 
η βλάβη), ενώ για την παραλαβή 
των απορριμματοφόρων τόνι-
σε ότι δόθηκε από τη διοίκηση 
του Δήμου, σκόπιμα αναβολή, 
παρά το γεγονός του ότι είναι 
τα πάντα έτοιμα, μέχρι τα νέα 
απορριμματοφόρα να πάρουν 
έγκριση λειτουργίας από το αρ-
μόδιο υπουργείο, τονίζοντας ότι 

το θέμα είναι καθαρά 
διαδικαστικό. 

Σ’ ότι αφορά στην 
προσωρινή ανάθεση 
της αποκομιδής των 
σκουπιδιών σε ιδιώ-
τες, ο κ. Ράπτης ξεκα-
θάρισε ότι κάτι τέτοιο 
δεν μπορεί να συμβεί, 
διότι δεν προβλέπεται 
από τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου.

Στη συνέχεια το 
λόγο πήρε ο Αντιδή-
μαρχος κ. Δριστάς 
και εμφανώς δυσα-
ρεστημένος από τις 
αιχμές του κ. Αλευρά 
για τη λειτουργία της 
διοίκησης στο συγκε-
κριμένο θέμα, είπε ό-
τι η Διοίκηση έχει νω-
πή εντολή από τους 
ίδιους τους Δημότες, 
για συνέχιση του έρ-
γου της, οπότε κακώς 
αφήνονται αιχμές κα-
τά αυτής.

Ένταση μεταξύ 
Δριστά και
 Κιρκιλιανίδη

Ένταση δημιουρ-
γήθηκε πάντως και 
μεταξύ του κ. Κιρ-
κιλιανίδη και του κ. 
Δριστά, όταν ο πρώ-
τος άφησε αιχμές 
γ ια «προεκλογικά 
ρουσφέτια» σ’ ότι α-
φορά τις πληρωμές 
των αγροτών για την 
άρδευση των γεωρ-
γικών τους εκτάσεων, 
διερωτώμενος για το 
ένα κάνουν σωστά τη 
δουλειά τους οι υδρο-

νομείς. 
Ο κ. Δριστάς απαντώντας, είπε ότι ουδέποτε υ-

πήρξε «ρουσφετολογική πολιτική» από τη Διοίκηση 
τονίζοντας πως ότι οφείλει ο κάθε αγρότης του έχει 
καταλογισθεί ή θα του καταλογισθεί, χωρίς τον παρα-
μικρό διαχωρισμό.

Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος κ. Ρά-
πτης ο οποίος και είπε ότι ήδη έχει ζητηθεί από τον 
ίδιο και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο εισαγγελική 
παραγγελία ώστε να πάρουν στα χέρια τους τα απα-
ραίτητα αρχεία, ώστε να καταλογίσουν τα ποσά που 
αντιστοιχούν στον κάθε οφειλέτη. 

Από τα υπόλοιπα θέματα που ζητηθήκαν ξεχώρι-

σε η ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιώρ-
γου Θεοχάρη για την οριστική του αποχώρηση από 
τα κοινά μετά από 28 χρόνια συνεχή παρουσία σ’ 
αυτά, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι θεωρεί πως ήρθε 
η ώρα για τον ίδιο να κλείσει ένα κύκλο συνεχόμενης 
παρουσίας σ’ αυτά. 

Όπως επίσης ξεχώρισε και η απόφαση για την 
μεταστέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας από το 
Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και Κατάρτισης (ΑμεΑ) «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» και τη συστέγασή του με το ΕΠΑΛ Αλεξάν-
δρειας.

Κίτσιος Γεώργιος
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Α-
ντωνίου και της Παναγιώτας, το 
γένος Ηρωΐδου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΟΧΩΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του 
Αθανασίου και της Ελένης, το 
γένος Σακάλογλου, που γεννή-

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ του Στα-
ματίου και της Σταματίας, το γένος 
Ζέρβα, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Αλεξάνδρου 
και της Σουζάνας, το γένος Αμοι-
ρίδου, που γεννήθηκε στη Στουτ-
γάρδη Γερμανίας και κατοικεί στη 

Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και 
Ελένης στη Βέροια.

Εκτέλεση εντάλματος 
σύλληψης

Συνελήφθη  στις 17 Ιουλίου 2019, το μεσημέρι στη 
Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, 58χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος τoυ εκ-
κρεμούσε ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Βέροιας, 
για πλαστογραφία και απάτη.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας 
Ευχές για τους Ημαθιώτες της Βουλής… αλλά και κόντρες 

για τα σκουπίδια και τους υδρονομείς



Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 

Πατρίδας Ημαθίας
Την Κυριακή 21 

Ιουλίου 2019 στις 
7:00 μ.μ. θα γίνει 
η υποδοχή των 
Ιερών και χαριτό-
βρυτων λειψάνων 
των Αγίων Ραφα-
ήλ, Νικολάου και 
Ε ιρήνης ,  στον 
πανηγυρίζοντα Ιε-
ρό Ναό της Αγίας 
Παρασκευής στην 
Πατρίδα Βέροιας. 

Τα Ιερά Λείψα-
να θα παραμείνουν στην Πατρίδα έως και το Σάββατο 27/7/2019, στις 
12 μεσημέρι. 

Ο Ναός θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 έως το βράδυ 
23:00.

Εκ του Ιερού Ναού
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 18 

Ιουλίου 2019 στις 3.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
στο Κομνήνιο ο Κωνσταντίνος 
Ιντζεβίδης σε ηλικία 64 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

19 Ιουλίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χρήστος 
Στ. Γιαναβαρτζής σε ηλικία 84 ε-
τών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικεί-
ους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους 

για τους δικαιούχους ΚΕΑ
Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του 2ου Πυλώνα και διασύν-

δεσης των ωφελουμένων ΚΕΑ, τα μέλη κάθε νοικοκυριού 
που έχει ενταχθεί στις δράσεις του ΚΕΑ  μπορούν να επισκέ-
πτονται δωρεάν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, 
τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία 
ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ για να εισέλθουν δωρεάν στους χώ-
ρους που επιθυμούν, θα πρέπει να έχουν και να επιδεικνύ-
ουν:

α) αστυνομική ταυτότητα και β) εκτυπωμένη σχετική βε-
βαίωση η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε εγκεκριμένη αίτηση , 
στο πεδίο (ΕΚΤΥΠΩΣΗ > Εκτύπωση βεβαίωσης συμμετοχής 
για Υπ. Πολιτισμού.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παροχή ισχύει για το εξάμηνο 
διάστημα της περιόδου ενίσχυσης. 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 20 Ιου-

λίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Πέτρου και Παύλου Τριποτάμου 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα,  αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΤΣΑΒΑ 

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

Η σύζυγος,  
Τα τέκνα, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια,  
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Ι-

ουλίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Μαρίνας στην Αγ. Μαρίνα 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυ-
αγαπημένου μας συζύγου, πατέ-
ρα,  παππού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ 

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

Η σύζυγος,  
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα ανήψια,  
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα του Ναού

Θεία Λειτουργία
 κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυ-
ριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χω-
ριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο 
η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώ-
σεις Λογιστικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλι-
κής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για 
τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου 
και 2 οδηγούς κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 Θερινό ωράριο λειτουργίας 

των φαρμακείων 
Κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λει-

τουργίας των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κα-
θορίζεται συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00.



Σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον «Κλεισθέ-
νη» ώστε να  αποσαφηνιστούν πλήρως οι αρμοδι-
ότητες μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης, θα προ-
χωρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με 
τον υπουργό  Τάκη Θεοδωρικάκο, με σκοπό την 
διασφάλιση της πλειοψηφίας του εκάστοτε δημάρχου 
ή περιφερειάρχη, τουλάχιστον στη σημαντική για την 
καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ οικονομική Επιτρο-
πή, αλλά και για την  ενθάρρυνση των συμπράξεων 
δημοτικών παρατάξεων, εκτιμώντας ότι ο Κλεισθένης 
περιλαμβάνει πολλές προβληματικές διατάξεις. 

Συγκεκριμένα οι προτεραιότητες του υπουργείου 
αφορούν  στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
κυβερνησιμότητας που δημιούργησε σε δήμους και 
περιφέρειες η εφαρμογή της απλής αναλογικής, ώ-
στε οι νέες αρχές από την 1η Σεπτεμβρίου να είναι 
σε θέση να λειτουργήσουν κανονικά, στην φορολο-
γική αποκέντρωση με απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους 
δήμους, στο ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ 

των δύο βαθμών Αυτοδιοίκη-
σης, αλλά και του κράτους, την 
ενίσχυση των Συμπράξεων Δη-
μοσίου- Ιδιωτικού Τομέα.

Για τη διασφάλιση της κυ-
βερνησιμότητα, σύμφωνα με 
τον υπουργό Εσωτερικών, η 
κεντρική ιδέα είναι η ενίσχυση 
της Οικονομικής και Εκτελε-
στικής Επιτροπής  ώστε στις 
περιπτώσεις που τα Δημοτικά 
ή τα Περιφερειακά Συμβούλια 
δεν είναι σε θέση να πάρουν 
πλειοψηφικές αποφάσεις, να 
μπορούν εκείνα να διασφαλίσουν την πλειοψηφία 
που εκφράζει η παράταξη που κυβερνά τον Δήμο ή 
την Περιφέρεια. , Βασικός στόχος, όπως δηλώνει ο 
υπουργός, είναι «η δημιουργία ενός κράτους αποτε-
λεσματικού το οποίο θα είναι φιλικό στον πολίτη. Θα 

σέβεται τα χρήματα των φορολογουμένων, 
θα δρα και θα λειτουργεί με απόλυτη δι-
αφάνεια και θα προσφέρει μέσα από όλο 
αυτό καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες»

Για την επίτευξη των παραπάνω θα 
χρησιμοποιηθούν από το Υπουργεί 3 ά-
ξονες:

• απλούστευση των διαδικασιών μέσα 
από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

• συνεχής αξιολόγηση

• αξιοκρατία, στην πολι-
τική επιλογής των ανθρώ-
πων στις υπεύθυνες θέσεις 
αλλά και στο σύνολο της ερ-
γασίας και της δημιουργίας 
του δυναμικού που ασχολεί-
ται στην αυτοδιοίκηση.

Επίσης βασι-
κή στόχευση της 
κυβέρνησης είναι 
να ξεκαθαριστούν 
πλήρως  οι αρμο-
διότητες μεταξύ 
των δύο βαθμών 

Αυτοδιοίκησης, αλλά και του κράτους, κα-
θώς και οι μεταξύ τους αρμοδιότητες, ενώ ο 
κ. Θεοδωρικάκος σε πρόσφατη παρέμβασή 
του στη συνεδρίαση της 3ης Ευρωπαϊκή 
Ακαδημίας Jean Monnet, που διοργάνωσε 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σημείω-
σε ακόμη ότι η κυβέρνηση είναι αποφασι-
σμένη να κάνει πράξη και την φορολογική 
αποκέντρωση.

«Στις προθέσεις μας, είπε, είναι η α-
πόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Αυτό 
φυσικά δεν μπορεί να συμβεί πριν από 
το 2021, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να 
το προωθήσουμε. Θα το προωθήσουμε 
σε συνεργασία με τους δήμους, με την 

Κεντρική Ένωση των 

Δήμων,  ώστε να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και 
στην πράξη να ενισχύσει την αυτοτέλεια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».

Και συμπλήρωσε ότι στην φιλοσοφία της Κυβέρ-
νησης είναι η ενίσχυση των Συμπράξεων Δημοσίου- 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
του Διαμαντή και της Αικατερίνης, 
το γένος Τσακίρη, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στο Λουντενσάϊντ 
Γερμανίας και η ΦΡΑΣΚΟΥ ΑΝΝΑ 
του Στέφανου και της Μαρίας, το 
γένος Κοτσαγιώργη, που γεννήθη-

κε και κατοικεί στο Χάγκεν Γερμανίας, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Λουντενσάϊντ Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Χρήστου και της Αναστασίας, 
το γένος Πουτογλίδου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
του Χρήστου και της Παρθένας, το 
γένος Πεχλιβάνη, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέ-

ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας 
στην Αγ. Μαρίνα Ημαθίας.

Μεταρρυθμίσεις στον «Κλεισθένη» 
για την διασφάλιση της πλειοψηφίας του εκάστοτε δημάρχου 

ή περιφερειάρχη, ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών
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Μόλις rpoχθές Τετάρτη οι 
άνθρωποι της ΒΕΡΟΙΑΣ, 
πήραν στα χέρια τους την 

έγκριση σύστασης της νέας ΠΑΕ 

ΒΕΡΟΙΑ 2019. Το μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρίας ανέρχεται σε 300.000 € 
και διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστι-
κές μετοχές, η αξία εκάστης είναι 30 
€. Το σύνολο του Μ.Κ. θα καλυφθεί 
από τους επιχειρηματίες που ήταν 
στην διοίκηση του Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ και τις 
επιτροπές της, κυρίως όμως από τους 
αδελφούς Μπίκα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και αφού σήμερα Πέ-
μπτη βγει ο ΑΦΜ της νέας ΠΑΕ από την ΔΟΥ Βέροι-
ας, πλέον «λύνονται τα χέρια» των ανθρώπων της 
ομάδας, οι οποίοι τάχιστα θα προχωρήσουν τα τυπικά 
θέματα, είτε αυτά είναι αγωνιστικά, είτε διαδικαστικά 
και οργανωτικά. Λέμε τυπικά, γιατί ήδη έχουν, π.χ. στα 
αγωνιστικά, κλείσει συμφωνία με έξι τουλάχιστον παί-
κτες, όπως γράψαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ μας, 
Πρόκειται για παίκτες που προέρχονται οι περισσότεροι 
από μεγαλύτερες κατηγορίες και με την αγωνιστική 
τους παρουσία θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην προ-
σπάθεια πρωταθλητισμού που θα κάνει η «Βασίλισσα 
του βορρά». Βέβαια οι μεταγραφές δεν σταματούν 
μόνο σ’ αυτούς που μέχρι τώρα συμφωνήθηκαν. Μέχρι 
την έναρξη της προετοιμασίας θα έχει ολοκληρωθεί το 
90% του έμψυχου δυναμικού της ομάδας.

πηγή: kerkidasport.gr

Για τις 29 Σεπτεμβρίου 
αποφασίστηκε η έναρξη 
πρωταθλήματος της νέας 

Football League στη Συνεδρί-
αση της Ένωσης το μεσημέρι 
της Τετάρτης. Οι δύο πρώτες 
ομάδες του βαθμολογικού 
πίνακα θα πάρουν απευθεί-
ας την άνοδο για την Super 
League 2, ενώ θα υποβιβα-
στούν τέσσερις, χωρίς play 
off και play out.

Στο μεταξύ, οι ομάδες νέων θα απαρτί-
ζονται από παίκτες γεννηθέντες το 2002, 
άρα δεν θα υπάρχει Κ19.

Επιπλέον, προτάθηκε να υπάρχουν 
στα ρόστερ 10 (αντί πέντε) ερασιτέχνες 
παίκτες μέχρι 23 ετών και η δυνατότητα 
μέχρι πέντε ξένους ταυτόχρονα στην 11ά-
δα.

Εγκρίθηκεησύσταση
τηςνέαςΠΑΕΒΕΡΟΙΑ2019

Πάει για 29 Σεπτέμβρη η σέντρα 
στη Football League

Στις 23/7 η πρώτη της «Βασίλισσας» 
Στο περίμενε έχει ακόμη η διορ-

γανώτρια του πρωταθλήματος της 
FOOTBALL LEAGUE τις ομάδες της 
δύναμής της, σε ότι αφορά την έναρξη 
του πρωταθλήματος.

Έτσι εκ των πραγμάτων αυτές, δεν 
μπορούν να προγραμματίσουν τόσο 
την ημερομηνία της πρώτης συγκέ-
ντρωσης των παικτών, αλλά και το 
πότε θα κάνουν το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας τους, ώστε να κλεί-
σουν ημερομηνίες στο κέντρο που θα 
το πραγματοποιήσουν.

Όμως στην ΒΕΡΟΙΑ δεν μπορούν 
να περιμένουν κι΄ άλλο και έτσι, σύμ-

φωνα με πληροφορίες μας, προσδιόρισαν το πρώτο ραντεβού προπονητικού τιμ και παικτών για τις 23/7, 
ώστε οι τελευταίοι να περάσουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ δύο μέρες αργότερα θα γίνει η 
πρώτη προπόνηση.

Όσον αφορά το βασικό στάδιο προετοιμασίας, γράψαμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ότι θα γίνει 
στην περιοχή του Αγ. Παύλου στην Κουτσούφλιανη της Νάουσας.

πηγή: kerkidasport.gr

Το επιτυχημένο έργο του θα συνεχίσει 
για μία ακόμη χρονιά στον πάγκο της 
Νίκης Αγκαθιάς ο Σταύρος Κωστογλίδης.

Ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» συ-
ναντήθηκε με την διοίκηση της ομάδας 
και βρέθηκε η χρυσή τομή για να παρα-
μείνει στο τιμόνι της, για 3η συνεχόμενη 
σεζόν.

Στην συνάντηση αυτή αποφασίστηκε 
ότι το μπάτζετ της νέας χρονιάς θα είναι 
μειωμένο κατά το ήμισυ σε σχέση με πέρ-
σι, ενώ η ομάδα θα χτιστεί ουσιαστικά 
από την αρχή, αφού η συντριπτική πλειο-
ψηφία των παικτών του περσινού ρόστερ 
θα αποχωρήσει.

Το πλάνο για τη νέα σεζόν στο πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής, είναι να αγωνι-
στεί η Νίκη Αγκαθιάς με πολλούς νεα-
ρούς παίκτες, αποτελώντας ουσιαστικά 
ένα «σκαλοπάτι» γι’ αυτούς, ενώ θα τους 
πλαισιώσουν και 3-4 έμπειροι ποδοσφαι-
ριστές.

πηγή: kerkidasport.gr

Παραμένειοριστικάστοτιμόνι
τηςΑΓΚΑΘΙΑΣοΣτ.Κωστογλίδης



13M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 www.laos-epea.gr 9ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

CMYK

Ο Πρόεδρος το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επι-
τροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ εκφράζουν τα 
θερμά τους συγχαρητήρια στους Διαιτητές, Βοηθούς 
Διαιτητές και Παρατηρητές διαιτησίας οι οποίοι πα-
ραμένουν ή ανήλθαν κατηγορία στους νέους πίνα-
κες της περιόδου 2019-2020, μετά την ανακοίνωση 
της ΚΕΔ/ Ε.Π.Ο και τους εύχονται υγεία και κάθε 
επιτυχία στο έργο τους. Η φετινή αξιολόγηση είναι 
ιστορική για την Ένωση μας , πιστοποιεί το υψηλό 
αγωνιστικό επίπεδο των διαιτητών μας και τη σωστή 

προετοιμασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια από 
την Επιτροπή Διαιτησίας ΄΄

Οι διαιτητές και παρατηρητές που θα εκπροσωπή-
σουν την ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ στις Εθνικές Κατηγορίες είναι:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ1ηςκατηγορίας
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ 1ης κατηγορίας.
ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ2ηςκατηγορίας
ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ 2ης κατηγορίας.
ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α-

ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ3ηςκατηγορίας
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ 3ης κατηγορίας
ΝΗΣΕΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ 3ης κατηγορίας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΧΑ-

ΡΑΛΑΜΠΟΣ

Mε σύμμαχο τον καλό 
καιρό η πρώτη μέρα της 
δράσης «Γνωριμία με τα 
αθλήματα», που γίνεται 
σε συνεργασία με την 
Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας, 
συγκέντρωσε πολλά παι-
διά στο γήπεδο μπάσκετ 
του Σελίου για να γνωρί-
σουν το χάντμπολ.

Ευχαριστούμε θερ-
μά τον προπονητή Τάσο 
Χατζηπαρασίδη για το 
όμορφο, αθλητικό από-
γευμα!

Επόμενα ραντεβού:
24 Ιουλίου στις 5:30 

μ.μ. γνωρίζω το ποδό-
σφαιρο με τον προπονη-
τή Στέφανο Γαϊτάνο (γή-
πεδο ποδοσφαίρου).

31 Ιουλίου στις 5:30 μ.μ. γνωρίζω το μπάσκετ  
με τους προπονητές Μανώλη Λευκόπουλο και Α-
ντώνη Κόζα (γήπεδο μπάσκετ «Αλώνια»)

7 Αυγούστου στις 5:30 μ.μ. γνωρίζω τον στίβο 
με τους προπονητές Γιάννη Καραγιάννη και Νίκο 
Κελεπούρη (γήπεδο ποδοσφαίρου)

 ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣυγχαρητήριαανακοίνωσητηςΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ
γιατουςΑξιολογημένουςΔιαιτητές,βοηθούς

καιΠαρατηρητέςΔιαιτησίαςγιατην
αγωνιστικήπερίοδο2019-2020

Π.Τ.Ο.ΣΕΛΙΟΥ
Γνωριμία με τα αθλήματα

Σημαντική κίνηση με Αβραμόπουλο 
στον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων! 

Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προ-
χώρησε ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, απο-
κτώντας από την γειτονική Νίκη Αγκαθιάς τον 
28χρονο μεσοαμυντικό, Βαγγέλη Αβραμόπου-
λο. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ξεκινάμε δυνατά την μεταγραφική περίοδο! 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σουμε το πρώτο μας μεταγραφικό απόκτημα. 
Πρόκειται για τον Βαγγέλη Αβραμόπουλο. Ο 
28χρονος αμυντικός μέσος δεν χρειάζεται ι-
διαίτερες συστάσεις. Έχοντας αγωνιστεί στον 
Αγροτικό Αστέρα, στην Α.Ε. Αλεξάνδρειας, στον 
Καμπανιακό, στη Νάουσα και στην Αγκαθιά, 
ο Βαγγέλης Αβραμόπουλος θα βοηθήσει την 
ομάδα μας στη Γ’ Εθνική τη νέα ποδοσφαιρική 
περίοδο. Καλωσορίζουμε τον Βαγγέλη στην 
ομάδα μας και του ευχόμαστε μία πετυχημένη 
χρονιά..ΜΕΓΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!»

πηγή: kerkidasport.gr

Η ΔΕ του τμήματος 
καλαθοσφαίρισης 
του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά ανακοινώ-
νει την ανανέωση της συνερ-
γασίας της με τον Βασίλη 
Βάλλιο για την αγωνιστική 
σαιζόν 2019-20.

Ο νεαρός point/shooting guard (1,85, 
23) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ομάδας μας, αγωνιζόμενος σ´ αυτήν για 
4η συνεχόμενη σαιζόν και έχοντας επί 
της ουσίας μπασκετικά πολιτογραφηθεί 
Βεροιώτης. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνά-
με ότι ο Βασίλης συνδυάζει με μεγάλη 
επιτυχία το μπάσκετ με τις σπουδές του, 
όντας τελειόφοιτος φοιτητής της κτηνια-
τρικής σχολής. 

Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και 
πολλές επιτυχίες.

Μπάσκετ

OΒασίληςΒάλλιοςγια4ηχρονιά
στονΦίλιππο



Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης, στο πλαίσιο του 
υποέργου «Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των αστέγων – 
απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020», διοργανώνει το ΚΜΟΠ, την Τρίτη 23 Ιουλίου 
2019, στις 10:00 π.μ στο ΚΔΒΜ  Easy Education, Κα-
πετάν Άγρα 6 [κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Παταπίου] ΤΚ 
59132 στη Βέροια, στην προσπάθειά τους να εξαλείψουν 
τις διακρίσεις και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες κοινωνικής 

ένταξης.
Στην ημερίδα θα γίνουν οι πα-

ρακάτω παρουσιάσεις:
• Παρουσίαση του αντικειμένου 

και των στόχων της Δράσης , από 
την εκπρόσωπο του ΚΜΟΠ κυρία 
Σούρδα Κατερίνα

• Παρουσίαση των Δράσεων 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, από 
το στέλεχος συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών της δομής, κύριο Αλέξαν-
δρο Αλεξανδρίδη

• Παρουσίαση των Δράσεων Ε-
πιμόρφωσης από την υπεύθυνη 
κατάρτισης, κυρία Λαμπρινούδη 
Νατάσα

Η Πράξη «Δράσεις για την κατα-
πολέμηση των διακρίσεων και την 
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης 
των αστέγων –απόλυτα φτωχών 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας» στον Άξονα Προτεραιότη-
τας «Προώθηση της κοινωνικής έ-
νταξης και καταπολέμηση της φτώ-
χειας - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία», συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (ΕΚΤ).

Η υλοποίηση της πράξης «Δρά-
σεις για την καταπολέμηση των δι-
ακρίσεων και την υποστήριξη της 
κοινωνικής ένταξης των αστέγων – 
απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας» περιλαμ-
βάνει σειρά ενεργειών διαφορετι-
κού χαρακτήρα, με στόχο την άρση 
των διακρίσεων και την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών κοινωνικής και 
εργασιακής ένταξης για τους άστε-
γους και όσους διαβιούν στο επίπε-
δο της απόλυτης φτώχειας.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνο-
νται στο Υποέργο εντάσσονται σε 
τρεις δράσεις και περιλαμβάνουν: 
(α) Συμβουλευτική Υποστήριξη και 
δια βίου μάθηση, (β) Ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της ομάδας 
στόχου αλλά και της κοινής γνώ-
μης, εργοδοτικών φορέων και δη-
μόσιων υπηρεσιών, καθώς και (γ) 
Ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων 
και υπηρεσιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό. 

Πληροφορίες για την ημερίδα 
και το έργο στο τηλέφωνο 2331 
070102 Δομή Παροχής Εξειδικευ-
μένων Υπηρεσιών Ημαθίας, Καπε-
τάν Άγρα 6, Βέροια, ΤΚ 59132, ημέ-
ρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρες: 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  Δ. 

Βέροιας ευχαριστεί θερμά την κομμώτρια κ. Μαρία Τσιμάκου για τις υπηρεσίες που προσέφερε σε μαθήτρια της 
Μέριμνας

 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Θέατρο Τέχνη & Όραμα
Παιδική Σκηνή “Δελφινάκι”

“ Η Μάσα και ο αρκούδος”
(Παραδοσιακό ρωσικό παραμύθι) 

Τη  Δευτ έρα  22  Ι ουλ ίου 
2019στις 9.00 μ.μ. στο ανοιχτό 
Δημοτικό Θέατρο Αλεξάνδρειας» 
παρουσιάζεται το Παραδοσιακό 
ρωσικό παραμύθι “ Η Μάσα και ο 
αρκούδος” από το Θέατρο Τέχνη 
& Όραμα - Παιδική Σκηνή «Δελφι-
νάκι», σε συνδιοργάνωση με την 
κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου 
Αλεξάνδρειας

“Η Μάσα και ο αρκούδος” είναι 
ένα κλασσικό ρωσικό παραμύθι 
για παιδιά όπου μέσα από τη δρά-
ση, τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, το σκηνικό διάκοσμο, τη μουσική και τα 
τραγούδια βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά των αισθημάτων που γεννά ένα παραμύ-
θι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΚΗΝΙΚΑ- ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ:   Γεώργιος Λα-
μπριανίδης  ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:   Τζένη Αρκούδη ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Ειρήνη Κοτζά-
σοβα ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ : Βαλερή Παπαδημητρίου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Ειρήνη 
Κοτζάσοβα ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:   Γεώργιος Γρηγοριάδης

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Σοφιάννα Γρηγοριάδη, Γιάννης Κωστάρας, Πάτρικ 
Τοχουμίδης, Ιωάννα Προσμίτη, Ειρήνη Κοτζάσοβα και ο Θανάσης Λιούνης 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Νάουσα, 17-07-2019             
Αρ. Πρωτ.:   12246             

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ« ΜΕΛΕΤΗ 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΑΣΤΙΚΟ  ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» 

1. Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει ανοι-
κτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνη-
σης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ολοκληρωμέ-
νης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης 
της Νάουσας » που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους 
όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

2. CPV: 71420000-8, 71334000-8, 71421000-5
3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 

σε 173.373,17€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβά-
νει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω 
επιμέρους κατηγοριών μελετών:

• 2.935,38€ για μελέτη κατηγορίας Τοπογρα-
φίας (16)

• 82.638,49 € για μελέτη κατηγορίας Ειδικές 
Αρχιτεκτονικές (07)

• 27.268,73 € για μελέτη κατηγορίας Μηχανο-
λογικές-  Ηλεκτρολογικές

-Ηλεκτρονικές (09)
• 19.130,91 € για μελέτη κατηγορίας Υδραυλι-

κών Έργων (13)
• 5.755,05 € για μελέτη κατηγορίας Φυτοτεχν. 

Διαμόρφ.  Περ. Χώρου & Έργων Πρασίνου (25)
• 2.192,40 € για μελέτη κατηγορίας Περιβαλ-

λοντικές (27)
• 8.950,27 € για Τεύχη Δημοπράτησης
• 1.888,05 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ
• 22.613,89 € για απρόβλεπτες δαπάνες
4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 

δωρεάν ηλεκτρονική, πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώ-
ρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr ( Α/Α διαγωνισμός ΈΣΗΔΗΣ 
83393) καθώς και στον δικτυακό τόπο της αναθέ-
τουσας αρχής (www.naoussa.gr). 

5. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 
την 29/07/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωμα-
τικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της 
σύμβασης, το αργότερο έως την 01/08/2019. Τα 
σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΈΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
117384 (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017).

6. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 
2332029622, ΦΑΞ επικοινωνίας 2332029626, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαφι-
λίππου Αγγελάκης. Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΈΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυ-
στήματος.

7.  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
05/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

8.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
09/08 /2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00 π.μ

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριο-
ποιούνται στην εκπόνηση μελετών που αναφέρο-
νται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης και που είναι 
εγκατεστημένοι σε:

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

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

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 
άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

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

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή   
Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες 

μελετών, ως εξής: 
1 στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχίο τάξης 

Α΄ και άνω 
2 στην κατηγορία μελέτης 07, πτυχίο τάξης 

Γ΄ και άνω
3 στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχίο τάξης 

Β΄ και άνω
4 στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχίο τάξης 

Α΄ και άνω
5 στην κατηγορία μελέτης 25, πτυχίο τάξης 

Α΄ και άνω
6 στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης 

Α΄ και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημέ-

νοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προ-
σαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Έ.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ-
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη πε-
ρίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή ε-
μπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστο-
ποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυ-
νη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμό-
διας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιο-
γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 
ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμο-
νωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

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

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

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

13. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
δέκα (10) μήνες.

14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτεί-
ται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 
ευρώ (3.465,00€)και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) 
μηνών και 30 ημερών, δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι και τις 04/07/2020. 

15. Η μελέτη έχει ενταχθεί  στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα-Προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου 
Η.Π. Νάουσας με ΚΑ: 02.30.7412.033 και η 
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την ΚΑΠ ΠΔΕ 
ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ.

16. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του με-
λετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  οκτώ (8) μήνες 
και η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντι-
κειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών του 
άρθρου 12.3 της διακήρυξης.  

17. Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από 
την Προϊσταμένη Αρχή με την, με αρ. 114/2019 
(ΑΔΑ: 6Ο98ΩΚ0-ΕΝΚ), απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας.

18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα ε-
γκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την 
Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας
Νικόλαος Κουτσογιάννης

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δράσεις για την καταπολέμηση

 των διακρίσεων και την 
υποστήριξη της κοινωνικής 

ένταξης των αστέγων 
και απόλυτα φτωχών 

-Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης στη Βέροια
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Ιούνιος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 15-7-2019 μέχρι 21-7-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

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, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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, Διόδια Μαλγάρων

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Παρασκευή 19-7-2019

16:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 7 23310-28594

16:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑ-
ΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

19:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
23310-23200

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
23310-23200   

Φαρμακεία

Μετά την εκλογή της νέας διοίκησης του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ από τη Γενι-
κή Συνέλευση του συλλόγου, η οποία έγινε τη Δευτέρα (15/7), ακολούθη-
σε η καθιερωμένη πρώτη συνεδρίαση, που έγινε στα γραφεία της ομάδας, 
για την κατανομή των αξιωμάτων και των καθηκόντων μεταξύ των νέων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι η εξής:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέκας Απόστολος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μπέκας Γεώργιος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ελευθερόπουλος Αλέξανδρος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Χρόνη Ειρήνη
ΤΑΜΙΑΣ:  Νοΐδης Γεώργιος
ΓΕΝIΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Κερμανίδης Χρήστος
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Μπέκας Ιωάννης
ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Σαμαράς Χρήστος
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Κεράνος Κων/νος
ΜΕΛΟΣ: Αδαμίδης Παύλος
ΜΕΛΟΣ: Βασιλειάδης Χρήστος
Επίσης Αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ. είναι οι: Ράντσιου Μαρία και  

Χαραλαμπίδης Στέφανος

Ο πρόεδρος κ. Από-
στολος Μπέκας, ευχήθη-
κε σε όλους καλή επιτυχία 
στα καθήκοντα που ανα-
λαμβάνουν, ζήτησε συνερ-
γασία και συλλογική προ-
σπάθεια ώστε άμεσα τρέ-
ξουν όλα τα ζητήματα για 
να είναι η ομάδα έτοιμη τη 
νέα αγωνιστική περίοδο. 

Ειδικότερα, τις επόμε-
νες ημέρες αναμένεται να 
επιλεγεί ο προπονητής, ε-
νώ παράλληλα ξεκίνησαν 
οι επαφές για τις ανανεώ-
σεις των ποδοσφαιριστών 
που ανήκουν στο ροστερ 
της ομάδας καθώς και  οι 
ενέργειες για τη μεταγρα-

φική ενίσχυση του συλλόγου. Τέλος, η προετοιμασία της ομάδας αναμένε-
ται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου.   

Στον Ολυμπιακό
ο Στέφανος Μιχαηλίδης 

Ο Ολυμπιακός ανα-
κοίνωσε την έναρξη της 
συνεργασίας του με τον 
Στέφανο Μιχαηλίδη. Ο 
25χρονος κεντρικός α-
μυντικός (ημ. γέννησης 
15/5/1994), υπέγραψε το 
συμβόλαιό του και εντάσ-
σεται στο ρόστερ της ο-
μάδας χάντμπολ Ανδρών. 
Ο διεθνής αθλητής ξεκί-
νησε την επαγγελματι-
κή του καριέρα το 2011 
στον Φίλιππο Βέροιας ό-
που παρέμεινε μέχρι το 
2017 και τα δυο τελευταία 
χρόνια αγωνιζόταν στη 
Γερμανία με το Ανόβερο- 
Μπούρντγκορφ.

ΣυνεδρίασετονέοΔ.Σ.
τουΦΑΣΝάουσαγιατην
κατανομήαξιωμάτων

Δύοαργυράμετάλλιαστο
Πανελλήνιοπρωτάθλημαπάλης
στηνάμμογιατονΗμαθίωνα

Ολοκληρώθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 14 Ιουλίου τα 
Πανελλήνια πρωταθλήματα Πάλης στην Άμμο Ανδρών - Γυναικών, Εφήβων 
- Νεανίδων και Παίδων - Κορασίδων που πραγματοποιήθηκαν στην Παραλία 
Κατερίνης, με την συμμετοχή και αθλητών του Ημαθίωνα.

Οι συμμετοχές άγγιξαν τις 400, με την Παλαιστικό Σύλλογο της Αλεξάν-
δρειας  να εκπροσωπείται από τους Γεμενετζίδη Γεώργιο στους άνδρες και 
την Γκουγκούδη Γεωργία τόσο στις νεάνιδες όπου ανήκει ηλικιακά, όσο και 
στην κατηγορία των γυναικών.   Την 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο των 
60 κιλών κατέκτησε και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες η Γκουγκούδη, με την 
επίδοση στις γυναίκες να αποτελεί και κριτήριο για την συμμετοχή της με την 
εθνική ομάδα, στους 1ους Μεσογειακούς Αγώνες Αθλημάτων Παραλίας που 
θα φιλοξενηθούν στην Πάτρα τέλη Αυγούστου. Ο Γεμενετζίδης, αγωνίστηκε 
στα +90 κιλά ανδρών, σε μια δύσκολη κατηγορία με μεγάλη συμμετοχή αθλη-
τών, χωρίς να καταφέρει να επιτύχει κάποια διάκριση.

Τα συγχαρητήρια προς τους αθλητές, ασχέτως επιτυχίας, εξέφρασε το 
Δ.Σ. του συλλόγου και εύχεται καλή επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-

ρίσματα από 80 τ.μ., 

πακέτο, αυλή, κήπο, 

θέρμανση, καλή κατα-

σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 

6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 

Παρασκευή, πωλείται 

διαμέρισμα 98 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 5ος όρ. , 

κεντρική θέρμανση, 

γωνιακό, διαμπερές, 

μεγάλα μπαλκόνια, 

θέση  στάθμευσης . 

Τηλ.: 6977 435166, 

23310 61205 & 23310 

62776.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 

πλατεία Καρατάσου, 

πωλείται διαμέρισμα 

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 

όρ., ανακαινισμένο. 

Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

ντρο διαμέρισμα 100 

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 

2ος όροφος, 55.000 

ευρώ. Euromesi t ik i 

2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  κ τ ή -

μα στη Βεργ ίνα 9 

στρέμματα με πομώ-

να. Πληρ. τηλ.: 6948 

949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

τεμάχια 16,5 στρέμμα-

τα στο Μαυροδένδρι 

(Καράτσαλι) Βέροιας, 

με ροδακινιές, διάφο-

ρες ποικιλίες και πο-

μώνα και μπεκάκια. 

Τηλ.: 6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 

Γεωργιανούς 2 στρέμ-

ματα, σε πολύ καλή 

θέση, με νερό, ρεύμα, 

θέα, πολύ κοντά στο 

δρόμο.  Τηλ. :  6934 

662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 

λόγω συνταξιοδότη-

σης. Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα 

76 τ.μ., πραγματικός 

λουλουδότοπος με 

καοριφέρ, κλιματισμό, 

δίχως κοινόχρηστα, 

επί της οδού Ερμού 

και Γρεβενών 11 γω-

νία στη Βέροια. Τηλ.: 

6949 215864.

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 

Ωρολογίου, ενοικιά-

ζεται διαμέρισμα 110 

τ.μ., σε διόροφη οικο-

δομή, 1ος όρ., κεντρι-

κή θέρμανση. Τιμή 

ενοικίου 260 ευρώ. 

Τηλ.: 6945 928723.

ENOIKIAZETAI Δι-

αμέρισμα στο κέντρο 

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 

θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 

χώροι στο κέντρο της 

πόλης, ατομική θέρ-

μανση, με W.C. Τηλ.: 

23320 24784 & 6971 

779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 

αναλάβει την περιποί-

ηση και φροντίδα ηλι-

κιωμένης κυρίας στην 

Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 

Τηλ.: 2331300216.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-

γελματία οδηγό. Τηλ.: 

23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-

μπορία κρεάτων οδη-

γός με επαγγελματικό 

δ ίπλωμα γ ια εργα -

σία. Τηλ. επικ.: 23320 

41875 / 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

χος  φαρμακοποιός 

για συστέγαση – απο-

συστέγαση σε φαρ-

μακείο της Πιερίας. 

Επικοινωνία στο  e-

mailtopalido@gmail.

com και στο τηλέφωνο 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 

για εργασία σε φούρνο 

στην Πατρίδα. Η εξοικείω-

ση στο επάγγελμα απαραί-

τητη. Ωράριο 02.00-10.00 

τετραήμερο, κ. Χρήστος 

6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 

σέρβις και για κουζίνα από 

ψητοπωλείο στο Μακρο-

χώρι. Τηλ.: 23310 43222, 

μετά τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με πείρα 

και γνώσεις Αγγλικών, για μό-

νιμη εργασία, ως σερβιτόρος 

σε εστιατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 

6974 064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 

διανομή με δικό του μη-

χανάκι για κατάστημα ε-

στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 

6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα για 

κατάστημα νυφικών στη 

Βέροια. Τηλ.: 23310 60832 

ώρες καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός 

αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-

ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-

χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310 

62780 & 6978 770066.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ«TSIFLIDIS
SECURITY»  ζητάει για 

άμεση πρόσληψη και μό-

νιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή, κύριο ή 

κυρία με γνώσεις πωλή-

σεων και ευχέρεια λόγου, 

απαραίτητα στοιχεία: να 

διαθέτει  άδεια εργασίας 

προσωπικού ασφαλείας 

(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 

αυτοκινήτου, γνώσεις 

αγγλικής γλώσσας για 

τους νομούς Ημαθίας 

και Θεσσαλονίκης. Πα-

ραλαβή βιογραφικών και 

δικαιολογητικών για α-

ξιολόγηση στοιχείων με 

συνέντευξη  στα κεντρι-

κά γραφεία της εταιρείας  

οδός Θεσσαλονίκης 45, 

τηλ. επικοινωνίας 23310 

27102.

ZHTEITAI  νέος-α 

γ ια  γραμματέας με 

προσόντα: 1) πτυχίο 

οικονομικά-λογιστικά, 

2) άπταιστα Αγγλικά, 

3) επιθυμητά Ισπανι-

κά, 4) πολύ καλή γνώ-

ση υπολογιστών. Α-

ποστολή βιογραφικών 

(με φωτο): elisavet21@

yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 

για ψητοπωλείο στη Βέ-

ροια. Πληρ. 6984 472747 

& 6946 103988.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε 
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση 
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου , δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, 
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συνα-
γερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα απο-
θήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με 
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από 
1 Χώρο . Ενοίκιο 140 €.

Κωδ: 23128 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Αποθήκη ισόγεια συνολικής επιφάνειας 65 
τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο . Τιμή: 120 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ., 
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο , 
κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος όρο-
φος, ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνολικής 
επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελεί-
ται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο 
το 1991 και διαθέτει θέρμανση με Κλιματισμό 

, Κουφώματα Συνθετικά, και Ανελκυστήρα 
- Μίσθωμα 220 €. Το γραφείο μας διαθέτει 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώ-
ρους ,  με καινούργια κουφώματα και  με 
δικό του μέσα  WC , 3 ος όροφος , μόνο 
200€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γρα-
φείο 50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης 
προβολής , γωνιακό , δύο χώροι με δική του 
τουαλέτα έξω , κατασκευή 1972,  κουφώ-
ματα καινούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23560 - ΩΡΟΛΟΙ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. 
1ος ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι 
κατασκευασμένο το 1979 και διαθέτει για 
θέρμανση Κλιματισμό τα δε κουφώματα του 
είναι αλουμινίου συρόμενα, με διπλά τζάμια , 
ενοίκιο 130 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 24010 - Κέντρο σε παράλληλο της 

Βενιζέλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 20 τ.μ. Αποτελείται από 1 Χώρο  και 
έχει  ωραία βιτρίνα. Μίσθωμα  μόνο  170€.

Κωδ: 24070 - Κέντρο σε πάροδο της 
Μητροπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλει-
στικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και 
με δικό του WC. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμι-
νίου. Ενοίκιο μόνο  150 €. Πληροφορίες μόνο 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24009 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέ-
ση κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από έναν ενιαίο ισόγειο χώρο και με πατάρι 
- Τιμή: 280 €.

Κωδ: 24142 - Αγγελοχώρι στο κέντρο 
του χωριού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 48 
τ.μ. ισόγειο. , με ενοίκιο πολύ φθηνό μόνο  
100€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 72 τ.μ. . Αποτελείται από 2 χώ-
ρους με  ενοίκιο πολύ προσιτό μόνο 120 € .

Κωδ: 24044 ΚΕΝΤΡ0 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Κατάστημα 174τ.μ. Ισόγειο σε σημείο μεγά-
λης προβολής , κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις και για γραφειακό χώρο, γωνιακό,  
ζητούμενο μίσθωμα 600€. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κάτω από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο 
πάρκινγκ συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ε-
νοίκιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12867  ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακα-
τοίκητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή 
2011, με  2 υ/δ, 3 ος όροφος,  καταπληκτικό 
από κάθε άποψη , με συνθετικά κουφώματα 
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευ-
ής, με εξαιρετική συγγραφή υποχρεώσεων, 
πολυτέλεια και ζεστασιά. Έχει πολύ ωραίο 
σαλόνι με μοντέρνα αισθητική, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου , μία αποθήκη και με δύο 
μπάνια. Διαθέτει και θέση στάθμευσης δική 
του, όλα μαζί 120.000€.

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 
Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συ-
νολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο 
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 2010 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πε-
τρέλαιο. Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά 
και είναι , εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμέ-

νη , διαθέτει ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό 
και δύο αποθήκες , επίσης Τζάκι γωνιακό  
τιμή όπως είναι μόνο 130.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-
νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

Κωδ. 14137 ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ πωλείται 
μονοκατοικία αποτελούμενη από 3 ορόφους 
η τρία οροφοδιαμερίσματα με 111 τ.μ. καθ. 
το καθένα και σε οικόπεδο 560 τ.μ. με σ/δ 
1,2 , κατασκευή 1985, το καθένα με 3 υ/δ και 
2 μπάνια , βλέπει σε ανοιχτωσιά και προ-
σφέρεται σε πολύ καλή τιμή , έχει καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, δύο 
δυνατότητες θέρμανσης , πρώτον  ατομική 
θέρμανση με ξυλολέβητα η αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελαίου με ωρομετρητές, ενεργει-
ακής κλάσης Δ , έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και 
ντουλάπες παντού , είναι χωρίς ανελκυστήρα 
και με τρία parking , ένα κλειστό και δύο ανοι-
χτά  διαθέτει μία πολύ μεγάλη κοινόχρηστη 
αυλή για λαχανόκηπο , τιμή συνολικά μόνο 
320.000€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 
οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-

στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

Κωδ: 24228 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο  , τιμή εξαιρετικά 
χαμηλή μόνο 32.000€.

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατά-

στημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , 
Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ 
καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
τιμή 20.000 €. 

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται 
από και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 
18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 

πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάου-
σας συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην 
άκρη του σχεδίου πόλεως Τιμή εξαιρετικά 

χαμηλή στις 9.000 €.
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 218 

τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία για 
μεγάλη υπεραξία, καταπληκτικό οικόπεδο, 
σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή πράγματι χαμηλή 
μόνο 10.000€.

Κωδ. 14194 Πανόραμα πωλείται οικό-
πεδο 320 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο στη 
μέση περίπου κατάλληλο για Βίλλα , βλέπει 
όλο τον κάμπο , άκλειστο κυριολεκτικά , τιμή 
55.000€.

Κωδ: 14248 - Μακροχώρι κοντά στο 
πρώην Δημαρχείο Οικόπεδο με μεγάλη πρό-
σοψη σε δρόμο , συνολικής επιφάνειας 458 
τ.μ. Τιμή: 22.000 €.

Κωδ: 14356 - Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. 
σε προνομιούχο θέση , με θέα προς τα κάτω 
, τιμή: 75.000 €.

Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.

κωδ.14284 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
1.133 τ.μ., με παλιά κατοικία 56 τ.μ. και απο-
θήκη 40 τ.μ. εντός σχεδίου πόλης και με νοτι-
οανατολικό προσανατολισμό , προσφέρεται 
σε πολύ καλή τιμή 50.000€.

κωδ. 14283 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Οικόπεδο 
1.600 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο , βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, με εκπληκτική θέα, ελαφρώς 
επικλινές , προνομιούχο οικόπεδο, πρόκειται 
για μοναδική ευκαιρία και προσφέρεται σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 32.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 

Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 89.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-

γός με επαγγελματικό ή 

ερασιτεχνικό δίπλωμα, 

2) κοπέλα για υπάλληλο 

γραφείου, 3) εργατοτε-

χνίτες για επιχείρηση 

στη Βέροια. Τηλ.: 6974 

312313 - 6974 814606.

Η  ε τα ιρ ε ί α  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 ά-

τομα φύλακες , με άδεια 

εργασίας προσωπικού 

ασφαλείας και βιογρα-

φικό για αξιολόγηση 

στοιχείων. Πληροφορίες 

με ραντεβού για συνέ-

ντευξη στα γραφεία της 

εταιρείας Θεσσαλονίκης 

45, τηλ. 23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος »  4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019www.laosnews.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 

αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-

μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-

ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-

ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 

γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 

6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-

γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-

νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 

Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 

σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμο-

νωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προσι-

τές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 

6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-

χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με 

πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-

ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-

τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 

μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-

μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 

2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάστα-

ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά 

με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και 

διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα 

και πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 

κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 

6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr
Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Από την επιχείρησηΗΡΑΕΠΕ
με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-
σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις 
μόνιμου προσωπικού για το συσκευ-
αστήριο (εργάτες – συσκευάστριες – 
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο 

- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



P Αν ο Ιούνιος φέτος είχε τα ψυχολογικά 
του, ο Ιούλιος μάς ήλθε κατευθείαν από το τρε-
λοκομείο…

 
P Κι είχαμε κεκτημένο βήμα ταχύ από 

τον Μάιο.
 
P Διότι στα γυμναστήρια και στις εξοχές η 

στήλη αναστενάζει.
 
P Πρώτα χλιαρή γυμναστική και μετά 

πλήρες πικ νικ.
 
P Προς το παρόν το καλοκαίρι επέστρεψε. 

Αλλά εδώ και χρόνια συνήθως κόβει αλέ ρε-
τούρ.

 
P Προς ώρας, ας ζήσουμε την επιστρο-

φή στην καιρική κανονικότητα επί Μητσο-
τάκη.

 
P Ευελπιστώντας και στη δεύτερη.
 
P Αν δεν μας κλέψουν ξανά στο ζύγι.
 
P By the way! Δύο συσκευές με έχουν πι-

κράνει σ’ αυτή τη ζωή. Το ψυγείο και η ζυγαριά.
 
P Εγώ πάντως την εξαφανίζω την κοιλιά 

πάντα μόλις σβήνω το φως.
 
P Νεκρός, λέει, γιατί έπεσε σε πηγάδι. Ας 

πρόσεχαν αυτοί που χωρούν.
 
P Πάω βενζινάδικο με ύφος πλουσίου 

χθες. ‘Φούλαρέ το’, του λέω. ‘Κατοστάρα;’ 
με ρωτά. ‘Το λάστιχο ρε φίλε’, του απαντάω.

 
P Παρατήρησα ότι και με τους 16 βαθμούς 

προ ημερών, κάποιες κυρίες επέμεναν στο 
σορτσάκι. Πιο σκληραγωγημένες και από μέλη 
των ειδικών δυνάμεων.

 
P Εμείς παλιά που πηγαίναμε διακοπές, 

ήμαστε τέσσερα άτομα και εφτά βαλίτσες. 
Από τότε είχαμε ξεκινήσει τις πρόβες brexit.

 
P Και:
 Ήταν κάποτε δυο φίλοι και συζητούσαν τα 

νέα τους. Λέει ο ένας:
– Άκου να δεις τι έγινε χθες το  βράδυ!
– Τι έγινε;

– Γνώρισα μία φανταστική γκόμενα σε ένα 
μπαρ…

– Για λέγε, για λέγε…
– Με τα πολλά, της είπα να έρθει από το 

σπίτι για ποτό, και ήρθε.
– Έλα ρε μεγάλε! Τι λες τώρα; Για λέγε, για 

λέγε…
– Ήπιαμε εκεί δυο ποτάκια, ζεστάθηκε η 

κατάσταση και ξαφνικά μου λέει “Μπορείς σε 
παρακαλώ να μου βγάλεις τη φούστα γιατί με 
στενεύει;”

– Τι λες τώρα; Για λέγε, για λέγε…
– Της βγάζω λοιπόν τη φούστα, τη σηκώνω 

με δύναμη και τη βάζω πάνω στο γραφείο δί-
πλα στο καινούργιο laptop.

Και λέει ο έκπληκτος φίλος:
– Τ λες τώρα ρε συ; Αγόρασες καινούριο 

laptop;
Κ.Π.
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