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Μουδιασμένα τα 
αντανακλαστικά της ΝΟΔΕ (;) 

 Αξίζει πραγματικά πολιτικής ανάλυσης, το πώς η 
δημοτική παράταξη «Δύναμη Πολιτών» με επικεφαλής 
τον Κώστα Καραπαναγιωτίδη, ενώ κατέβηκε στις 
εκλογές για τον Δήμο Βέροιας με το χρίσμα της 
Νέας Δημοκρατίας, σήμερα, έφτασε να στελεχώνεται 
στην συντριπτική της πλειοψηφία, από συμβούλους, 
προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
  Για την πολιτική θέση στην οποία βρέθηκε αυτή τη 
στιγμή η παράταξη της Ν.Δ. στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
δεν μπορεί να μην έχει μερίδιο ευθύνης και η τοπική 
ΝΟΔΕ, που -προφανώς– γνώριζε τις ζυμώσεις και τις 
προθέσεις, αλλά δεν ενήργησε έγκαιρα και δεν πήρε 
σαφή θέση απέναντι στις αναμενόμενες εξελίξεις.
  Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό είχε ξεκινήσει μία 
«μάχη» διαδοχής του Κ. Καραπαναγιωτίδη, για τη 
θέση του επικεφαλής της παράταξης, μεταξύ δύο, 
ενδιαφερόμενων για τη θέση, συμβούλων και η ΝΟΔΕ 
παρακολουθούσε τα δρώμενα ως θεατής, αφήνοντας τα 
γεγονότα να φτάσουν στη σημερινή κατάσταση, λίγους 
μήνες πριν από τις εκλογές, μετρώντας μία παραίτηση 
και μία ανεξαρτητοποίηση συμβούλων, μελών της Ν.Δ.
Έχουμε την αίσθηση ότι τα αντανακλαστικά του 
κόμματος, σε τοπικό επίπεδο, θα έπρεπε να 
είναι σε κατάσταση μεγαλύτερης ετοιμότητας και 
εγρήγορσης!
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Νόμος του κράτους πλέον
ο «Κλεισθένης»

Το τελικόκείμενο τουνομοσχεδίουγια τον«Κλεισθένη I»,
πουυπερψηφίστηκεστηνΒουλήστις12 Ιουλίου,μεψήφους
150υπέρκαι123κατά,δημοσιεύτηκεσεΦΕΚκαιείναιγεγο-
νός.

Τοπλήρες όνομα του νομοσχεδίου είναι: «Μεταρρύθμιση
τουθεσμικούπλαισίουτηςΤοπικήςΑυτοδιοίκησης–Εμβάθυν-
σητηςΔημοκρατίας–ΕνίσχυσητηςΣυμμετοχής–Βελτίωση
τηςοικονομικήςκαιαναπτυξιακήςλειτουργίαςτωνΟΤΑ[Πρό-
γραμμα«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονι-
σμό τουπλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τωνΦΟ.ΔΣ.Α
–Ρυθμίσεις για τηναποτελεσματικότερη, ταχύτερηκαι ενιαία
άσκησητωναρμοδιοτήτωνσχετικάμε τηναπονομή ιθαγένει-
ας και τηνπολιτογράφηση–Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
ΥΠΕΣ».

Μεταξύάλλων,προβλέπεται ότι οι επόμενεςαυτοδιοικητι-
κέςεκλογέςθαδιεξαχθούνμετοσύστηματηςαπλήςαναλογι-
κής,ταυτόχροναμετιςευρωεκλογές,στις26Μαΐου2019και
όπουχρειασθείβ΄γύρος,στις2Ιουνίου,ενώηεπόμενηθητεία
δημάρχωνκαιπεριφερειαρχώνθαείναιτετραετής.

ΤηΔευτέρα 30 Ιουλίου διοργανώνεται στηνΑλεξάν-
δρειασυλλαλητήριο για τηΜακεδονία. Για την ασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, τηνπρόληψη τρο-
χαίωνατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινούκατάτοχρονικόδιάστημααπό17.00΄-22.00΄,θα
γίνουνοιπαρακάτωκυκλοφοριακέςρυθμίσεις.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθ-
μευσης,παντός είδους οχημάτων, στην οδόΔ.Βετσο-
πούλου,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΚομνηνώνέως
τησυμβολήτηςμετηνοδόΤαγματάρχηΓεωργούλη.

Ηαπαγόρευσητηςκυκλοφορίας,παντόςείδουςοχη-
μάτων,στηνοδόΑριστοτέλους,απότησυμβολή τηςμε
τηνοδόΝικολάουΠλαστήραέωςτησυμβολήτηςμετην
οδόΔ.Βετσοπούλου,στηνοδόΠελλοπονήσου, από τη
συμβολή της με την οδόΔ.Βετσοπούλου έως τησυμ-
βολήτηςμετηνοδόΒιζυηνού,στηνοδόΠαύλουΜελά,
απότησυμβολήτηςμετηνοδόΝικολάουΠλαστήραέως
τησυμβολήτηςμε τηνοδόΔ.Βετσοπούλου, στηνοδό
Ναούσης,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΒιζυηνούέως
τησυμβολήτηςμετηνοδόΔ.Βετσοπούλου.

ΣτηνοδόΕθνικήςΑντιστάσεως,απότησυμβολήτης
με την οδόΒιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό
ΓρηγορίουΛαμπράκηκαιστηνοδόΓρηγορίουΛαμπρά-
κη,απότησυμβολήτηςμετηνοδόΑριστοτέλουςέωςτη
συμβολήτηςμετηνοδόΤαγματάρχηΓεωργούλη.

Ρυθμιστικέςπινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα το-
ποθετηθούν με μέριμνα τουΔήμουΑλεξάνδρειας, ενώ
μέτρατροχαίαςθαληφθούναπότοΑ.Τ.Αλεξάνδρειας.

Η κίνηση τωνοχημάτωνθαδιεξάγεται απόπαρακα-
μπτήριεςοδούς.

Απόσήμερα
μέχριτις26Ιουλίου

οιεκδηλώσειςστογήπεδο
τηςΠατρίδας

ΜεΝίκοΖωιδάκηξεκινούνσήμεραΣάββατο21Ιουλίουοι
πολιτιστικέςεκδηλώσεις τουΣυλλόγουΠατρίδας«Ευστάθιος.
Χωραφάς»,στογήπεδοτηςΠατρίδας.

Οι εκδηλώσειςπου θα διαρκέσουνμέχρι τις  26 Ιουνίου,
περιλαμβάνουν:

21Ιουνίου:ΝίκοςΖωιδάκηςκαιποντιακόπρόγραμμα
22Ιουνίου:Ποντιακόπρόγραμμαμετουςπόντιουςκαλλιτέ-

χνες,Παρχαρίδη,Σοφιανίδη,Πουλτίδη.
23 Ιουνίου:ΡίαΕλληνίδου (ρεμπέτικο–λαϊκό)καιΣτάθης

Νικολαϊδης
24Ιουνίου:ΕλένηΒιτάληκαιΝίκοςΖιώγαλας
25 Ιουνίου:ΠίτσαΠαπαδοπούλου και ταΠαιδιά τηςΠά-

τρας
26 Ιουνίου: ΓιάννηςΚαψάλης, με δημοτικό,παραδοσιακό

καιλαϊκότραγούδι
Τοκόστοςτωνεισιτηρίων,στιςσυναυλίεςΠαπαδοπούλου

καιΒιτάληείναι8ευρώ(με2κρεατικά)καιτιςυπόλοιπεςημέ-
ρες,5ευρώ(με2κρεατικά).

Και όπωςκάθεχρόνοδεκάδες εθελοντέςθα εξυπηρετούν
τονκόσμοπουκαιφέτοςαναμένεταινατιμήσειτονΣύλλογο.

Θα προκύψουν αδικίες από τις τιμές, λένε οι αγρότες
Στα 65 ευρώ το στρέμ-

μα για τασυμπύρηνα, στα
115 για τα επιτραπέζιαρο-
δάκινα και στα 120 για τα
νεκταρίνια είναι επισήμως
οι τιμές που θα πληρω-
θούν οι παραγωγοί για τις
περσινές βροχοπτώσεις.
Αγρότες και συνεταιριστές
υποστηρίζουν ότι από την
όλη διαδικασία θαπροκύ-
ψουν σοβαρές αδικίες, α-
φούάλλοιπαραγωγοίείχαν
30%ζημιάκαιάλλοι100%,
οιοποίοιθαπληρωθούντο
ίδιο.Λένεεπίσηςότιοαρχι-
κόςσχεδιασμόςτουυπουρ-

γείουήτανναπληρωθείόληηπερσινήπαραγωγήμετηνdeminimisλόγωτουρωσικούεμπάργκο,κάτι,πουμετανέα
δεδομένααποδυναμώνειακόμηπερισσότεροτοεισόδηματωνπαραγωγών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια
για το συλλαλητήριο της Δευτέρας

40άρι θα χτυπήσει από αύριο το θερμόμετρο
Νέο κύμα καύσωνααπό τηνΑφρική θα«χτυπή-

σει»τηνΕλλάδατηΚυριακήκαιτηΔευτέρα,ανεβάζο-
νταςτοθερμόμετροστους40βαθμούςΚελσίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής μετεωρολογικά
στοιχεία, ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινοαύριο
Κυριακή,μετοθερμόμετροναδείχνειακόμακαιτους
40βαθμούςΚελσίου,ενώζεστήαναμένεταιναείναι
και ηΔευτέρα. Στη Βέροια το σαββατοκύριακο θα
χτυπήσει 38βαθμούς καιπροβλέπεται ναπάρουμε
ταβουνά,πουείναικαιπιοπροσιτάχιλιομετρικάαπό
τηνπόλη!
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Στη Βέροια 
τη Δευτέρα ο 

Σταύρος 
Θεοδωράκης

Τριήμερη περιοδεία  στην Κεντρική και τη Δυτική 
Μακεδονία θα πραγματοποιήσει ο Σταύρος Θεοδω-
ράκης από τις 22 έως και τις 24 Ιουλίου.

Ο επικεφαλής του Ποταμιού θα βρεθεί την Κυ-
ριακή  στη Θεσσαλονίκη και την ερχόμενη Δευτέρα 
και Τρίτη έχει  προγραμματίσει συναντήσεις με εκ-
προσώπους των τοπικών αρχών και παραγωγικών 
φορέων στη Βέροια και την Κοζάνη.

Στη Βέροια ο κ. Θεοδωράκης, θα επισκεφθεί το 
αγροτικό συνετιρισμό «Νέος Απόλλων» και θα εχει 
επαφές και συζητήσεις με στελέχη του Ποταμιού, 
στην Ημαθία.

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό ότι στο πλαί-
σιο της διαρκούς ανάπτυξης των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό 
υπογράφηκε χθες Παρασκευή 20 Ιουλίου στα 
γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας η σύμβαση για την 
ανάθεση του έργου «Eπέκταση-Ολοκλήρωση 
Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ε-
λέγχου Διαρροών πόλης Βέροιας και δημοτικών 
ενοτήτων» μεταξύ της ΔΕΥΑΒ και της αναδόχου 
Εταιρείας «ΑΚΑΤΤ ΑΕ».

Τη σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους της 
ΔΕΥΑΒ, ο πρόεδρός της, κ. Γεώργιος Ορφανίδης  και εκ μέρους της 
αναδόχου Εταιρείας, o νόμιμος εκπρόσωπός της κ. Κων/νος Κατσια-
βριάς.

Με την παρέμβαση αυτή, η ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προμη-
θευτεί, να εγκαταστήσει και να θέση σε λειτουργία σύστημα αυτομα-
τισμού, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων-δεξαμενών, 
γεωτρήσεων και σταθμών ρύθμισης πίεσης-παροχής της, το οποίο 
θα της επιτρέπει να έχει τη συγκεντρωτική εικόνα του δικτύου και να 
μπορεί να πραγματοποιεί χειρισμούς από μακριά στις ενεργές εγκα-
ταστάσεις της. 

Το Σύστημα Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών 
θα αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), 
ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Ο 
τελευταίος θα επεκταθεί κατάλληλα ώστε να διασυνδεθεί, μέσω α-
συρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων, με τους δώδεκα (12) νέους 
Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ). Από τους νέους ΤΣΕ, οι έξι (6) θα 
εγκατασταθούν σε Αντλιοστάσια-Δεξαμενές, ενώ οι υπόλοιποι έξι (6) 
είναι Σταθμοί Ρύθμισης Πίεσης-Παροχής που βρίσκονται σε ισάριθμες 
θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:
την επέκταση του υφιστάμενου ΚΣΕ που περιλαμβάνει έναν (1) 

Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και την αναβάθμιση των λειτουργι-
κών λογισμικών SCADA στην τελευταία έκδοσή τους, επέκταση του 
λογισμικού και πρόσβαση μέσω διαδικτύου,

λογισμικά εφαρμογών που περιλαμβάνει 
Λογισμικό Επικοινωνιών, Λογισμικό Εποπτι-
κού Ελέγχου SCADA, Ενοποίηση υφιστάμε-
νων εφαρμογών SCADA,

δώδεκα (12) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 
(ΤΣΕ),

ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνιών,
προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρι-

κές και υδραυλικές εγκαταστάσεις (όπου α-
παιτείται) για την εγκατάσταση, λειτουργία, 
διασύνδεση & εποπτεία όλων των ανωτέρω 
σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο,

θέση σε λειτουργία - εκπαίδευση προσωπικού - παράδοση εγχειρι-
δίων λειτουργίας,

Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό 
χρόνο όλα τα δεδομένα λειτουργίας του δικτύου (στάθμη νερού σε 
δεξαμενές, παροχή νερού προς το δίκτυο, λειτουργία αντλιών, ενερ-
γειακά δεδομένα αντλιοστασίων κλπ). Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλ-
λονται, μέσω ασύρματων ζεύξεων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου 
(ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα. Σε περίπτωση που γίνει 
αντιληπτή μια ασυνήθιστη μεταβολή σε κάποια παράμετρο (π.χ α-
πότομη αύξηση της παροχής, βλάβη αντλίας κλπ) θα ενημερώνονται 
άμεσα οι χειριστές του συστήματος και το προσωπικό της υπηρεσίας 
θα επεμβαίνει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, κύ-
ριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑ Βέροιας το δε 
συνολικό ποσό της σύμβασης που υπογράφηκε και που προέκυψε 
μετά τον διεξαχθέντα διαγωνισμό είναι 417.632,00 ευρώ με ΦΠΑ.  
Από το παραπάνω ποσό η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
336.800,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 80.832,00 ευρώ θα κα-
λυφθεί από τον Κύριο του έργου και αφορά στο Φ.Π.Α.  

Μετά και την παραπάνω ενέργεια το έργο του τηλελέγχου μπαίνει 
στη φάση της υλοποίησης. Είναι ένα έργο υποδομής ιδιαίτερης σημα-
σίας, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά ταυτό-
χρονα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του 
υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής ευθύνης της ΔΕΥΑΒ.

Η παραίτηση Καραπαναγιωτίδη από επικεφαλής της παράτα-
ξης της μείζονος μειοψηφίας και η δήλωσή του ότι στη θέση του 
αναλαμβάνει ο Αντώνης Καγκελίδης, οδήγησαν σε νέες εξελίξεις 
στη δημοτική ομάδα, καθώς χθες το πρωί ο δημοτικός σύμβουλος 
Ζήσης Χρ. Πατσίκας ανακοίνωσε την  ανεξαρτητοποίησή του από 
την παράταξη.

Βασικός λόγος που τον οδήγησε στην ανεξαρτητοποίηση, όπως 
είπε, είναι η  τοποθέτηση  Καγκελίδη στην κεφαλή της παράταξης, 
με την οποία επιλογή,  ο ίδιος ποτέ δεν συμφώνησε.  

«Η παραίτηση του κ. Καραπαναγιωτίδη, με την οποία από την 
αρχή ήμουν αντίθετος, επισημοποιεί την εγκατάλειψη της ψήφου 
των πολιτών. Σε συνδυασμό με την επιλογή Καγκελίδη, με την οποία 
υπογραμμίζω ποτέ και σε κανένα σημείο δεν συναίνεσα, αφήνει 
ουσιαστικά την κεντροδεξιά παράταξη δίχως εκπροσώπηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, του μεγαλύτερου Δήμου της Ημαθίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες και θέλοντας να τιμήσω όσους μου ε-
μπιστεύτηκαν την ψήφο τους, δηλώνω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ 
τον Δήμο Βέροιας από τη θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβού-
λου», τόνισε ο κ. Πατσίκας.

Συγκεκριμένα στη  δήλωσή του, που την υπογράφει πλέον ως 
ανεξάρτητος, αναφέρει:

 «Όταν το 2014, όντας πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, απο-
φάσισα να είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό «Δύναμη Πολιτών» 
υπό τον Κώστα Καραπαναγιωτίδη, επιδίωξη ήταν να αλλάξουμε τον 
Δήμο και να τον απαλλάξουμε από ένα καθεστώς που ήδη τότε με-
τρούσε πολλά χρόνια στην πλάτη της Βέροιας και έδειχνε καθαρά τα 
σημάδια της αλαζονείας, του καθεστωτισμού και της αναποτελεσμα-
τικότητας. Η πόλη βρισκόταν σε τέλμα, αδύναμη να παρακολουθήσει 
τις σύγχρονες εξελίξεις.

Ευγενές το κίνητρο, φιλόδοξη η προσπάθεια.
Η τοποθέτηση από τους συμπολίτες μας στη θέση της αντιπολί-

τευσης του Δήμου, δεν άλλαξε τον προσωπικό μου στόχο: να δώσω 

τον καλύτερο μου εαυτό, στην προσπάθεια να ζήσουμε όλοι σε αυ-
τόν τον ευλογημένο τόπο λίγο καλύτερα. Να πετύχουμε καταρχήν τα 
αυτονόητα και παράλληλα να κάνουμε βήματα μπροστά.

Δυστυχώς, η ομάδα αυτή δεν μπόρεσε ποτέ να λειτουργήσει ως 
τέτοια και να υπηρετήσει αποτελεσματικά την βελτίωση της ζωής 
των πολιτών. Το σημαντικότερο; Δεν μπόρεσε να αποτελέσει για 
τους Βεροιώτες, μια εναλλακτική επιλογή εξουσίας για την πόλη. Δεν 
μπόρεσε να αποτελέσει την ελπίδα ότι κάτι θ’ αλλάξει.

Σταδιακά εκφυλίστηκε σε όργανο προώθησης της προσωπικής 
ατζέντας του καθενός. Πρόσφατα φτάσαμε στο σημείο, μέσα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, να διαμαρτύρονται δημοτικοί σύμβουλοι της 
αντιπολίτευσης, γιατί ασκήθηκε κριτική σε αντιδήμαρχο της τέως Δη-
μάρχου Χαρούλας Ουσουλτζόγλου, της οποίας αντιδήμαρχος ήταν 
επίσης και ο σημερινός Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης!

Σε αυτή την ιλαροτραγωδία μου είναι αδύνατον να συμμετέχω.
Ο μέχρι χτες επικεφαλής της παράταξης Κώστας Καραπαναγιω-

τίδης, δεν είναι φυσικά άμοιρος ευθυνών για αυτή την κατάσταση. 
Οι πολίτες της Βέροιας και η βάση της παράταξης, του έδωσαν την 
ψήφο, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη τους. Δεν είναι τόσο η φυσι-
κή, όσο η ψυχική του απουσία από τα δρώμενα του Δήμου Βέροιας, 
που παρέδωσε αυτή την εμπιστοσύνη, βορά, σε προσωπικούς σχε-
διασμούς και μικροπολιτικά συμφέροντα.

Η παραίτηση του κ. Καραπαναγιωτίδη, με την οποία από την 
αρχή ήμουν αντίθετος, επισημοποιεί την εγκατάλειψη της ψήφου 
των πολιτών. Σε συνδυασμό με την επιλογή Καγκελίδη, με την οποία 
υπογραμμίζω ποτέ και σε κανένα σημείο δεν συναίνεσα, αφήνει 
ουσιαστικά την κεντροδεξιά παράταξη δίχως εκπροσώπηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, του μεγαλύτερου Δήμου της Ημαθίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες και θέλοντας να τιμήσω όσους μου εμπι-
στεύτηκαν την ψήφο τους, δηλώνω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ τον 
Δήμο Βέροιας από τη θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου.

Παραμένω πιστός στο ίδιο όραμα με το οποίο ξεκίνησα την πολι-

τική μου διαδρομή και αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ.
Παραμένω πιστός στις αρχές και αξίες της μεγάλης κεντροδεξιάς 

παράταξης και αυτές θα συνεχίσω να εκφράζω.
Ο ιστορικός Δήμος της Βέροιας αξίζει καλύτερα. Οι Βεροιώτες 

αξίζουν καλύτερα. Το όραμά μας για το μέλλον της πόλης δεν μπορεί 
να περιοριστεί στις ενδοοικογενειακές εμφύλιες διαμάχες του πάλαι 
ποτέ κραταιού ΠΑΣΟΚ της Ημαθίας. Δεν έχει καμία σημασία ποια 
φατρία θα επικρατήσει. Οι πολίτες της Βέροιας κάποια στιγμή θα 
απαλλαγούν από αυτόν τον επιζήμιο εναγκαλισμό. Θα είμαι παρών 
στην επόμενη μέρα, που δεν αργεί να ξημερώσει.

 Ζήσης Χ. Πατσίκας
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος»

 
Απαντώντας σε ερωτήσεις υποστήριξε ότι δεν θα είχε ανεξαρτη-

τοποιηθεί  όσο η παράταξη βρισκόταν υπο την ομπρέλα του Κώστα 
Καραπαναγιωτίδη που ήταν η επιλογή της Ν.Δ., αλλά με την παρού-
σα σύνθεση δεν μπορεί να συνυπάρξει. Όσο για ενδεχόμενη υπο-
ψηφιότητά του στο Δήμο της Βέροιας, δήλωσε παρών και  το άφησε 
στο άμεσο μέλλον, όταν θα έρθει η ώρα…

Παρόντες στην Εληά ,όπου δόθηκε η συνέντευξη, ήταν ο πρό-
εδρος και μέλη της ΝΟΔΕ, που παρακολούθησαν τη διαδικασία, 
χωρίς να παρέμβουν, παρότι κάποια στιγμή ζητήθηκε η άποψή τος 
για τις εξελίξεις.

Υπογράφηκε η σύμβαση για το Δήμο Βέροιας
Επεκτείνεται το σύστημα τηλελέγχου 
τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών

Μετά την παραίτηση Καραπαναγιωτίδη από επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας

Ανεξάρτητος από χθες ο δημοτικός σύμβουλος 
Βέροιας Ζήσης Χρ. Πατσίκας

-Τους λόγος ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στη «Εληά»
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Η ζωή είναι μια περιπέτεια γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές. Το μόνο για το οποίο θα πρέπει 
να είμαστε βέβαιοι, είναι ότι τίποτα δε θα παραμείνει σταθερό και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η 
αλλαγή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξης και της εξέλιξης. Οι δυσκολίες που μας φαίνο-
νται βουνό, οι απώλειες που είναι επώδυνες, οι απρόσμενες μεταβολές στην «ομαλή» ροή της 
καθημερινότητας, συμβαίνουν για κάποιο λόγο.  Κάθε δυσάρεστη εμπειρία κρύβει ένα μάθημα. 
Έρχεται στο δρόμο μας για να μας αφυπνίσει, να μας φέρει σε επαφή με την ευελιξία μας, να μας 
ενδυναμώσει, ώστε να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να ζούμε τη ζωή μας. 

Βέβαια, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη χρησιμότητα μιας αρνητικής εμπειρίας, τη στιγ-
μή που τη βιώνει. Όπως ο αυτοκράτορας της ιστορίας, όταν του κόπηκε το δάχτυλο… Θα έρθει 
όμως η μέρα που ο καθένας θα αντιληφθεί τον πραγματικό ρόλο της δυσκολίας. Στα χρόνια της 
συνεργασίας μου με το Σύλλογο Καρκινοπαθών πολλοί ήταν οι αποθεραπευμένοι ασθενείς που 
περιέγραψαν την ασθένειά τους ως «δώρο Θεού», εννοώντας ότι αυτή η κρίσιμη καμπή της 
υγείας τους ήταν το κίνητρο να εκτιμήσουν εξαρχής τις ποιότητες της καθημερινότητάς τους και 
να απομακρύνουν από γύρω τους τοξικές συνήθειες και σχέσεις. Ήταν το καμπανάκι που τους 
προειδοποίησε ότι θα πρέπει να αλλάξουν πορεία πλεύσης. Η λαϊκή ρήση «κάθε εμπόδιο για 
καλό», συνοψίζει την πεποίθηση ότι, όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, ακόμη και αν σήμερα δεν 
μπορούμε να διακρίνουμε το πραγματικό τους νόημα. 

Εκείνο που δίνει ξεχωριστό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αξία στην κάθε μας στιγμή, είναι η συνει-
δητοποίηση ότι η ζωή έχει ανατροπές. Το μόνο που πραγματικά ελέγχουμε είναι η δυνατότητα να 
αξιοποιήσουμε το πλήθος των κρυμμένων εσωτερικών μας δυνάμεων που θα μας βοηθήσουν να 
ισορροπήσουμε στις δυσκολίες. Εκείνα τα κομμάτια μας που θα μας εμπνεύσουν να αποδεχθού-
με την αρνητική εμπειρία ως θεία πρόνοια, που στο πλήρωμα του χρόνου θα φέρει ένα ουσιαστι-
κό προσωπικό όφελος.  

Έκφραση της Ψυχής 
ως σύμμαχος της Υγείας…

«Όλα στο τέλος θα πάνε καλά... Κι αν τα πράγματα 
δεν είναι τώρα καλά,  μάλλον δεν ήρθε το τέλος …»

Της Χρύσας Μπέκα, Ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν 
ένας αυτοκράτορας, που είχε διαλέ-
ξει σαν προσωπικό του σύμβουλο 
ένα πολύ σοφό γέροντα που όμως 
είχε ένα μεγάλο ελάττωμα, συνεχώς 
επαναλάμβανε, «ότι σου συμβαίνει 
είναι για το καλό σου… ότι σου συμ-
βαίνει είναι για το καλό σου…». Ο 
αυτοκράτορας όμως τον κρατούσε 
κοντά του γιατί οι συμβουλές και η 
σοφία του, τού ήταν πολύ χρήσιμα 
και τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ει-
δικά όταν απομακρυνόταν από το 
παλάτι.  

 Μια βροχερή μέρα, ο αυ-
τοκράτορας αποφάσισε να καλλω-
πιστεί και ζήτησε από τον κουρέα να 
τον ξυρίσει και να του κάνει μανικι-
ούρ. Την ώρα όμως που ο κουρέας 
του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας 
κεραυνός τόσο δυνατός που ο αυτο-
κράτορας και ο κουρέας τρόμαξαν 
τόσο πολύ που ο κουρέας έκοψε 
το μικρό δαχτυλάκι του αυτοκράτο-
ρα… Κραυγές, πόνου και θυμού κυρίευσαν τον 
αυτοκράτορα που έπεσε πάνω στον κουρέα με 
μεγάλη οργή: «Γρήγορα στην φυλακή, ανάξιε, 
έκοψες το δάχτυλο του αυτοκράτορα, θα σαπί-
σεις μέσα στην φυλακή για τα υπόλοιπα χρόνια 
της ζωής σου!» Τότε επενέβη ο σοφός γέρος 
και άρχισε πάλι να επαναλαμβάνει: «ότι σου 
συμβαίνει είναι για το καλό σου»… Ο αυτοκρά-
τορας γεμάτος οργή, φώναξε: «Φτάνει πια, με 
αυτές τις ανοησίες, και εσύ στην φυλακή, για 
ν’ ακούς μόνος σου τις βλακείες σου μέχρι το 
τέλος της ζωής σου!»

Την επόμενη μέρα ο αυτοκράτορας απο-
φάσισε να πάει κυνήγι στο δάσος, μόνος του, 
μια και είχε φυλακίσει τον γέροντα σοφό που 
συνήθως τον ακολουθούσε παντού. Ενώ βρι-
σκόταν στο δάσος, ξαφνικά τον περικύκλωσαν 
οι πολεμιστές-αιρετικοί της θεάς Κάλι, τον συνέ-
λαβαν για να τον θυσιάσουν στην θεά τους. Ο 
αυτοκράτορας, φώναξε, ούρλιαξε, παρακάλεσε, 
αλλά τίποτα. Εκείνοι είχαν αποφασίσει να τον 
θυσιάσουν στη θεά Κάλι που ήταν η θεά του 
κακού και γιόρταζε εκείνη τη μέρα. Τον έντυ-
σαν λοιπόν με το ειδικό ράσο, τον έδεσαν στον 
βωμό και ενώ ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του 
μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε πως από το 
θύμα έλλειπε ένα μέλος- το μικρό του δαχτυλά-
κι… Βρίζοντας τον έλυσε, γιατί δεν επιτρεπόταν 
να θυσιάσουν κάποιον που δεν ήταν αρτιμελής 
και έτσι τον άφησαν να φύγει…

 Ακόμα ζαλισμένος, ο αυτοκράτορας 
γρήγορα έτρεξε στο παλάτι του και στο δρόμο 
κατάλαβε τι είχε γίνει. Ο σοφός γέροντας είχε 
δίκιο και ευτυχώς που σε εκείνο το ατύχημα τού 
έκοψε ο κουρέας το δάχτυλο και έτσι σώθηκε η 
ζωή του. Τι σημασία είχε ένα δαχτυλάκι λιγότε-
ρο μπροστά στον κίνδυνο που είχε διατρέξει; 
Καλύτερα ζωντανός και με ένα δάχτυλο λιγότε-
ρο παρά νεκρός!

 Φτάνοντας στο παλάτι ο αυτοκράτο-
ρας, πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρω-
σε τον κουρέα και μετά πήγε στον σοφό γέρο-
ντα, μπήκε στο κελί τον αγκάλιασε και του είπε: 
«Φίλε μου, συγχώρεσε με, για το κακό που σου 
έκανα, τι τυφλός που ήμουνα! Με συνέλαβαν οι 
αιρετικοί της θεάς Κάλι και ενώ ήταν έτοιμοι να 
με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό 
μου δαχτυλάκι και με άφησαν να φύγω. Είχες 
δίκιο φίλε μου, «ότι μας συμβαίνει είναι για το 
καλό μας!» Συγχώρεσε με φίλε μου, θα είσαι 
πάντοτε κοντά μου και όλο το βασίλειο σου ανή-
κει…

 Αλλά τώρα πες μου σε παρακαλώ 
πολύ, εσύ, που σε έβαλα φυλακή, «που είναι 
το καλό που συνέβηκε σε σένα;» Με ηρεμία ο 
γέροντας κοίταξε τον αυτοκράτορα και του α-
πάντησε: «Βλέπετε εξοχότατε, εάν δεν με είχατε 
φυλακίσει θα σας είχα συνοδέψει, όπως πάντα, 
στο κυνήγι σας στο δάσος και σε εμένα δεν λεί-
πει κανένα δάχτυλο…!»

Ινδικός μύθος 

Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  - 
HOTEL TRANSYLVANIA 3    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

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

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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     19/7/18 - 25/7/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Σε υψόμετρο 1220 μέτρα 
γιόρτασαν 

οι Ξηρολιβαδιώτες 
τον προστάτη του χωριού, 

Προφήτη Ηλία
Στο απαράμιλλης ο-

μορφιάς ορεινό χωριό του 
Βερμίου, τελέστηκε το α-
πόγευμα της Πέμπτης ο 
Πανηγυρικός Εόρτιος Ε-
σπερινός στο Ξωκλήσσι 
του Άη-Λια, πρωτοστα-
τούντος του Πανοσιολο-
γιωτάτου Αρχιμανδρίτου, 
Βαρνάβα Λεωντ ιάδη, 
Πρωτοσύγγελλου της Ι.Μ. 
Κίτρους και Κατερίνης, 
μαζί με πλειάδα κληρι-
κών.

Χθες, ανήμερα της ε-
ορτής του Αγίου, τελέ-
στηκε Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία, πρωτοστα-
τούντος του Πανοσιολο-
γιωτάτου Αρχιμανδρίτου, 
Γρηγορίου Μάζα, και με 
τη συμμετοχή και με άλ-
λων κληρικών.

Για άλλη μια χρονιά 
μετά το τέλος της Θείας 
Λειτουργίας, τελέστηκε 
το έθιμο της δημοπρασί-
ας των Εικόνων και στη 
συνέχεια ο καθιερωμένος 
Αγιασμός στο πηγάδι του χωριού ‘’Μπούνα’’. Το Ξηρολίβαδο ντύθηκε τις μέρες αυτές στα 
γιορτινά του και υποδέχτηκε τον κόσμο που συνέρευσε από τα γειτονικά χωριά αλλά και α-
πό τη Βέροια για να τιμήσει τον Προφήτη Ηλία και τους αντάμειψε με τη δροσιά του.



Από την Ομάδα Δίωξης της Ασφάλειας Βέροιας 

Συνελήφθη 35χρονος για 
διακίνηση ναρκωτικών

-Εντοπίσθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου κατείχε 
αυτοσχέδιες συσκευασίες με σχεδόν 40 γραμμάρια 

κοκαΐνη και πάνω από 10 κιλά κάνναβη
Συνελήφθη στις 19 Ιουλίου 

2018 τα ξημερώματα σε περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες των αστυνο-
μικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκω-
τικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέ-
ροιας, 35χρονος αλλοδαπός που 
δραστηριοποιούταν στη διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγ-
χο του οχήματος που επέβαινε ο 
35χρονος, αλλά και σε έρευνα που 

ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
• 7 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 39,35 

γραμμάριων, • 9 αυτοσχέδιες συσκευασίες και ένα δοχείο, με ποσότητες κάνναβης 
συνολικού βάρους 10 κιλών και 245 γραμμαρίων, • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρι-
βείας, • χρηματικό ποσό 850 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών 

και • νάιλον τεμάχια 
που χρησιμοποιού-
σε για τη συσκευα-
σία των ναρκωτικών.

Επ ιπλέον  κα -
τασχέθηκαν το πα-
ραπάνω όχημα και 
2 κινητά τηλέφωνα 
που χρησιμοποιού-
σε για την παράνο-
μη δραστηριότητά 
του.

Ο συλληφθε ίς 
με τη δικογραφία 
κακουργηματ ικού 
χαρακτήρα που σχη-
ματίσθηκε σε βάρος 
του, θα οδηγηθεί 
στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών
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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 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Ιωάννη και της Ελένης, το γένος 
Νούση, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΧΡΙΣΤΕΛΗ 
ΛΗΔΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Χρήστου 
και της Αγγελικής, το γένος Πασι-
οπούλου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 

παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στα Λουτρά Αγ. Πα-
ρασκευής Χαλκιδικής.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του 
Κων/νου και της Δέσποινας, το 
γένος Καμπανού, που γεννήθηκε 
στο Βαθύ Σάμου και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΓΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του 
Νικολάου και της Φωτεινής, το γέ-
νος Ζαχοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέ-

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

Αναζητούνται 
αυτόπτες 
μάρτυρες 

για τροχαίο

Από τους συγγενείς του θανόντος οδηγού του 
βυτιοφόρου στο τροχαίο δυστύχημα, που σημει-
ώθηκε την Παρασκευή 6 Ιουλίου και ώρα 16.30 
επί της Εγνατίας οδού, στον κόμβο του Νησελίου 
αναζητούνται αυτόπτες μάρτυρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6996 777278 και 6982 555351

Θανάσιμη πτώση 
35χρονου από το 

μπαλκόνι του σπιτιού του
Κατέληξε στα τραύματά του ο 35χρονος που για άγνω-

στους λόγους έπεσε από το μπαλκόνι της πολυκατοικίας 
του στην οδό Ζαφειράκη της  Νάουσας στις 10.30 περίπου, 
το βράδυ της Πέμπτης. Η σωρός του άτυχου άντρα θα με-
ταφερθεί για νεκροτομή κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. 
Τα αίτια της πτώσης ερευνώνται από την αστυνομία.

Συλλήψεις για παράβαση της 
νομοθεσίας περί αλλοδαπών και 

του τελωνειακού κώδικα
Συνελήφθησαν στις 19 Ιουλίου 2018 το απόγευμα σε 

περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρό-
ληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, δύο αλλο-
δαποί ηλικίας 39 και 36 ετών, διότι σε αστυνομικό έλεγχο 
του οχήματος που οδηγούσε ο 39χρονος, διαπιστώθηκε 
να μεταφέρει έναντι χρηματικής αμοιβής τον 36χρονο, ο ο-
ποίος στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και είχε 
εισέλθει νωρίτερα παράνομα στη χώρα. Κατασχέθηκε το 
παραπάνω όχημα καθώς και ποσότητα λαθραίου καπνού 
βάρους 950 γραμμαρίων, που βρέθηκε στην κατοχή του 
36χρονου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης 
Μετανάστευσης Ημαθίας.

Την μνήμη των πεσόντων 
στην Κύπρο τίμησε χθες η Βέροια

Τους Κυπρίους και τους Ελλαδίτες που 
θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι τα πάτρια 
εδάφη τίμησε χθες με πανελλήνιες εκδη-
λώσεις μνήμης ο Ελληνισμός, εξ αφορ-
μής της επετείου των 44 ετών από την α-
ποφράδα ημέρα της Τουρκικής εισβολής.

Τότε που ο Αττίλας 1 στις 20 Ιουλίου 
με τις εκατοντάδες και ο Αττίλας 2 στις 12 
Αυγούστου με τις χιλιάδες των απολεσθέ-
ντων ηρώων, οδήγησε στη συρρίκνωση 
της Κυπριακής εδαφικής κυριαρχίας.

Στην πόλη μας, ο Δήμος Βεροίας, δι-
οργάνωσε επιμνημόσυνη δέηση στην 
Πλατεία Ρακτιβάν που περιέλαβε επιπλέ-
ον και καταθέσεις στεφάνων από τους 
εκπροσώπους των επισήμων αρχών.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο εκ-
πρόσωπος του Μητροπολίτη. Κατέθεσαν 
στεφάνι ο εκπρόσωπος της Βουλής, ο 
Δήμαρχος, ο εκπρόσωπος της Περιφέ-
ρειας, ο εκπρόσωπος του Στρατηγού, ο 
Διευθυντής της Αστυνομίας, ο Διοικητής 
της Πυροσβεστικής, ο εκπρόσωπος των 
αποστράτων, η εκπρόσωπος του Συλλό-
γου Κυπρίων «Ο Ευαγόρας» κ.ά.

Η τελετή έκλεισε με την ανάκρουση 
του εθνικού ύμνου από μέρους αγήματος 
της τοπικής στρατιωτικής μονάδας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

20 Ιουλίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ελέ-
νη Σωτηριάδου του Χρήστου 
σε ηλικία 78 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 

20 Ιουλίου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
στην Ραψωμανίκη Ημαθίας ο 
Πέτρος Λαζαρίδης σε ηλικία 
78 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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

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

Διακοπές στην κατασκήνωση « Αλεξάνδρα» 
στην  Κάριανη Καβάλας 

Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στην 
Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή  Κάριανη Καβάλας. 

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

τοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΑΠΟ 
ΩΡΑ 21.00-00.30

ΚΗΔΕΙΑ
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 93 ετών, η Αγγελική 

Ευαγ. Κορφιωτάκη, μητέρα του Ηγουμένου της Μονής 
Παναγίας Δοβρά, Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Κορφιω-
τάκη. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα Σάββατο 21 Ιουλίου 
2018 στις 11.00 π.μ. από την Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά.

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, αδελφού και θεί-
ου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΦΟΛΑ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο cafe BELUGA (Εληάς 14)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΓΓΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην πιτσαρία «Παπαγάλος»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Ι-

ουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Προκοπίου Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πο-
λυαγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και θείας

ΜΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

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

Ο σύζυγος 
Τσιλόπουλος Χρήστος
Τα παιδιά, Τα ανήψια

Το Σάββατο 21 Ιουλίου
Το 40νθήμερο 

μνημόσυνο του μοναχού 
π. Αλέξανδρου

Το 40νθήμερο μνημόσυ-
νο του Μοναχού π. Αλέξαν-
δρου (Αλέκος Ιωαννίδης) 
θα τελεστεί το Σάββατο 21 
Ιουλίου στο Μοναστήρι του 
Προφήτου Ηλία στο Νεόκα-
στρο Βέροιας

Υποδοχή λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης στην Πατρίδα 

Βέροιας και πανήγυρη Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 
Το Σάββατο 21 Ιου-

λίου στις 7.00 μ.μ., στον 
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής 
στην Πατρίδα Βέροιας, 
θα πραγματοποιηθεί η 
υποδοχή των Τιμίων και 
Χαριτόβρυτων λειψάνων 
των Αγίων Ενδόξων Νε-
οφανών Μαρτύρων Ρα-
φαήλ, Νικολάου και Ειρή-
νης, των εν τη Θέρμη της 
Λέσβου μαρτυρισάντων.

Τα Ιερά λείψανα θα 
αναχωρήσουν από την 
Πατρίδα την Παρασκευή 
27/7/2018, εορτή του Α-
γίου Παντελεήμονος του 
Ιαματικού, μετά τον Ε-
σπερινό (στις 19:45). 

Πρόγραμμα 
Ιερών Ακολουθιών:

Σάββατο 21/7/2018
19:00 Υποδοχή Ιερών 

Λειψάνων – Εσπερινός 
μετ’ αρτοκλασίας

Καθημερινά
7:30 Όρθρος – Θ. Λειτουργία 
19:00 Εσπερινός – 
Παράκληση στους Αγίους
Τετάρτη 25/7/2018
 (παραμονή εορτής Αγίας Παρασκευής)
19:00 -20:00 Πανηγυρικός Εσπερινός 
Πέμπτη 26/7/2018   (εορτής Αγίας Παρασκευής)
7:30 – 10:00 Όρθρος – Θ. Λειτουργία

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει καθημερινά ανοικτός από τις 7:00 το πρωί έως τις 
23:30 το βράδυ.



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξάνδρειας θα γίνει στις 23 Ιουλίου 
2018 ημέρα Δευτέρα στις 8.00 μ.μ. για συζή-

τηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσι-
ας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ισχύοντος 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου Κοι-
νότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας, για 
όλες τις ημέρες του μήνα χωρίς την κατάργηση του πεν-
θήμερου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης 
Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

3. Τροποποίηση ή μη του Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών  Προ-
σώπων του, έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

4. Λήψη απόφασης:
• Για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης 

της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση έξι παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάν-
δρειας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

• Περί 11ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2018 σύμφωνα με την 295/2018 απόφαση Ο.Ε.

• Για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος 
και του ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας 
οικονομικού έτους 2018• Για την έγκριση διενέργειας της 
προμήθειας και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης 
της (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

5. 12η αναμορφωση προυπολογισμου οικονομικού 
έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθ. 306/2018 Οικονομι-
κής Επιτροπής)-Τροποποίηση Τεχνικού Προγραμματος 
έτους 2018-Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δρά-
σης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Έγκριση ή μη της αριθ. 339/2018 απόφασης του 
Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρει-
ας με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και 
ψήφιση 3ης αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού της 
Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙ-
ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέ-
ωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέ-
ωση εισπραχθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από 
χρηματικούς καταλόγους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ)

10. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμπο-
ροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Α-
λεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης πα-
ροχής υπηρεσιών για τον καθορισμό των κάδων α-
πορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της 
σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμέ-
νου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσε-
ων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών 
υλικών) στη Δ.Ε. Μελίκης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της 
σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμέ-
νου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσε-
ων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών 
υλικών) στη Δ.Ε. Αντιγονιδών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της 
σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμέ-
νου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσε-
ων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών 
υλικών) στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου 
εκτέλεσης και την έγκριση διενέργειας του έργου «ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής του εργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔιΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ» Α.Μ. 16/2012 του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για 

σύνδεση νέας παροχής στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του 
ΔΕΔΔΗΕ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέων τιμών για επέ-
κταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέ-
ματος  «Παραχώρηση  χώρου  εγκατάστασης  Σταθμού  
Διανομής 19/4 φυσικού αερίου, στον οικισμό της Αλε-
ξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 

20. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστί-
μου για έλεγχο ΚΤΕΟ και έγκριση ή μη του πρωτοκόλ-
λου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο:Υπηρεσία Τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου 
απο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων για το 2017. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρω-
τοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπη-
ρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών 
Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 
3, 6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρω-
τοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπη-
ρεσία με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών 
Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 
6». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπη-
ρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του 
Δήμου (courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βι-
ντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην 
Τράπεζα Πληροφοριών <Ηλεκτρονική Νομική Πληροφό-
ρηση-Νομοτέλεια>» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπη-
ρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή 
στην Τράπεζα Πληροφοριών <Δήμος-ΝΕΤ Δημοτέλεια 
και στην υπηρεσία <Ε-postirixis> για το έτος 2018>». 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην 
Τράπεζα Πληροφοριών <Δήμος-ΝΕΤ 
Δημοτέλεια και στην υπηρεσία <Ε-
postirixis> για το έτος 2018>». (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση 
ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
«Συντήρηση –Υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το 
έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση 
ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
«Συντήρηση –Υποστήριξη εφαρμογων 
λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το 
έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση 
ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: 
«Συντήρηση –Υποστήριξη εφαρμογων 
λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το 
έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση 
ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής που αφορά την υπηρεσία με 
τίτλο: «Συμμετοχή υπαλλήλου του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δή-
μου Αλεξάνδρειας για την παρακολούθη-
ση  ONLINE επιμορφωτικού σεμιναρίου 
με θέμα <Open Data>». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για την έγκρι-
ση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής που αφορά την υπηρεσία 
με τίτλο: «Σχεδιασμός και Λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Δημοτικού Παρατηρητη-
ρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επι-

χειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρω-
τοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρε-
σία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντρο-
φιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

34. Τροποποίηση της αριθμ. 143/26-04-2017 (Α-
ΔΑ:66ΕΖΩΨΠ-ΗΚ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση 
της αριθμ. 240/10-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΕΟΠΩΨΠ-ΤΜ7) 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον 
oρισμό πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονι-
στικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος 
Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».  
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Τροποποίηση της  αριθμ. 125/05-04-2017 α-
πόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τρο-
ποποίηση της αριθμ. 209/15-05-2015  απόφασης του 
Δ.Σ. σχετικής με τον ορισμό εκπροσώπων Δήμου που 
μετέχουν στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικό-
τητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ] Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΑΔΑ:67Χ0Ω-
ΨΠ27Λ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

36. Τροποποίηση της αριθμ. 98/15-03-2017 [ΑΔΑ: 
7ΜΝΗΩΨΠ-ΥΨ8] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 514/22-12-2015 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής με τον 
ορισμό εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή 
διοικούσα επιτροπή της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος 
του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη  αγρο-
τεμαχίων  που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου 
Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

38. Λήψη  απόφασης για την παράταση ή μη μίσθω-
σης & αναπροσαρμογή  ή μη του μισθώματος οικίας του 
τέως Δημοτικού Σχολείου Νησελουδίου της Τ.Κ.Πρασι-
νάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

39. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση 
ή μη προς χρήση xώρου έμπροσθεν του Πολιτιστικού 
Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για τον Εμπορικό 
Σύλλογο  Αλεξάνδρειας  “ Η ΕΝΟΤΗΤΑ” , για να πραγ-
ματοποιήσει λαϊκή συγκέντρωση για τη Μακεδονία  τη 
Δευτέρα 30 Ιουλίου και από ώρα 17:00  έως 22:00. (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ).
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ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ... 
Αιώνες τώρα,
το μη εφικτό αναζητείται…

Από μια μοναχική καλύβα ατενίζουν τον κόσμο. 

Στον Άθω, η εύκρατος ζώνη της ησυχίας.

Δάφνες, αγράμπελες,ελιές, μυρτιές,
μικροί χαμένοι ποταμοί
και παραστρατημένοι,
 κρεμασμένοι στα βράχια καϋμοί. 

Είναι όλα πράσινα εκεί, πράσινα  όλα…

Σχολείο της ημετέρας παιδείας 
της υπομονής,
της καρτερίας, 
αλλά και 
του απέραντου του  πελάγους,
όπου οι αποικίες των γλάρων.

Κι έπειτα στις ειδήσεις,
το «αντίδωρο» του πολιτισμού…

εκτροχιάστηκε, εκτροχιάστηκες, εκτροχιάστηκαν…..

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ του Χρήστου και της Βαλεντί-
νας, το γένος Τατάρογλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-
κεί στη Στοκχόλμη Σουηδίας και η 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 
του Μιχαήλ και της Νίκης, το γένος 
Ιωσηφίδη, που γεννήθηκε στη Βέ-

ροια και κατοικεί στη Στοκχόλμη Σουηδίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Υπαπαντής στην Πατρίδα 
Ημαθίας.

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας



Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτα-

τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Κυριακή 22 
Ιουλίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Τιμίου 
Προδρόμου στην 
Καστανιά. 

Την Τρίτη 24 Ι-
ουλίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρι-
κό Εσπερινό στον 
Ιερό Ναό Αγίας 
Άννης στο Νησε-
λούδι.

 Την Τετάρτη 25 
Ιουλίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής Κορυφής.

 Την Πέμπτη 26 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

 Την Πέμπτη 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. 

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου 
και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος του Ιαματικού. Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήρια του στο 
Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως έως τη 1:00μ.μ. ενώ το 
απόγευμα θα δεχθεί ευχές από τις 6:00μ.μ. στο Αρχονταρίκι 
της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

 Το Σάββατο 28 Ιου-
λίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στο χωριό της 
Αγίας Τριάδος επί τη ε-
ορτή της Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου. 

Το Σάββατο 28 Ιου-
λίου στις 7:00μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό στο Ιερό Πα-
ρεκκλήσιο της Αγίας Ει-
ρήνης Χρυσοβαλάντου 
στον Σχοινά.

 Την Κυριακή 29 Ιου-
λίου το πρωί θα λάβει 
μέρος στο Πολυαρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο 
και στο ετήσιο μνημό-
συνο του μακαριστού 
Μητροπολίτου Φιλίπ-
πων, Νεαπόλεως και 
Θάσου κυρού Προκοπί-
ου στην Καβάλα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
       

 Βέροια 18 Ιουλίου 2018
 Αριθμ. Πρωτ. : 357221(3032)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 (αριθ.πρωτ. 313502(2699)/18-07-2018  ανακοίνωσης)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ που 
έχει  έδρα τη Βέροια, ύστερα από την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/20401/05-09-2017 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 9ης -2-2018) εγκρητικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 
της αριθ.33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Τ.Α΄), την αριθ. 109/11-06-2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν.2190/1994, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προσλάβει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, δύο (2) άτομα, για την εφαρμογή εθνικών 
Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, που εδρεύει στην Βέροια του 
νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) 
με τα σχετικά δικαιολογητικά  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει 
από την επόμενη δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης της Υποδ/νσης  
Οικ/κού- Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132, Βέροια, ισόγειο) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.00-15.00.

Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αν-
θρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης της Υποδ/νσης Οικ/κού- Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ημαθίας 
(1ος όροφος ,γραφεία 12 & 15, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  τηλ. 23313 50118, 23313 
50112). Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Ε. Ημαθίας imathia.pkm.gov.gr (Ενημέ-
ρωση/Προκηρύξεις). 

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

Το Σάββατο 
21 Ιουλίου

14η  συνάντηση 
χορευτικών 

συγκροτημάτων 
στο Ξηρολίβαδο

Μέσα στα πλαίσια των  καλοκαιρινών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ξηρολίβα-
δο, ο Πολιτιστικός  Όμιλος διοργανώνει 
την 14η Συνάντηση Χορευτικών συγκρο-
τημάτων  στο Ξηρολίβαδο, το Σάββατο 
21 Ιουλίου στο γήπεδο μπάσκετ στις 8.00 
μ. μ.

Συμμετέχουν :
1. Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου με 

βλάχικους χορούς του Αν . Βερμίου.
2. Σωματείο ελληνικών Παραδοσιακών 

Χορών ‘ΛΥΓΚΗΣΤΕΣ’ με χορούς των ντό-
πιων της Φλώρινας.

3.  Αθλητικός και Μορφωτικός Σύλλο-
γος ‘ΒΙΓΛΑ’ Πισοδερίου με βλάχικους χο-
ρούς από το Πισοδέρι.

Θα τους συνοδεύσει η ορχήστρα Πα-
ραδοσιακής Μουσικής του Γιώργου Τσα-
μπάζη.

Είσοδος ελεύθερη. Θα ακολουθήσει 
γλέντι για όλους.
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Φίλο ι 
μου, κα-
λή  σας 
ημέρα, 

α φ ο ύ 
ξεκινήσω 
παρακα-
λ ώ ν τ α ς 
τον Με-
γ ά λ ο , 
που είναι 

εκεί ψηλά επάνω (δεν τον απο-
καλώ Θεό, για να μην αυξηθούν 
τα σπυράκια μερικών και έχει και 
ζέστα!), να κλείσει τα μάτια του 
και να μην διαβάσει τις επόμενες 
γραμμούλες, θα συνεχίσω ακά-
θεκτος.

Το τηλέφωνο κουδουνίζει και 
μιλώντας συνθηματικά,

έλα Τζέιμς, εδώ Μόνικα, η κολ-
λητή της Σοφίας Λόρεν, που κάνει 
παρέα με την Μπριζίτ την Γαλλι-
δούλα, η οποία θα δωρίσει μερι-
κές από τις γάτες της, με σκοπό 
την ανέγερση ναού, στην πατρίδα 
μας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία!

Τι κάνεις φίλε μου, εδώ όλα ε-
ντάξει, έλαβα και το τουμπερλέκι, 
αλλά η αρκούδα δυσκολεύεται να 
το συνηθίσει. Είναι Ρώσικη και δεν 
έχει μάθει να λικνίζει την κορμάρα 
της! Είχα μία ελπίδα εάν ερχόταν 
ο υπουργός εξωτερικών, ο Λα-
βρόφ να του δίνατε μερικές οδηγί-
ες για το πώς να χορεύει η αρκου-
δίτσα μας, αλλά από ότι έμαθα, 
πάει για ακύρωση η επίσκεψη.

Ρε Τζέιμς μεγάλε, είπαμε να 
είσαι ανοιχτοχέρης, αλλά το παρά-
κανες. Σε όποιο σημείο της χώρας 
και να πάω, παντού ξεφυτρώνουν 
και μερικοί, που τα έχουν τσεπώ-
σει από σένα. Είπαμε σε τούτο ε-
δώ τον τόπο από λάδωμα, γνωρί-
ζουμε μόνο τα λαδερά γεμιστά της 
Θεανώς μας! Και δε μου λες ρε 
αθεόφοβε, και στους Σκοπιανούς, 
εμείς νομίζαμε μόνο σε εμάς, ότι 
τα ακουμπάς. Τελικά είσαι και ατα-
κτούλης!

Λοιπόν ευσωμούλα μου Μόνι-
κα, επειδή είμαι πολύ στενοχωρη-
μένος για τα προβλήματα που σου 
δημιούργησα, θα επανορθώσω. 
Το κλίμα είναι εύκολο να αλλάξει, 
αρκεί να πειστεί η τοπική Εκκλη-
σία, να προχωρήσει σε ορισμένες 
αλλαγές!

Άκου λοιπόν προσεκτικά. Και 
εμείς είχαμε αριστερά στην κυβέρ-
νηση και γνωρίζουμε από αυτά!

Η πρώτη αλλαγή, θα αφορά 
στο όνομα του Αγίου, δεν θα λέγε-
ται ναός του Αγίου Λουκά του ια-
τρού, αλλά το περιβόλι (να θυμίζει 
και λίγο χασισάκι!), του πολιτικού 
απατεώνα Αλέξιου! 

Δεύτερη αλλαγή, οι καμπάνες 
σε όλες τις εκκλησιές και τα μονα-
στήρια, τον μήνα Ιούλιο θα χτυπά-
νε πένθιμα, σε ένδειξη συμπαρά-
στασης στην κλαίουσα σύζυγο του 
Έλληνα σουλτάνου (για να μην 
παρεξηγηθούμε, προτάσεις του 
πράκτορα είναι, όχι δικές μου).

Περνώντας στο εσωτερικό του 
ναού, και πηγαίνοντας προς το 
τέμπλο, αριστερά της ωραίας πύ-
λης, (να την ονομάσετε πύλη της 
ωραίας Ελένης!), θα υπάρχει η 
αγιογραφία του Αλέξη. Πρόσεξε, 
αριστερά να τοποθετηθεί, μην χα-
ρακτηριστείς ως δολοπλόκος!

Δίπλα θα υπάρχει η αγιογρα-
φία του Σκοπιανού Ζάεφ, που θα 
κρατά στο χέρι του μία γραβάτα. 

Παραδίπλα, να τοποθετήσετε 
τον Τράμπ, προσοχή στην περού-
κα του, το μαλλί να φαίνεται αληθι-
νό, για να μπορεί ο Ξαρχάκος να 
φωνάζει τράβα μαλλί, ανεβαίνου-
με στους ουρανούς!

Να ακολουθεί το πορτραίτο του 
υπουργού με το καπέλο. Καλό θα 
ήταν να υπάρχει και η δυνατότητα 
να πατάς και ένα κουμπί και να 
μην βγαίνει μία χοντρή, αλλά ένας 
χοντρός που θα τραγουδά χάπι 
μπέρθντει!

Από την άλλη μεριά, στα δε-
ξιά της ωραίας πύλης - Ελένης, 
θα τοποθετήσεις το πορτραίτο της 
κλαίουσας. Προσοχή στις λεπτο-
μέρειες. Θα αγναντεύει από ψηλά 
και θα παρατηρεί τον Ερντογάν 
(είναι πολύ φοβισμένος),  που θα 
σκουπίζει τα δάκρυά της.

Δίπλα θα υπάρχει ο σύμβου-
λος Κουτσονίκας, θα περιβάλλετε 
από εθνίκια και θα καλλιεργεί ρα-
δίκια! Προσοχή στην λεπτομέρεια 
της μύτης, θα προορίζετε και για 
μαστουρίτσα!

Δίπλα θα τοποθετήσετε, τον 
πίνακα της μεγάλης Μακεδονίας, 
θα ακολουθεί της μεγάλης Αλβα-
νίας και θα ολοκληρώνετε με την 

π α ρ ά δ ο σ η 
της Θράκης 
(και πολύ την 
κρατήσαμε)!

Στη θέση 
της Πλατυτέ-
ρας θα βάλε-
τε τον Ελλη-
νικό λαό να 

χοροπηδά για την έξοδο από τα 
μνημόνια!

Εάν βέβαια επιθυμείς να τους 
κάνεις λιώμα, και να πέφτουν στα 
χορτάρια για χάρη σου, μπορείς 
να προχωρήσεις και σε αλλαγή 
όρων. 

Δεν θα λέτε, πάμε στη Θεία Λει-
τουργία, αλλά πάμε σε γκέι πάρτι 
(Θεέ μου συγχώρα με).

Οι προσευχές εννοείται πως θα 
μετονομαστούν, σε λαικά άσματα 
της καψούρας μας, του Αλέξη!

Α και να μην ξεχάσω, νεωκό-
ρος στο ναό θα είναι ο Κυριάκος. 
Εάν πρέπει να του κολλάτε και έν-
σημα, άστο για θέμα διαπραγμά-
τευσης!

Εντάξει χοντρούλη. Πιστεύω το 
έπιασες το νόημα. 

Έτσι θα αποκατασταθούν οι 
σχέσεις σας και εσύ μπορεί να το-
ποθετηθείς σε σύμβουλος διατρο-
φολογίας!

Και προχωράμε στην ουσία του 
θέματος.

Πράκτορες υπήρχαν, υπάρ-
χουν και θα υπάρχουν. 

Τα παιχνίδια τα οποία «παί-
ζουν» σχετίζονται με την εξωτερική 
πολιτική η οποία δεν είναι συνταγή 
μαγειρικής, αλλά «παιχνίδι» στρα-
τηγικής και δεν παίζεται με τη στά-
ση στα τέσσερα (αγαπημένη σας!).

Αφού λοιπόν λάβατε υπόψιν 
ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι 
ρίξιμο ζαριών αλλά κινήσεις σκάκι, 
καλώς κάνατε και τους απελάσατε, 
δικαίωμά σας!

Πιστεύω να γνωρίζετε, ότι άλ-
λης σπουδαιότητας είναι η πράξη 
κλείνω ένα σχολείο, σφραγίζω ένα 
πανεπιστήμιο, από το διαλύω μία 
χώρα!

Αυτό πάντως που δεν μπορώ 
να καταλάβω, είναι πως ο ναός 
ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, τη στιγ-
μή που η Β. Ελλάδα και τα Σκό-
πια, έχουν πλημμυρίσει από ρώ-
σικο χρήμα! 

Και δεν κατάλαβα, από πότε 
απαγορεύεται να δίδονται χρήμα-
τα για την ανέγερση ιερών ναών. 
Γνωρίζετε πόσα ιδρύματα και δεν 
ξέρω τι άλλο χρηματοδοτούνται 
από Αμερικανάκια, Γερμανοτσο-
λιάδες και δημοκράτες της Βενε-
ζουέλας. 

Δηλαδή εάν οι φίλοι μας οι Ρώ-
σοι, θέλανε να «βοηθήσουνε» τις 
λεγόμενες ΜΚΟ, για τη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής των προσφύ-
γων θα λέγατε, όχι;

Άλλο είναι το θέμα φίλοι μου.
Ως γνήσιοι δημοκράτες του πι-

σινού, δεν επιθυμούνε τη διαφορε-
τική άποψη. Μόνο τη δική τους και 
τίποτα άλλο. Εάν υπάρξει διαφο-

ρετική φωνή, τότε φασίστας, ναζί, 
ντολμαδάκια γιαλατζί και …

Και εδώ είναι που την «πατή-
σανε». 

Νομίζανε ότι κατηγορώντας, το-
ποθετώντας ταμπέλες, θα σιωπή-
σει ο κόσμος.

Ο κόσμος όμως έχει τέτοια ορ-
γή πλέον, που θέλει να ουρλιάξει 
ότι είναι διαφορετικός από εσάς 
και είναι χαρούμενος, ευτυχισμέ-
νος που δεν σας ακολουθεί στον 
εθνικό ξεπεσμό. Άρα εάν εσείς εί-
στε «δημοκράτες», δεν με ενδια-
φέρει που με αποκαλείται φασί-
στα, αφού είμαι τόσο διαφορετικός 
από εσάς και το καυχώμαι!

Σας ενόχλησε που ο ποιμενάρ-
χης μας, όρθωσε φωνή, ανάστη-
μα, ζοριστήκατε, γιατί κατά βάθος 
το γνωρίζετε, αν και δεν το παρα-
δέχεστε, πόσο στενή είναι η σχέ-
ση λαού και ποιμενάρχη και όταν 
μάλιστα ο τοπικός επίσκοπος έχει 
έτη διακονίας, τότε άντε να σπά-
σεις αυτή τη σχέση!

Η Εκκλησία όσα προβλήματα 
και εάν έχει, κεφαλή της είναι ο 
Μεγάλος από επάνω, ο Τεράστιος 
και θα πρέπει να είσαι εξαιρετι-
κά αφελής για να πιστεύεις ότι η 
Εκκλησία του Χριστού μας, έχει 
ανάγκη από κάθε ούφο που κυ-
κλοφορεί πλέον ελεύθερα!

Και για να τελειώνουμε.
Με ποιο δικαίωμα μιλά ο σεβα-

σμιότατος, ο δεσπότης μας. 
Αυτά τα θέματα πρέπει να τα 

αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ή οι 
εκλεγμένοι βουλευτές, σύμβουλοι, 
διορισμένοι γραμματείς και φαρι-
σαίοι!

Και επειδή βρισκόμαστε στο 
χώρο της εκκλησίας, τρελός πα-
πάς σας βάφτισε κύριοι.

Η κυβέρνηση, η εκάστοτε, πριν 
παραλάβει από τη προηγούμενη, 
αναλαμβάνει συγκεκριμένες δε-
σμεύσεις απέναντι στο λαό της για 
να έχει και την νομιμοποίηση των 
πράξεών της.

Πότε η κυβέρνησή σας, μας εί-
πε ότι θα ξεπουλήσει την Μακεδο-
νία και εμείς το δεχθήκαμε.

Ποτέ, άρα είστε υπόλογοι α-
πέναντι στο λαό, απέναντι στην 
ιστορία.

Και κάτι ακόμη. Ξαναείπαμε ότι 
ο Έλληνας, χωρίς την πίστη του 
και την ιστορία του δεν υπάρχει. 
Για αυτό ακριβώς θα μιλά και ο 
μητροπολίτης και ο Παύλος Με-
λάς.

Ανοίξατε τους ασκούς του αιό-
λου αλλά εμείς θα τους κλείσουμε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ!
Πράσινο φυλλαράκι έπεσε α-

π΄τον ουρανό ακόμα ζωντανό,δεν 
πρόλαβε να ξεραθεί τρεμούλιαζε 
με αγωνία.

Μια δύναμη το τάραζε μηνύ-
ματα να στέλνει,να υπόσχεται 
δρόμους καινούργιους φρέσκους 
απάτητους που κρύβουνε λογής 
λογής λουλούδια.

Να είχε επαφή με τ’όνειρο που 
κράταγε κρυμένο; νάτανε ξένο 
εντελώς τυχαίο,πού να ξαίρει,έ-
πρεπε να δει,κι άρχιζε το πλησί-

ασμα ,η περιήγησή του,η ανακάλυψη τού κόσμου τού κρυ-
φού,πιο πέρα απ’τη σάρκα φωλιασμένο.

Το κύτταγε ώρα πολλή όσο που έπιασε μια μπόρα,λιμνά-
σαν τα νερά,το φυλλαράκι έγινε βαρκούλα,να πλέει σιγά σιγά 
στο άγνωστο να φεύγει.

Πήρε μαζί τα μάτια και τα χείλια,τους πόθους που ξεσή-
κωνε,τα χάδια τα πολλά που υποσχόταν.

Δεν άπλωσε το χέρι να το πάρει,την αγκαλιά που τ’άνοιγε 
να μπει και να γεμίσει,δεν μπόραγε να πει γιατί.

Επρεπε να το πάρει από την πρώτη τη στιγμή έτσι που 
ήρθε από μόνο,εκείνες οι ματιές οι φλογισμένες,που άναβαν 
του έρωτα τον πυρετό,εκείνες τις τρεμάμενες κινήσεις του 
κορμιού,σπαρτάρισμα θαρρείς που προκαλούσε τ’άφησε,-
χαμένο. .

Δεν κράτησε πολύ η συντροφιά, έφτανε μια στιγμή μπρο-
στά του να περάσει κόσμος ολόκληρος πρωτόγενος,μοναδι-
κός,να ξετυλίγει όσο προλάβαινε απ’το κουβάρι της χαράς 
που κουβαλούσε.

Φύλλο λεπτό σαν της εληάς αρμένισε τον ουρανό απ’το 
κλαδί του,έφερε βόλτες,στροβιλίστηκε,ζαλίστηκε και έπεσε 
στο τέλος

 Εκανε συλλογή,πολλών ειδών πεσμένα φύλλα τούτο εγύ-
ρισε στη γη που τα χωνεύει όλα,

Είχανε μαζευτεί πολλών ειδών του κάθε δέντρου φύλλα 
μ’ένα δικό του μυστικό καθένα,κράτησε τα πιο ώμορφα να τα 
φυλάξει..

Ακόμα και ξερά μες το βιβλίο,φέρναν αλλοτινές χαρές,-
γιορτάζανε μαζί.

Εκείνα που τ’αρέσαν πιο πολύ μπουκέτο τάχε δέσει κι ας 
ήταν διαφορετικά,απ’άλλο δέντρο το καθένα.κουβάλαγε μια 
ιστορία έρωτα,χαράς και λύπης.

Πόσο ταιριάζανε έτσι πεσμένα ,να περιμένουνε να ξερα-
θούν κοντά του να μη λυώσουν.

Τάχε φορτώσει ανάλογα όσα μπορούν να κουβαλίσουν, 
ξεχείλιζαν στις άκρες,ποτήρι ολόγεμο να πιεί να δοκιμάσει,τη 
γεύση εκείνου του καιρού καθώς την εκρατούσαν,την πίκρα 
τη χαρά μην πάει χαμένη.

Η φύση δε συγχώραγε τώξαιρε,τώρα τον τιμωρούσε,την 
άρνηση,το δισταγμό ,το πνίξιμο των αισθημάτων,.

Αρνήθηκε το χάδι που προσφέροταν και ας μην ήταν 
πιά ο δυνατός που τα εμπόδια προσπερνούσε με όποιο 
τίμημα να δοκιμάσει,να πεισθεί,κι άλλα τα άφηνε να φύ-
γουν,και άλλα τα κρατούσε.

Ακόμα κι αν δεν ταίριαζαν πολέμαγε  να τα αλλάξει,δίνο-
ντας κάτι από τον εαυτό του  όλος να μοιραστει,ποιός ξέρει

Οσες φορές εξάοφνιαζε το τρυφερό πλησίασμα απρό-
οπτο,τον πήγαινε μακρυά γυρεύοντας να το κρατήσει,τρυ-
φερό, κι απάνω τουςνα στηρηχτεί ότι ακόμα ένιωθε,το 
άφησε να φύγει.

Εψαχνε τρόπο στην εστία να τα φέρει εδώ μπορούσε 
να χαρεί τη μοιρασιά της μουσικής,το σμίξιμο με τις εικό-
νες,όλη εκείνη τη χαρά.που είχε μαζεμένη.

Πετύχαινε για λίγο κι ύστερα έπρεπε να σκύψει,το λά-
θος να παραδεχτεί ,τούμενε η προσπάθεια μοναχά.κι όσο 
είχε μπορέσει να εισδύσει.

Αλογα φτερωτά απ’την ανατολή στη δύση τον πηγαί-
ναν, τον ταξιδεύαν στη χαρά τον φεύγαν απ’τη λύπη.

Αλλα τραβούαν ,μακρυά,κι άλλα σκοντάφταν με την 
πρώτη,ο δρόμος δύσκολος πολύ,και τα δεσμά βαριά να 
κουβαλήσουν..

Πράσινο φυλλαράκι έπεσε απ’τον ουρανό ακόμα ζωντα-
νό,δεν πρόλαβε να ξεραθεί τρεμούλιαζε με αγωνία,πόσο 
να κράταγε κι ετούτη η παράσταση,πόσο σπουδαία να 
γινόταν,δε θα το μάθαινε ποτέ...

Πεζοτράγουδα 
του Γιάννη Χαλόφτη
Φυλλαράκι
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Μετά την πολύ καλή παρουσία 
του στο Πανελλήνιο Ανδρών 
ο Δημοσθένης Τραμονλής , 

επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστι-
κή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, 
κατακτώντας τον τίτλο στο σημαντι-
κότερο εγχώριο πρωτάθλημα Junior. 
Ο 17χρονος αθλητής του Α.Σ Νηρέας 
Βέροιας, δεν έχασε κανένα σετ στην 
πορεία του ως τον τίτλο. Στην πρώτη 
του αναμέτρηση είχε αποκλείσει τον 
Δημήτρη Μανουσάκη με 6-1, 6-2, στη 
συνέχεια κέρδισε τον Γιάννη Ξυλά με 
6-4, 6-3 και στα ημιτελικά ήταν μπρο-
στά με 6-2, 3-1 κόντρα στον Βαγγέλη 
Φραγκίστα, πριν ο τελευταίος ολοκλη-

ρώσει τον αγώνα με τραυματισμό και 
εγκατάλειψη.Σ’ έναν κλειστό τελικό 
ο Δημοσθένης κέρδισε τον Θανάση 
Σπυρόπουλο με 6-3, 7-5.
ΟΔημοσθένηςκατάφερενακατακτήσειτοντίτλο

καισταδιπλάμεσυμπαίκτητονΚωνσταντίνοΡάπτη
από τηνFernandezTennisAcademy τηςΑττικής .
Οι δύοαθλητέςαντιμετώπισαν τουςΞυλά καιΣπυ-
ρόπουλοκαι έπειτααπό ένανσυναρπαστικό τελικό
κατάφεραν ναπάρουνε την νίκημεσκορ6-7 , 6-4
11-9.  Στο μεικτό, μαζί με τηνΠαρθέναΠαυλίδου
του ομίλου αντισφαίρισης Βέροιας κατάφεραν να
προκριθούνστοντελικότηςδιοργάνωσης.Εκείαντι-
μετώπισαν τουςΧρήστοΔαγκλή και ΣτεφανίαΜω-
ϋσιάδη,αλλάδενκατάφερανναπάρουνετοντίτλο
καθώςηττήθηκανμεσκορ6-7,6-3,10-7

Δικαίωση για τονπροπονητή του ΓιάννηΤαρα-
μονλή(αδερφός)πούμετάαπόσκληρήδουλειάείδε
τοναθλητήτουναπετυχαίνειτουςστόχουςτους.

Την 1η θέση στη σφαιροβολία 
με νέο ατομικό ρεκόρ κατέ-
λαβε η Σοφία Καϊσίδου στον 

τελικό του ελληνικού grand prix 
στίβου «Δαβιτζόγλεια΄18» που έγι-
ναν στην Καβάλα την Τετάρτη 18/7. 
Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές 
από όλη την Ελλάδα και τη Κύπρο. 
Η Γ.Ε. Νάουσας συμμετείχε στους 
αγώνες με 8 αθλητές και αναλυτικά 
οι θέσεις και οι επιδόσεις που κατέ-
λαβαν ήταν:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΦΑΙΡΑ: 1ηΚαϊσίδουΣοφία (15.05)ν.α.ρ., 4η

Στεφανή Ιωάννα (11.39), 5ηΔραγουμάνουΒασιλι-
κή(10.75).

200μ.:4ηΛίγγουΕυδοξία(26’’91)
ΜΗΚΟΣ:7ηΙωάννουΙωάννα(5.68)

ΑΝΔΡΩΝ
ΥΨΟΣ:2οςΕξηντάραςΓιώργος(1.80)
400εμ.:3οςΣαραντινόςΣαράντης(64’’28)
ΜΗΚΟΣ:5οςΛογδανίδηςΚων/νος(7.00)ν.α.ρ.
110εμ.: 7οςΛογδανίδηςΚων/νος(15’’71), 9ος

ΣαραντινόςΣαράντης(16’’65)
Επόμενηαγωνιστικήδραστηριότητατωναθλη-

τώντηςΓ.Ε.ΝάουσαςησυμμετοχήστοΠανελλήνιο
πρωτάθλημαΝέων –Νεανίδων που θα γίνει το
Σαββατοκύριακο28-29/7στηνΛάρισα.

Άλλημίαμεγάληεπιτυχία.
ΠρωταθλητήςΕλλάδαςοΔημοσθένης

Ταραμονλής

«Δαβιτζόγλεια»
1η στην σφαίρα η Καϊσίδου, 2ος στο 
ύψος ο Εξηντάρας της ΓΕ Νάουσας

Ενισχύεται
ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων

Οιπρώτες μεταγραφικές κινή-
σειςτουΜεγάλουΑλεξάνδρουΤρι-
κάλων.ΟΜέγαςΑλέξανδροςΤρι-
κάλωνανακοίνωσε την απόκτηση
τουΧρήστουΝεκτάριουΜηνούδη.
Πρόκειται για έναν νεαρό και τα-
λαντούχοποδοσφαιριστήμόλις 17
ετώνο οποίος αγωνίζεταιως δεξί
μπακ-χαφ.Έχειπεράσειαπότον
ΜακεδονικόΠλατάνου και τον Ε-
θνικόΚλειδίου.

ΕπίσηςαπέκτησετονΠαναγιώ-
τη Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος
γεννημένος το 1998, αγωνίζεται
στηθέσητουτερματοφύλακα.Έχει
αγωνιστείστονΑστέραΑλεξάνδρει-
ας, τονΠΑΟΚουλούρας, τηνΑλε-
ξάνδρειακαιτοΠαλαιοχώρι.

Τέλοςανανέωσαντηνσυνεργα-
σίατουςκαισυνεχίζουνσταΤρίκα-
λαοιΚιρκιλιανίδης,Παρσόπουλος,
Τσιρίδης,Βλάχος,ΠατρίκαςκαιΧα-
τζόπουλος`.

Σε«ελεύθερο»κανάλιτοΒασιλεία-ΠΑΟΚ
ΤατηλεοπτικάδικαιώματατουαγώναΒασιλεία-ΠΑΟΚτην1ηΑυγούστουστις21:00κατέληξανστο

τηλεοπτικόκανάλι του ιδιοκτήτη του«Δικεφάλου τουΒορρά», το«EpsilonTV».Το “EpsilonTV» του Ι-
βάνΣαββίδη,μετάτο«μπάσιμό»τουγιατατηλεοπτικάδικαιώματατων«άστεγων»ομάδωντηςSuper
League,ανακοίνωσεπωςθαμεταδώσει τοδεύτεροαγώνα τουΠΑΟΚκατά τηςΒασιλείας για ταπρο-
κριματικάτουChampionsLeague.ΗαναμέτρησηθαδιεξαχθείτηνΤετάρτη,1Αυγούστου,στις21:00,σε
μετάδοσητουΑλέξηΣπυρόπουλου.Θυμίζουμεπωςτοπρώτοπαιχνίδιστις24Ιουλίου,θαμεταδοθείαπό
τηNova.«ΟεπαναληπτικόςτουΠΑΟΚμετηΒασιλείαπαίζειζωντανάκαιαποκλειστικάστοEpsilonΤV!

ΤοEpsilonTVανακοινώνειτηναπόκτησητωνδικαιωμάτωνμετάδοσηςτουκαθοριστικούεπαναληπτι-
κούαγώναΒασιλείας-ΠΑΟΚγιατονδεύτεροπροκριματικόγύροτουUEFAChampionsLeague.

ΖωντανάκαιαποκλειστικάστοEpsilonTVημεγάλημάχητηςομάδαςτουΛουτσέσκουστονδρόμογια
τοόνειροτουChampionsLeagueτηνΤετάρτη1Αυγούστουστις21:00!

ΣτηνπεριγραφήαπότοSt.Jacob-ParkτηςΒασιλείαςοκορυφαίοςΈλληναςsportscaster,ΑλέξηςΣπυ-
ρόπουλος.ΗκρίσιμηαναμέτρησητουΠΑΟΚγιαταπροκριματικάτουUEFAChampionsLeagueαποκλει-
στικάστοEpsilonTV!»αναφέρειτοσχετικόδελτίοΤύπουτουτηλεοπτικούσταθμού.



ΑσημένιομετάλλιοστοEuropeanGymForLifeChallenge
μεθέμα«TheStrunggle for life» (Οαγώναςγια την ζωή) για
τονΦίλιππο. Γεμάτες χαρά, καινούργιες ιδέες και αξέχαστες
αναμνήσεις γύρισαν τα κορίτσια τουΑ.Π.Σ «ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕ-
ΡΟΙΑΣ»απότο11οEUROGYMπουπραγματοποιήθηκεφέτος
στηνπόλητηςΛιέγηςστοΒέλγιοκαιήτανμίααπότις10ελλη-
νικέςομάδεςπουεκπροσώπησανόχιμόνοτηνχώραμαςαλλά
καιτηνπόλητηςΒέροιαςσαυτότοτόσοξεχωριστόαγώνα.Σε
αυτότοπραγματικάγιορταστικόραντεβούτηςευρωπαϊκήςγυ-
μναστικήςπουπραγματοποιείταικάθε2χρόνιασεδιαφορετική
ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει έναπάντρεμα όλων τωνπαραδο-
σιακώναθλημάτων της γυμναστικής ,όπως ενόργανης, ρυθ-
μικής, ακροβατικής, τραμπολίνο, αισθητικής γυμναστικής με
μιασειράκαινούργιωναθλημάτωναλλάκαι ειδώνχορούπου
δενείναιτόσοδιαδεδομέναστηνχώραμας.Οιαθλήτριεςπου
συμμετείχανστηναποστολήήτανοιΠαπανώταΔήμητρα ,Πι-
νακούδηΡοδόπη,ΠατσιαβούραΜερόπη,ΚαγκελίδουΝάντια,
ΕμμανουήλΕλένη,ΚατσικάρηΣοφία,ΠανίδουΣοφία,Σαράφη
Στεφανία, ΤσαλουκίδουΟλγα,Φασίδου Ξένια, Βαλκαφώτη
Μαρία, ΚριαράΕλπίδα,Ζουμπουλίδου Ευγενία,Μωυσιαδης
Ευάγγελος,Παντελίδης Ιωάννης -Ίκαρος και ΣαμψωνιδουΕι-
ρήνηκαισυνοδοί τουςοιπροπονήτριές τουςΧαβιαροπούλου
Ηρώ,ΜωυσιάδουΚατερίνα,ΠαυλίδουΜαρίακαιοπρόεδρος
του τμήματος κ.ΠαπανώταςΝίκος οι οποίοι δήλωσαν όλοι
μαζί.«Συναντήσαμεπαλιούςφίλουςαλλάκάναμεκαιπολλούς
καινούργιους ,είδαμεπώςδουλεύουνοι ξένες αποστολές και
συγκινηθήκαμε από την αγάπη ,την αλληλοεκτίμηση και την
αλληλεγγύη τωνυπόλοιπων ελληνικώνομάδωναλλά και των
ξένων αθλητών!!!!! Είμαστε κατενθουσιασμένοι αλλά καιπιο
σοφοίαπότανξεκινήσαμε!!!!
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Θερμές ευχαριστίες και 
συγχαρητήρια εξ ονό-
ματος των πολιτών 

όλου του Δήμου Νάουσας 
έδωσαν ο Δήμαρχος Νίκος 
Κουτσογιάννης και ο Αντι-
δήμαρχος Στέλιος Δάγγας 
στα τρία χρυσά κορίτσια του 
ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Νάουσας, 
που συμμετείχαν και έφτασαν 
ψηλά στο βάθρο στους φετι-
νούς πανελλήνιους αγώνες 
Special Olympics Hellas στο 
Λουτράκι. Ο Δήμος Νάουσας 
έδωσε τη δυνατότητα στην 
πενταμελή αποστολή των 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ να συμμετάσχει 

στους αγώνες.

Τα κορίτσια τουΚΔΑΠ-ΜΕΑσυμμετεί-
χανστοαγώνισματουsoftballκερδίζοντας
δύο χρυσά μετάλλια (ΣωτηρούλαZαφει-
ράτου και ΣούζηΑνθοπούλου) και ένα
ασημένιο(ΡαφαέλαΚαϊμακάμη).

Τη χαρά της επιτυχίας και της τιμητι-
κήςδιάκρισηςμοιράστηκανστοδιάστημα
αυτόμαζίτουςηπροπονήτριάτουςΣάση
ΓιάντσιουκαιηαρχηγόςαποστολήςΓεωρ-
γίαΑνθοπούλου.

Μεαφορμήτησυγκεκριμένηεπιτυχίαο
ΔήμαρχοςΝάουσαςΝίκοςΚουτσογιάννης
δήλωσε: «Στηρίζουμε τις προσπάθειες
τωνπαιδιών μας με τις εξαιρετικές ικα-
νότητεςπαρέχοντάς τους τη δυνατότητα
να συμμετέχουν ενεργά στις χαρές της
ζωής».

ΔήμοςΝάουσας

Βράβευση αθλητών
special olympics

Ασημένιομετάλλιο
στοEuropeanGymForLifeChallenge

ηΡυθμικήτουΦιλίππου

ΤέσσεριςπαίδεςτουΦιλίππου
στηνΕθνικήομάδαχαντμπολ

Ηπρόσκληση τηςΟΧΕπρος τονΦίλιπποαναφέρει τα εξής: «Καλούνται οιπαρα-
κάτωαθλητές τουσωματείουσαςσεπροετοιμασίαμε τηνΕθνικήομάδαπαίδωνστο
Κιλκίς22/24/7/2018,καθώςκαισεδύοφιλικούςαγώνεςστηνΒουλγαρίακαιΡουμανία
25/30/7 Ιουλίου Οιπαίκτες τουΦιλίππου είνια οιΠετρομελίδης Ιωακείμ ,Τζωρτζίνης
Νικόλαος,ΧρήστοςΠαπαγιάννηςκαιΚωνσταντίνοςΣτανκίδης.Είμαστεσίγουροιοτιτα
παιδιάτουΦιλίππουθατιμήσουντοΕθνόσημακαιτονσύλλογοστονοποίονανήκουν.
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Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευ-
στάθιος Χωραφάς» ανακοινώθηκαν τα σημεία 
προπώλησης εισιτηρίων για τις συναυλίες των 
Ελένη Βιτάλη, 24 Ιουλίου και Πίτσα Παπαδοπού-
λου, 25 Ιουλίου στην Πατρίδα.

Τιμή εισιτηρίου 8 € (συμπεριλαμβάνονται και 
2 κρεατικά).

ΒΕΡΟΙΑ
Σιδηροπουλος Γιαννης (Συναγερμοι-Ηχος) 

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

δοσιακα) εναντι Βηματος Αποστολου Παυλου.
τηλ.6988364981

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

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

ΠΑΤΡΙΔΑ
Ψησταρια ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ τηλ.2331020239

Ψητοπωλειο ΓΙΑΦΚΑ τηλ.2331020300
Καφετερια ΜΠΟΥΓΙΟ τηλ.6981179250 & 

6983358326
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βενζιναδικο ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗ τηλ.6976970923
Ευρο Αγορα Παπαδοπ.Στελ.2331051023
ΝΑΟΥΣΑ
Φ α ν ι α δ η ς  Φ ω τ η ς  Α Ε Ν Α Η  Γ Η 

τηλ.2332028258
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Φ α ρ μ α κ ε ι ο  Θ ε ο δ ω ρ ι δ η  Θ ο δ ω ρ ο υ 

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

Μιχ.τηλ.6932290641
(Σε περιπτωση νεων θεσεων προπωλησης 

θα γινει σχετικη ανακοινωση)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6973330999 & 6973348056

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΒΙΤΑΛΗ, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρί-
ων για τη συναυλία του «Γιάννη Κό-
τσιρα» με τη χορωδία του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Δημοτικό Αμφιθέα-
τρο Αλεξάνδρειας την  Παρασκευή  
27 Ιουλίου και ώρα 21.30΄.

Σημεία Προπώλησης:
• Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάν-

δρειας
• Βιβλιοπωλείο ‘’κύτταρο’’
• Καφέ ‘’Desperado’’
• Καφέ ‘’momenti’’
• Καφέ ‘’My place’’ - Πλατύ
• Kατάστημα ‘’Hempoil’’ -  Βέροια
• Κατάστημα ‘’Σεμερτζής’’ Γιαννι-

τσά 
 και ηλεκτρονικά από τη σελίδα: 

www.viva.gr
Προπώληση 10€
Είσοδος 13€
Επίσης συνεχίζεται και η προπώ-

ληση για τη συναυλία με την ‘’ΑΝΝΑ 
ΒΙΣΣΗ’’ για την Τετάρτη 18 Ιουλίου 
και ώρα 21.30΄στο Δημοτικό Αμφι-
θέατρο Αλεξάνδρειας.  Τα εισιτήρια της συ-
ναυλίας μπορείτε να τα προμηθεύεστε μέχρι 

και την Τετάρτη 18/7 και ώρα 14.00΄από το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο και από τη σελί-
δα:www.ticketservices

Τιμή εισιτηρίου 15€

   Το θρυλικό παραμύθι των 
ΑΦΩΝ ΓΚΡΙΜ μεταφέρεται στη 
θεατρική σκηνή σε μορφή μιούζι-
καλ  από τις 14 Ιουλίου έως τις 10 
Σεπτέμβρη 2018.

 Η παράσταση θα παρουσια-
στεί στην Αθήνα αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα στα θερινά φεστιβάλ. 
Η επίσημη πρεμιέρα θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου στο 
Δημοτικό θέατρο ΔΗΜ. ΚΙΝΤΗΣ 
στην Ηλιούπολη.

   Η σκηνοθεσία , η θεατρική 
μεταφορά και οι στίχοι των τρα-
γουδιών είναι της γνωστής ηθο-
ποιού και δημιουργού θεαμάτων για παιδιά  
Γιούλης Ηλιοπούλου.               Ταλαντούχοι 
νέοι ηθοποιοί και χορευτές καθώς και μια 
μεγάλη ομάδα έμπειρων συντελεστών υ-
πογράφουν τη νέα παράσταση της TEXNIS 
GENESIS

         Το έργο διδάσκει την αξία της ελευ-
θερίας του ανθρώπου , συμβολικά δείχνει 
ότι ο καθένας μας όταν έχει τη θέληση θα 
βρει τη δύναμη να ξεφύγει από τα όποια δε-
σμά του, να κυνηγήσει το όνειρό του και να 
ζήσει ελεύθερος σύμφωνα με τις επιλογές 
του.

Επίσης η δύναμη της αγάπης και της 
φιλίας και η χαρά της ζωής στη φύση είναι 
μερικά από τα μηνύματα που προσφέρει το 
κλασσικό αριστούργημα στα παιδιά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Θεατρική Μεταφορά-Σκηνοθεσία: ΓΙΟΥ-

ΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μουσική επένδυση : ΚΡΙΣΤΕΛ ΚΑΠΕΡΩ-
ΝΗ Στίχοι: ΓΙΟΥΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Κινησιολογία :ΓΙΟΥΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Χορογραφίες : ΦΑΝΗ ΠΑΡΛΗ
Σπαθογραφίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΙΩΤΗ
Σκηνικά κοστούμια : ΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΚΟ
Φωτισμοί : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
3D ANIMATION : ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΟΥΝΔΙΑΣ
Δ/νση παραγωγής : ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟ-

ΓΙΑΝΝΗΣ
Εκτέλεση Παραγωγής :  ΤEXNIS 

GENESIS
Παραγωγή : ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ : ΦΑΝΗ ΠΑΡΛΗ , 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΙΩΤΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΣΑ-
ΚΟΣ , ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΚΑΣΣΑΝ-
ΔΡΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ .

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 85 ΛΕΠΤΑ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 10 € /ΠΡΟΠΩΛΗ-

ΣΗ 8€ /ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ,ΣΥΝ/ΧΟΙ 
7 €

Τα Στρουμφάκια προσπαθούν να βρουν 
ένα μεγάλο θησαυρό και μ’ αυτόν να εκ-
πληρώσουν τα όνειρά τους (να σταματή-
σουν τους πολέμους, να προστατεύσουν 
τα ζώα και να κάνουν τη γη μας καταπρά-
σινη). 

Παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
από τον  Δρακουμέλ και την Ψιψινέλ φτά-
νουν στο στόχο τους και ανακαλύπτουν 
ότι ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου 
είναι τα παιδιά. 

Το συγκεκριμένο έργο περνάει θετικά 
μηνύματα στα παιδιά με τους παραπάνω 
ήρωες,  σε μια εποχή δύσκολη για τις αν-
θρώπινες αξίες. 

Μέσα από τον κόσμο του παραμυθιού 
δίνετε η ευκαιρία στα παιδιά να ανακα-
λύψουν αυτές τις αξίες όπως η αγάπη, η 
ελπίδα, η φιλία, η ειρήνη και να τις διαφυ-
λάξουν. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΣΚΗΝΙΚΑ:  Ε.  Ζελίνου
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ε.  Λαμπρινού  
ΜΟΥΣΙΚΗ:Ν . Κοντούδη 
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ :Ε.  Λορέντη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γ.  Γρηγοριάδης
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Θανάσης Λιούνης ,Σοφιάννα Γρηγοριά-

δου, Κρυσταλλία Κανάκη , Ναταλία Πελέκα 
, Έλλη Λορέντη , Φωτινή Μποστανίτη και 
Βασίλης Λαμπριανίδης  

Είσοδος 8€ και 10€πόρτα

Προπώληση εισιτηρίων για 
τη συναυλία του Γιάννη 

Κότσιρα στη Αλεξάνδρεια

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 
Η «ΡΑΠΟΥΝΖΕΛ» στο θέατρο 

Αλσους της Βέροιας

Την Κυριακή 22 Ιουλίου , 9.00μ.μ 
«O ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΥΜΦ»

στο Θέατρο Άλσους Βέροιας 



Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροι-
ας, θα γίνει την Τετάρτη  25-7-στις 6:00 μ.μ., με τα παρα-
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη καταρχήν απευθείας αγοράς οικοπέδου 
μετά των επικειμένων στο Ο.Τ. 91 της πόλης της Βέροιας 

-Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων 
καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) δια-
γραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλό-
γους του Δ.Βέροιας

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση των πινάκων 
μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βέροιας, για την 
κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022 του υποτομέα S1313 «Τοπική 
Αυτοδιοίκηση»

-Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης κατά 
χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας στην Εται-
ρία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.

-Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
-Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες 

εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη 
Δ.Κ. Μακροχωρίου από την εταιρία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) 
προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.
Βέροιας, έτους 2018.

-Έγκριση ή μη μεταστέγασης της σχολικής μονάδας 
του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

-Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης ε-
ποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων 
αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πο-
λιτικής Προστασίας.

-Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια 
σημαιών

-Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του 
έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού 
κέντρου».

-Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του 
έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικισμών 
Δ.Ε. Μακεδονίδος»

-Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέ-
λεση του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Απ.Παύλου»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλε-
σης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε 
κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλε-
σης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλε-
σης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Απ. 
Παύλου».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλε-
σης του έργου «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθου-
σας πολλαπλών χρήσεων πολιτιστικού κέντρου Νέας Νι-
κομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς»

-Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του 
έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» 

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του 
Μουσικού Σχολείου στο πρώην Στρατόπεδο Αγ.Βαρβά-
ρας».

-Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας πε-
ραίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας»

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
της Α΄ Φάσης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής κι-
νητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέ-
πτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ. Παύ-
λου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 
Δ.Ε. Βεργίνας»

-Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
της υπηρεσίας «Επιθεώρηση & πιστοποίηση παιδικών 
χαρών Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσί-
ας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσί-
ας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε 
Χ.Υ.Τ.Α.».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλι-
κών σε Χ.Υ.Τ.Α.».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσι-
ών ταχυμεταφορών και κοινής επιστολικής αλληλογραφίας 
με φακέλους με προπληρωμένο τέλος.

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσί-
ας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρε-
σίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιορ-
γάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον 
Σύλλογο Κρητικών Ν.Ημαθίας

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρε-
σίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργά-
νωσης του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας του 
εθίμου του Κλήδονα

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρε-
σίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργά-
νωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 
3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου

- Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής (1ης Φάσης) της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστι-
κών μέσων σχολικών κτιρίων»

- Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής (2ης Φάσης) της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστι-
κών μέσων σχολικών κτιρίων»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας «Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις».

-Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών 
της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων».

-Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών 
της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων».

-Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) ατόμων ακακίας 
στη συμβολή των οδών Βασ.Παύλου και Σωτηρίου στη 
Δ.Κ. Μακροχωρίου

-Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου σοφόρας επί της 
οδού Βλάχων Ηρωίδων 79 στην πόλη της Βέροιας

-Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) ατόμων πλατάνου 
έναντι του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας

-Έγκριση ή μη κοπής δέκα (10) ατόμων ακακίας και τρι-
ών (3) ατόμων πλατάνου εντός του προαυλίου χώρου του 
παιδικού σταθμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδη-
λώσεων του Δ.Βέροιας με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, 
β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονο-
μικών και δ) ψήφισης της πίστωσης

-Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης διήμερου φεστι-
βάλ του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων 
Μακροχωρίου και Περιχώρων, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδό-
τησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της 
πίστωσης

-Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστι-
κού χώρου στον Πολιτιστικό  Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας για 

την προβολή δραστηριοτή-
των του.

-Έγκριση ή μη συμμετο-
χής του Δήμου και μετάβα-
σης επίσημης αντιπροσω-
πείας στον Δήμο Κουρσκ 
της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας, στα πλαίσια των εκδη-
λώσεων εορτασμού της 
«Ημέρας της Πόληςτου 
Κουρσκ».

-Επί αιτήματος της Κο-
μουνιστικής Νεολαίας Ελ-
λάδας για την παραχώρη-
ση της χρήσης της πλατεί-
ας Δημαρχείου

-Επί αιτήματος του Κέ-
ντρου Υγείας Βέροιας για 
την παραχώρηση της χρή-
σης δημοτικού χώρου
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας (∆.Ε.Υ.Α.Ν.) (διεύθυνση: οδός  

Σφαγείων, Νάουσα, τ.κ.59200 τηλ. 2332025266 φαξ 2332022620 email: deua17@otenet.gr)  
προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο, ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει χαµηλότερης τιµής για την  «Εγκατάσταση 
συστήµατος αντλιοστασίου µε νέα υδατοδεξαµενή υδροδότησης τοπικής  κοινότητας Επισκοπής». 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια µε τίτλο «Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α 
Τ Ο Σ Α Ν Τ Λ Ι Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ν Ε Α ∆ Ε Ξ Α Μ Ε Ν Η Υ ∆ Ρ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η Σ  Τ .. Κ  Ε Π Ι Σ 
Κ Ο Π Η Σ » και συγκεκριµένα η προµήθεια των κάτωθι ειδών: 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµο-
σίων συµβάσεων (CPV) : 44611500-1 και συµπληρωµατικού CPV 42122130-0 και 31600000-2 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 123802,00 € συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:  99840 € ΦΠΑ : 23962€). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της (5 µήνες για 
την παράδοση και 1 µήνα για τη δοκιµαστική λειτουργία, τη τεκµηρίωση του συνολικού συστήµατος).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
Τεύχος  Τεχνικής Περιγραφής   της προµήθειας. 

 Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προ-
σφοράς, βάσει της χαµηλότερης τιµής. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι Πέµπτη 23 Αυγούστου 2018  
και ώρα 13:00Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού  Συστήµα-
τος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής  πύλης www.
promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 24η Αυγούστου  2018 ηµέρα  Παρασκευή και ώ-
ρα 13:00.Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή  πύλη 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό :62179 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε  
µία εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νοµαρχιακές και σε µία εβδοµαδιαία  τοπική.   

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση  16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον  ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη  δι-
εύθυνση (URL) : https://www.naoussa.gr/news/espa στις  18/7/2018 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται  
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή  συµµετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 80  λεπτών (1996,80€) 
που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισµού της παρούσας χωρίς τον  ΦΠΑ.. 

Η παρούσα σύµβαση εντάχθηκε στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS 5002907),  
που συγχρηµατοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  µε Κωδ.  Πράξης 
ΣΑ 2017ΕΠ00810023 και από τους ίδιους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.Ν.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τις µε Κ.Α. : 15-02-00-2424 ποσού  100000  €   σχετική 
πίστωση του προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α.Ν., σύµφωνα µε την αριθµ.31/2018 Απόφαση  τροποποί-
ησης του προϋπολογισµού  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Ν.   ( Α∆Α : ΩΚΑΓΟΕΜΣ-ΘΣΚ  ).  

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο Υποέργο 2 µε τίτλο «Εγκατάσταση συστήµατος  αντλιοστασί-
ου µε νέα υδατοδεξαµενή υδροδότησης τοπικής κοινότητας Επισκοπής» της  πράξης: «Ενίσχυση 
και αναβάθµιση υδρευτικών υποδοµών ∆ήµου Νάουσας» η οποία έχει  ενταχθεί στον Άξονα Προ-
τεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της  αποδοτικότητας των πόρων» του 
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 2117/06-04-2017 της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5002907. 

 Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο  Περι-
φερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε. 

Πληροφορίες   Υπ.   Ιωάννης Κουκούλος  Τηλ   2332025266 Φαξ :  2332022620  
Email :  deua17@otenet.gr 

Νάουσα, Ιανουάριος 2018 
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ 

 Ο Πρόεδρος  

ΑΔΑ: Ψ2ΥΒΟΕΜΣ-ΡΜΔ

ΕΡΓΟ:                           Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών 
                                      υποδομών Δήμου Νάουσας
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:                Εγκατάσταση συστήματος αντλιοστασίου 
                                      με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης 
                                      τοπικής κοινότητας Επισκοπής
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 
                                       Μακεδονίας 2014-2020

Ημ. 18 Ιουλίου 2018
Απ. 1395

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Ιούλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό23-7-2018 μέχρι29-7-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ημερίδαμεθέματηνκαινοτομίαστηγεωργία,την
κτηνοτροφίακαιτοπεριβάλλονσυνδιοργάνωσανστη
Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας
καιτοΥπουργείοΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμων
(ΕιδικήΥπηρεσίαΔιαχείρισης και ΕιδικήΥπηρεσία
ΕφαρμογήςτουΠρογράμματοςΑγροτικήςΑνάπτυξης
2014-2020),παρουσία τουΠεριφερειάρχηΚεντρικής
ΜακεδονίαςΑπόστολουΤζιτζικώστα.

Στην ημερίδα, με θέμα «Συνεργαζόμαστε για την
καινοτομίαστηγεωργία,τηνκτηνοτροφίακαιτοπερι-
βάλλον:ΔημιουργίαΕπιχειρησιακώνΟμάδωνΜέτρου

16»,κεντρικοίομιλητέςήτανοΓενικόςΓραμματέαςΑ-
γροτικήςΠολιτικήςκαιΔιαχείρισηςΚοινοτικώνΠόρων
ΧαράλαμποςΚασίμης, καθώς και πανεπιστημιακοί,
στελέχητωνΔιαχειριστικώνΑρχών,τόσοτουΥπουρ-
γείου,όσοκαιτηςΠεριφέρειαςκαιεπιστήμονες.

Στην εκδήλωσηπαρουσιάστηκε το θεσμικόπλαί-
σιο υλοποίησης τουΜέτρου 16 «Συνεργασία» του
ΠΑΑ2014-2020,καθώςκαιησχετικήπρόσκλησηγια
τη χρηματοδότησηπροτάσεωνσυνεργασίας μεταξύ
αγροτών, ερευνητών,συμβούλωνκαιφορέων τεχνο-
γνωσίαςγιατηνυλοποίησηκαινοτόμωνσχεδίων.

Στο χαιρετισμό του, οΠεριφερειάρχηςΚεντρι-
κήςΜακεδονίαςΑπόστολοςΤζιτζικώστας τόνισε
τησημασίαπουέχειοπρωτογενήςτομέαςγιατην
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας, αφούαποτελεί
τονκαθοριστικόπαράγονταγια τοσχηματισμότης
ΑκαθάριστηςΠροστιθέμενηςΑξίαςστηνΠεριφέρεια
μεσυνεισφοράάνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ
ετησίως. Σταθερήπροτεραιότητα τηςΠεριφέρειας,
όπωςείπεοκ.Τζιτζικώστας,είναιηενίσχυσηκαιο
εκσυγχρονισμόςτουαγροδιατροφικούτομέα.

ΟΠεριφερειάρχης επισήμανε τις στρατηγικές
που προκρίνει η Περιφέρεια ΚεντρικήςΜακεδο-
νίας, για τονπρωτογενή τομέαπαραγωγής, «μέ-
σω συγκεκριμένων παρεμβάσεων και δράσεων
ενίσχυσηςτηςδυναμικότηταςκαιεξωστρέφειαςτου
τομέα, επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων για
τηνΠεριφέρεια, διείσδυσης καινοτόμων μεθόδων
και τεχνολογιώνκαιαναβάθμισης τουανθρώπινου
κεφαλαίου, για την επόμενη δεκαετία. Ενδεικτικές
προτεραιότητεςαυτήςτηςστρατηγικήςείναι:

-Ηπροώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης
στονπρωτογενήτομέα.

-Ηενίσχυσητηςδιασύνδεσηςμετοπεριφερεια-
κόερευνητικόσύστημακαιηπροώθησηκαινοτομι-
κώνπροϊόντων.

-Η ενίσχυση των αγροτικών επιχειρήσεων και
ηβελτίωσητωνσυνθηκώνχρηματοδότησήςτους.

-Ηαναβάθμιση τηςαγροτικήςανταγωνιστικότη-
τας, τόσομέσω τηςβελτίωσης τηςπαραγωγικότη-
τας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών
εκμεταλλεύσεων, όσο και μέσω της προώθησης
εναλλακτικών καλλιεργειών υψηλής εισοδηματικής
απόδοσης,μεκατεύθυνσηστηγεωργίαμειωμένων

εισροώνκαιέμφασηστηνποιότητα.
-Ηαναδιάρθρωση τηςπαραγωγήςμε έμφασησε

προϊόνταυψηλήςδιατροφικήςαξίας.
-Η ανάπτυξηπροϊόντων ονομασίαςπροέλευσης

καιηστήριξή τουςαπόσυστήματαδιαπίστευσηςκαι
τυποποίησης,στηβάσηενόςπρογράμματοςολοκλη-
ρωμένηςδιαχείρισηςποιότητας.

-Η ενίσχυση τουπρωτογενούς τομέαμε τη δημι-
ουργία υποδομώνπιστοποίησης, στήριξης καιπρο-
βολήςτωνεξαγώγιμωνπροϊόντωνσεσυνεργασίαμε
τουςπαραγωγικούςφορείς.

-Η βελτίωση των συστημάτων προώθησης και
εμπορίας.

-Ηδιαφοροποίησητηςπαραγωγήςσεαγροτικέςκαι
παράκτιεςπεριοχές,καθώςκαιηενίσχυσητηςδιασύν-
δεσηςμεταξύαγροτικήςπαραγωγικήςκαιτουρισμού.

-Η διείσδυση καινοτόμων μεθόδων, υλικών και
τεχνολογιώνευρείαςεφαρμογής.

-Ηανάπτυξησυνεργειών και συνεργατικώνσχη-
ματισμών, τόσομεταξύ των επιχειρήσεων τουαγρο-
διατροφικούσυμπλέγματος,όσοκαιμετιςευρύτερες
αλυσίδεςαξίαςάλλωντομέων.

-Ηενίσχυσητωνμικρώνκαιμικρομεσαίωνεπιχει-
ρήσεων,καθώςκαιτωνεπενδυτικώνσχεδίωνδιαχεί-
ρισηςκαιεξοικονόμησηςενέργειαςστηνπαραγωγή.

-Ηπροστασίατουπεριβάλλοντος».
Οκ.Τζιτζικώσταςαναφέρθηκεσεμιασειράέργων

καιπαρεμβάσεωνπου έχει υλοποιήσει ηΠεριφέρεια,
προκειμένουναπετύχει τουςστόχουςτηςγιατηνενί-
σχυση τουαγροτικού τομέα:ΕιδικόΤμήμαΠροβολής
ΑγροτικώνΠροϊόντων,ΑγροδιατροφικήΣύμπραξη,28
έργααγροτικήςοδοποιίαςσε19ΔήμουςτηςΚεντρικής
Μακεδονίας,πρόγραμμαΝέωνΓεωργών,ΚαλάθιΑ-
γροτικώνΠροϊόντων,πιστοποίησητωνποιοτικώνπρο-
ϊόντων,πρωτογενώνκαιμεταποιημένωντηςΚεντρικής
Μακεδονίας με το ειδικόσήμαποιότητας «Προϊόντα
ΜακεδονικήςΓης»,«ΜακεδονικήΚουζίνα»κ.ά.

Ειδικάγιατο«Μέτρο16»,οΠεριφερειάρχηςεξήγη-
σεότι«αποτελείουσιαστικά,τηνπρώτησυντεταγμένη
προσπάθειαώστε να γίνειπραγματικότητααυτόπου
παρέμενε ζητούμενο εδώ και δεκαετίες, η μεταφορά
δηλαδή,τηςτεχνογνωσίαςαπότηνέρευναστηνπραγ-
ματικήοικονομία,ητεχνογνωσίαπουάπτεταιτηςπρω-
τογενούςπαραγωγήςκαιτηςπαραγωγήςτροφίμων.

Απ.ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ:«Επενδύουμεστον
αγροδιατροφικότομέαεισάγονταςτηνκαινοτομία

σεολαταστάδιατηςπαραγωγής»

Φαρμακεία
Σάββατο 21-7-2018

08:00-14:30ΘΕΟΔΩΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΠΛ.ΠΛΑ-
ΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

08:00-14:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

08:00-14:30ΚΑΡΑΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙΕΡΙΩΝ
3123310-26914

14:30-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ1823310-23132

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ
23310-60340

Κυριακή 22-7-2018
08:00-14:30ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279
14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601
19:00-21:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669
21:00-08:00ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑΑΓ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8(στενόΝ.Δημαρχείου)23310-25669

Δευτέρα 23-7-2018
16:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙ-

ΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-
73324

16:00-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΙΕΡΙΩΝ5323310-26789

19:00-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο) 23310-
29101

21:00-08:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6οΔημοτικό σχολείο) 23310-
29101



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ., μεαυλή και ταδύο
μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μή ευκαιρίας.Τηλ.: 6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩπροςαγοράκα-
τοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,πουναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροιας,
επιπλωμένο,2ΔΣΛΚWC,
περιφραγμένοκαιπολλά
έξτρα.Τιμή38.000ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
επίτηςοδούΕθν.Αντιστά-
σεως,ρετιρέ,60τ.μ.,με2
δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα
κ.λπ.Τηλ.: 6974326873
ώρες11.00-14.00.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στην Σκιώνη Χαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 744 τ.μ. στη
Βέρο ια  γων ιακό .
Χτίζει 890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.



16 21-22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής τηςΒέροιας, δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται
επιχείρησηγυμναστήριο
στηΒέροια,πλήρως ε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφέστο
κέντροτηςΒέροιαςμεε-
ξασφαλσμένηπελατεία.
Πληρ.τηλ.:6980007852.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500 τ.μ. με ελιές στον
κόμβοΒέροιας.Τιμή11.500
ευρώ.Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5στρ.,στοΛουτρόΗ-
μαθίας,ποτιστικό,σεκαλή
τιμή.Τηλ.:6974525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΣΩΜΑΤΑενοικιάζεται
μονοκατοικία150,00ευρώ,
γκαράζ,αυλή,μεπανορα-
νικήθέα,ηλιακόκαιτζάκι.
Τηλ.:2331091663.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα,δια-
μπερές,μελίγακοινόχρη-
στα.Τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοι-

κιάζεται κατάστημα100
τ.μ.μευπόγειομεW.C.
Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το
Κέντρο Ξένων Γλωσ-
σών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογρα-
φικά αυτοπροσώπως
κατόπιν ραντεβού στο
τηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρόςμε
μηχανάκι για εργασία ε-
ντόςτηςπόληςΒέροιας.
Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγια
μερική απασχόληση σε
οδοντιατρείο.Τηλ.επικοι-
νωνίας:6946145626.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:23708-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙκατάα-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

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

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

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

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβαση
μεμηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14267 - στηνΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩ-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713 -ΒέροιαΠΙΕΡΙΩΝΚέντρο

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

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

γιαανέγερσηΒίλλας,τιμή130.000€.
Κωδ. 12925Χωραφοοικόπεδοπάνω

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:13816 -ΦΙΛΙΠΠΕΙΟκοντά ΠΩ-

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:12923 -ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68 τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,και
WC.Είναιανακαινισμένομερικώς,με και-
νούργιακουφώματααλουμινίου,ρολάασφα-
λείας,σεκαλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρί-
να,οιχώροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλή
τιμή:350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣ στη Βέροια. Τηλ.: 6982
643134. Ώρες επικοινωνίας 8
με11.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίςυποχρεώσειςγιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στη Νάου-
σα με δυνατότητα διαμονής και
τοβράδυ.Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα. Βάσω) &
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψητάς για ταβέρνα.
Εργασία καθημερινή.Τηλ.: 23310
88018.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες γιασυ-
σκευαστήριο τροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανικός, ηλε-
κτρολόγος και βοηθός συνεργεί-
ου.Τηλ.:2331071553

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο της Βέροιας με γνώση
βασικών Αγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery
με δικό του μηχανάκι για τοψη-
τοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ. Τηλ.: 6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο στη Βέ-
ροια.Πληροφορίεςστοτηλ.:23310
25700.Αποστολήβιογραφικώνστο
dimzagaris@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαωςσερβιτόρα

γιαπρωινή-απογευματινήεργασίασε
καφενειο-σπορτκαφέ,στηνΠερικλέ-
ους11στηΒέροια,περιοχήπαλαιάς
Μητρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτ ιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα26000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

του Σαββατοκύριακου

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

απασχόλησηκαιπλήρηςασφάλιση.
•Συνεχήςεκπαίδευσημέσωσεμιναρίων.
Γιαπερισσότερεςπληροφορίες και αποστολήβιογραφικών,

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

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

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

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

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ πτυχιούχος με ε-
μπειρίασε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και
βιομηχανικήψύξηζητείανάλογηεργασίαστηνπεριο-
χήτηςΗμαθίαςκαιΠέλλας.Τηλ.:6948570020.
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καλοκαίρι παιδιά που θα
φοιτήσουν στηνΑ΄ και Β΄
Δημοτικού για ομαλή με-
τάβαση στην γραφή και
ανάγνωση.  Τηλ . :  6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπ ιπλα

γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι, τραπέζι πτυσ-
σόμενο συσκέψεων, ντου-
λάπα με κλειδαριά (κερα-
σί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες, όλα σε άριστη

κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα σε
άριστηκατάστασησεεκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με
έξι(6)καρέκλες,απόξύλοο-
ξιάς,χρώμακερασι,τιμή260
ευρώ. -Τριθέσιος και διθέσι-
ος καναπές χώμαμωβ τμή
150ευρώ.-Κρεβάτιμονόμε
τοστρώμα.Τιμή ευκαιρίας
για όλα 400 ευρώ. Πληρ.
τηλ.:6973777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-

τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμία κυρία από 50 έως
55 ετών για σοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ  σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητά-
εικυρίαμεσκοπότογάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

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

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Φουντώνουν ξανά, τα σενάρια για 
ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνη-
σης και μάλιστα σε χρόνο που μπο-
ρεί να αιφνιδιάσει τους πάντες.

Καλά πληροφορημένες πηγές α-
ναφέρουν ότι στο τραπέζι του πρω-
θυπουργού έπεσε μια νέα πρόταση: 
Να προχωρήσει σε αναδόμηση της 
κυβέρνησης πριν από τη φιέστα της 
Πνύκας, πριν δηλαδή την ημερολο-
γιακή έξοδο της χώρας από το τρίτο 
πρόγραμμα.

Βεβαίως η επικρατούσα άποψη 
είναι ότι ο ανασχηματισμός πρέπει 
να γίνει πριν από τη ΔΕΘ με τη νέα 
κυβέρνηση να ανεβαίνει στη συ-
μπρωτεύουσα και να ανακοινώνει 
ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και 
ανάκαμψης στη μεταμνημονιακή Ελ-
λάδα. Ένα σχέδιο που οι πολιτικοί 
αντίπαλοι χαρακτηρίζουν νέο «πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης» θυμίζοντας 
τις υποσχέσεις του 2014 που έγιναν 
φτερό στον άνεμο με την ανάληψη 
της εξουσίας.

Οποτε κι αν γίνει ο ανασχηματι-
σμός, πάντως, όλοι εκτιμούν ότι θα 
είναι εκλογικός με την έννοια ότι ο κ. 
Τσίπρας θα τοποθετήσει «Ταλιμπάν» 
στην κυβέρνηση, δηλαδή ανθρώ-
πους που θα τρέξουν τα πράγματα 
ταχύτατα ώστε να εμφανιστεί στις 
κάλπες με μεγαλύτερη δυναμική.

 
Τα ελληνορωσικά και ο Κοτζιάς
Οι πρόσφατες εξελίξεις με τις ελ-

ληνορωσικές σχέσεις ενδεχομένως 
να έβαλαν τον πρωθυπουργό σε 
δεύτερες σκέψεις ως προς το χρό-
νο των αλλαγών καθώς και ο ίδιος 
διαπιστώνει τις δυσλειτουργίες που 
υπάρχουν σε κρίσιμους τομείς.

Αν και κάποιοι επιμένουν ότι οι 
σχέσεις του Α-
λέξη Τσίπρα με 
τον Νίκο Κοτζιά 
περνούν κρίση, 
μια απόφαση για 
α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η 
του τελευταίου 
από το υπουρ-
γείο Εξωτερικών 
θα εκλαμβανόταν 
ως αποτυχία της 
εξωτερικής πολιτι-
κής, συνολικά της 
κυβέρνησης.

Ακόμη κι  αν 
δεν είναι λίγοι α-
κόμη και μέσα 
στον ΣΥΡΙΖΑ που 
θεωρούν ότι ο κ. 
Κοτζιάς έχει κάνει 
λάθη και έχει αυ-
τονομηθεί, θεω-
ρούν δεδομένο ό-
τι ο πρωθυπουρ-
γός δεν πρόκειται 
να του αφαιρέσει 
το χαρτοφυλάκιο, 
ειδικά τώρα που 
οι σχέσεις με τη 
Ρωσία κινούνται 

σε τεντωμένο σκοινί ενώ «τρέχουν» 
τους επόμενες μήνες και οι εξελίξεις 
στο «Μακεδονικό» που ο κ. Κοτζιάς 
διαχειρίστηκε αυτούς τους μήνες.

Στην ίδια φιλοσοφία κινούνται και 
οι σκέψεις του πρωθυπουργού σε 
ό,τι αφορά τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. 
Ενδεχόμενη φυγή του από το 
κτίριο της πλατείας Συντάγματος 
θα είχε αρνητικό αντίκτυπο και 
στο εσωτερικό και στο εξωτερι-
κό, δεδομένου ότι ο υπουργός 
διαχειρίστηκε τις διαπραγμα-
τεύσεις με τους δανειστές. Αλ-
λωστε, μια απομάκρυνσή του 
θα θεωρούταν «τιμωρία» κι όχι 
επιβράβευση για το γεγονός ότι 
ο κ. Τσακαλώτος έφερε εις πέ-
ρας την αποστολή που του είχε 
ανατεθεί.

Αν ο ίδιος ζητήσει να αποχω-
ρήσει – επειδή ενδεχομένως να 
μη συμφωνία με την ακατάσχετη 
παροχολογία και τις φιέστες – 
τότε είναι σίγουρη η αναβάθ-
μιση του Γιώργου Χουλιαράκη 
ο οποίος είναι της απολύτου ε-
μπιστοσύνης, τόσο του πρω-
θυπουργού όσο και των δανει-
στών.

Η τύχη του Καμμένου
Με δεδομένο ότι στα βασι-

κά υπουργεία Εξωτερικών και 
Οικονομικών δεν θα υπάρξουν 
αλλαγές, το βλέμμα στρέφεται 
στην τύχη του Πάνου Καμμένου. 
Ο υπουργός Αμυνας έχει πολ-
λούς εχθρούς στην κυβέρνηση 
και στον ΣΥΡΙΖΑ και μόνο έναν 
σύμμαχο (τον κ. Τσίπρα).

Ένα σενάριο 
λέει ότι θα μπο-
ρούσε να αποχω-
ρήσει, μαζί με τα 
υπόλοιπα μέλη 
της κυβέρνησης 
από τους ΑΝΕΛ, 
θα συνεχίσει να 
στηρίζει τον κ. Τσί-
πρα αλλά δεν θα 
συμμετέχει στο υ-
πουργικό συμβού-
λιο. Με τον τρόπο 
αυτό ενδεχομένως 
να θελήσει να έχει 
πιο «ελεύθερο» 
ρόλο, να σηκώσει 
πιο άνετα την μα-
κεδονική σημαία, 
μιας και αυτή του 
αντιμνημονιακού 
αγώνα υπεστάλη 
προς πολλού.

Στα υπόλοιπα 
υπουργεία όλα είναι ανοικτά και όλοι 
είναι υπό κρίση. Αν και κάποιοι μι-
λούν για αμετακίνητους και βάζουν 
μέσα στη λίστα τους Πάνο Σκουρλέ-
της, Όλγα Γεροβασίλη, Έφη Αχτσι-
όγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, 

Δημήτρη Βίτσας Γιώργο Σταθάκη, 
Γιάννη Δραγασάκη, τίποτε δεν είναι 
σίγουρο.

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν σα-
ρωτικές αλλαγές και να μπουν στην 
κυβέρνηση αρκετοί εξωκοινοβου-
λευτικοί, κυρίως από το χώρο του 
κέντρου ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει 
έμπρακτα την διεύρυνση που πραγ-
ματοποιεί. Και βεβαίως δεν θα πρέ-
πει ο πρωθυπουργός να ξεχάσει 
τους «53+» και κυρίως τον Νίκο Φί-
λη.

Τα ονόματα που ακούγονται πιο 
έντονα για είσοδο στην κυβέρνηση 
από την κεντροαριστερά είναι αυτά 
της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου 
και του Γιάννη Ραγκούση ενώ δεν 
αποκλείουν στο Μαξίμου εκπλήξεις 
από τον πανεπιστημιακό χώρο και 
τα κοινωνικά κινήματα με σκοπό την 
επανασύνδεση του κόμματος με το 
αριστερό του ακροατήριο.

Όλα και όλοι είναι υπό κρίση αυ-
τές τις ημέρες με τον Αλέξη Τσίπρα 
να γράφει και να σβήνει λίστες στο 
Σούνιο όπου βρίσκεται με την οικο-
γένειά του.

 Πηγή: in.gr (SOOC)
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Σενάρια ανασχηματισμού 
της κυβέρνησης πριν την ΔΕΘ
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