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Συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

 Αλεξάνδρειας για την αντιμετώπιση 
επικίνδυνων φυσικών φαινομένων
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Πρόβλημα να έχεις χρήματα 
την σήμερον ημέραν!

  Διαβάζουμε στην συνέντευξη της προέδρου των ιδιοκτητών 
ακινήτων της Ημαθίας, Ιφιγένειας Βλαχογιάννη, να 
περιγράφει ένα εξαιρετικά εχθρικό φορολογικό 
περιβάλλον για τους κατέχοντες ακίνητα. Παράλληλα 
από την έναρξη των μνημονίων και την επιβολή των 
capital controls το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έπαψε 
πλέον να είναι μια καλή επιλογή επένδυσης για πολλούς 
καταθέτες που παραδοσιακά εμπιστεύονταν τα χρήματά 
τους για να τα «αυγατίσουν». Το επιχειρείν από την 
άλλη πάει από το κακό στο χειρότερο, αφού η υψηλή 
φορολόγηση δεν αφήνει περιθώρια κερδών για τις 
επιχειρήσεις, που συνακόλουθα θα σήμαινε ανάπτυξη, 
νέες θέσεις εργασίας, επένδυση σε νέες τεχνολογίες. 
Τελικά ποια είναι η διέξοδος για κάποιον που έχει 
κάποια χρήματα και θέλει καταρχήν να τα διατηρήσει 
και μεσομακροπρόθεσμα να τα αυξήσει; Ακίνητα, 
καταθετικοί λογαριασμοί και στήσιμο επιχειρήσεων 
είναι σε όλο τον κόσμο οι υγιείς και βασικοί δρόμοι 
επένδυσης. Στην Ελλάδα είναι αδιέξοδα φραγμένα από 
υπερφορολόγηση, περιορισμούς και ανασφάλεια. Και το 
αστείο της υπόθεσης είναι ότι προσμένουν και επενδύσεις 
από το εξωτερικό! Ας  φροντίσει η όποια μελλοντική 
κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα εγχώρια «κεφάλαια» και 
θα έρθουν και τα αλλοδαπά… 
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Πολλές οι ομάδες για να «χωρέσουν»
σε τόσο λίγα γήπεδα

Στον απόηχο του χθεσινού λαϊκού
«Στην τελική ευθεία τα γήπεδαστοΔΑΚ
Βικέλας»,αναφερόμενοισταγήπεδατένις
που ανακατασκευάζονται στοΜακροχώ-
ρι, δεχθήκαμε τηλεφωνήματα από ανα-
γνώστεςκαιζήτησανναθίξουμεγενικάτο
θέματηςέλλειψηςγηπέδωνκαιστιςαθλο-
παιδιές.ΗΒέροια εκπροσωπείται σε όλα
τα επίπεδα από ομάδες στο χαντμπωλ,
μπάσκετκαιβόλεϊκαιδυστυχώςταγήπε-
δα είναι λίγα για ναβρεθούν τόσεςώρες
για τουςσυλλόγους.Ανσυνυπολογίσουμε
τα τμήματα γυμναστικής, πολεμικών τε-
χνών κ.α. τότεπραγματικά γίνεται αντιλη-
πτόότιηεξεύρεσηαπότουςυπεύθυνους
του ΚΑΠΑπου διαχειρίζεται τα γήπεδα,
επαρκώνωρώνπροπόνησηςγιαόλεςαυ-
τές τις ομάδεςμε τις υπάρχουσεςαθλητι-

κέςδομέςείναισταυρόλεξογιαδύσκολουςλύτες.Ίσωςηδιαμόρφωσηκάποιωνανοιχτώνγηπέδων(Ελιά,Μακροχώρι,
Ραχιά,Προμηθέας)θαέδινελύσηέστωγιακάποιουςμήνεςτοχρόνο,πουοκαιρόςτοεπιτρέπει.

Προσοχή, εργασίες αποκατάστασης αστοχιών
του επιχώματος στην Εγνατία οδό

και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςο-

δικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
του κοινού, στα πλαίσια εκτέλεσης επειγου-
σών εργασιών αποκατάστασης αστοχιών του
επιχώματος τηςΕγνατίαςΟδού, από τονΑ/Κ
Βέροιας έως τονΑ/ΚΝησελίου, αποφασίστη-
καν από τηνΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίας,
ταπαρακάτω κυκλοφοριακάμέτρα έως τις 19
Οκτωβρίου2018:

Αποκλεισμός τουερείσματοςκαι τηςδεξιάς
λωρίδαςκυκλοφορίας,στοανωτέρωτμήματης
ΕγνατίαςΟδού, σταπλαίσια εκτέλεσης επει-
γουσών εργασιών αποκατάστασης αστοχιών
τουεπιχώματος,απότηνανατολήέωςτηδύση
τουηλίου,πλην τιςημέρες τουΣαββάτου, της
Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και
τιςημέρεςπουυφίστανταιεπικίνδυνες,γιατην
ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές
συνθήκες(βροχόπτωση,ομίχλη,χιονόπτωση).

Κατάτηδιάρκειαεκτέλεσηςτωνεργασιών,θαεφαρμόζονταιοικυκλοφοριακέςρυθμίσεις,μετηντυποποιημένηκαι
εγκεκριμένησήμανσηγιακινητάεργοτάξιαμικρήςδιάρκειαςεπίαυτοκινητόδρομων,ηοποίαεγκρίθηκεπροςεφαρμο-
γήκαιαπότην«ΕΓΝΑΤΙΑΟΔΟΣΑ.Ε.».

ΠροβληματισμοίγιατηνΕΒΖ
ΠροβληματισμούςκαιπροσωπικέςαπόψειςγιατηνκατάστασηστηνΕλληνική

ΒιομηχανίαΖάχαρης, εκφράζει στον λογαριασμότου στοFacebook, ημαθιώτης
επιχειρηματίαςΒούληςΓεδεών,μέλοςτουδ.σ.τουΣυνδέσμουΕξαγωγέωνΒό-
ρειαςΕλλάδας.ΑφούκάνειλόγογιαμεγάλομπέρδεμαστηνΕΒΖ,εξηγεί:

Λοιπόνέχουμεκαιλέμε.
1.Υπογράφειηδιοίκησημιάπροσυμφωνίαγιαπιθανήμελλοντικήεξαγοράμε

τοfund,Innoveisonbrainστις1/8.
2.Στις8/8ανακοινώνεταιότικάποιανεοσύστατηεταιρείαηHAGΕΠΕ(προσο-

χήστοΕΠΕ)καιμετοχικόκεφάλαιο25.000ευρώ,είναιημοναδικήπλέονπαρα-
γωγόςκαιπωλήτριατουσυνόλουτηςζάχαρης.

3.16.000τόνοιαπότονΑπρίλιοείναιυποθηκευμένοιστησυνεταιριστικήτρά-
πεζαΣερρώνμέσωτηςεταιρείαςroyalsugarΑΕ.

4.Έχουνπωληθείοι11.200τόνοικαιυπολοίπονται4.800.
5.ΗανακοίνωσηπερίαποκλειστικότηταςτηςHAGΕΠΕαιφνιδιάζειτηνroyal

sugarAE,καιζητάτους4.800τόνους.
5.Ηδιοίκησηαπαντάότιτώραδενέχει,αλλάναμηνανησυχεί,θατοτακτο-

ποιήσει.
6.Σημειωτέον,ταλεφτάπουπήραναποτηντράπεζαΣερρώνοιπαραγωγοίμεενέχυροτηζάχαρη,είναιδάνειοτης

τράπεζαςπροςτονκάθεαγρότηξεχωριστά.
6.Διεθνήτιμήζάχαρηςγύρωστα300ευρώοτόνος.ΚόστοςπαραγωγήςστηνΕΒΖ...άγνωστο!
Ανμητιάλλο,αρκετάενδιαφέρουσεςοιεξελίξεις...

ΈφυγεμίακυρίακαιευεργέτηςτηςΝάουσας
ΜίακυρίατηςΝάουσας,έφυγε

από τη ζωή και κηδεύτηκε χθες
στηνΑθήνα όπου ζούσε εδώ και
χρόνια.

Η ΝάντιαΛαναρά, χήρα του
μεγάλου ευεργέτη της Νάουσας
ΧρήστουΛαναρά,πουσυνδύασε
το όνομα της οικογένειας με τη
Νάουσα,μιαπόληπουτουςοφεί-
λειπάραπολλά.

Γι’ αυτό και μνημονεύτηκε με
συγκίνηση και εκτίμηση από ό-
λους,στηχθεσινήσυνεδρίασητου
δημοτικούσυμβουλίουΝάουσας.

Χαρακτηριστική η φωτό, στο
Fb τουπρώην δημάρχουΤάσου
Καραμπατζού, από εκδήλωση ε-
γκαινίων,μετηΝάντιαΛαναράνα
κόβειτηνκορδέλα.

Τί; 
Ανασχηματισμός;
Ααα, όχι τώρα.

«Δεν θα χαλάσουμε τις 
διακοπές του κόσμου...».

Τάδε έφη ανώτατος 
κυβερνητικός παράγοντας...

Λοιπόν, αν δεν έχεις 
ταλέντο στα «γυρίσματα» 

δεν θα γίνεις
ποτέ ΣΥΡΙΖΑ
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Φωτιά στο πάρκο της Νάουσας χθες τα ξημερώματα 

Φωτιά είχαμε στη 1.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης στον χώρο απόθεσης των ξερών φύλλων στο πρανές του δημοτικού πάρκου της Νάουσας. Οι φλόγες αρχικά ήταν τεράστιες ωστόσο η φωτιά σβήστηκε με την άμε-
ση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που διατηρεί μέχρι και αυτή την ώρα όχημα και προσωπικό στον χώρο για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

Συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας για την αντιμετώπιση 
επικίνδυνων φυσικών φαινομένων

Σε συνέχεια της αρχικής συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αλεξάνδρειας την 6η Αυγούστου 2018, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 22 Αυγούστου, νέα σύγκλι-
ση του Οργάνου.

Στην Συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι όλων των υπηρεσιών και φορέων που απαρτίζουν το εν 
λόγω Συντονιστικό Όργανο και παρέθεσαν τις εξειδικευμένες απόψεις και προτάσεις τους, προκειμένου να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση επικίνδυ-
νων φυσικών φαινομένων.

Το κεντρικό εισηγητικό θέμα σύγκλισης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), αφορούσε την Ενδυνά-
μωση του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι (3) και (4). Ωστόσο, η συζή-
τηση επεκτάθηκε περαιτέρω, και αναλύθηκαν διεξοδικότερα μέτρα και ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα και 
σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση  λειτούργησε ευεργετικά για την ενδυνάμωση του επιπέδου συντονισμού και 
συνεργασίας όλων των σχετικών φορέων και υπηρεσιών.

Ιφιγένεια Βλαχογιάννη: «Οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
δεν πληρώνουν απλά φόρους αλλά λύτρα!»

- Με την φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων να έχει εξαντληθεί, 9 στις 10 οικογένειες βλέπουν να 
χάνουν σταδιακά τις περιουσίες τους, τόνισε στον ΑΚΟΥ 99.6 η πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Ημαθίας

Η ΠΟΜΙΔΑ είναι η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Ιδιοκτητών Ακινήτων, με 40 περίπου  
πρωτοβάθμια τοπικά και κλαδικά σωματεία 
ιδιοκτητών της Ελλάδας και του απόδημου 
ελληνισμού. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει παράρτημα και 
στην Ημαθία, με πρόεδρο την  Ιφιγένεια Βλα-
χογιάννη, η οποία μίλησε στις «Πρωινές 
σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση, στον 
ΑΚΟΥ 99.6 για την Ομοσπονδία και τη δράση 
της αλλά και για τις αλλαγές των αντικειμενι-
κών αξιών των ακινήτων και τον ΕΝΦΙΑ. 

«Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1983 για να 
δώσει φωνή στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι βα-
σανίζονται όλα αυτά τα χρόνια από άδικες 
ενοικιοστασιακές ρυθμίσεις, λόγω της αναλ-
γησίας του κρατικού μηχανισμού, λόγω της 
βαριάς φορολογίας. Στηρίζει τους ιδιοκτήτες με 
λίγα λόγια και παρέχει βοήθεια, συμβουλευτική 
αλλά και έμπρακτη, μέσω του προέδρου της, 
Στράτου Παραδιά  και ήδη έχει πετύχει πολλά, 
όλα τα προηγούμενα χρόνια, καταργώντας 
για παράδειγμα τρεις φορές τον ΦΑΠ (Φόρο 
Ακίνητης Περιουσίας). Αγωνίζεται επίσης για 
τα νομικά, φορολογικά και πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αυτό που λένε, χάριν αστειότητας, ότι εάν κάποιος θέλει να σε 
εκδικηθεί, μπορεί να σου γράψει ένα ακίνητο, πόση αλήθεια έχει;

Μεγάλη… Με την φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων να έχει 
εξαντληθεί, 9 στις 10 οικογένειες βλέπουν να χάνουν σταδιακά τις πε-
ριουσίες τους. Αυτό σημαίνει ότι με τα καινούργια εκκαθαριστικά του 
ΕΝΦΙΑ από 1-01-2018 και από 1-01-2019, αυτοί που θα πάρουν τα 
«ραβασάκια», θα τρίβουν τα μάτια τους μ’ αυτά που θα δούνε. Να πού-
με ότι το 65% σήμερα από τους βαριά φορολογούμενους θα εισπραχθεί 
κανονικά μέσω των φορολογικών δηλώσεων κι όλο το υπόλοιπο πηγαί-

νει σε καταναγκαστικά μέτρα, σε βάθος χρόνου, να εισπραχθεί μέσω 
πλειστηριασμών. Καλούμαστε να πληρώσουμε λύτρα κάθε χρόνο, όχι 
απλά φόρους…

Οι νέες αντικειμενικές αξίες λειτουργούν εις βάρος όλων των 
ιδιοκτητών ή και προς όφελος κάποιων; 

Από το 1984 που έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζονται οι αντικειμενικές 
αξίες, το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονο-
μικό μέγεθος, αλλά ως πολιτικό. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι γινόταν 
για πελατειακούς λόγους, σε λαϊκές περιοχές, αντικειμενικές δηλαδή 
οι οποίες επιβάλλονταν μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε εκλογική 
πελατεία. Σήμερα, υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλη 
αύξηση κι αντίθετα  κάποιες άλλες, μείωση. Σε μεγάλες περιοχές της 

Αθήνας και του λεκανοπεδίου, παρατηρούμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις. 
Οι μειώσεις είναι αμελητέες, της τάξης του 20-30 και 50 ευρώ. Στην 
ουσία οι ιδιοκτήτες σήμερα καλούνται να πληρώσουν υπερβολικά πε-
ρισσότερα χρήματα απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια κι ένα εκατομμύριο 
ιδιοκτήτες θα πληρώσουν επιπλέον 200 ευρώ, στη φορολογική τους 
δήλωση.

Η ΠΟΜΙΔΑ για όλα αυτά έχει κάνει κάποιες προτάσεις; 
Η ΠΟΜΙΔΑ συμμετέχει σαν όργανο στις προπαρασκευαστικές συ-

ναντήσεις και νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή. Έχει λόγο σε ότι 
αφορά τα νομοσχέδια αυτά. Ήδη έχει καταργήσει, όπως είπαμε, τρεις 
φορές τον ΦΑΠ, και προτείνει κατά καιρούς λύσεις στο τι πρέπει να 
αλλάξει στη χώρα.

Οι προτάσεις μας δεν συμπεριλαμβάνονται στα καινούργια πολυνο-
μοσχέδια. Μία λύση θα ήταν να καταργηθεί οριστικά ο συμπληρωματι-
κός φόρος του ΕΝΦΙΑ, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και κυρί-
ως δεν ήταν ζητήματα των δανειστών αυτά. Είναι θέμα των τραπεζών.

 Για τους πλειστηριασμούς τι στοιχεία υπάρχουν;
Τα στοιχεία έχουν δοθεί όλα στη δημοσιότητα και ξεκινάνε από 1 

Σεπτέμβρη περίπου 15.000 πλειστηριασμοί. Εμείς είχαμε πει σαν λύση 
να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος ευθύνεται κατά έ-
να μεγάλο ποσοστό στη μείωση της κίνησης στην κτηματαγορά κλπ. Ε-
πίσης, ο φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις των ακινήτων, ο οποίος απο-
τελεί ταφόπλακα σήμερα στις συναλλαγές αλλά και στην οικονομία, και 
τρίτον να μειωθούν τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικίας, τουλάχσιτον στο 
50% για να μπορούν να προσαρμοστούν και στα σημερινά δεδομένα 
σύμφωνα και με τα εισοδηματικά κριτήρια του κάθε φορολογούμενου. 

Το airbnb πόσο έχει απασχολήσει την ομοσπονδία σας;
Πολύ και έχει μιλήσει και ο πρόεδρός μας σχετικά με την πλατφόρμα 

airbnb που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει 
ακόμα.

Η εικόνα στην Ημαθία πώς είναι;
Γενικότερα, ακριβαίνουν τα ήδη ακριβά ακίνητα και φθηναίνουν τα 

ήδη φθηνά. Ελάχιστες μειώσεις, δηλαδή. 



Ο Όσιος Θεοφάνης 
ήταν Γιαννιώτης στην 
καταγωγή και έζησε πι-
θανότατα τον 16ο αιώ-
να. Γεννήθηκε πιθανόν 
μεταξύ των ετών 1520-
1530 και νέος έφυγε 
από τα Γιάννενα και 
πήγε στο Άγιο Όρος και 
έγινε μοναχός και ακο-
λούθως χειροτονήθηκε 
διάκονος, ιερέας και τέλος ηγούμενος στη Μονή 
Δοχειαρίου. Από εκεί έφυγε κάι πήγε στην Κων-
σταντινούπολη όπου έψαχνε για τον ανεψιό του ο 
οποίος «θύμα του παιδομαζώματος» βρέθηκε από 
τα Γιάννενα στην Πόλη. Τον βρήκε –άγνωστο πώς 
τον ελευθέρωσε- και επέστρεψε στη Μονή αλλά 
οι μοναχοί φοβούμενοι αντίποινα των Τούρκων 
τον ανάγκασαν να φύγει από το Άγιο Όρος. Έτσι 
ο Θεοφάνης και ο ανιψιός του ήρθαν στη σκήτη 
της Μονής Τιμίου Προδρόμου στα Πιερία όρη πά-
νω από τον Αλιάκμονα. Εκεί ο Όσιος Θεοφάνης 
δημιούργησε νέο μοναστικό κέντρο κτίζοντας και 
περικαλλή ναό προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. 
Παράλληλα ίδρυσε γυναικείο μοναστήρι προς τιμήν 
των Αγίων Αγγέλων κοντά στο χωριό Ασώματα.

Από τη σκήτη Προδρόμου τα βήματα τον ο-
δήγησαν στο Βέρμιο, στην ανατολική πλαγιά του 
ορεινού όγκου «Τούρλια» όπου άρχισε να κτίζει το 
μοναστήρι των Ταξιαρχών, που καταστράφηκε από 
τους Τούρκους το 1811. Στην ίδια θέση σήμερα υ-
πάρχει εξωκλήσι. Το 1822 οι Τούρκοι κατέστρεψαν 
και τη Μονή της Θεοτόκου που είχε ιδρύσει στη 
Σκήτη Προδρόμου.

Ήταν ευσεβής με ισχυρή θέληση και ακατα-
μάχητη δύναμη. Οι Ναουσαίοι με τον ερχομό του 
στην περιοχή τους εκπλήσσονται από την αγιότητα 
και τη διδασκαλία του. Η πίστη τους ενισχύεται και 
μιλούν για θαύματα.

Η παράδοση αναφέρει ότι το μοναστήρι το έκτι-
ζε μόνος του και τα υλικά τα μετέφερε με ένα γαϊ-
δουράκι που είχε φέρει από τη σκήτη Προδρόμου. 
Μια μέρα όμως μία αρκούδα έφαγε το υπομονετικό 
ζώο και ο Θεοφάνης αφού την έπιασε της έβαλε 
σαμάρι και την ανάγκασε να μεταφέρει αυτή τα υ-
λικά. Σύμφωνα με την ίδια παράδοση από τότε δεν 
υπάρχουν αρκούδες στην περιοχή.

Ο Θεοφάνης επίσης έκτισε και το ναό των Τα-
ξιαρχών μέσα στη Νάουσα που καταστράφηκε 

και τα ερείπια του βρίσκονται στα θεμέλια του 
3ου Δημοτικού Σχολείου. Παρακίνησε επίσης τους 
Ναουσαίους να κτίσουν και άλλες εκκλησίες όπως 
της Μεταμόρφωσης, του Αγίου Γεωργίου και του 
Αγίου Δημητρίου οι οποίες όμως καταστράφηκαν 
το 1822.

Ο Άγιος Θεοφάνης δέθηκε πολύ με την πόλη 
της Νάουσας. Αγάπησε τον τόπο και τον βοήθησε. 
Έμεινε σ’ αυτή μέχρι τα βαθιά γεράματα του και 
λίγο πριν από το τέλος του επέστρεψε στη σκήτη 
Προδρόμου. Εκεί κάλεσε τους μοναχούς και τους 
συμβούλεψε.

Πέθανε και τάφηκε στη Μονή Προδρόμου. Αρ-
γότερα το λείψανο του μεταφέρθηκε στη Μονή 
Ταξιαρχών στο Βέρμιο. Από την καταστροφή όμως 
της Μονής το 1811 από τους Τούρκους διασώθηκε 
μόνο η Αγία Κάρα που φυλάγεται στο Ναό της Πα-
ναγίας στη Νάουσα.

Είναι ο πολιούχος Άγιος της Νάουσας και η μνή-
μη του τιμάται πανηγυρικά στις 19 Αυγούστου. Την 
παραμονή γίνεται λιτάνευση της εικόνας του Αγίου 
και ανήμερα της γιορτής πάνδημη αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία.

Με τον Όσιο Θεοφάνη συνδέονται πολλά θαύ-
ματα. Ξεχωρίζει όμως αυτό που συνέβη κατά την 
επιστροφή του από την Κων/λη προς το Άγιον 
Όρος μαζί με τον ανιψιό του. Το πόσιμο νερό του 
πλοίου με το οποίο ταξίδευαν τελείωσε και πλήρω-
μα και επιβάτες κινδύνευαν να πεθάνουν. Ο Θεο-
φάνης προσευχήθηκε και το θαλασσινό νερό στις 
υδαταποθήκες του πλοίου μετατράπηκε σε πόσιμο 
λυτρώνοντας όλους τους επιβαίνοντες. Λίγο αργό-
τερα το καράβι έπεσε σε μεγάλη θαλασσοταραχή 
και κινδύνευε να βυθιστεί. Μετά όμως από προ-
σευχή του Θεοφάνη ο Κύριος ανταποκρίθηκε και 
η θάλασσα γαλήνεψε. Αξίζει επίσης να αναφερθεί 
και το θαύμα που έγινε στο χωριό του Βερμίου το 
Γραμματίκοβο (πιθανόν το σημερινό Γραμματικό) 

στο οποίο ενέσκυψε «πανούκλα» από 
την οποία λυτρώθηκαν οι κάτοικοι της 
περιοχής όταν μετέφεραν την Τίμια Κά-
ρα του Οσίου από τη Νάουσα στο χωριό 
τους.

Για τον Άγιο Θεοφάνη υπάρχει και ει-
δική ακολουθία Εσπερινού και Όρθρου. 
Η πρώτη γνωστή ακολουθία τυπώθηκε 
στη Βενετία το 1764 με έξοδα κάποιου 
ιερομόναχου με το όνομα Πολύκαρπος. 
Το 1883 διορθώθηκε και επανεκδόθηκε 
στη Θεσσαλονίκη από τον Χατζή-Χρι-
στόδουλο Χατζηπέτρου Πετρίδη ενώ το 
1996 ξανατυπώθηκε με τη συνεργασία 
του δασκάλου Σταύρου Γουργουλιάνου 
και της εφημερίδας «Φωνή της Νάου-
σας».

Πηγές:
1. «Όσιος Θεοφάνης» ο νέος πολι-

ούχος της Νάουσας, Γεωργίου Χιονίδη 
περιοδικό «Μακεδονικά 8», Θεσσαλο-
νίκη 1968

2. «Ο πολιούχος της Νάουσας Άγιος 
Θεοφάνης», Εμ. Βαλσαμίδη, περιοδικό 
«Νιάουσα» 1977

3. «Όσιος Θεοφάνης ιδρυτής της 
Μονής Ταξιαρχών και πολιούχος της 
Νάουσας», Μητροπολίτη Παντελεήμονα 
Καλπακίδη, Νάουσα 1998
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ - 

CHARMING     (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 

18.30 Σκηνοθεσία/ Σενάριο: 
ΡΟΣ ΒΕΝΟΚΟΥΡ

Ηθοποιοί: Τ Ι Σ  Φ Ω Ν Ε Σ 
ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ 
ΖΕΡΒΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΙΛΙΑΔΗ, 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΒΑΣΙΑ 
ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ , ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ , ΤΖΙ-
ΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα (Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας η προβολή θα μεταφερθεί 
στην Αίθουσα 1)

Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκρίν – 

The Bookshop
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 21.15 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 

για όλο το πρόγραμμα του Κινηματο-
Θέατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: http://www.
cinestar.gr http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/8/18 - 29/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Τριάδας

Πρόσκληση στη 
γιορτή μπάμιας 2018

Ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγ. Τρι-
άδας σας προ-
σκαλεί στις πο-
λιτιστικές πανη-
γυρικές εκδηλώ-
σεις στην γιορτή 
μπάμιας, που θα 
πραγματοποιη -
θεί στις 28 και 29 
Αυγούστου 2018 
στον προαύλειο 
χώρο του Δημοτι-
κού Σχολείου. Η 
παρουσία σας θα 
μας χαροποιήσει 
ιδιαίτερα.

Με τιμή 
το Δ.Σ.

Του Μάκη Δημητράκη

Με πλήθος κόσμου το έθιμο 
της Λαγγίτας στο Ξηρολίβαδο

Μέσα στο ξέφωτο 
του δάσους των πεύ-
κων και κάτω από το 
ζεστό απογευματινό 
ήλιο του βουνού, τη-
ρήθηκε και φέτος το έ-
θιμο της Λαγγίτας στο 
Ξηρολίβαδο. 

Το απόγευμα της 
Κυριακής στις 19 Αυ-
γούστου πλήθος Ξη-
ρολιβαδιωτών και επι-
σκεπτών του χωριού 
συνέρρευσαν  στα 
πεύκα για να γευτούν 
το παραδοσιακό έδεσμα που ετοίμασαν οι γυναίκες μέλη του Ομίλου αλλά και μια σειρά από γλυκά και κερά-
σματα που συμπλήρωναν την παραδοσιακή γιορτή. 

Μικροί και μεγάλοι έγιναν ακόμη μια φορά κοινωνοί ενός εθίμου που αναβιώνει κάθε χρόνο στο Ξηρολί-
βαδο για να κρατήσει ζωντανή την παράδοση των παππούδων μας. Η γιορτή συνοδεύτηκε και ολοκληρώ-
θηκε με χορό και με τη μουσική επιμέλεια να ανήκει στο χοροδιδάσκαλο του Π.Ο.Ξ. Γιάννη Τσιαμήτρο. Όλοι 
ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 στην πλατεία του χωριού, όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί η τελευταία καλοκαιρινή εκδήλωση του Ομίλου το «Αποχαιρετιστήριο Γλέντι» με τη συμμετοχή 
παραδοσιακής ορχήστρας.  

 Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου 
μέσα σε κλίμα χαράς και κεφιού πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Αυ-
γούστου 2018 ο Καλοκαιρινός Χορός του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ». 
Τα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί σε 
συνδυασμό με το καλό φαγοπότι, γέμισαν 
με γελαστά πρόσωπα το δημοτικό parking 
της Βεργίνας και ο κόσμος γλέντησε μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες!

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βεργίνας κ. Ιωακείμ Στάθης απηύθυνε χαιρετισμό 
προς τους παρευρισκόμενους, ενώ την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Δ.Βέροι-
ας κ. Βοργιαζίδης, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Λαζαρίδης, 
Παπαδόπουλος και Σοφιανίδης, ο πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου κ. Τσαπαρόπουλος, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι κ.κ. Αγγελίνας, Γουλτίδης και Ορφανίδης 
και ο πρόεδρος της Δ.Κ. Βεργίνας κ. Εμμανουηλί-
δης.

Την εξαιρετική δημοσιογραφική του κάλυψη πα-
ρείχε ο Pliroforiodotis Imathias και γι’ αυτό ευχαρι-
στούμε θερμά την Μ. Τριγώνη και τον Αντ. Χατζηκυ-
ριακίδη.

Για άλλη μια χρονιά σημαντική ήταν η συμβολή 
των δεκάδων εθελοντών που έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό με αποτέλεσμα όλοι να διασκεδάσουν με 

την ψυχή τους.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχα-

ριστίες σε όλον τον κόσμο που μας τίμησε ακόμα μία 
φορά με την συμμετοχή του. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στον Δήμο 
Βέροιας, καθώς η φετινή διοργάνωση του χορού 
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξή του. Επίσης, 
ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Παλατιτσιωτών 
και την πρόεδρο κ. Παρχαρίδου για τη συνεργασία. 
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά τον 
Λουκά Δαγδηλέλη, τον Γενικό Συντονιστή του Αγώνα 
Δρόμου των Ανακτόρων, που βρίσκεται πάντα δίπλα 
στο Σύλλογο και στηρίζει με κάθε τρόπο τις δράσεις 
μας. Με αγάπη για τον τόπο μας και τις παραδόσεις 
του, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη 
χρονιά! 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ «ΑΙΓΕΣ»

Ευχαριστίες για τον Καλοκαιρινό χορό 2018



Με συλλυπη-
τήρια στην οικο-
γένεια Λαναρά 
για τον θάνατο 
της Νάντιας Λα-
ναρά, συζύγου 
του μεγάλου δω-
ρητή της πόλης 
Χρ ιστόδουλου 
Λαναρά,  ξεκ ί -
νησε η χθεσινή 
συνεδρίαση του 
δημοτικού συμ-
βουλίου Νάου-
σας. Για οικογέ-
νεια ευεργετών 
στον δήμο Νάου-
σας έκανε λόγο 
ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμ-
βουλίου Γιάννης 
Παρθενόπουλος, 
με τον κ. Καρα-
μπατζό να κάνει 
εκτενή αναφορά στην προσφορά της οικογένειας στα 
χρόνια που ο αείμνηστος Χριστόδουλος Λαναράς ήταν 
στη ζωή (πέθανε το 2005) και στη σύντομη συνεργασία 
μαζί του.

Η συνεδρίαση έγινε απουσία του δημάρχου Νίκου 
Κουτσογιάννη, ο οποίος παραβρέθηκε στην κηδεία της 
εκλιπούσας που έγινε χθες στις 3 το απόγευμα από το 
α΄ νεκροταφείο Αθηνών.

Μεταξύ των θεμάτων, κατά πλειοψηφία πέρασε η 
κατάθεση αιτήματος του Δήμου προς το Δασαρχείο, 
για παραχώρηση  τμήματος του δημοσίου στην κο-
ρυφή του χιονοδρομικού 3-5 Πηγάδια, για χρήση από 
τον δήμο Νάουσας.

Ο κ. Καραμπατζός τόνισε ότι κατά την εκτίμησή του 
οι εκτάσεις είναι του δημοσίου και δεν πρέπει να απε-
μπολούνται δημοτικά κυριαρχικά δικαιώματα, παρά 
ταύτα το ψήφισε.

«Και η γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι δεν είναι δη-
μοτική έκταση» απάντησε η αντιδήμαρχος κ. Τζέπου.

Ο κ. Ρίζος της Κοινωνίας Πολιτών τόνισε ότι υπάρ-
χουν πολλά τα προβλήματα στα 3-5 Πηγάδια και επα-
νέλαβε ότι ο δήμος πρέπει να λειτουργήσει με δικές 
του δυνάμεις, καταψηφίζοντας το θέμα.

Για συνθήκες απώλειας δημοτικής περιουσίας, 
μίλησε ο εκπρόσωπος της ΛΑΣ Λάκης Λακηνάνος, 
καταψηφίζοντας επίσης.

Κλείνοντας το θέμα ο πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου κ. Παρθενόπουλος υπογράμμισε ότι είναι μια 
διαδικασία που πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς και δεν πρέ-
πει να συνδέεται με τον διαγωνισμό.

«Τις εγκρίσεις τις ζητά το δασαρχείο, όχι φυσικά για 
διαγωνισμό, αλλά για την ορθή λειτουργία όλων των εγκα-
ταστάσεων» τόνισε.

Ήταν μια ακόμη θλιβερή 
παράσταση του κ. Τσίπρα. 
Δυστυχώς, ο πρωθυπουρ-
γός εξακολουθεί να εμμέ-
νει στο διχαστικό του λόγο. 
Σκηνοθετεί και πάλι ψεύτι-
κα γεγονότα, όπως έκανε 
το βράδυ της τραγωδίας 
στο Μάτι. Τότε που, σε α-
πευθείας τηλεοπτική μετά-
δοση, ακούγαμε τις διαβε-
βαιώσεις των υπουργών 
του ότι όλα έβαιναν καλώς, 
ενώ την ίδια ώρα δεκάδες 
συνάνθρωποί μας καίγο-
νταν. Γι’ αυτό, σε μια μόνο 
φράση μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί 
του. Οι Έλληνες δεν είναι λωτοφάγοι. Δεν θα 
ξεχάσουμε ποτε.

 Ο Τσίπρας κατέφυγε σε διάφορες ατυχείς 
αναφορές στην Οδύσσεια. Ο συμβολισμός 
της Ιθάκης είναι λάθος: Δεν φτάσαμε στο 
τέρμα της διαδρομής. Από χθες τελείωσε η 
φτηνή χρηματοδότηση της χώρας, αλλά από 
σήμερα έρχονται και νέα σκληρά μέτρα και 
βαριές δεσμεύσεις που έχει υπογράψει ο κ. 
Τσίπρας. Και αυτό συνέβη λόγω του κατα-
στροφικού πρώτου εξαμήνου του 2015 και 
της επιλογής του διαβόητου Γιάνη Βαρουφά-
κη. Έλεγαν ότι θα σκίσουν τα Μνημόνια. Και 
αντ’ αυτού, υπέγραψαν ένα αχρείαστο τρίτο 
μνημόνιο που μας στοίχισε πάνω από 100 
δισ. ευρώ.  Και τώρα προσπαθούν να κρύ-
ψουν ότι αρχίζει και το τέταρτο άτυπο μνη-
μόνιο.  Με λιτότητα διαρκείας, νέες μειώσεις 
συντάξεων, αυξήσεις φόρων και εισφορών, ε-
ξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσματα και πολύ 
αυστηρή επιτήρηση. Σε αυτό άλλωστε οφεί-
λεται και η ανακούφιση κάποιων Ευρωπαίων 
αξιωματούχων, καθώς η Ελλάδα έχει αναλά-
βει και νέες δεσμεύσεις χωρίς όμως να ζητάει 

άλλα δανεικά. Το πρόβλημα 
πλέον είναι μόνον δικό μας 
και όχι δικό τους. Και αυτό 
καμία φιέστα δεν μπορεί να 
το κρύψει.

Αυτή η κυβέρνηση επιμέ-
νει δογματικά στο παράλογο 
μείγμα φόρων και εισφορών 
υπονομεύοντας την οικονο-
μία και το εισόδημα των πο-
λιτών. Αδυνατεί να κάνει τις 
μεταρρυθμίσεις που χρειά-
ζονται για να αποκτήσουμε 
αποτελεσματική δημόσια 
διοίκηση, σύγχρονο κοινω-
νικό κράτος, ανταγωνιστική 

παιδεία και ασφάλεια για όλους τους πολίτες. 
Κανείς δεν πιστεύει ότι η σημερινή κυβέρ-
νηση μπορεί να επιτύχει οτιδήποτε από όλα 
αυτά. Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εξαπάτησαν, δοκι-
μάστηκαν και απέτυχαν. Γι’ αυτό, η πολιτική 
αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Η Ελλάδα δεν 
έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Αξίζουμε καλύτε-
ρα. Ενωμένοι, με αλληλεγγύη, με τη δύναμη 
της αλήθειας και αφήνοντας πίσω τα ψέματα, 
μπορούμε να πάμε επιτέλους την πατρίδα 
μας μπροστά.

 Η Κυβέρνηση καταρρέει και αυτό είναι το 
μόνο σίγουρο. Τώρα που βρίσκονται σε απο-
δρομή και οι καρέκλες τους τρίζουν δεν έχουν  
καμία δυσκολία να πουν ακόμη μεγαλύτερα 
ψέματα. Άλλωστε, ποιος μπορεί να ξεχάσει  
τα ψέματα που είπαν και το πως εξαπάτησαν 
τους Έλληνες για να βρεθούν στην εξουσία. 
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις η μείωσή τους έ-
χει μόνο την υπογραφή του κ. Τσίπρα και του 
κ. Καμμένου. Θυμίζουμε ότι όταν η Νέα Δημο-
κρατία κατέθεσε τη σχετική τροπολογία για τη 
μη μείωση των συντάξεων, οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
την απέρριψαν. Ότι και να πει, ότι και να τά-
ξει, ο κ. Τσιπρας δεν πείθει πια κανέναν. Οι 

εκλογές έρχονται και θα είναι 
αυτές που θα οδηγήσουν στην 
λύτρωση τους πολίτες και θα 
τιμωρήσουν σκληρά τους κυ-
ρίους Τσίπρα και Καμμένο που 
αντί για μια συγγνώμη για τα 
όσα προκάλεσαν στον τόπο ε-
ξακολουθούν να τους θεωρούν 
λωτοφάγους. 

Μετά από όλα αυτά ,και το 
ανερυθρίαστο ξεπούλημα της 
Μακεδονίας μας μένει να φύ-
γουν όσο πιο γρήγορα γίνεται!

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜ.ΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η ΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΖΗΜΑ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
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Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Η 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι 

της Λέσχης όσοι επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος 
στις φετινές περιόδους 
ιαματικών λουτρών να 
δηλώσουν συμμετοχή 
στα γραφεία της Λέσχης 
μας. Β΄ περίοδος 20-27 
Αυγούστου και Γ΄ περίο-
δος 23-30 Σεπτεμβρίου. 
Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στα γραφεία 
μας Ανοίξεως 90. Τηλ.: 
23310 25654 και 6976 
953683.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ του Δημητρίου και της Σοφί-
ας, το γένος Σίμου, που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του 
Αντωνίου και της Παρασκευής, το 

γένος Σιδέρη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτι-
κό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνί-
ου Βέροιας.

Το αίτημα παραχώρησης 
τμήματος του δημοσίου στην κορυφή 

του χιονοδρομικού, στο χθεσινό 
δημοτικό συμβούλιο Νάουσας

-Συλλυπητήρια στην οικογένεια Λαναρά 
για τον θάνατο της Νάντιας Λαναρά

ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας Νέας Δημοκρατίας για  
το αποτυχημένο νέο σενάριο «έξοδος 
από τα μνημόνια»:  «Ο ψεύτης και ο 

κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται»



 Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις «ατμομηχανές» της ελληνικής οικο-
νομίας, ενώ ως η κατεξοχήν οικονομία της τελικής κατανάλωσης, εμφανίζει 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας για το σύνολο της οικονομικής δραστηριό-
τητας. Για την περίοδο 2017-2018 οι κυριότεροι τουριστικοί δείκτες, όπως 
το τουριστικό ισοζύγιο, οι τουριστικές εισπράξεις, οι διανυκτερεύσεις, οι 
αφίξεις κ.λπ., εμφανίζουν εντυπωσιακή μεγέθυνση και τεκμηριώνουν την 
αυξημένη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, λόγω της ιδιαιτερότητας της 
φύσης του ο τουρισμός εμφανίζει σημαντικές διακλαδικές αλληλεπιδράσεις 
«μεταφέροντας» οφέλη σε επιμέρους κλάδους της οικονομικής δραστηρι-
ότητας. Ειδικότερα, το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους κλάδους 
που αναπτύσσει ιστορικά οργανική σύνδεση με την τουριστική δραστηριό-
τητα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, για μια σειρά από λόγους (περιορισμένο 
τουριστικό εισόδημα, κατίσχυση υποδείγματος all inclusive κ.α.), η σύνδε-
ση αυτή παρουσιάζει σημαντικές υστερήσεις που σε μεγάλο βαθμό θολώ-
νουν την άκρως θετική πορεία της τουριστικής δραστηριότητας. Βέβαια, 
η υστέρηση αυτή δεν είναι οριζόντια καθώς σε κάποιους επιμέρους υπο-
κλάδους του λιανικού εμπορίου, όπως τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων 
(super markets), τα καύσιμα και τα έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακός εξοπλι-
σμός, καταγράφεται σημαντική (ποσοστιαία) αύξηση του κύκλου εργασιών 
η οποία αναπόδραστα τροφοδοτείται από τη μεγέθυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας αλλά και από την επέλαση του μοντέλου βραχυχρόνιας μί-
σθωσης (Airbnb). Αναμφίβολα, εναργέστερα συμπεράσματα θα μπορούν 
να εξαχθούν μετά την επερχόμενη λήξη της τουριστικής περιόδου όταν 
και θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για τον τουριστικό σχεδιασμό και τη 
στρατηγική της χώρας, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η συμπίεση που υφίσταται 
η προσφορά σημαντικών δημοσίων-κοινωνικών αγαθών (καθαριότητα, 
κυκλοφορία, διαχείριση νερού κ.α.). Στην προοπτική του διαλόγου αυτού, 
η ΕΣΕΕ παρουσιάζει τόσο την εξέλιξη βασικών τουριστικών δεικτών όσο 
και την συσχέτιση μεταξύ του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο και 
στον τουρισμό επιχειρώντας να «αναδείξει» τη σημασία ενός γενικότερου 
τουριστικού σχεδιασμού που θα αποφέρει σημαντικά διακλαδικά οφέλη και 
θα είναι αναπτυξιακά ισόρροπος.    

Συνοψίζοντας την οικονομική σχέση τουρισμού και εμπορίου, ο Πρόε-
δρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει τα ακόλουθα: 

«...Από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ, διαφαίνεται πως η πλειοψηφία 
των τουριστικών εισπράξεων στη Χώρα μας προέρχεται κατά 29% από 
τους Γερμανούς τουρίστες, με τη συμμετοχή των Βρετανών να είναι επί-
σης σημαντική κατά 16%. Η συμμετοχή των Ρώσων μειώθηκε το 2017 
σε σχέση με το 2016 και αναμένεται να ανακάμψει το 2018. Σε σχέση με 
τις 28,5 εκ. επισκέψεις, η Γερμανία επίσης καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

καθώς κατέχει το 26% του συνόλου των επισκέψεων, ενώ η Βρετανία 
έρχεται εκ νέου δεύτερη με ποσοστό 15%. Σημαντική είναι η παρουσία 
των Ολλανδών η οποία μεγεθύνεται σημαντικά. Αναφορικά με τις διανυ-
κτερεύσεις ξανά οι Γερμανοί βρίσκονται στην πρώτη θέση καλύπτοντας 
το 27% του συνόλου, ενώ οι Βρετανοί καταγράφουν το 15% του συνόλου. 
Οι διανυκτερεύσεις των Ολλανδών παρουσιάζουν σημαντική μεγέθυνση 
στο 13%, ενώ και των Γάλλων παρουσιάζουν ικανοποιητική αύξηση 7% 
τα τελευταία δύο χρόνια. Από την άλλη, η κατανομή της δαπάνης ανά 
επισκέπτη παρουσιάζει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά με την υψη-
λότερη δαπάνη ανά επισκέπτη να καταγράφουν οι Ελβετοί με 843 ευρώ 
και δευτερευόντως οι Ρώσοι με 802 ευρώ. Η χαμηλότερη μέση δαπάνη 
ανά ταξιδιώτη καταγράφεται από τους Ιταλούς με 560 ευρώ, ενώ η δαπάνη 
των Ολλανδών μεγεθύνεται σημαντικά σε σχέση με πέρυσι καθώς πα-
ρουσιάζεται αυξημένη κατά 15% περίπου. Την υψηλότερη μέση διάρκεια 
παραμονής με 10 ημέρες καταγράφουν οι Ρώσοι, ενώ σημαντική είναι η 
διάρκεια που καταγράφουν τόσο οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, όσο και οι 
Βέλγοι με 9 ημέρες.

Η Ελλάδα είναι φέτος η 7η χώρα στις προτιμήσεις των τουριστών από 
Η.Π.Α.  καταγράφοντας φέτος αύξηση  74%.

Αναμένουμε τα φετινά στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε να προσ-
διορίσουμε το ποσοστό των τουριστικών εσόδων που διοχετεύεται στα 
εμπορικά καταστήματα των τοπικών αγορών. Σύμφωνα με τους ξενοδό-
χους, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό από 
τα 14,6 δις ευρώ των συνολικών τουριστικών εσόδων. Στον αντίποδα, το 

καλύτερο τουριστικό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και μάλιστα 
σε περίοδο εκπτώσεων, ο συνολικός τζίρος του λιανικού 
εμπορίου μετά βίας ξεπερνά τα 6 δις ευρώ τα τελευταία 
τρία χρόνια, παρά την κατακόρυφη αύξηση των τουριστικών 
μεγεθών. Αυξημένη κίνηση παρατηρούμε μόνο στα σούπερ 
μάρκετ και εν γένει στα καταστήματα τροφίμων, πάνω από 
2%, λόγω της αύξησης σε 4.000 των ακινήτων  «airbnb». 
Γενικά, η λεγόμενη «εισαγόμενη κατανάλωση» δεν θεωρείται 
ικανοποιητική, αφού οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέ-
πτονται τη Χώρα μας είναι μέσου και χαμηλού εισοδήματος, 
ενώ η πλειοψηφία των επισκεπτών φαίνεται να επιλέγει την 
Ελλάδα ως «φθηνό» τουριστικό προορισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ο Δείκτης 
Κύκλου Εργασιών του Εμπορίου υπολείπεται κατά πολύ 
από τον ΔΚΕ του Τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι τα ετήσια 
έσοδα από τον εσωτερικό τουρισμό από το 70% συρρικνώ-
θηκαν στο 5% και οι διανυκτερεύσεις από 7,5 εκ. σε 5 εκ., οι 
Έλληνες είναι ο βασικός  αιμοδότης του τουρισμού όλο το 
έτος με έσοδα 2 δις ευρώ.

Εάν μάλιστα υπήρχε δείκτης ποιότητας τουριστών, κατά 
την άποψή μου, ακόμα και με την παρούσα οικονομική μας 
κατάσταση, την πρωτιά θα κατείχαν οι Έλληνες...»
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 

10.00-12.00 και 16.00-18.00. 
 τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέ-

μπτη 23 Αυγούστου 2018 
στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ευθυμία 
Εμμ. Καρανάτσιου σε ηλι-
κία 92 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέ-

μπτη 23 Αυγούστου 2018 
στις 12.00 μ. από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στον Αγ. Γεώργιο Δοβρά 
Ημαθίας η Όλγα Παπαδο-
πούλου σε ηλικία 93 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

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.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 

Αυγούστου 2018 στον Ιερό 
Ναό της Μητρόπολης (Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου  
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΠΑΡΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

του Χαριλάου

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 εγγόνια, Το δισέγγονο,
Τα αδέρφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ Στάσου μύγδαλα 

(Μητροπόλεως 12)

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   στους εξής προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

 ΙΝΕΜΥ και ΕΣΕΕ για την τουριστική κίνηση 
και τις επιπτώσεις της στο εμπόριο
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Ολοκληρωμένη πρόταση 
στην εκπαίδευση και τη 

δημιουργική απασχόληση
-Ποια Τμήματα θα λειτουργήσουν για  το σχολικό έτος 2018-2019

Από τις 27 Αυγούστου αρχίζουν οι εγγραφές 
και επανεγγραφές στα τμήματα της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέ-
ροιας.  

Μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα που ταιριάζει 
σε σας ή στα παιδιά σας και να περάσετε δημι-
ουργικά τις ελεύθερες ώρες σας, στην Αντωνιά-
δεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.  

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το εκπαι-
δευτικό έτος 2018-2019 είναι, το Δημοτικό Ωδείο 
Βέροιας, η Σχολή Χορού, το τμήμα Λαογραφίας 
και τμήματα Εικαστικών.  Στελεχώνονται από 
πτυχιούχους και διπλωματούχους καθηγητές με 
εμπειρία στην παιδαγωγική. 

Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμε-
τέχουν στις εκδηλώσεις των τμημάτων τους αλλά 
και να παρακολουθούν σεμινάρια σ’ όλη τη διάρ-
κεια του εκπαιδευτικού έτους.  

 ΜΟΥΣΙΚΗ 
Μουσικοκινητική Αγωγή για ηλικίες 2-5 ετών. 
Μουσική προπαιδεία, για ηλικίες 5-7 ετών. 
Οργανική μουσική από 7 ετών (Πιάνο, Κιθάρα, 

Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τού-
μπα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Ακορντεόν, 
Μπουζούκι, Ηλεκτρική Κιθάρα, Αρμόνιο, Ντραμς) 

Μονωδία, Βυζαντινή Μουσική και Ανώτερα 
Θεωρητικά. 

Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή υπο-
ψηφίων στα τμήματα Μουσικολογίας. 

Τμήμα Παιδική Χορωδίας για ηλικίες  5-12  και 
Μικτή Χορωδία Ενηλίκων.

Φιλαρμονική Δήμου Βέροιας
Φιλαρμονική Μακροχωρίου.  
ΧΟΡΟΣ 
Ρυθμική Αγωγή για ηλικίες από 4 ετών 
Μπαλέτο για παιδιά 8 έως 12 ετών 
Σύγχρονος Χορός για παιδιά 13 ετών αλλά και 

τμήματα ενηλίκων  
Τμήμα Λάτιν, Ευρωπαϊκών και Λαϊκών Ελληνικών Χορών 

για παιδιά από 8 ετών αλλά και τμήματα ενηλίκων. 
Tμήμα Hip – Hop και RnB για παιδιά από 10 ετών και 

τμήμα εφήβων- ενηλίκων. 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
Τμήματα Παραδοσιακών χορών από 5 ετών, τμήματα 

εφήβων και ενηλίκων. 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Τμήματα Ζωγραφικής για παιδιά από 5 ετών, τμήμα εφή-

βων, ενηλίκων και προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετά-
σεις στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Τμήμα Κοσμήματος (αργυροχοϊα) 
Τμήμα Εικαστικού Κοσμήματος (παιδικό τμήμα από 10 

ετών και ενηλίκων) 

Τμήμα Κατασκευών διακοσμητικών και χρηστικών αντι-
κειμένων για παιδιά από 10 ετών, τμήμα εφήβων- ενηλίκων.  

Τμήμα Φωτογραφίας 
Η Γραμματεία λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου 

και Π. Μελά (3ος όροφος) και τηλεφωνικά μπορείτε να ενη-
μερωθείτε στο τηλέφωνο  23310 78100.   Μέρες και ώρες 
λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-3.00 και το από-
γευμα 5.30-8.30. Το Σάββατο 9.00-2.00.  Ενημερωθείτε και 
για τις εκπτώσεις 20% που ισχύουν στην περίπτωση εφ΄ 
άπαξ πληρωμής των διδάκτρων, από 5% έως 10% στην πε-
ρίπτωση που μαθητές θα παρακολουθήσουν δύο ή και πε-
ρισσότερα τμήματα και οικογένειες που δύο ή περισσότερα 
μέλη της θα παρακολουθήσουν μαθήματα της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, και 
άλλες εκπτώσεις. 

Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Το παραμύθι 
(αυτή τη φορά) 
έχει…. «δράκο»

Από τη Ν.Ε. Ημαθίας του Κινήματος Αλλαγής, γνωστοποιούνται τα εξής:    
Αδιόρθωτοι και ανίκανοι οι προσωρινοί διαχειριστές της κυβερνητικής εξουσίας επιχει-

ρούν για ακόμη μια φορά να κοροϊδέψουν την ελληνική κοινωνία. Αυτή τη φορά όμως το 
παραμύθι τους έχει «δράκο» και αυτό το γνωρίζουν καλά οι πολίτες που βιώνουν καθη-
μερινά την άθλια πραγματικότητα της «περήφανης διαπραγμάτευσης» και του άχρηστου 
3ου Μνημονίου, που μας επιβλήθηκε επειδή ο κ. Τσίπρας είχε «αυταπάτες».

    Σήμερα επιχαίρουν για την…έξοδο από το Μνημόνιο που αυτοί υπέγραψαν, υπο-
θηκεύοντας το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και επιβαρύνοντας την ελληνική οικονο-
μία (και κοινωνία) με δεκάδες δις ευρώ.

    Η πρόσκαιρη επικράτηση του εθνικολαϊκισμού στη χώρα στηρίχθηκε στη δημαγω-
γία και στο λαϊκισμό, στο ψέμα και στην εξαπάτηση.

    Με αυτά τα «όπλα» θα προσπαθήσουν και πάλι να διατηρήσουν τις θέσεις τους, 
αντί να ζητήσουν ένα συγγνώμη για τα χαμένα χρόνια. Κάνουν και πάλι το μόνο που 
ξέρουν, παράγουν (επικοινωνιακό) θόρυβο για τα δήθεν επιτεύγματα τους, επιβεβαιώνο-
ντας ότι οι άδειοι τενεκέδες κάνουν φασαρία και όχι οι γεμάτοι.

    Η ζημιά όμως που προκλήθηκε στη χώρα, αυτή τη περίοδο, είναι ανυπολόγιστη και 
θα τη βιώνουμε όλοι μας για πολλά χρόνια.

    Πολύ περισσότερο γιατί πρόκειται για μια ζημιά που έγινε στη συνείδηση των α-
πλών ανθρώπων που πίστεψαν στα….ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της «πρώτης φορά 
Αριστερά». Μια «αριστερά» που κυβερνά σε αγαστή συνεργασία με ένα ακροδεξιό μόρ-
φωμα, υποπροϊόν της συγκυρίας, με μισαλλοδοξία και διχαστικές λογικές.

    Τώρα όμως είναι η ώρα να κάνουμε ένα πραγματικό απολογισμό αυτής της περιό-
δου και να αναδείξουμε τις πραγματικές διαστάσεις της. Να κατανοήσουμε επιτέλους το 
μέγεθος της ευθύνης μιας μεγάλης μερίδας του πολιτικού προσωπικού της χώρας που 
είτε με τα «Ζάππεια» είτε με το «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη» προσπάθησαν -και πέτυ-
χαν- να υφαρπάξουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, δίνοντας (εν γνώσει τους) ψεύτικες 
ελπίδες για….εύκολους δρόμους.

    Η χώρα μας έχει σήμερα μόνο μια προοπτική. Να επικρατήσουν οι δυνάμεις της 
λογικής, της  σοβαρότητας και της δημιουργίας. Να ηττηθούν οι δυνάμεις του εθνικολαϊκι-
σμού, της μετριότητας και της αποτυχίας.

    Η χώρα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανοίξει μια νέα σελίδα στον τόπο. Το 
«Κίνημα Αλλαγής» θα δώσει τη μάχη με όλους εκείνους που πραγματικά επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια.

    Και τέλος για αυτούς που καπηλεύτηκαν το όνομα της Αριστεράς αναδεικνυόμενοι 
ως οι καλύτεροι υπηρέτες του ευρωπαϊκού συντηρητικού ιερατείου, τους αρμόζει μια  
παραλλαγμένη φράση του μεγάλου ποιητή: «Αποχαιρέτα την Αριστερά που ξεφτέλισες».

 Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ Ημαθίας

Συγκροτήθηκε η Συντονιστική Γραμματεία 
του «Κινήματος Αλλαγής» Δήμου Βέροιας

-Συντονιστής ο  Σάκης Κοσμίδης
Συγκροτήθηκε την Τρίτη  21 Αυγούστου 2018  μετά 

από διαβούλευση και εσωτερική εκλογή των μελών της, 
η Συντονιστική Γραμματεία του Κινήματος Αλλαγής Δή-
μου Βέροιας.

Η σύνθεση της Τοπικής Οργάνωσης έχει ως εξής: 
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
• ΑΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΔΟΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ: ΤΣΟΥΛΦΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΖΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: ΚΑΖΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ: ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Δύο μήνες απομένουν για την έναρ-
ξη του 9ου Ευρωπαϊκού Κυπέλλου
TAEKWON-DOτοοποίοθαδιεξαχθείαπό
25έως28ΟκτωβρίουστηνπόληSibiuτης
Ρουμανίας. Το ενδιαφέρον για την διορ-
γάνωση είναι μεγάλο αφού μέχρι σήμερα
έχουν ήδη δηλωθεί σχεδόν 400 αθλητές
από17Ευρωπαϊκέςχώρες.

ΟΑθλητικός Σύλλογος «Τέτραθλον»
Νάουσας θα δώσει για μια ακόμα χρονιά
το παρόν στην δεύτερη μεγαλύτερη Ευ-
ρωπαϊκή διοργάνωση, με πέντε αθλητές
τουναστελεχώνουν τηνΕλληνικήΟμάδα.
Δίπλασεαθλητέςπου έχουνσυμμετάσχει
σεπροηγούμεναΕυρωπαϊκάΚύπελλακα-
τακτώντας μετάλλια όπως οΠλουμπίδης
Βασίλειος (Samokov Βουλγαρίας 2013)
καιηΔημητριάδουΝένα (LublinΠολωνίας
2017), γιαπρώτηφοράσε τέτοιο επίπεδο
θαδώσουντονδικό τουςαγώναοιΛογγι-
νίδηςΓρηγόριος,ΚαρυπίδουΒαρβάρακαι
ΠαπαντωνίουΔημήτριος,όλοιτουςμεόνει-
ρακαιφιλοδοξίεςγιαανάλογεςεπιτυχίες.

ΣτηνΕλληνικήαποστολήσυμμετέχειως
προπονητήςοΕκπαιδευτής τουΣυλλόγου
ΔημητριάδηςΠαναγιώτης5DAN,οοποίος
μέσαστους θερινούς μήνεςπουπροηγή-
θηκαν, έδωσεστουςαθλητές του τις απα-
ραίτητες βάσεις για το κυρίωςστάδιο της
προετοιμασίαςπουθαξεκινήσειστιςαρχές
Σεπτεμβρίου.

CMYK
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Την Τρίτη 21 Αυγούστου συνε-
δρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 

Ομοσπονδίας παρουσία του ανεξάρτη-
του εμπειρογνώμονα των FIFA / UEFA 
κ. Petr Fousek και μεταξύ άλλων απο-
φάσισε την σύναψη και ανανέωση 
των συμβάσεων των ομοσπονδιακών 
προπονητών. Ως γυμναστής στην 
Εθνική Νέων στο πλευρό του Γιάννη 
Γκούμα, προσελήφθη ο «δικός» μας 
Νίκος Καρύδας, ο οποίος θα είναι μια 
σημαντική προσθήκη στο προπονη-
τικό τιμ, γνωστός για την εξαιρετική 

δουλειά και την μεγάλη εμπειρία του, 
αφού έχει θητεύσει σε ΑΕΚ, Ολυμπι-
ακό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Άρη, Βέροια και 
σε ομάδες της Ουκρανίας, Ρουμανίας 
και Σαουδικής Αραβίας.

ΉδηοΝίκοςΚαρύδας έχει ενημερωθεί από την
Ομοσπονδίαότιαπότις5-9Σεπτεμβρίουθαμεταβεί
μετηνΕθνικήΟμάδαστηνΦινλανδίαγιανασυμμε-
τέχουνσεδιεθνέςτουρνουά.Ηεπιλογήτουαπότην
Ομοσπονδίααποτελείαναγνώρισηκαι επισφράγιση
τουπλούσιουβιογραφικούτου,ενώόπωςγνωρίζου-
με ήτανπροσωπικός στόχος του η συνεργασία με
τηνΕθνικήΟμάδα.

Να ευχηθούμεστοΝίκο ολόψυχα καλή επιτυχία
καιμεταεθνικάχρώματα!

Ο Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ, 
ανακοινώνει 
την έναρξη λει-

τουργίας των τμημάτων 
υποδομής με δυο τμή-
ματα, κ16 (γεν. 2003-
2004) και κ14 (γεν. 
2005-2006), τα οποία 
θα ξεκινήσουν από 
φέτος τις δραστηριότη-
τες τους. 

Επικεφαλής του προπονητι-
κού teamθα είναι οΑναστάσιος
Ανθυμιάδης,κάτοχοςδιπλώματος
UEFAB, ο οποίος τα τελευταία
τρία χρονια εργαζότανωςπρώ-
τοςπροπονητήςτηςκ15τουΠΑΣ
Γιάννενα.

Η δημιουργία των τμημάτων
υποδομής αποτελεί για την νέα
διοίκηση τον θεμέλιο λίθοπάνω
στονοποίοθαχτιστείτομέλλοντηςΒασίλισσαςτου
Βορρά.Αναλογιζόμενοι την ευθύνη του εγχειρήμα-
τος,θαδουλέψουμεμεμεθοδικότηταώστεναπετύ-
χουμετονστόχομας.

Όσαπαιδιάεπιθυμούννασυμμετέχουνστατμή-
ματα υποδομώνπαρακαλούμε να επικοινωνήσουν
στο τηλέφωνο 6944915703 ή με αλληλογραφία
στοtasosanthimiadis@hotmail.com

Αναβολήφιλικούαγώνα
Τοπρογραμματισμένο για χθες φιλικόπαιχνίδι

της ομάδαςμαςμε την Γαλατηνήαναβάλεται λόγω
αδυναμίας της αντίπαλου ομάδας. Γίνεταιπροσπά-
θεια ανεύρεσης νέου αντιπάλου και εφόσον δεν
κατέστη αυτό δυνατό, θαπραγματοποιηθεί οικογε-
νειακόδίτερμα.

Εκτουγραφέιουτύπου

OΝίκοςΚαρύδαςγυμναστής
στηνΕθνικήΝέων

Ο Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ ανακοίνωνει την έναρξη 
λειτουργίας τμημάτων υποδομής

με δυο τμήματα Κ16 & Κ14

Άλλο ένα παραδοσιακό 
ντέρμπι στο Σέλι τελείω-
σε ομαλά με νικητές τους 

Ναπαρτιάνους, οι οποίοι παρα-
τάχθηκαν με νεανικό σχήμα 
παραβιάζοντας την συμφωνία 
του Μπέϊκου για το όριο ηλικί-
ας. Κατάφεραν έτσι να προη-
γηθούν 3-0 στο ημίχρονο. Στην 
επανάληψη το παιχνίδι ισορρό-
πησε με την προσθήκη νεαρών 
και από την πλευρά των Μαρου-
σιάνων, πίεσαν την αντίπαλη 
άμυνα δεν κατάφεραν όμως να 
γυρίσουν το παιχνίδι, το οποίο 
διηύθυνε με μαεστρία ο διαιτη-
τής του αγώνα Τόπης παρά τα 
δύσκολα μαρκαρίσματα και τις 
διαμαρτυρίες των παικτών.

ΣημαντικήηπροσφοράτουΠ.Τ.Ο.Σ.και
τουπροέδρουτηςΚαντζίκηΔημήτρηπουμε
προσωπική εργασίασυνέβαλεστηνωραία εικόνα
του γηπέδου και στην εύηχηατμόσφαιρα της εκ-
δήλωσης. Ικανοποιητική ηπαρουσία του κόσμου
πουκατέκλυσετουςθάμνουςκαιταπουρνάριατης
γύρωπεριοχήςκαι έδωσεάλλο τόνοστηναναμέ-
τρηση.

Τέλος εποχής λοιπόν για την παλιά φουρνιά
τωνδύοπαρατάξεων,οιοποίοι«κάηκαν»κατάτην
προετοιμασία.Τηνσκυτάληαναλαμβάνουνπλέον
οινεότεροι(μετηνβοήθειατωνπαλιώνελπίζουμε
σεόλεςτιςεκδηλώσεις)πουανανέωσαντοραντε-
βού τουςγια τουχρόνου τηςΠαναγίαςμεπολλές
εκπλήξεις.

ΣτοΣέλιστομεγάλοντέρμπι
ΝΑΠΑΡΤΙΑΝΟΙ-ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΟΙ4-1Με5αθλητέςστοΕυρωπαϊκό

κύπελλοο«Τέτραθλον»Νάουσας



Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο  
18 & την Κυριακή 19 Αυγού-
στου το ορεινό αγωνιστικό διή-

μερο Seli mountain running.

Μεβοηθότιςτέλειεςκαιρικέςσυνθήκεςηδιοργά-
νωσηολοκληρώθηκεμεαπόλυτη επιτυχία , αφήνο-
νταςπίσωτηςτιςκαλύτερεςεντυπώσειςσεδρομείς
καιεπισκέπτες.

Με500συνολικάδρομείςσεόλατααγωνίσματα,
οι διοργανωτές έβαλαν τηνσφραγίδα τους για την
συνέχισηαυτούτουδιήμερουeventκαιγιατηνεπό-
μενηχρονιά.

Ο Σύλλογος δρομέωνΒέροιας εκτός από συν-
διοργανωτής  ήτανπαρόν και αγωνιστικάσυμμετά-
σχοντεςμεένασύνολο25δρομέων,καταφέρνοντας
να κερδίσει και τοπρώτοομαδικόστοναγώνα των
23χλμανάμεσασεπολύ δυνατές ομάδες.  Επίσης
10 δρομείς τουΣ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣσυμμετείχανστον α-
γώναVerticalτουΣαββάτουκαι5στα5,5χλμ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου
δρομέωνΒέροιαςστα23χλμ

7ΚΑΝΤΖΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
17ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
20ΒΕΡΓΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΛΑΜΠΡΟΣ
30ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
48ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣΙΩΆΝΝΗΣ
49ΤΖΙΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

55ΛΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
54ΠΑΠΑΝΩΤΑΣΝΙΚΟΣ
56ΒΡΑΚΑΣΘΟΔΩΡΗΣ
72ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣ
87ΜΑΡΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
117ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΕΤΙΟΣ
121ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
127ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
132ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗ
148ΤΖΙΜΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
151ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
159ΜΟΥΣΕΝΑΣΓΡΗΓΟΡΗΣ
162ΧΑΣΙΟΥΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣ
165ΠΥΛΩΡΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
175ΣΑΜΑΡΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ
195ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥΑΝΝΑ
197ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣ
210ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου
δρομέωνΒέροιαςστοVertical

3ΚΑΝΤΖΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
9ΤΖΙΩΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13ΔΟΜΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
14ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣΜΑΝΟΣ
12ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19ΤΖΙΜΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17ΧΑΣΙΟΥΡΑΣΓΙΑΝΝΗΣ
18ΚΑΚΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
3ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥΑΝΝΑ
20ΠΥΛΩΡΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ

CMYK
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Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι 
να σας παρουσιάσουμε την 
πρώτη...φουρνιά των χορηγών 

της φετινής προσπάθειας των Αετών 

Βέροιας στην Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Τολιγότεροπουμπορούμενασαςπούμεείναι
έναΜΕΓΑΛΟΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Υγείασεόλουςκαιπολλέςεπιχειρηματικέςεπι-
τυχίες!

Αποτελέσματα του Συλλόγου δρομέων Βέροιας 
από την διοργάνωση Seli mountain running

ΤοπρώτοgroupχορηγώντωνΑετών
Βέροιαςγιατηνπερίοδο2018-19

Ξεκινάει την Δευτέρα 27 Αυγούστου
η ομάδα Βόλεϊ του Ποσειδώνα

ΟΠοσειδώναςΒέροιας-βόλεϊκοριτσιών-ανακοινώνειότιγιατααγωνιστικάτμήματαξεκινάειηνέαπερί-
οδος2018-2019.

Παρακαλούνται οι αθλήτριες τουσυλλόγου των τμημάτων των κορασίδων και γυναικών ναπαρουσια-
στούντηνΔευτέρα27Αυγούστου2018καιώρα18:30στοΔΑΚΜακροχωρίου.

Οσύλλογοςεύχεταιστακορίτσιατουκαλήνέασχολικήχρονιάμεαθλητικέςκαιμαθητικέςεπιτυχίες.

ΟΓιώργος
Τσικίναςέγινε
μπαμπάς!

OΓιώργοςΤσικίνας, προπονητής
της γυναικείας ομάδας χάντμπολ του
ΦιλίππουΒέροιαςαπόπροχθέςείναι
ένας περήφανος μπαμπάς, αφού η
σύζυγός τουΛίναΜέλλιου, δικηγό-
ρος,τηνΔευτέρα20Αυγούστουέφερε
στονκόσμοέναυγιέστατοαγοράκι!

Ο «ΛΑΟΣ» εύχεται στους νέους
γονείςνατουςζήσεικαιναείναιυγιές
καιτυχερόστηζωήτου!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό20-8-2018 μέχρι26-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική, 23310199,2331068.400 
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

Για την Παρασκευή 24 
Αυγούστου αναβλήθηκε 
η συνεδρίαση της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ 
όπου ανάμεσα σε άλλα θέματα 
θα καταρτιστούν και οι όμιλοι 
της Γ’ Εθνικής. μΤην προσεχή 
Παρασκευή θα γνωρίζουν ο 
ΠΣ Βέροια. veriafc.και η Νίκη 
Αγκαθιάς τον όμιλο (σίγουρα 
ο 2ος ) αλλά και τους αντιπά-
λους.

Έτσι,πιοσυγκεκριμένα, o όμιλοςπου
θα λάβουνμέροςηΒΕΡΟΙΑκαι ηΑΓΚΑ-
ΘΙΑθααποτελείταιαπότουςεξής:

15ομάδες,όπουηΗμαθίαθαέχειμό-

λιςδύο.Τιςπερισσότερες,πέντετοναριθ-
μόθαέχειοΝομόςΘεσσαλονίκης,τρειςη
Πέλλα,δύοηΠιερίακαιαπόμίαομάδαοι
ΝομοίΚιλκίςκαιΧαλκιδικής.

Γ΄ΕΘΝΙΚΗΟΙΟΜΙΛΟΙΤΟΥΒΟΡΡΑ
ΑναλυτικάοιόμιλοιτουΒορρά:
2οςΟΜΙΛΟΣ

ΗΜΑΘΙΑ
1.ΒΕΡΟΙΑ
2.ΑΓΚΑΘΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣΕΥΟΣΜΟΥ
4.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
5.ΛΑΓΚΑΔΑΣ
6.Κουφαλια
7.Κυμινα

ΠΕΛΛΑ
8.ΑΡΙΔΑΙΑ
9.ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
10.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΙΛΚΙΣ
11.ΑλέξανδροςΚιλκίς

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
12.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
13.Τρίγλια

ΠΙΕΡΙΑ
14.Νεοκαισάρεια
15.ΠΙΕΡΙΚΟΣ

Γ΄Εθνική
Την Παρασκευή θα 

ανακοινωθούν οι όμιλοι και οι 
ομάδες που θα συμμετάσχουν

Φαρμακεία
Πέμπτη

23-8-2018
13:30-17:30 ΖΑ-

ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2623310-
24123

21:00-08:00ΚΑΡΑ-
ΚΟΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΙ-
ΕΡΙΩΝ3123310-26914

Ξεκίνησεη
προετοιμασίαστοΔΑΚ
«Δ.Βικέλας»γιατα
κορίτσιατουΦιλίππου

ΣεφουλπροετοιμασίαηγυναικείαομάδαχάντμπολτουΦι-
λίππουΒέροιαςστοντομέατηςφυσικήςκατάστασηςστοταρτάν
στοΔΑΚ«Δ.Βικέλας».

ΚάτωαπότιςοδηγίεςτουπροπονητούτηςομάδαςΓιώργου
Τσικίνα οιπαίκτριες εφαρμόζουν τοπρόγραμμαώστε να είναι
πανέτοιμεςμετηνέναρξητουνέουπρωταθλήματος.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2διαμερίσμα-
τα,ισόγειοκαι1οςόροφος,
από70τ.μ.και80τ.μ.,με
αυλήκαι ταδύομαζί,κα-
λοριφέρι,σκεπή,σεκαλή
κατάστασηκαιτιμήευκαιρί-
ας58.000ευρώκαιταδύο
μαζί.Τηλ.:6974058284&
6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,

1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,που να χρίζει
ανακαίνισημέχρι 40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC,περι-
φραγμένοκαιπολλάέξ-
τρα.Τιμή38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000ευρώ.Τηλ.:6945

122583Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙαπό ιδιώτη

καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμε-
λητήριο,μεπατάρι30τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση και
θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6936
870915.
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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.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
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-
πιχείρησηFast-
Food επί της
οδού Εληάς σε
τ ιμή ευκαιρ ί -
ας. Τηλ.: 6945
013461.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι
οικόπεδο 744
τ.μ. στηΒέροια
γωνιακό. Χτίζει
890 τ.μ. Τηλ.:
2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

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



12 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρη-
ση κερδοφόρα λόγω
σύνταξηςσεκαλή τμή.
Κάθε έλεγχος δεκτός.
Μεσιτικό ΣΤΟΧΟΣ.
Τηλ.: 23310 68080 &
6973735020.

ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται
επιχείρηση γυμναστή-
ριο στη Βέροια, πλή-
ρως εξοπλισμένο, εν
ενεργεία. Τηλ.: 6976
057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
3.500τ.μ.μεελιέςστον
κόμβο Βέροιας. Τιμή
11.500ευρώ.Τηλ.:6934
888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10,5στρ.,στοΛουτρό
Ημαθίας,ποτιστικό,σε
καλή τιμή. Τηλ.: 6974
525454.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοι-

κιάζεταιγκαρσονιέρα1ος
όροφος, ανακαινισμέ-
νο,μεθέα.Τηλ.:23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδια-
μέρισμασειδιόκτητηοι-
κοδομή,Άρεως11,στη
Βέροιαστον3οόροφο.
Τρίαδωμάτια,σαλοκου-
ζίνα,μεγάλαμπαλκόνια
με θέα, θερμοηχομο-
νωτικά κουφώματα,α-
σανσέρ, θέρμανση με
ογκομέτρηση (χαμηλό
κόστος), θέση στάθ-
μευσης αυτοκινήτου
στηνπιλοτή.Τηλ.:6985
013342ή2331073935
-6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμπερές οροφοδιαμέ-
ρισμα2ουορόφουστη
Θεσ/νίκηεπίτηςοδούΠ.
Καραμανλή,200μ.από
τοΙπποκράτειο,120τ.μ.,
αποτελούμενοαπότρία
υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο&W.C.
Ιδανικό για φοιτητές.
Τηλ.:6936585843.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πω-
λείται αγροτεμάχιο
με δέντρα 7 ετών
πυκνής φύτευσης
στην Παλιά Λυκο-
γιάννη. Τηλ.: 6944
693222κ.Άγγελος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. καθ.στον2 ο όροφο.Αποτελείται
απόΣαλονοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα
Ξύλινα,ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελ-
κυστήρα,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:
180€.Από1/8/2018διαθέσιμη.

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.23486ΚΕΝΤΡΟ ,στηνΑνοίξεως
κοντά,γκαρσονιέρα44τ.μ.,καθ.κατασκευή
80,1υ/δ,3οςόροφος,κέντροαπόκεντρο,
ατομικήθέρμανσημεδύοκλιματιστικά,συν-
θετικάκουφώματακαινούργιαμεδιπλάτζά-
μια,σεπολύκαλήτιμή,ενοίκιο180€.

Κωδ.13089Γκαρ/ραστοΦιλίππειοκοντά
με1δσκλ,2οςορ.μεασανσέρ,κομπλέεπι-
πλωμένη45τ.μ.σεκαλήκατάσταση,μεθωρα-
κισμένηπόρταεισόδουκαιηλιακόθερμοσίφωνα
,καθώςκαιπάρκινγκστηνπυλωτή,θέρμανση
ατομικήμεκλιματιστικό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23700 -ΒέροιαΕργοχώριΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.
ημιώροφος υπερυψωμένος.Αποτελείται
από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλονοκουζίνα και
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηαυτόνομη -πετρελαίου,
απεριόριστηθέα,κουφώματασυνθετικάμε
διπλάτζάμιακαιαποθήκη.Τιμή:180€.

Κωδ.24084ΩΡΟΛΟΙ, επιπλωμένημε-
ρικώςγκαρσονιέρα51τ.μ.,κατασκευή1995,
1υ/δ,2οςόροφος,άψογασυντηρημένη,η
ευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη,καινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
καλόγουστη , ενιαίοςχώροςσαλοκουζίνα ,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές, έχει
τέντες,μεκλιματιστικόεπίσηςκαιμίαντου-
λάπα,έχειανοιχτόparking,μίσθωμα180€.

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:23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω,Κήπο
ωραίοκαιΤζάκι,με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.Από1/8/18ελεύθερη.

Κωδ.24132ΑΚΡΟΠΟΛΗ,Διαμέρισμα
85 τ.μ., κατασκευή 2009, 2 υ/δ, 3 ος ό-
ροφος, η θέα τουμοναδική,σεπερίοπτη
θέση,μεθωρακισμένηπόρτακαιμεμπάνιο
κόσμημα,συνθετικά κουφώματαμεδιπλά
τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρη-
τές,θωρακισμένηπόρτα, έχει κλειστόατο-
μικόπάρκινγκ32τ.μ.,καιμίααποθήκηστο
υπόγειο,όχισεκατοικίδια,ενοίκιο260€.Θα
είναιελεύθεροαπό10/8/2018.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

γιανούςΒέροιας 116 τ.μ. κομπλέ ανακαι-
νισμένημεαυλήκαικήπομε3δσκλκαιμε
τζάκι ενεργειακό ,μεηλιακόθερμοσίφωνα
και3μπάνια.Μίσθωσηκαιμεέπιπλαόπως
είναι , μόνοσεσοβαρούςμισθωτέςμεμί-
σθωματα270€.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

φείο20 τ.μ., κομπλέανακαινισμένο ,μικρό
αλλάπολύωραίο ,1χώρος μεwc ,1ος
όροφος ,μεπολύχαμηλόμίσθωμα ,μόνο
110€από1/4/2018ελεύθερο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22877ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέανακαινισμένο γραφείο37 τ.μ. ένας
μεγάλοςενιαίοςχώροςστον1οόρ.χωρίς
ασανσέρ ,ηθέρμανση τουμεκλιματιστικό
τοδεμίσθωματουστα180€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφο κατάλληλογιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο .Αποτελείταιαπό5Χώρους, και
2WC.Είναι κατασκευασμένο το1986και
διαθέτει θέρμανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας20 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροκαιμεδικό τουWC.Ενοίκιο140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ καιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.23130 ΚατάστημαστοΤσερμένι
διατίθεταιπροςενοικίασημε58τ.μ. ισόγειο
και25τ.μ.πατάρισεκεντρικόσημείοκατάλ-
ληλογιαάπειρεςχρήσεις  καιμεμίσθωμα
πολύ ευνοϊκό , μόνο 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23521 -ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστη
μέσηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ισόγειο κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ.Αποτελείται
από1ΧώροκαιμεWC.Είναι κατασκευα-
σμένοτο1976καιδιαθέτειΠροαύλιο τοδε
Μίσθωματου290€.Τογραφείομαςδιαθέ-
τει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτουαυτού.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας65 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώροενιαίο,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάλη
βιτρίνα . -Τιμήπολύπολύ χαμηλή μόνο
110€.

Κωδ: 22959 -ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επι-
φάνειας110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από
1ΧώρομεδικότουWC.Είναικατασκευα-
σμένοτο1970-Μίσθωματα300€.Τογρα-
φείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

συνολικής επιφάνειας18 τ.μ.ανωτ.  ύψος
αυτ/του1.54μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

τοίκητοδιαμέρισμα100τ.μ.,καθ.κατασκευή
2011,με2υ/δ,3οςόροφος,καταπληκτικό
απόκάθεάποψη,μεσυνθετικάκουφώματα
και με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατα-
σκευής,με εξαιρετικήσυγγραφήυποχρεώ-
σεων,πολυτέλειακαι ζεστασιά.Έχειπολύ
ωραίοσαλόνιμεμοντέρνααισθητική,ατομι-
κήθέρμανσηπετρελαίου,μίααποθήκηκαι
μεδύομπάνια.Διαθέτεικαιθέσηστάθμευ-
σηςδικήτου,όλαμαζί130.000€.

Κωδ:12868ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμη-
το διαμέρισμασυνολικής επιφάνειας 172
τ.μ.στον5οόροφο.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιοκαι
1WC. ΔιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠε-
τρέλαιοηευπρέπεια τωνχώρωνδεδομένη
καιμεεντυπωσιακήθέα.Μεύφοςαπέριττης
πολυτέλειαςπου διαχέεται στο χώρο, με
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμιακαικλειστόπάρκινγκ.Εντυπωσιακοί
χώροιυποδοχήςκαιπροτείνεταισεαπαιτη-
τικούςαγοραστές.Τιμή260.000€

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

μίαπολυτελώςανακαινισμένηΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας95 τ.μ. ισόγεια.Απο-
τελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα
καιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,
Ανοιχτωσιά ,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρ-
ταΘωρακισμένη,Τζάκι,A/C,Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα,Μπαλκόνια 15 τ.μ.
-Τιμή:82.000€.

Κωδ.14476ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιαΜονοκα-
τοικία120τ.μ.,στηΦυτιά,νόμιμημε40τ.μ.
αποθήκηκτισμένησε400τ.μ.οικόπεδοστο
κέντρο του χωριού ,πωλείται όπως είναι
επιπλωμένηκομπλέ,έχειδύοεπίπεδα,δι-
αθέτημίαεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
βλέπειόλοντονκάμπο,άψογασυντηρημέ-
νη,γεωμετρικάδομημένη,οιχώροιτηςλει-
τουργικοί,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
διαθέτειπαραδοσιακό τζάκι και ευρίσκεται

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

υπόγειααποθήκη,μεγάλημεάδειακαιγια
πάρκινγκ468τ.μ.,χωρητικότητα16αυτ/των
,κατάλληληκαιγιαάλλεςχρήσεις,ημιυπό-
γειο,ξεχωριστόακίνητο,τιμή60.000€.Μόνο
σοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976, είναι ανακαινισμένοι και
σεπολύκαλήκατάσταση , τιμή εξαιρετικά
χαμηλήμόνο50.000€όλα.

Κωδ:13617-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Χώρους, .Είναι κατασκευα-
σμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:68.000€

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

τ.μ., καιμε110 τ.μ.υπόγειο τοοποίο επι-
κοινωνείμε εσωτερικό υδραυλικόανελκυ-
στήρα,κατασκευή2002,μεδικότουςWC,
ισόγειο,νεόδμητο,σεεξαιρετικήκατάσταση
και καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλάτζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομική
θέρμανσηπετρελαίου, σεπολύ καλή γει-
τονιά, κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις ,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,140.000€.

Κωδ:13689 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγά-
λο κατάστημασυνολικής επιφάνειας 900
τ.μ.σε τρία επίπεδα . Ισόγειο300 τ.μ.1ος
300τ.μ.καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:
350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

κόπεδοσεπρονομιακήθέση4.300τ.μ.,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,αμφιθεα-
τρικό, κατάλληλογιαανέγερσηβίλας,ευ-
καιρίαχωρίςαμφιβολία,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή35.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευτα χαμηλή τιμή, ευκαιρίαμόνο
γιααποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

τ.μ.,σπάνιο ,με εκπληκτικήκαιανεμπόδι-
στη θέα , αμφιθεατρικό οικόπεδοφιλέτο,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφα-
σιστικόαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,25.000€.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολι-
κήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στην
οδόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,
μεσυντ.  δόμησης0,8 , άρτιο και οικοδο-
μίσημο,μοναδική ευκαιρία , τιμή70.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίας
μόνο120.000€όλομαζί.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

ΕπιχείρησηστηΒέροιαστοχώρο τουφα-
γητού,μεπολλάχρόνιαεμπειρίακαιφήμη
εξαιρετική.Γιαλόγουςαποχώρησηςαπότην
πόλημας διατίθεται σε επαγγελματία του
είδους.Τομέγεθοςτης80τ.μ.μέσακαι60
τ.μ έξω.Θέσειςκαθισμάτων72και ενοίκιο
750€.Τιμήπώλησηςστις40.000€.υπόδειξη
μόνοσεπολύσοβαράενδιαφερόμενο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφο-
ρίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13694ΔΡ.ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ.,στο7.5
χιλ.Πωλείταιχωραφοοικόπεδο12.000τ.μ.,
γιαεπένδυση,εξαιρετικήευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία, σε τιμήπράγματι χαμηλή, μόνο
35.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε-
ΤΑΙΡΙΑ ζητά να
προσλάβει2άνδρες
από25έως45ετών
με τα κάτωθι προ-
σόντα:
1. Οδηγό με δί-

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1οςόροφος70τμαπέναντιαπό
τηνΑστυνομία, 2 δωμάτια, σα-
λόνι,κουζίνα,εσωτερικήαποθή-
κη,μεγάλαμπαλκόνια,τζάκικαι
αυτόνομη θέρμανση με ογκο-
μετρητή, ανοιχτό parking.Τηλ.
επικοινωνίας:6937243744.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο1στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα,νυχτερινόρεύμα.Τηλ.:
6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με
έδρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά
για το υποκατάστημά της στο
Διαβατόεποχικόπροσωπικόερ-
γάτεςκαιεργάτριεςγιατοτμήμα
παραγωγής.Οι ενδιαφερόμενοι/
ενδιαφερόμενες μπορούν να
καταθέτουν αιτήσεις στοΔια-
βατό. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςκατηγορίας
Δ (λεωφορείο) ή κατηγορίας Ε
(επικαθήμενο)γιαεργασίασεα-
ντίστοιχα οχήματα.Επικοινωνία
κ. Κώστας 23310 21904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φρο-

ντίζει στη Νάουσα, σε 24ωρη
βάση, (εσωτερική με ρεπό) η-
λικιωμένηκυρία,όχικατάκοιτη.
Απαραίτητο να μιλάει ελληνικά
με σχετική εμπειρία. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6944 647074, ώρες
επικοινωνίας:10π.μ.-2μ.μ.&
6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγό-
ωρη φροντίδα ηλικιωμένης με
κατάκλισηστιςΒαρβάρες.Τηλ.:
6981894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο
Ξένων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» κα-
θηγήτριαΑγγλικών.Βιογραφικά
αυτοπροσώπωςκατόπινραντε-
βούστοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανά-
κι για εργασία εντός τηςπόλης
Βέροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις για φρο-
ντίδα ηλικιωμένης κυρίας στη
Νάουσα με δυνατότητα διαμο-
νήςκαιτοβράδυ.Τηλέφωναε-
πικοινωνίας:6992769850(κα.
Βάσω) & 2331093563 (κος.
Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙεργάτεςγιασυ-
σκευαστήριοτροφίμωνστοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948

457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdelivery

μεδικότουμηχανάκιγιατοψη-
τοπωλείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984
472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκοπέλαγιαεργασία
στο ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπε-

ριποίηση γερόντων, για πρωί
ή για απόγευμα, καθαριότητα
σπιτιών, γραφείων, σκάλες.
Τηλ.: 6946 479828 & 6940
679667.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία
καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  πτυχιούχος

τουΑΠΘμε10ετήπείραπαρα-
δίδειμαθήματασεμαθητές-τρι-
εςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.: 6979
569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το
καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβασηστην γρα-

φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός τα-

βέρνας στα Ρ ιζώματα,  σε
καλή κατάσταση. Τηλ.: 6943
930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό με
το στρώμα. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφει-

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
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
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον140τ.μδελεαστικο2ΔΣ-Κ2WC
Θεα,Α.Θ95000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωρίςκοιν.ισόγειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ1Δ-ΣΚΑ.Θαποθηκη,παρκιγκ10ετιας220€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκόπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
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€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ.350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

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.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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ου, σαλόνι SATOμπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι, τραπε-
ζάκι, τραπέζι πτυσσόμενο
συσκέψεων, ντουλάπα με
κλειδαριά (κερασί), ντου-
λάπα-ράφια (μελί), κα-
ναπέδες, όλα σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά κυ-

ρία έως 50 ετών για σο-
βαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΚΥΡΙΟΣ  σοβαρός ,
ευπαρουσίαστος και συ-
νταξ ιούχος  Αμερ ικής ,
χωρίς οικογ. υποχρεώ-
σεις με ιδιόκτητη κατοι-
κία εντός Βέροιας, εν-
διαφέρεται για σοβαρή
σχέση με κυρία 47-55
ετών, ευπαρουσίαστη
σοβαρή, χωρίς οικογ.

υποχρεώσεις. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ.:
6970648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-

ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κ ύ ρ ι ο ς
ζητάει κυρία με σκοπό
το  γάμο,  χωρ ίς  υπο-
χρεώσεις. Τηλ.: 23310
26934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBANτου‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟέως
12/2019,αξία1.500ευρώ.Τηλ.:
6974876369κ.Απόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
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)
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:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
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:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•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,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(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)
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:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•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:

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)

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Ξεκίνησε χθες το βράδυ στη Βέροια το 3ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών του Δήμου, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 26 
Αυγούστου. Η έναρξη έγινε με την παρέλαση των συγκροτημάτων που συμμετέχουν στο φετινό φεστιβάλ, από την Ημαθία, την Ελλά-
δα και το εξωτερικό, η οποία ξεκίνησε από την Πλατεία Ωρολογίου και κατέληξε στην Πλατεία Δημαρχείου, μετά χορών και οργάνων.

Το φεστιβάλ χαιρέτισαν εκ μέρους του Δήμου, ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης και ο αντιδήμαρχος Βασ. Λυκοστράτη, πα-
ρουσία εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων, συμβούλων, φορέων καθώς της Π.Ε. Ημαθίας δια του περιφερειακού συμβούλου 
Θ. Τεληγιαννίδη.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη στα Παλατίτσια, αύριο Παρασκευή στα Εβραϊκα μνήματα Βέροιας, το Σάββατο 25 
Αυγούστου στον Αγιο Γεώργιο και ολοκληρώνεται την Κυριακή στην πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας .
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CMYK

P Κάναμε μια αρχή δια νέο ξεκί-
νημα…

 
P Στην απέλπιδα προσπάθειά 

του τόπου να τετραγωνιστεί ο κύκλος 
των χαμένων ευκαιριών…

 
P Και να δηλώσει ευθέως αρσενι-

κός ο πους της καθέτου…
 
P Την άλγεβρα πολλοί εμίση-

σαν. Τη γεωμετρία άπαντες, λόγω ΕΝ-
ΦΙΑ.

 
P Εντάξει, βγήκαμε από τα μνη-

μόνια, αλλά δεν μας φοβάμαι. Θα ξανα-
μπούμε.

 
P Εξάλλου η Οδύσσεια δεν τε-

λείωσε με την άφιξη του Οδυσσέα 
στην Ιθάκη.

 
P Ο ένας Καστελόριζο, ο άλλος 

Ιθάκη. Έχει δίκιο η Κουντουρά ότι ανεβαί-
νει ο ελληνικός τουρισμός.

 
P Αιγαίο, Ιόνιο. Η Ελλάδα σε 

πελάγη ευτυχίας.
 
P Και στο πέλαγος.
 
P Η έξοδος ήλθε, μα παραμέ-

νουν και τα αδιέξοδα.
 
P Για να μην μιλήσουμε για το 

ποιος θα εξακολουθήσει να πληρώνει τα 
έξοδα.

 
P Βγήκαμε απ’ το μνημόνιο, κι 

ανάθεμα αν πρόλαβε κάποιος να το 
διαβάσει.

 
P Καστελόριζο, Ιθάκη... Μπα! Του 

χρόνου θα πάμε βουνό.
 
P Κανονικά έπρεπε να το γιορ-

τάσουμε όπως το Μιλένιουμ. Σε Μηδέ-
νιουμ.

 
P Και:
 
Ένας καλοσυνάτος χωρικός πάει για 

ψώνια στο χωριό, αλλά χαλάει το αυτο-
κίνητό του και αναγκάζεται να το πάει για 
επισκευή στο συνεργείο της περιοχής. Ό-
μως επειδή το αυτοκίνητο δεν μπορεί να 
επισκευαστεί  την ίδια μέρα, αποφασίζει 
να γυρίσει σπίτι του με τα πόδια. Το  βα-
σικό πρόβλημά του είναι πώς θα κουβα-
λήσει τα πράγματα, που αγόρασε δηλαδή 
10 κιλά μπογιά, έναν άδειο κουβά, δύο 

κότες και μια χήνα. Ενώ προβληματίζεται, 
τον πλησιάζει μια γριούλα που όπως φαί-
νεται έχει χαθεί…

–Μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς 
θα πάω στο τάδε μέρος του χωριού; ρω-
τάει εκείνη.

–Βέβαια, το αγρόκτημά μου είναι εκεί 
κοντά, ελάτε μαζί μου. Το πρόβλημα μου 
όμως είναι πώς θα κουβαλήσω τα ψώνια 
μου, απαντά εκείνος.

–Απλούστατο, λέει η γριούλα. Βάλτε 
το κουτί της μπογιάς μέσα στον άδειο 
κουβά και πιάστε τον με το ένα χέρι! Πιά-
στε τη χήνα με το άλλο χέρι και βάλτε 
από μία κότα σε κάθε μασχάλη!

Ο χωρικός εντυπωσιάστηκε, την ευχα-
ρίστησε για την ιδέα και συνέχισαν μαζί. 
Σε κάποια στιγμή, ο χωρικός πρότεινε να 

κόψουν δρόμο. Οπότε η γιαγιά του λέει:
–Α όχι, από εκεί είναι ερημιά. Ποιος με 

διαβεβαιώνει ότι καθοδόν δεν θα με στρι-
μώξετε, κι αφού μου σηκώσετε το φου-
στάνι, θα μου κάνετε ένας Θεός ξέρει τι…

Ο χωρικός χωρίς να θέλει να την προ-
σβάλλει της απαντάει:

–Ήμαρτον Θεέ μου, πώς θα μπορού-
σα να σας κάνω κάτι τέτοιο, αφού με-
ταφέρω 10 κιλά μπογιά, δύο κότες, μια 
χήνα; Θα χάσω τα πτηνά μου…

 –Απλούστατο, απαντά εκείνη. Θα α-
κουμπήσετε κάτω τη χήνα, θα την καλύ-
ψετε με τον άδειο κουβά, θα βάλετε από 
πάνω το κουτί της μπογιάς και εγώ θα 
κρατάω τις κότες!

Κ.Π.

Στους ρυθμούς της παράδοσης από χθες ο Δήμος 
Βέροιας με το 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
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