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Ο τελευταίος τροχός
της αμάξης

  Περίπου 50.000 πρόσφυγες, πολλοί εκ των οποίων 
ασυνόδευτα ανήλικα, έχουν «αποκλειστεί» στην Ελλάδα 
λόγω της πολιτικής των κλειστών συνόρων στη χώρα. 
Η Ελλάδα αποτελεί εδώ και χρόνια πύλη εισόδου για 
πρόσφυγες και μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων είναι 
παιδιά και νέοι. Η χώρα μας βλέπει να έρχονται συνέχεια 
άνθρωποι στο εσωτερικό της, χωρίς ωστόσο να μπορεί 
να μοιραστεί την ευθύνη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι οποίες όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά προσπαθούν να 
αποτρέψουν πρόσφυγες από την κατάθεση αιτημάτων 
ασύλου στα εδάφη τους.
  Παρά την πρόσφατη καταγεγραμμένη μείωσή της, 
η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ υψηλά 
επίπεδα και στους νέους αγγίζει το 40%. Με τη χώρα 
να δυσκολεύεται να προσφέρει δουλειά στον δικό της 
πληθυσμό, εύκολα φαντάζεται κανείς πόσο δύσκολο είναι 
για τους μετανάστες να βρουν νόμιμες δουλειές. Γεγονός 
που μόνο στην παρανομία θα τους οδηγήσει.
  Σ’ αυτό το δυσμενές πλαίσιο, η χώρα μας προσπαθεί 
να ορθοποδήσει και να κλείσει την ψαλίδα με τους 
εταίρους της Ε.Ε., αυτούς με τα λιγότερα οικονομικά 
προβλήματα αλλά και με τις μικρότερες ροές προσφύγων 
και μεταναστών. Οι κάκιστες πολιτικές τόσων χρόνων 
κατάντησαν τη χώρα μας τον τελευταίο τροχό της 
αμάξης. Με τους πολιτικούς της χώρας να συνεχίζουν 
να προκαλούν με τη στάση τους (τελευταίο κρούσμα 
το ζεύγος Αντωνοπούλου-Παπαδημητρίου), ωσάν να 
μην έχουν αντιληφθεί την κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει ο λαός. Το μαύρο και δαγκωτό είναι μια 
εξόφθαλμη και εύκολη επιλογή. Το δύσκολο είναι να 
βρούμε τη λύση.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Βασιλείου ομολογητού,

Νέστορος, Βάρσου

Προσεχώς 
ανασχηματισμός (;)

Μέχρικαιτηνστιγμήπουέκλεινεηέκδοσηνωρίςχθεςτοβρά-
δυ, δεν υπήρχε καμιά επίσημηανακοίνωσηαπό το κυβερνητικό
στρατόπεδο.Ωστόσο οιπληροφορίες και τα μηνύματα από την
πρωτεύουσαδείχνουν ότι επίκειται άμεσοςανασχηματισμός, όχι
μόνογιατηναντικατάστασητουζεύγουςΑντωνοπούλου-Παπαδη-
μητρίου,αλλάίσωςβρειοπρωθυπουργόςτηνευκαιρίανα«πάρει
καιάλλουςημπάλα».Γιαναδούμετιμαςξημερώνει...

Όχι στο αιολικό πάρκο
Την ανάκληση της

θετικής γνωμοδότη-
σης του δημοτικού
συμβουλίου του 2012
για τις περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις από
την κατασκευή αιολι-
κούπάρκουστοΒέρ-
μιο, αποφάσισε το
δημοτικό συμβούλιο
Νάουσας στη συνε-
δρίαση τηςΔευτέρας,
σε ένα θέμα που ζή-
τησε το σύνολο των
παρατάξεων της μειο-
ψηφίας.Παρουσία εκ-
προσώπων δεκάδων
τοπικών και άλλων
φορέων, το δημοτικό
συμβούλιο, παρότι

γνωμοδοτικόόργανοενπροκειμένω,δήλωσετηναντίθεσήτουστηνκατασκευήτουσυγκεκριμένουέργου,όποτεκαι
αναυτόπρογραμματιστεί,επιφυλασσόμενοακόμηκαιτηνπροσφυγήστοΣυμβούλιοτηςΕπικρατείαςώστεναμαται-
ωθείηυλοποίησητου.

«ΤοαιολικόδυναμικόστοΒέρμιοείναιτοχαμηλότεροστηνΕλλάδα,ωστόσοοιεπενδυτέςποντάρουνστοφθηνότε-
ροκόστοςπρόσβασης,αφούείναικοντάοιεγκαταστάσειςτηςΔΕΗστηνΠτολεμαΐδα,τονίστηκεαπότονεκπρόσωπο
τουΤΕΕ.

Μεκαφέκαιτοπικόκους-κους

Έναφωτογραφικόστιγμιότυποαπότην«μικρήΒουλή»στοΚαφέ«Barok» τηςΚαρακωστή,στηΒέροια.Ηπρωινή
συντροφιάσυζητάκαιαναλύειτακαυτάτοπικά,καιόχιμόνο,θέματα,απολαμβάνονταςτοκαθιερωμένοτουςκαφεδάκι.

Περί νόμιμου και ηθικού στη συνεδρίαση
τουδημοτικούσυμβουλίουΝάουσαςτηΔευτέ-
ρα, με αφορμή αναφορά του τέως δημάρχου
πουπροκάλεσετηνέκρηξητουνυν.Οκ.Κα-
ραμπατζός αναφέρθηκε σε ποσό 498 ευρώ
που εμφανίζεται ως δαπάνη φιλοξενίας του
δήμου στο ξενοδοχείο «Εσπερίδες» του νυν
δημοτικούσυμβούλου και τέωςαντιδημάρχου
ΔημήτρηΜάντσιου,σχολιάζονταςότιμπορείνα
είναινόμιμοαλλάόχιηθικό.

«Είναι ηθικό ένας πρώην δήμαρχος να 
παίρνει 1.800 ευρώ από τον δήμο για δικαστική 
απόφαση όπως κάνατε εσείς;»αντέδρασεοκ.
Κουτσογιάννης.

«Τους αντιδημάρχους τους έχετε για να κά-
νουν δουλειές. Να βάζουν τον κόσμο στα ξε-
νοδοχεία και στις καφετέριες» συνέχισε ο κ.
Καραμπατζός.

«Δώδεκα χρόνια πού πήγαιναν τα λεφτά 
από τα κεριά στα νεκροταφεία;»ρώτησεοδήμαρχος.

«Αν έχετε κάτι να πάτε στον εισαγγελέα»απάντησεοκ.
Καραμπατζός.

«Εξυπηρέτηση έκανα σε συναδέλφους που δυστυχώς 
δεν είχαν φορολογική ενημερότητα ενώ είχαν και πληρότη-
τα»απάντησεπαίρνονταςτονλόγοεπίπροσωπικούοκ.
Μάντσιος.«Ως αντιδήμαρχος 2,5 χρόνια δεν πήρα καμία 
διαμονή, ίσα ίσα που πρόσφερα δωρεάν διαμονές. Οι δω-

ρεές μου προς τον δήμο είναι καταγεγραμμένες, και επί των 
ημερών του κ. Καραμπατζού ακόμη, και τις έκανα με μεγά-
λη χαρά»απάντησεσυνέχισεοκ.Μάντσιος.

«Είναι νόμιμο και ηθικό κάποιοι νομικοί της παράταξής 
σας να παίρνουν υποθέσεις που αφορούν δημοτικές επι-
χειρήσεις;» ρώτησε τον κ. Καραμπατζό οπρόεδρος του
δημοτικούσυμβουλίουΓιάννηςΠαρθενόπουλος.

«Είναι διαφορετική αντίληψη. Πετάτε την μπάλα στην 
κερκίδα»είπεκλείνονταςτοθέμαοτέωςδήμαρχος.

Περίνόμιμουκαιηθικού
στοδημοτικόσυμβούλιοΝάουσας

Γιατί
ο Φεβρουάριος
να μην έχει 31;

Μία τροπολογία
και γι’ αυτό...

Ελεύθεροι
επαγγελματίες

στο τέλος
του μήνα



Η επιτυχημένη πρόσφατη οργάνωση της αποκριάς βρέθηκε στο 
επίκεντρο της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας, 
με τον δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη να δίνει τις ευχαριστίες του στην 
αντιδημαρχία πολιτισμού και σε όλους όσους ασχολήθηκαν με την 
προετοιμασία των εκδηλώσεων και κατάφεραν να φέρουν ένα άρτιο 
αποτέλεσμα, όπως φυσικά και τους συλλόγους που υπηρέτησαν πιστά 
το δρώμενο και την παράδοση.

Ο κ. Κουτσογιάννης τόνισε ότι υπήρξε αύξηση επισκεπτών 22-
23% σε σχέση με την περσινή αποκριά, οι τζίροι των καταστημάτων 
προκάλεσαν μεγάλη ευφορία, ενώ αντίστοιχα ικανοποιημένοι δήλωναν 
και οι επισκέπτες από την παραμονή τους. Ο δήμαρχος απέδωσε την 
επιτυχία της αποκριάς στην εξωστρέφεια του δήμου, στην προώθηση 
και προβολή των εκδηλώσεων και στην ομαδική δουλειά με τους συλλό-
γους και τους ιδιώτες, ενώ σχολίασε ότι πλέον πρέπει να γίνει ένας νέος 
σχεδιασμός με βάση τα όρια των δυνατοτήτων μας ως περιοχή.

«Να αντιληφθούμε τα όριά μας για να μην έχουμε πρόβλημα ικανο-
ποίησης των επισκεπτών, με ενίσχυση και του πρώτου Σαββατοκύρια-
κου και νέες δραστηριότητες για τους επισκέπτες, ώστε να πάμε ακόμη 
καλύτερα του χρόνου, έχοντας υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσίας» 
τόνισε ο κ. Κουτσογιάννης.

Τοποθετήσεις  συμβούλων
Καραμπατζός: Ήλθε κόσμος. Η Νάουσα έχει μπει στην ατζέντα. Η 

προσπάθεια έχει γίνει από όλες τις δημοτικές αρχές. Πολλά δρώμενα 
και για το πρώτο Σαββατοκύριακο και όλο τον χρόνο. Και τα δημοτικά 
διαμερίσματα να ενταχθούν, να έχουν ενεργότερο ρόλο, με πιο σημα-
ντικές χρηματοδοτήσεις. Να γίνει και απολογισμός. Να ευχαριστήσουμε 
τον κ. Βαλσαμίδη που τον είδαμε να τρέχει όλη την περίοδο.

Ρίζος: Εντυπωσιακή η προσέλευση κόσμου την Κυριακή. Έχουμε 
ποιότητα στους επισκέπτες μας. Ενθουσιάζονται και συγκινούνται με 
το μοναδικό στη χώρα δρώμενο, δηλώνουν μαγεμένοι. Ευχαριστίες και 
συγχαρητήρια στον Όμιλο, για την πολύ σοβαρή και ποιοτική δουλειά. 
Να κάνουμε αξιολόγηση και να πάμε ακόμη παραπάνω. Να μειωθούν 
άλλες δαπάνες χάρις στο δρώμενο. Όπως π.χ. οι 12.000 στην ορχή-
στρα του Σφήνου. Να επαναφέρουμε τα γλέντια στους δρόμους.

Καρτσιούνης. Συγχαρητήρια στον Όμιλο. Συνδυασμός με διασκέδα-
ση μοντέρνας εκδοχής.

Η τοποθέτηση του αντιδημάρχου
Ευχαριστίες σε όλους τους συνερ-

γάτες, στους ιδιώτες επιχειρηματίες και 
στους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα 
(Πάτρα, Αθήνα, Καβάλα, Ξάνθη κ.α.) και 
το εξωτερικό που ήλθαν για το δρώμε-
νο, έδωσε στην τοποθέτησή του ο α-
ντιδήμαρχος Σταύρος Βαλσαμίδης. Α-
νέφερε ότι η αύξηση της επιχορήγησης 
στους ομίλους φέτος ήταν μια έμπρακτη 
υποστήριξη στους ανθρώπους που υ-
ποστηρίζουν το δρώμενο. Ως προς την 
Τσικνοπέμπτη σημείωσε ότι παρά το με-
γάλο κόστος, η εκδήλωση Σφήνου έφερε 
πολύ ξένο κόσμο στα καταστήματα και 
ήταν μια έμμεση διαφήμιση με τεράστια οφέλη. Τέλος τόνισε ότι με την 
επιτροπή αποκριάς θα γίνει ένας σχεδιασμός για το πρώτο Σαββατοκύ-
ριακο.

Ο αντιδήμαρχος Δώρης Καρανάτσιος έδωσε συγχαρητήρια στα 
παιδιά της καθαριότητας, τα οποία σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες 
κατάφεραν να διατηρήσουν την πόλη καθαρή, αφού κάθε πρωινό φαι-
νόταν σαν να μην έγινε τίποτε την προηγούμενη.

Ευχαριστίες στην υπηρεσία καθαριότητας και στον αντιδήμαρχο 

έδωσε εκ μέρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ο 
δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κουτσογιάννης, που κράτησαν την πόλη 
καθαρή παρά την κοσμοσυρροή, όπως είπε.

Από το καλοκαίρι οι προκηρύξεις του ΣΒΑΑ
Μέχρι το καλοκαίρι πρόκειται να βγουν οι πρώτες προσκλήσεις του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Νάουσας που αφο-
ρούν προμήθειες, όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα, έξυπνο 
φωτισμό και στάθμευση, έξυπνη κάρτα δημότη κ.λπ., σύμφωνα με τον 
δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη. Μέσα στο 2018 θα δημοπρατηθεί και το 
έργο ανάπλασης στο πάρκο και στο εμπορικό 
κέντρο, ενώ στα τέλη φθινοπώρου θα είναι 
έτοιμη η προκήρυξη των προγραμμάτων στήρι-
ξης της επιχειρηματικότητας. Για μεγάλο εύρος 
παρέμβασης και περαιτέρω συνθήκες ανάπτυ-
ξης, με δράσεις ποιότητας ζωής και βελτίωσης 
των υποδομών της πόλης ώστε να γίνει ελκυ-
στικότερη στους δημότες και τους επισκέπτες, 
μίλησε ο δήμαρχος.

Για μεγάλες θεωρίες και λόγια στα οποία 
μας έχει συνηθίσει η δημοτική αρχή, μίλησε 
από την πλευρά του ο επικεφαλής με μείζονος 
μειοψηφίας Τάσος Καραμπατζός. Εξέφρασε ε-
πιφυλάξεις ως προς τον χρόνο υλοποίησης του 
σχεδίου, ενώ σχολίασε ότι ο δήμος πέτυχε την 
ένταξή του σ’ αυτό ασθμαίνοντας. «Οι άσφαλ-
τοι που μπήκαν, έχουν σχέση με το έργο; Η 
δημοτική αρχή βάζει το κάρο μπροστά από το 
άλογο. Χειροπιαστό έργο πέραν των ασφάλτων 
και των κάδων δεν υπάρχει» σημείωσε.

«Δεν θέλει να κατανοήσει τα πράγματα ο 
κ. Καραμπατζός» απάντησε ο κ. Κουτσογιάν-
νης. «Θεωρεί ελλειμματικό ένα σπουδαίο έργο. 
Δεν υπάρχει ούτε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό 
στο οποίο δεν ενταχθήκαμε. Και είμαστε ο μό-
νος δήμος που πήρε συγχαρητήρια χάρις στο 
επιχειρηματικό μας πρόγραμμα στο ΣΒΑΑ. 
Δεν μας χαρίστηκε τίποτε. Μεγαλύτεροι δήμοι 
πήραν λιγότερα χρήματα. Ματώνουμε για να 
φέρουμε χρήματα στον τόπο. Δυστυχώς με τις 
ασφαλτοστρώσεις δεν άνοιξαν οι κρουνοί όπως 
εσείς ελπίζατε, χάρις στο δίκτυο ύδρευσης που 
εσείς εγκαινιάσατε αλλά ποτέ δεν λειτουργή-
σατε. Υπάρχει θεαματική βελτίωση στον το-
μέα της καθαριότητας, όταν εσείς θεωρούσατε 
βδέλυγμα και σατανά επί γης τους κάδους. 
Θέλει πυγμή και όχι χτύπημα στον ώμο και 

κολλητιλίκια η διοίκηση. Κάποιοι έχουν αλλεργία στο καινοτόμο. Το πρό-
γραμμα αποτυπώνει την αλλαγή φιλοσοφίας, τη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας, τις έξυπνες εφαρμογές. Είναι στενάχωρο όμως να βλέπεις 
τον τόπο να προοδεύει χωρίς να διοικείς εσύ. Κάντε μια μεγαλύτερη 
προσπάθεια να κρύψετε τους μύχιους πόθους σας» τόνισε ο δήμαρχος.

Να επιταχυνθεί η διαδικασία και η υλοποίηση των έργων του σχε-
δίου πρότεινε ο επικεφαλής της Κοινωνίας Πολιτών Δημήτρης Ρίζος, 
σχολιάζοντας ότι το έχει ανάγκη η πόλη.

Για υποκριτικές δράσεις μίλησαν οι εκπρόσωποι της ΛΑΣ Λάκης 
Λακηνάνος και Γιώργος Καρτσιούνης, χαρακτηρίζοντας αρκετά καλό το 
δημοτικό πάρκο. «Προσωπικό χρειάζεται να το συντηρεί και να το έχει 
καθαρό» σημείωσε ο δεύτερος.

Ενεργειακή αναβάθμιση 
και υποδομές στο κλειστό γυμναστήριο

Πρόταση ένταξης σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και 
άλλων έργων υποδομής στο κλειστό γυμναστήριο κατέθεσε ο δήμος 
Νάουσας, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο εκτός της 
ενεργειακής αναβάθμισης ώστε να επιτευχθεί οικονομία, στο σχέδιο 
υπάρχουν παρεμβάσεις στις κερκίδες, στα αποδυτήρια, στο δάπεδο 
(τάραφλεξ) κ.α., «ώστε να γίνει ένα στολίδι, ασφαλές, πιο οικονομικό 
και με καλύτερες υποδομές άθλησης» όπως είπε ο κ. Κουτσογιάννης.
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Ολλανδός τουριστικός πράκτορας 
επισκέφτηκε τη Βέροια 

Τον τουριστικό πράκτορα Hans Offereins από το 
ολλανδικό τουριστικό πρακτορείο Labrys Reizen είχε 
την ευκαιρία να ξεναγήσει στη Βέροια ο Αντιδήμαρχος 
Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, Βασίλης Λυκοστράτης, 
όπως γνωστοποιείται από τον Δήμο Βέροιας.

Η πρώτη συνάντηση με τον Ολλανδό πράκτορα 
έγινε στα πλαίσια των Β2Β συναντήσεων της Τουρι-
στικής Έκθεσης ‘Philoxenia’ της Θεσσαλονίκης το Νο-
έμβριο του 2017 όπου και του έγινε η πρόσκληση για 
να επισκεφτεί τη Βέροια και να γνωρίσει το τουριστικό 
προϊόν της περιοχής δια ζώσης. Πέραν του πολιτιστικού 
πλούτου και του οργανωμένου προϊόντος της Βέροιας, 
εντύπωση του προκάλεσε το πόσο κοντά είναι το ένα 
μνημείο με το άλλο και η ευκολία πρόσβασης σ’ αυτά.

Το συγκεκριμένο τουριστικό πρακτορείο εξειδικεύεται 
στο σχολικό τουρισμό και ήδη έχει προγραμματίσει πα-
κέτα για το 2018 προς τη Βόρεια Ελλάδα με τη Βέροια να περιλαμβάνεται μέσα στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, ο σχολικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι αγοράς και από 
τις βασικές αγορές στόχους της Αντιδημαρχίας. Η ένταξη της Βέροιας στα σχολικά τουριστικά προγράμματα μιας 
αγοράς όπως της Ολλανδικής σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη με πολλές θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Συμμορία έκλεβε αυτοκίνητα, 
καταστήματα και δημοτικά κτίρια 

σε Νάουσα και Θεσσαλονίκη
Και η Νάουσα ήταν ανάμεσα στις πόλεις όπου τέσσερις δράστες είχαν προβεί σε ληστείες 

και κλοπές στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2017. Στην εξι-
χνίαση 6 περιπτώσεων ληστειών και 10 περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών προχώρησαν 
αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσα-
λονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Ασφαλείας Πολίχνης-Ευκαρπίας και 
Νεάπολης-Συκεών. 

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τέσσερις νεαροί-μέλη συμμορίας, δύο ομογενείς, ένας εκ των 
οποίων βρίσκεται ήδη κρατούμενος σε Γενικό Κατάστημα Κράτησης και δύο αλλοδαποί, σε βά-
ρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι συλληφθέντες διέπραξαν έξι ληστείες σε βάρος διερχόμενων πο-
λιτών και δέκα διαρρήξεις οχημάτων, καταστημάτων και δημοτικών κτιρίων στις περιοχές Θεσ-
σαλονίκης (κέντρο), Νεάπολης, Πολίχνης, Χορτιάτη, Πεύκων, Ασβεστοχωρίου και Νάουσας. 

Η λεία τους περιελάμβανε χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα, ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, η χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Ακόμη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επτά ακόμη ατόμων για αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος, αφού στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάποια από τα 
προαναφερόμενα κλεμμένα κινητά τηλέφωνα.

Ο απολογισμός της Αποκριάς και το σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Βρέθηκε νεκρός χθες στο σπίτι του 
ο Βεροιώτης Αστέριος Κουκούδης

Νεκρός βρέθηκε χθες στο σπίτι του στην Θεσσαλονίκη ο 
γνωστός Βεροιώτης Αστέριος Κουκούδης σε ηλικία 50 ετών. 
Αξιόλογος δάσκαλος και συγγραφέας με πλούσιο βιογρα-
φικό και πολλές μελέτες για τους βλάχους που εκδόθηκαν 
σε τόμους και βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών. Το 
βιογραφικό του αναφέρει: Εκπαιδευτικός -Ιστορικός -Ιστορι-
κός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδα-
γωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών -Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, Κατεύθυνση: Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτικές 
Δομές και Πρακτικές.Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης (1984) και κάτοχος πτυχίου 
εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (2013). Έχει σπουδάσει Γεμμολογία και Χρυσο-
χοΐα στο Gemmological Institute of America, Santa Monica, 
California, USA (1989). 

Έχει εργαστεί σε ερευνητικό πρόγραμμα του Μουσείου 
του Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη (1994-97). Για το ερευνητικό και συγγραφικό του 
έργο τιμήθηκε με το βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών (1998).

Έχει εκδόσει 9 βιβλία με αντικείμενο τους Βλάχους και ορισμένα από αυτά έχουν μετα-
φραστεί και κυκλοφορούν στα αγγλικά και τη γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ.. Έχει δημοσιεύσει περισ-
σότερα από 10 επιστημονικά άρθρα με αντικείμενο την ιστορία και την κοινωνική ανθρωπο-
λογία των Βλάχων και την ιστορία της εκπαίδευσης. Έχει κάνει σειρά παρουσιάσεων, ομιλιών 
και διαλέξεων με ανάλογη θεματολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει οργανώσει 
ανάλογες Εκθέσεις, στα ελληνικά και τα αγγλικά, που παρουσιάστηκαν ανά την χώρα και τις 
γειτονικές βαλκανικές χώρες. Εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1999 και σε 
προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από το 2014.

Ο Αστέριος Κουκούδης ήταν γιος της γνωστής οικογένειας βοοτρόφων από την Βέροια 
και αδελφός του επίσης γνωστού αρχιτέκτονα Δημήτρη Κουκούδη.

• Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.
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H Μορφή του Νερού -  Τhe Shape of Water
του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
Κάθε μέρα: 19.15 Και 21.30
Σάββατο 3/4στις 19.30 και 21.45 
Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 20.30
Βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ 

Βενετίας και υποψήφιο για 13 Όσκαρ.
Πατώντας με το ένα πόδι στο Χόλιγουντ 

(«Mimic», «Blade II», «Hellboy», «Pacific Rim») 
και με το άλλο στις ισπανόφωνες παραγωγές 
(«Στη Ράχη του Διαβόλου», «Ο Λαβύρινθος του 
Πάνα»), ο Μεξικανός δημιουργός παραμένει πι-
στός στις σκοτεινές περιπέτειες φαντασία και τα 
αλληγορικά παραμύθια. Αλλά δεν είναι απλά τα 
δομικά συστατικά της «Μορφής του Νερού» που 
κάνουν την τελική εμπειρία της ταινίας τόσο συ-
ναισθηματικά πλούσια. 

Σκηνοθεσία  Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο
Σενάριο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο & Βανέσα Τέιλορ
Ηθοποιοί Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, Ρίτσαρντ 

Τζένκινς, Νταγκ Τζόουνς, Μάικλ Στούλμπαργκ, 
Οκτάβια Σπένσερ

Το Κόκκινο Σπουργίτι - Red Sparrow 
Προβολές καθημερινά: 19.00 Και 21.45
Δευτέρα 5/2 στις 21.30 – 
Τρίτη 6/2– Τετάρτη 7/2στις 20.30
«Η ταινία μιλά για την επιβίωση και την α-

ποπλάνηση, και η ισορροπία ανάμεσα στα δύο 
είναι ζωτικής σημασίας. Είναι η επιβίωση που 
οδηγεί την Ντομινίκα στη σχολή ‘’Σπουργίτι’’ 
και, όταν βρεθεί εκεί, πρέπει να τελειοποιήσει 
την τέχνη της αποπλάνησης για να επιβιώσει». 

Η εκπαίδευση της Ντομινίκα – από τη μοναδική 
Σάρλοτ Ράμπλινγκ στον ρόλο της εκπαιδεύτριας 
– την οδηγεί στον πράκτορα της CIA Νέιτ Νας, 
τον οποίο και υποδύεται ο βραβευμένος με Χρυ-
σή Σφαίρα Τζόελ Έτζερτον. 

 Στην ταινία παίζει και ο βραβευμένος με Ό-
σκαρ Τζέρεμι Άιρονς, που υποδύεται ένα παρα-
σημοφορημένο πράκτορα της SVR. «Ήταν ένα 
από τα καλύτερα σενάρια που είχα διαβάσει εδώ 
και καιρό. Δεν είχα παίξει ποτέ σε ταινία κατα-
σκοπείας. Βρήκα το σενάριο συναρπαστικό και 
εξαιρετικά φτιαγμένο. Μετά διάβασα το βιβλίο, το 
οποίο και απόλαυσα απίστευτα».

Ηθοποιοί Τζένιφερ Λόρενς, Τζόελ Έτζερτον, 
Ματίας Σένερτς, Τζέρεμι Άιρονς, Μαίρη–Λουίζ 
Πάρκερ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ

Σκηνοθεσία  Φράνσις Λόρενς
Σενάριο  Τζάστιν Χέιθ ( Βασισμένο στο μυθι-

στόρημα του Τζέισον Μάθιους)
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"     1/3/18 - 7/3/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Συνάντηση ενημέρωσης 
με θέμα: «Η κοινωνική 
προσφορά ως αντίδοτο 

στην φτώχεια»
 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Βέροιας διοργανώνει συ-

νάντηση ενημέρωσης με θέμα «Η κοινωνική προσφορά 
ως αντίδοτο στην φτώχεια». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 
Φεβρουαρίου 2018, στις 6μμ, στην αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέροιας.

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Πατρίδας 
«Ευστάθιος Χωραφάς», το βιβλι-
οπωλείο Ηλιοτρόπιο, οι εκδόσεις 
Αιώρα και η Δημόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Βέροιας παρουσιάζουν το  
μυθιστόρημα της Γιώτας Ιωαννίδου 
«ΣΟΧΟΥΜ», εμπνευσμένο από την 
ιστορία της οικογένειάς της, την Τε-
τάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 6.00 
μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων 
της βιβλιοθήκης.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η συγ-
γραφέας και ο δημοσιογράφος Ζή-
σης Πατσίκας.

Λύρα: Νίκος Κωστογλίδης
Τραγούδι: Μαρία Δεμερτζίδου
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Σοχούμ. Καύκασος. Αρχές του 20ού αιώνα. 

Ένας άντρας, μια γυναίκα. Αυτός την ερωτεύεται 
με την πρώτη ματιά, όταν την βλέπει καλάμια 
να μαζεύει κάτω από έναν ήλιο που καίει. Αυτή 
τον έρωτά του αποδέχεται. Παναΐλα και Λεόντης. 
Έρωτας ανείπωτος τους δένει, έρωτας που με 
έρωτα δεν μοιάζει. Σχεδόν κυνηγημένοι, με δυο 
μικρά παιδιά, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 
τη γενέτειρα πατρίδα και τους αγαπημένους 
τους, αναζητώντας καταφύγιο στον τόπο που 

πατρίδα αποκαλούσαν. Πόνος, 
απελπισία, περιπλανήσεις και 
παραπλανήσεις παραμονεύ-
ουν στου πρόσφυγα το βήμα. 
Παλεύουν λυσσαλέα να υπάρ-
ξουν. Και τα καταφέρνουν. Μέ-
σα από πίκρες και χαρές. Α-
ποχωρίζονται και ανταμώνουν, 
συγκρούονται και φιλιώνουν. 
Ανυπότακτοι ενσωματώνονται. 
Βιώνουν τη ζωή με ένταση και 
πάθος. Μες στην ξενιτιά ψά-
χνουν να βρουν την πατρίδα 
τους. Και τη βρίσκουν.

Η Γιώτα Ιωαννίδου κατάγεται από τη Θεσσα-
λονίκη. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού-Αρχαιο-
λογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου και της Δραματικής Σχολής του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Έχει μεταπτυχιακό 
στην Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοι-
νωνία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εργάζεται 
ως ηθοποιός στο θέατρο και στον κινημα¬το¬-
γράφο και ως εκφωνήτρια σε ραδιόφωνο και τη-
λεόραση. Το 2016 ανέβηκε η παράσταση Femin 
play toujours, σε δικό της κείμενο, σκηνοθεσία 
και παραγωγή. 

Το Σοχούμ είναι το πρώτο της μυθιστόρημα.

Σήμερα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Η  Γιώτα Ιωαννίδου παρουσιάζει το 
πρώτο της μυθιστόρημα «ΣΟΧΟΥΜ» 

«Η Χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι»
Ο Χρήστος Δασκαλάκης 

παρουσιάζει το νέο του βιβλίο 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

Το βιβλιοπωλείο 
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ και 
οι εκδόσεις ΑΓΚΥ-
ΡΑ παρουσιάζουν 
το παιδικό βιβλίο 
του Χρήστου Δα-
σκαλάκη «Η ΧΙΟ-
ΝΟΝΙΦΑΔΑ ΠΟΥ 
ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟ ΚΑ-
ΛΟΚΑΙΡΙ». Η εκ-
δήλωση θα γίνει τη 
Δευτέρα 5 Μαρτίου 
στις 6.00 μ.μ, στη 
Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας 
(Έλλης 8).

Η «Χιονονιφάδα 
που αγάπησε το 
Καλοκαίρι» φιλοξε-

νεί μια μαγική διαδρομή στον κύκλο της ζωής. Μαζί με τους πρωταγωνιστές, τον Νικόλα και την Ευτυχία, 
ακολουθούμε την πορεία της φύσης.

Ο Νικόλας και η Ευτυχία αγαπούσαν πολύ το χιόνι. Κάθε βράδυ, ονειρεύονταν να δουν τις πρώτες 
νιφάδες να πέφτουν από τον ουρανό. Εκείνο το βράδυ έτσι και έγινε. Έτρεξαν γρήγορα στην κουζίνα, πή-
ραν ένα γυάλινο βάζο, έπιασαν μια χιονονιφάδα και την έκλεισαν αμέσως στο ψυγείο! Όμως ό,τι αγαπάς 
δεν το φυλακίζεις… Θα καταλάβουν τα παιδιά γρήγορα το λάθος τους, θα της δώσουν μια δεύτερη ευκαι-
ρία και, πώς μπορούν να κάνουν μια χιονονιφάδα να αγαπήσει ένα καλοκαίρι;

Ο Χρήστος Δασκαλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και μεγάλωσε στο νησί της Ύδρας μέχρι την 
ηλικία των 18 ετών. Σπούδασε Συμβουλευτική και Ψυχολογία στο Mediterranean College, Δημιουργική 
Γραφή στο Open College Of the Arts, Θεωρία της Μουσικής και Ορθοφωνία στο Ελληνικό Ωδείο και ολο-
κλήρωσε τον κύκλο σπουδών του με μαθήματα στην Υποκριτική και Σκηνοθεσία στο Θέατρο Των Αλλα-
γών. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Ο ελεύθερος χρόνος του είναι γεμάτος από ταξίδια, σελίδες με μικρές ιστορίες, παραμύθια και στίχους. 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, χωρίς να ξεχνά τη μεγάλη του αγάπη, την Ύδρα.

Οι «Μικροί Μότσαρτ» της Εστίας Μουσών
Μικτή μαθητική συναυλία με τη συμμετοχή των μαθητών-τριων οργάνων των τμημάτων του Δημοτικού 

Ωδείου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα 
συναυλιών της Εστίας Μουσών.

Στη συναυλία που εντάσσεται στον κύκλο συναυλιών «Μικροί Μότσαρτ» συμμετέχουν αναλυτικά οι 
παρακάτω σπουδαστές: (βυζαντινή μουσική) Μπαχάνος Αντώνιος (πιάνο) Ανθοπούλου Δροσιά, Ανθοπού-
λου Ματίνα, Ανθοπούλου Τάνια, Βλάχου Αγγελική, Γαλανού Ευαγγελία, Γεωργιάδου Μαρία, Δημητριάδου 
Νένα,  Λίτου Ζωή, Μόσχου Βέρα, Μπίλη Θεανώ, Μπίλης Αναστάσιος, Ράκκας Δημήτρης, Σταματοπούλου 
Δάφνη, Σωτηροπούλου Μαίρη  (κιθάρα) Αποστολάκης Αναστάσης, Εμβαλωματής Δημήτρης, Θεοδωρο-
πούλου Ευγενία, Κοσμίδης Γιώργος, Κουτσιούμπα Χριστίνα, Μήτρου Ελεάννα, Παπαδόπουλος Μηνάς, 
Πέιος Δημήτρης, Σωτηροπούλου Σταυρίλια, Φραγκότση Έφη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το τμήμα Θεατρικής Δημι-
ουργίας της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Δήμου Αλεξάνδρεας 
(Θίασος Σκηνοβάτες) παρουσι-
άζει τη Θεατρική παράσταση .... 
«ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ...η σύντα-
ξη»της Μαρίας Κίτρα σε σκηνο-
θεσία : Χρύσα Αντωνίου

Στο Δημοτικό Θέατρο Πλα-
τέος

• Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 
στις 20:00

• Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 
στις 17:30 & στις 20:00

Τιμη εισιτηρίου:3 ευρώ
Προπώληση από 1 εώς 9 Μαρτίου στα γραφεία 

της Κ.Ε.Δ.Α. (Δημοτικό Κολυμβητήριο) και στο βι-
βλιοπωλέιο ΚΥΤΤΑΡΟ

Πρόκειται για μια κωμωδία καταστάσεων....Ο 
Γιώργος είναι άνεργος και παντρεμένος με τη Μα-
ρία. Έχουν μια κόρη τη Λίτσα...Τα οικονομικά της 
οικογένειας είναι σε μαύρα χάλια μια και χρωστάνε 
ένα σωρό δόσεις στην τράπεζα για το απλήρωτο 
στεγαστικό τους δάνειο. Η μόνη λύση, είναι να 
φέρουν, ο Γιώργος τον πατέρα του  Κώστα και η 
Μαρία τη μητέρα της  Κούλα ώστε να ζήσουν μαζί 
τους για να τους βοηθάνε οικονομικά. ΚΑΝΕΙΣ 
όμως από τους δύο δε θέλει κάτι τέτοιο.... Να όμως 
που τελικά για κάποιους λόγους βρίσκονται στο 

σπίτι τους. Κι εκεί αρχίζουν τα προ-
βλήματα. Ένα πρόσωπο έκπληξη 
έρχεται να ταράξει τα νερά...Στην 
ιστορία εμπλέκονται ο καρδιολό-
γος κύριος Αντρέας Καρδούλας, η 
γυναίκα που βοηθάει στις δουλειές 
του σπιτιού η Χριστίνα, η καλύτερη 
φίλη της Μαρίας, η Τούλα και η κυ-
ρία Χρεωστίδου.....!!!!

ΔΙΑΝΟΜΗ:
Αγγελική Κακαγιάννη: Τούλα
Αθηνά Αποστολάκη : Μαρία
Άρης Κύρου : Κώστας
Αριστοτέλης Βαρσαμόπουλος : 

Καρδούλας
Ασπασία Γκιορτζή : Χρεωστίδου
Βασίλης Τάτσης : Γιώργος
Δημήτρης Αντωνίου : Πήτερ
Ντίνα Ματράκα : Χριστίνα
Σόφη Παίδιου : Κούλα
Χριστίνα Καβακοπούλου : Τζούλη
Χρυσή Τράντου : Λίτσα
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Χρύσα Αντωνίου
Σκηνικά: Οδυσσέας Γωνιάδης, Γιώργος Παπα-

νίκος, Νίκος Κολιούκος
Επίπλωση Σκηνικού : ‘’ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΠΑΤΖΑ’’
Μουσική Επιμέλεια-Βίντεο : Βασίλης Τάτσης
Φωτογραφίες: Κατερίνα Στριάκα

Η κωμωδία  «ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ...η σύνταξη» 
στο δημοτικό θέατρο Πλατέος



  Από τη  Συντονιστική Επιτροπή Ημα-
θίας του «Κινήματος Αλλαγής» ανακοινώ-
νονται τα εξής:

Λόγω  των πολλών προσυνεδριακών εκ-
δηλώσεων που ζητείται να οργανωθούν σε 
όλη την Ελλάδα, του έντονου ενδιαφέροντος 
που εκδηλώνεται για συμμετοχή στις διαδι-
κασίες ανάδειξης συνέδρων: α) από όσους 
συμμετείχαν στις εκλογές ανάδειξης Επικε-
φαλής αλλά δεν γράφτηκαν ως μέλη β) από 
πολίτες που τώρα επιθυμούν να ενταχθούν 
στο Κίνημα Αλλαγής, αλλά και  για λόγους 
αρτιότερης προετοιμασίας της διαδικασίας   
ανακοινώνεται ότι:

1. Για την εγγραφή μελών, μέσω της ι-
στοσελίδας kinimaallagis.gr ως καταληκτική 
προθεσμία καθορίζεται η Πέμπτη 1 Μαρτίου 
και μέχρι 12.00 το βράδυ, με δυνατότητα 
καταβολής της οικονομικής εισφοράς και ως 
κατά την ημέρα εκλογής. Ταυτόχρονα θα 
λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο που θα ει-
δοποιήσει όλα τα μέλη για τις διαδικασίες.

2. Για υποβολή υπο-
ψηφιοτήτων ανάδειξης 
συνέδρων, καταληκτική 
ημερομηνία ορίζεται η Πα-
ρασκευή 2 Μαρτίου έως τις 
12.00 το μεσημέρι.

3. Απόσυρση υποψηφι-
ότητας μπορεί να γίνει έ-
ως 12.00 το μεσημέρι του 

Σαββάτου 3 Μαρτίου.
4. Την Κυριακή 4 

Μαρτίου θα διεξαχθεί 
προσομοίωση της δι-
αδικασίας σε όλα τα ε-
κλογικά κέντρα που θα 
λειτουργήσουν

5. Η εκλογική διαδι-
κασία ανάδειξης συνέ-
δρων θα διεξαχθεί την 
Κυριακή 11 Μαρτίου με 
δικαίωμα ψήφου μόνο 
από όσους έχουν εγγρα-

φεί ως μέλη και περιλαμβάνονται στους εκλο-
γικούς καταλόγους.

Στην Ημαθία την Κυριακή των εκλογών θα 
υπάρχουν 5 κάλπες από τις 12 που υπήρχαν 
στις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου. 
Αναλυτικά αυτές θα είναι: 

1. Βέροια (συγχωνεύονται τα τμήματα 
Ριζωμάτων, Βεργίνας, Μακροχωρίου, Αγ. Γε-
ωργίου).   

2.  Νάουσα
3. Κοπανός (συγχωνεύεται το τμήμα Αγ-

γελοχωρίου)
4. Αλεξάνδρειας (συγχωνεύονται τα τμή-

ματα Καβασίλων και Πλατύ)
5. Μελίκη.  
Όσοι ψήφισαν στα τμήματα που συγχω-

νεύονται θα μπορούν να ασκήσουν το δικαί-
ωμα τους στο τμήμα που αναφέρεται.

Οι αιρετοί σύνεδροι από την Ημαθία θα 
είναι 24 άτομα. 

Ο Υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογών
Φώτης Καραβασίλης 
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Συνελήφθησαν 42χρονος και 16χρονος για παράβαση 
της νομοθεσίας περί όπλων και αντίσταση

Συνελήφθησαν στις 26-2-2018, το απόγευμα, σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνο-
μικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Ημαθίας, ένας 42χρονος ημεδαπός και ένας 16χρονος υπήκοος Τσεχίας, 
διότι σε αστυνομικό έλεγχο του αυτοκινήτου που επέβαιναν, αρχικά ο 42χρονος αφού 
απείλησε και εξύβρισε απρόκλητα τους αστυνομικούς, βιαιοπράγησε εναντίον τους, ενώ 
εντός του παραπάνω αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια και δύο 
αλυσίδες με ξύλινη χειρολαβή, τα οποία κατείχαν από κοινού. Προανάκριση διενεργεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο MΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ-
ΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου και 
της Παναγιώτας, το γένος 
Ρηγοπούλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΟΥΠΕΚΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του 

Θεοδώρου και της Ασημίνας, το γένος Νεστορο-
πούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΚΡΑΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
του Γεωργίου και της Πανάγιω, 
το γένος Τσιγγενοπούλου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στο Δάσκιο Ημαθίας και 
η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
του Δημητρίου και της Αικατε-
ρίνης, το γένος Βασιλείου, που 

γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Στενήμαχο 
Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο ΣΟΥΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ του Γεωργίου και της 
Σωτηρίας, το γένος Αλεξοπού-
λου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Λαμία Φθιώτιδας και η 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
του Δημητρίου και της Ρωξά-

νης, το γένος Ευγενίδη, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Θεσ/νίκης.

Επισκοπή 21-2-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
  Ο Αγροτικός Συν/σμός Επισκοπής Ο.Π. δέχεται προσφορές 

για την κατασκευή και εγκατάσταση πλήρους συγκροτήματος 
επεξεργασίας και μηχανικής ταξινόμησης κερασιών, δυναμικό-
τητας 2,5 τ/h.

   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από 21-2-2018 έως και 
28-2-2018 και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία του συν/σμού.

Για τον Α.Σ. Επισκοπής
Ο Πρόεδρος

ΛΟΓΓΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε  η  έναρ-
ξη των εργασιών για το έτος 2018, της Εκτελεστικής Επι-
τροπής– E.C. της Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαίων Ιατρών 
– CPME, που είναι το Ανώτατο  Όργανο Εκπροσώπησης 
των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στις Εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής συμμετείχε 
και ο Επικεφαλής των Διεθνών Υποθέσεων του ΠΙΣ  Ανα-
στάσιος Βασιάδης,  ο οποίος εξελέγη Αντιπρόεδρος της  
CPME  κατά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Δε-
κέμβριο του 2017 στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος  της CPME Jacques De Haller καλωσόρι-
σε τον νέο Αντιπρόεδρο Αναστάσιο 
Βασιάδη κάνοντας εκτεταμένη μνεία 
στην μακρά, συνεχή και παραγωγική 
συμμετοχή του στις εργασίες των Συλ-
λογικών Ιατρικών Οργάνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Ο Α.Βασιάδης ευχαρίστησε για μια 
ακόμα φορά τους Ευρωπαίους συ-
ναδέλφους του που τον εξέλεξαν  σε 
αυτήν την εξαιρετικά τιμητική θέση και 
εκδήλωσε την χαρά του για την φιλική 
υποδοχή που του επιφυλάχθηκε. 

Συμπληρώνοντας την τοποθέτησή 
του ο Αντιπρόεδρος της CPME επι-
σήμανε τις κρίσιμες περιστάσεις που 
συντρέχουν για την Υγεία των πολι-
τών και το ιατρικό επάγγελμα, κάνο-
ντας ειδική αναφορά στην όξυνση των  
προβλημάτων  στην  Ελλάδα, κάτω 
από την δημοσιονομική κρίση  και τις 
μνημονιακές πολιτικές. 

Καταλήγοντας ο Α. Βασιάδης  επανέλαβε την αναγκαιό-
τητα των πλέον δυναμικών παρεμβάσεων της CPME προς  
τις Αρχές και τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε η Υγεία των πολιτών να εξαιρεθεί από τα οικονομικά 
μέτρα που οδηγούν τις κοινωνίες σε ανθρωπιστική κρίση.

Κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εξε-

τάστηκαν τα ζητήματα που αφορούν το Brexit σε σχέση 
με το Ιατρικό Επάγγελμα στην Ευρώπη, την Υγεία και 
Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας, την προώθηση των εμ-
βολιασμών, την διαμόρφωση δημοσίων κανόνων για την 
συνεργασία ιατρικού επαγγέλματος και φαρμακοβιομηχανί-
ας, την δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο, καθώς και τρέχοντα διεκπεραιωτικά ζητήματα σε 
σχέση με τις Ομάδες Εργασίας και την προσεχή Γενική 
Συνέλευση της CPME.

Σε όλα τα ζητήματα ο Α. Βασιάδης τοποθετήθηκε με βά-
ση τις πάγιες θέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Dr Katrín FJELDSTED (Ισλανδία), Dr Bernard MAILLET 
(Βέλγιο), Prof. Dr Frank Ulrich MONTGOMERY (Γερ-
μανία), Dr Jacques DE HALLER (Ελβετία), Dr Maciej 
HAMANKIEWICZ (Πολωνία), Dr Istvan EGER (Ουγγαρία),  
Dr Αναστάσιος Βασιάδης (Ελλάς)

ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ CPME

Σημαντικές παρεμβάσεις του Αντιπροέδρου Αναστάσιου Βασιάδη

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Εκλογή συνέδρων από την 

Ημαθία για το Ιδρυτικό Συνέδριο 
του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ   

-Υποψηφιότητες μέχρι την Παρασκευή 



ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε  χθες 
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 
2018 από τον Ιερό Ναό 
της Μητρόπολης Βέροι-
ας ο Σάββας Σαρακι-
νίδης του Γεωργίου σε 
ηλικία 73 ετών.

6 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018  

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες 
μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  προ-
σφέρουν για το Γηρο-
κομείο Βέροιας στο υ-
πόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροι-
ας Tηλ.επικ. 6980 
683443.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  Σάββατο 3 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)  
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, α-
δελφού και θείου

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΝ. 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το  Σάββατο 3 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων  Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας γιου, α-
δελφού, εγγονού και εξάδελ-
φου

ΑΚΗ ΔΗΜ. 

ΨΩΜΙΑΔΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Οι γονείς
Τα αδέλφια, Οι γιαγιάδες, Ο παππούς

Τα εξαδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην «ΕΛΙΑ»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγου, 
αδελφού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜ. 

ΝΤΑΝΤΑΜΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Η σύζυγος, 
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας θείας

ΑΝΝΑΣ ΠΕΡ. 
ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ 

(ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 4 

Μαρτίου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, αδελφής και για-
γιάς

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΤΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

(Συμβολαιογράφος)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να 

προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους 
προς το Θεό.

Ο σύζυγος, 
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος :
Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου το πρωί θα τελέσει Προ-

ηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Νεοκάστρου.

 Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στο Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή Αγίου Αθα-
νασίου Αγκαθιάς. 

 Την Πέμπτη 1 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμέ-
νη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργια-
νών.

 Την Πέμπτη 1 Μαρτίου στις 10:30π.μ. θα ομιλήσει στη 
Σύναξη Ιερέων στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

 Την Πέμπτη 1 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στο Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου 
Αλεξάνδρειας.

 Την Παρασκευή 2 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγι-
ασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Ραψομανίκης.

 Την Παρασκευή 2 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στην Β’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτό-
κου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης.

 Το Σάββατο 3 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φυτειάς. Στο τέλος θα τελέσει 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού 
πατρός Φιλαρέτου Κωνσταμονίτου.

 Το Σάββατο 3 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος Ναούσης όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο 
ιερομόναχος π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης με θέμα : « Ήταν 
αναμάρτητοι οι Άγιοι ; ». 

Την Κυριακή 4 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, επι τη εορτή 
του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

 Την Κυριακή 4 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομό-
ναχος π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης με θέμα : «Η κάθαρση 
της καρδίας».

ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Στό πλαίσιο τών 

κατανυκτικών ακο-
λουθιών της Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής, ή Ι-
ερά μας Μητρόπολη 
λαμβάνει ειδική μέρι-
μνα γιά τους πιστούς 
πού λόγω άλλων ε-
παγγελματικών ή οι-
κογενειακών υποχρε-
ώσεων δεν μπορούν 
νά παρακολουθήσουν 
την ακολουθία τών 
Χαιρετισμών της Ύπε-
ραγίας Θεοτόκου.

Κάθε Παρασκευή 
τελείται δεύτερη ακο-
λουθία τών Χαιρετι-
σμών (ώρα έναρξης 9 
μ.μ.) στους παρακάτω 
Ιερούς Ναούς τής Βέ-
ροιας:

- Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου

- Αγίων Αναργύ-
ρων

- Αγίου Σάββα Κυ-
ριωτίσσης

- Παναγίας Χαβια-
ρά (ενορίας Υπαπα-
ντής)

- Παναγίας Δεξιάς 
(ενορίας Αγίου Γεωρ-
γίου)

- Αγίας Παρασκευ-
ής

Στην Αγία Κυριακή 
για τους 

Γ’ Χαιρετισμούς 
το ΚΑΠΗ Βέροιας

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει προσκυνημα-
τική  εξόρμηση στην Μονή Αγ.Κυριακης ( Λουτρό Ημα-
θίας) για την παρακολούθηση της  ακολουθίας  των  Γ΄ 
Χαιρετισμών  την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Ώρα Αναχώρησης: 2:30 μμ
Τιμή Εισιτηρίου: 3 ευρώ το άτομο
Πληροφορίες στα γραφεία των ΚΑΠΗ



Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρ-
τημα Ρομά», στα πλαίσια προώθησης υλοποίησης δράσεων 
δια βίου μάθησης κι ένταξης στην αγορά εργασίας προτίθεται 
να υλοποιήσει  εργαστήριο με θέμα: «Τεχνικές πλοήγησης 
στην αγορά εργασίας»  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερ-
γασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Βέροιας. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές 
ενότητες: σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτι-
κής επιστολής και απευθύνεται σε ανέργους. Το εργαστήριο 
θα υλοποιήσει σύμβουλος απασχόλησης του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε. σε 
κλειστές ομάδες την Δευτέρα 19.3.2018, πρωινές ώρες στη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
εργαστήριο  μπορούν να απευθύνονται για να υποβάλουν 
σχετική αίτηση στη Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητας 
που βρίσκεται στη Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ. - 9:00μ.μ. και στο Πα-
ράρτημα Ρομά, ώρες 8:00πμ - 4:00μ.μ. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 2333053072 
και 2333023114. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Εκδήλωση προς τιμήν του 
Ν. Καζαντζάκη και των Ελλή-
νων του Καυκάσου, πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα της 
Δευτέρας, στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 
Βέροιας από τον Σύνδεσμο 
Φιλοσόφων Ημαθίας σε συ-
νεργασία με την ΚΕΠΑ. Την 
εκδήλωση προλόγισε η κ. 
Ευγενία Καβαλάρη, πρόε-
δρος των Φιλολόγων , ενώ 
ομιλιτής ήταν ο Ημαθιώτης 
κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης 
, καθηγητής του πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι 
ίδιοι ευχαρίστησαν τον δή-
μαρχο κ. Κώστα Βοργιαζίδη 
και τον αντιδήμαρχο Γ. Σο-
φιανίδη για την στήριξη της 
εκδήλωσης.

Παρά τη χιονόπτωση και 
τη χαμηλή θερμοκρασία, ο 
κόσμος κατεύθασε και πα-
ρακολούθησε με ενδιαφέρον 
την ομιλία του κ.Φωτιάδη, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στους Έλληνες του Καυκάσου 
καταθέτοντας ιστορικά γεγονότα αλλά και 
αναφορές του Ν.Καζαντζάκη για το θέμα.

Μεταξύ άλλων τόνισε :¨ Όσο αφορά 
τους Έλληνες του Καυκάσου να σας πω 
ότι δεν υπάρχει χωριό του Καρς από το 
14’ κατά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, που να 
μην έστειλε χρήματα 
στην Ελλάδα και τον 
πρωθυπουργό για τις 
ανάγκες του πολέμου. 
Ο Καζαντζάκης στάλ-
θηκε από το ελληνικό 
κράτος για να περι-
θάλψει και να σώσει 
τους Έλληνες που 
βρίσκονταν εκεί.¨  Ο 
ίδιος ο Καζαντζάκης 
είχε δηλώσει για το 
ταξίδι του και τον Α.
Ζορμπά «Θα πάω εκεί 
αλλά θέλω παλικάρια 
μαζί μου για να δου-
λέψουν.Ο Ζορμπάς με 
έμαθε να αγαπώ την 

ζωή και να μην φοβάμαι τον θάνατο και για 
αυτό τον πήρα μαζί μου.» 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Ποντι-
ακές μελωδίες από τον Γ. Ιωσηφίδη στη 
λύρα και τον Σπ. Θεοδωρίδη στο τραγούδι, 
ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν Κρητικοί 
χοροί.

Γιώτα Ασλάνογλου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Τμήμα Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών
Ταχ. Δ/νση :  Λεωφ. Στρατού 72
Πόλη :  Βέροια Τ.Κ : 59131 Πληροφορίες : Γ. Παυλίδης
Τηλέφωνο : 2331353611 Fax :2331353698
e-mail : pavlidis.g@imathia.pkm.gov.gr 

Βέροια :   20 Φεβρουαρίου  2018
Αριθ. Πρωτ : 85367(574)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την 26/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 73ΞΡ7ΛΛ-2Θ5) εγκρίθηκαν:
Α) Η παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστη-

μάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου την Πέμπτη 22 
Μαρτίου 2018 έως και την 24.00΄ στην πόλη της Βέροιας, με 
την υποχρέωση της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας ως 
προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια της διορ-
γάνωσης δράσης «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Βέροιας από 
τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας.

Β) Η παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστη-
μάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου την Πέμπτη 30 
Αυγούστου 2018 έως και την 24.00΄ στην πόλη της Βέροιας, 
με την υποχρέωση της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας ως 
προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια της διορ-
γάνωσης δράσης «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Βέροιας από 
τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας.

Μ.Ε.Α.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Γεώργιος Μιχαλιάς
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αρ. 3/2018 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Βέ-
ροιας αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σω-
ματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 
Ο.Α.Ε.Δ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» 
που εδρεύει στη Βέροια (συνοικισμό Παπάγου) και εγκρίθη-
κε το από 19/12/2017 καταστατικό του, αποτελούμενο από 
(26) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 
(2) αυτού, ήτοι την ενότητα όλων των εργαζομένων στο 
Νοσοκομείο για μελέτη, προστασία και προαγωγή των ε-
παγγελματικών, οικονομικών, ηθικών και πολιτιστικών συμ-
φερόντων τους όσο και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, 
όπως αυτά αναλύονται στο καταστατικό.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Παύλος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Στο 21ο 

Φεστιβάλ 
παιδικών 

χορών 
συμμετείχε 

η «Η ΜΙΕΖΑ» 
Ο σύλλογος «Η 

ΜΙΕΖΑ» Κοπανού, 
έδωσε  δυναμικό πα-
ρόν στο 21ο φεστι-
βάλ παιδικών χορών 
που διενεργήθηκε 
στο πολιτιστικό κέ-
ντρο Ευόσμου την 
Κυριακή 25 Φεβρου-
αρίου 2018.

Η παράδοση είναι 
ο ατέρμονος κύκλος 
που συνδέει το χθες 
με το σήμερα.. 

Και μέσα από τα 
χορευτικά βήματα 
των παιδιών μας με-
ταφερθήκαμε στην 
πολύπαθη περιοχή 
του Πόντου.

Ετήσια έκθεση του 
Συλλόγου Καλλιτεχνών 

Εικαστικών 
Τεχνών Β. Ελλάδας 

Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας 
Ελλάδας εγκαινιάζει την ετήσιας έκθεσή του στην Πινακο-
θήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών την Πέμπτη 1 
Μαρτίου 2018 ώρα 19.30

Διάρκεια έκθεσης: 1 - 31 Μαρτίου 2018 Διεύθυνση: Νικ. 
Γερμανού 1, 6ος όροφος Ώρες λειτουργίας Πινακοθήκης: 
Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-14.00 Κυριακή: 10.00-14.00 ΜέλλωνΓάμος

Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 
με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΤΣΙΟΡΝΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αργυρίου και 
της Μαρίας, το γένος Πέϊου, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στα Μονόσπιτα Ναού-
σης και η ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του Αριστείδη και της Βαρβά-
ρας, το γένος Παυλίδη, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Διαβα-
τό Βέροιας.

« Ν. Καζαντζάκης και Έλληνες του Καυκάσου»
Ομιλία του Κ. Φωτιάδη 

στη Στέγη, από τον Σύνδεσμο 
Φιλολόγων Βέροιας 

σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ

 Εργαστήριο για τις τεχνικές 
πλοήγησης στην αγορά 
εργασίας, από το Κέντρο 

Κοινότητας
 Δήμου Αλεξάνδρειας

To Agroweek της ΕΡΤ 3 
στο Ινστιτούτο 

Φυλλοβόλων Δένδρων
Tο Τμήμα Φυλ-

λοβόλων Οπωρο-
φόρων Δένδρων 
Νάουσας του Ι.Γ.Β. 
& Φ.Π. επισκέφθηκε 
συνεργείο της ΕΡΤ 
3 την Πέμπτη 15 
Φεβρουαρίου, στo 
πλαίσιo της εκπο-
μπής ΑΓΡΟWEEK. 
Το τηλεοπτικό συ-
νεργείο πραγματο-
ποίησε λήψεις σχε-
τικά με κλαδέματα 
καρποφορίας και 
διαμόρφωσης οπω-
ροφόρων δένδρων.
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Γενική Συνέλευση του Συλλόγου  Φίλων 
της Μουσικής Ν. Ημαθίας

Ο Σύλλογος  Φίλων της Μουσικής Ν. Ημαθίας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 4 Μαρτίου 
2018 και ώρα 12:30 μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού της Παναγίας Ναού-
σης, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για αρχαιρεσίες εκλογής Διοικητικού Συμβου-
λίου και ελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 11 Μαρτί-
ου 2018 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γενική συνέλευση και 
εκλογή νέας Διοίκησης

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιείται η γε-
νική συνέλευση του συνδέσμου πολιτικών συνταξιούχων 
Ν. Ημαθίας για την εκλογή νέας διοίκησης και αντιπρο-
σώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία μας.

Η Ενωτική Κίνηση Συνταξιούχων Δημοσίου (ΕΚΣΔΗ) 
Ημαθίας απευθύνει κάλεσμα σε όσους έχουν εγγραφεί 
ως μέλη να πάρουν μαζικά μέρος στην γενική συνέλευ-
ση, να συμβάλλουν στην ουσιαστική συζήτηση για την 
διεκδίκηση των αιτημάτων τους ώστε οι αποφάσεις για 
την επόμενη περίοδο να είναι αποτέλεσμα συλλογικών 
διαδικασιών.

Η ΕΚΣΔΗ εγγυάται σωματείο ζωντανό, αγωνιστικό, 
διεκδικητικό, που ο κάθε συνταξιούχος δε θα νιώθει 
μόνος, αδύναμος και ευάλωτος. Θα ζει με τις αρχές της 
αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης. Θα ξεπερνά την 
μοιρολατρία, τον εκφοβισμό από την προπαγάνδα του 
«τίποτα δεν γίνεται» άρα το μόνο που μένει είναι να σκύ-
βουν το κεφαλι.

Το ψηφοδέλτιο της ΕΚΣΔΗ Ημαθίας απαρτίζεται από 
τους παρακάτω υποψήφιους: 

Για Διοικητικό Συμβούλιο
Βαλαής Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Ζοπουνίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Θεοδωρίδης Θεόφιλος του Γεωργίου
Κοκκίνου Γιαννούλα του Στεφάνου
Κούτσιανου Μαρία του Αριστείδη
Μπιβόλτση Αλίκη του Γεωργίου
Παπαβασιλείου Αναστασία του Βασιλείου
Σοφρόνωφ Ιωάννα του Ελευθερίου
Σπυριδοπούλου – Μουστάκα Μαρία του Ανέστη
Τσιμούρας Δημήτριος του Ευαγγέλου
Για Ελεγκτική Επιτροπή
Αλεξίου Μαρία του Αντωνίου
Ζοπουνίδου Σωτηρία του Αριστοτέλη
Σιαφάκας Ιωάννης του Γεωργίου
Για αντιπρόσωπους στην ΠΟΠΣ
Βαλαής Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Ζοπουνίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Θεοδωρίδης Θεόφιλος του Γεωργίου
Κοκκίνου Γιαννούλα του Στεφάνου
Κούτσιανου Μαρία του Αριστείδη
Μπιβόλτση Αλίκη του Γεωργίου
Παπαβασιλείου Αναστασία του Βασιλείου
Σιαφάκας Ιωάννης του Γεωργίου
Σοφρόνωφ Ιωάννα του Ελευθερίου
Σπυριδοπούλου – Μουστάκα Μαρία του Ανέστη
Τσιμούρας Δημήτριος του Ευαγγέλου

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «Α-

ΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους 
του για την κατανόηση που έδειξαν στην έκτακτη ακύρω-
ση του προγραμματισμένου χορού – κοπή βασιλόπιτας 
και ιδιαιτέρως τα μέλη και τους φίλους που έκαναν δω-
ρεά το αντίτιμο της αξίας της πρόσκλησης που είχαν ήδη 
προμηθευτεί.Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 14 Φεβρουαρίου 2018
Α.Δ. : 2/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας - Μονάδα Βέροι-

ας κατόπιν των  αριθ. 8/13-06-2017 (Θέμα Ε.Η.Δ. 4ο),                           
15/29-09-2017 (Θέμα 7ο) και 3/01.02.2018 (θέμα Ε.Η.Δ. 
3ο) πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκμίσθωση χώρων του Νοσο-
κομείου, για την τοποθέτηση επτά (7) συνολικά αυτόματων 
πωλητών αναψυκτικών και εμφιαλωμένου ύδατος, ροφη-
μάτων, αναψυκτικών κ.λπ. εντός των χώρων του Νοσοκο-
μείου.

Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 15η 
Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30΄ π.μ. στο 
Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος. Πέρας κατάθεσης των 
προσφορών η 15η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:30΄ π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  Π.Δ.715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας υπό 
των Ν.Π.Δ.Δ., προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν 
γένει, αγορά ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 
πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».

Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα υπέρ του Νοσοκομεί-
ου (ποσό εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων  
(900,00€) ευρώ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη. 
Η αριθμ. 2/2018 Διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες των Δημόσιων Υπηρεσιών και είναι αναρτημένη  στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.verhospi.gr).

Αρμόδιος υπάλληλος Α. Πασιόπουλος. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 23313 – 51157, 51314.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ

Εκλογές για ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 9/25-1-2018 έγγραφο της Α.Π.Ο.Ε.Α., το άρθρο 5 του Ν. 
1301/82 και της υπ’ αριθμ. 1 πράξη το ΔΣ. Του Σ.Ε.Α.Ν. Ημαθίας, προκηρύσσονται δια 
του Προέδρου εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Α.Ν. Ημα-
θίας στις 4-3-2018 και για την ανάδειξη εκπροσώπου στην Α.Π.Ο.Ε.Α. στα Γραφεία του 
Συνδέσμου από 9η πρωινή μέχρι 14η μεσημβρινή της Κυριακής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Κυριακή 
11 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

Οι υποψηφιότητες για τη συμμετοχή στο νέο Δ.Σ. θα υποβάλλονται μέχρι τις 2-3-
2018 ημέρα Παρασκευή.

Παρακαλούνται τα μέλη, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές να προσέλθουν 
στα Γραφεία για την εξόφλησή των, ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγε-
σθε.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Φράγκος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ   Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Απαγόρευση αλιείας 
στους ποταμούς 

Τριπόταμο & Αράπιτσα 
Π.Ε. Ημαθίας

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του  Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας ( αριθ. απόφασης 
οικ.5193/26.02.2018 ΑΔΑ: ΩΓ5Δ7ΛΛ-Β4Κ), για την ενίσχυ-
ση των φυσικών αποθεμάτων και την μείωση του κινδύνου 
εξαφάνισης της άγριας πέστροφας που ενδημεί στους ποτα-
μούς της Π.Ε. Ημαθίας:

Απαγορεύεται ΑΠΟΛΥΤΩΣ η αλιεία   με κάθε μέσο και 
εργαλείο στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα της Π.Ε. 
Ημαθίας.  Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 
28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8η πρωι-
νή   μέχρι και την 1η Νοεμβρίου  ημέρα Πέμπτη και ώρα 8η 
πρωινή. 

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 9  Ν. 2040/1992)

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκηρύσσει, σύμ-
φωνα με τις με αριθ. 3615/82/19.12.2017 και 
287/08/30.01.2018 αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτού, την «με ανοιχτή  διαδι-
κασία» επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση 
του έργου   «Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες 
για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ2 Νάουσας 
στο κτήριο του τ. ΚΕΝΕ ΟΕΕ Νάουσας, ιδι-
οκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., οδός Νικ. Αναδολή 36, 
Νάουσα»,  ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία αποστο-
λής της παρούσας για δημοσίευση, με το σύ-
στημα προσφοράς «με επί μέρους ποσο-
στά έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2α του 
Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την 
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», συνολι-
κής κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας 
εκτιμώμενης αξίας  204.000,00 Ευρώ (πλέ-
ον Φ.Π.Α.).   Το έργο χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις του ΟΑΕΔ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα-
λάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο 
χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την 
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ :   www.oaed.gr  (Νέα & 
Ανακοινώσεις/Ανοιχτοί Διαγωνισμοί).

 3. Πληροφορίες παρέχονται μέχρι την Πα-
ρασκευή, 16/03/2018, στα γραφεία  της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (οδός 
Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όροφος, 
τηλ: 210-9989019, 210-9989418, φαξ: 210-
9965121) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 
21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα η 
10:00η  π.μ.

5. Ως ημερομηνία και ώρα  ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών  ορίζεται η 
26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 
10:00η  π.μ.

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμε-
τάσχουν:

 Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγο-
ρίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, προσκο-
μίζοντας τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

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

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

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε με-
μονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.

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

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

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α2 τάξη και άνω, για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών και στην Α2 τάξη 
και άνω, για έργα κατηγορίας ηλεκτρομη-
χανολογικών.

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό α-
παιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της 
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρ-
χεται στο ποσό των 4.080,00 ευρώ και ισχύος 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

8. Η  συνολική προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης.

9. Κωδικός CPV: 45262700-8 (εργασίες 
μετατροπής κτιρίου)

10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ο.Α.Ε.Δ.

11. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης 
του έργου στον τύπο, βαρύνουν τον οικονομι-
κό φορέα του που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου.

Αθήνα, 12/02/2018
H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 10504/12.02.2018
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Ο“ΟΜΙΛΟΣ”κάθεΤετάρτηπροτείνειεπίκαιραθέματαΠανελλαδικώνεξετάσεων
Ο “ΛΑΟΣ” και το Φροντιστήριο “ΟΜΙΛΟΣ” κοντά στο μαθητή

Πάντα μέσα στα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
Φροντιστήριο“ΟΜΙΛΟΣ”-Μ.Αλεξάνδρου38-τηλ.:2331021.021,29.435

ΛύσειςκαιαπαντήσειςκάθεΣάββατοστηνηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.omilosfr.gr
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ΜεαπόφασητηςΕΠΟμέχρι
9Μαρτίουμπορούνναβρουν
ομάδαοιπαίκτεςτηςΒέροιας

Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ συνεδρίασε για το θέμα 
που προέκυψε με τους ποδοσφαιριστές της Βέροιας έπειτα από 
τη διάλυση της ιστορικής ομάδας και έδωσε το δικαίωμα σε 

αυτούς να πάρουν μεταγραφή σε όποια ομάδα το επιθυμούν. Άλλω-
στε, ο ΠΣΑΠ ήταν αυτός, ο οποίος έκανε το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ 
προκειμένου να μη μείνουν ανενεργοί οι ποδοσφαιριστές της μέχρι το 
καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, η ΕΠΟ έδωσε το δικαίωμα στους παίκτες της 
Βέροιας να πάρουν μεταγραφή σε επαγγελματική ομάδα της Ελλάδας, 
ορίζοντας ως σχετική προθεσμία την 9η Μαρτίου.

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΕΠΟ:
«Μεομόφωνηαπόφασή της ηΕπιτροπήΕκτάκτωνθεμάτων χορηγεί στουςποδοσφαιρι-

στέςπουέμειναναυτοδικαίωςελεύθεροιαπότηνΠΑΕΒέροια,λόγωτηςαποβολήςτηςαπότο
πρωτάθληματηςFootballLeague,ναυπογράψουνεπαγγελματικόσυμβόλαιομέχρικαιτην9
Μαρτίου2018μεοποιαδήποτεομάδαεπαγγελματικήςκατηγορίαςτουεσωτερικούεπιθυμούν
νασυμβληθούν».

Μετά 
τη 
λήξη 

του αγώνα 
ΗΡΑΚΛΗ-
Σ-Φ.Α.Σ. 
ΝΑΟΥΣΑ, 
οι προπο-
νητές των 
δύο ομάδων 
έκαναν τις 
ακόλουθες 
δηλώσεις:

ΒασίληςΑσλα-
νίδης (Φ.Α.Σ.ΝΑ-
ΟΥΣΑ): «Πιστεύω
ότισταθήκαμεπολύκαλάστοναγωνιστικόχώρο, είχαμε
πολύκαλήτακτικήκαιμαςαδικείπέραγιαπέρατοσκορ.
Είμαστε απογοητευμένοι γιατί μπορούσαμε να κερδί-
σουμε τοπαιχνίδι.Παίζουμεμόνογια τον εαυτόμαςκαι
για κανένανάλλο, και λόγω τηςβαθμολογικήςσημασίας
είχαμεπίεσηαπέναντιστονΗρακλήπουξέρουμεότιείναι
μίαομάδαμεστοιχείαπολύκαλά,αλλάαπόεκείκαιπέρα
πιστεύωότιηδικήμαςπαρουσίαέπρεπεναστεφθείκαι
με βαθμολογική επιτυχία.Τώρα κοιτάμε τησυνέχεια και
τοεπόμενοπαιχνίδι».


ΣπύροςΜπαξεβάνος(ΗΡΑΚΛΗΣ):«Ομόνοςτρόπος

πουμπορούσαμε νααπειληθούμεαπό τουςαντιπάλους
μας ήταν από στατικές φάσεις από εκεί δεχθήκαμε το
γκολ και από εκεί θαμπορούσαμε ναδεχθούμε και ένα

ακόμα.Είναιένακομμάτιαυτόστοοποίοπρέπειναδώ-
σουμε ιδιαίτερησημασία. Είμαι ικανοποιημένος από τα
παιδιάαπόκάποιαπράγματαπουζητήσαμεκαισεαυτά
που ζητάμε ειδικάστην έδρα μας απέναντι σε κλειστές
άμυνες.Οιπαίκτες μου δημιούργησαν καταστάσεις και
νομίζω πως θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα γκολ
νωρίτερα.Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε
μέχρικαιτοτελευταίοπαιχνίδιότιόλεςοιομάδεςθέλουν
ναπαίξουν καλάαπέναντι στονΗρακλή.Εμείς από την
πλευράμαςπρέπειναείμαστεέτοιμοιόχιμόνοσωματικά
αλλάκαιψυχικάκαιναδώσουμετονκαλύτερομαςεαυτό.
Θέλωναδώσωσυγχαρητήριαπουτοπίστεψανμέχριτο
τέλος και στο τελευταίο λεπτό κατάφεραν καιπήραν τη
νίκηπου τόσοπολύ χρειαζόμασταν.Θασυνεχίσουμε τη
δουλειάγιαναπάμεστοεπόμενοπαιχνίδιβήμα-βήμα».

Ηρακλής - ΦΑΣ Νάουσα 2-1
Οιδηλώσειςτωνπροπονητών

Το liganews.gr σας παρουσιάζει 
ποιος είναι ο Δημήτρης Μάνος, 
που τρελαίνει κόσμος φέτος στη 

Football League! Ο Δημήτρης Μάνος έχει 
πάρει από το χέρι τον ΟΦΗ και τον οδηγεί 
στη Super League! Ο 23χρονος επιθετι-
κός που διανύει τη δεύτερη του σεζόν στο 
Ηράκλειο, σε 13 εμφανίσεις  έχει πετύχει 
13 γκολ! Για να καταλάβετε την περασμέ-
νη χρονιά σε 27 παιχνίδια είχε μόλις 10 
τέρματα με τους «ασπρόμαυρους».

Αςπάρουμεταπράγματααπότηναρχή...
ΤαπρώτατουποδοσφαιρικάβήματαέκανεστηΒέροια

το2011.Τοντεμπούτοτουσεεπαγγελματικόεπίπεδομε
τηφανέλατης«ΒασίλισσαςτουΒορρά»πραγματοποίησε
στηΦυλήκαιστηνίκηεπίτουΘρασύβουλουμε2-0στις
20Δεκεμβρίουτου2012.

Την επόμενη χρονιά μπήκεστα...βαθιά και κατέγρα-
ψε18συμμετοχές,πετυχαίνονταςμάλιστα ένα γκολστο

παιχνίδιΚυπέλλου και τηνήτταμε3-1από τονΗρακλή
Ψαχνώνστις 25 Ιανουαρίου του 2013.Όμως ταπράγ-
ματαδεν εξελίχθηκανόπως ταπερίμενε ο ίδιος, καθώς
τιςδυοεπόμενεςσεζόνδενπήρεκαθόλουπαιχνίδιαστα
πόδιατου,μεαποτέλεσμανακατηφορίσειστηνΚρήτηγια
λογαριασμότουΕργοτέλη.

Εκεί έμεινε για ένα εξάμηνο και κατάφερεσε18παι-
χνίδια να σημειώσει 6 γκολ! ΟΜάνος επέστρεψε και
πάλι στηΒέροια, παίρνοντας τέσσερις συμμετοχές, με
τελευταίοτουπαιχνίδιναείναιστηνΤρίποληκαιτοματς
μετονΑστέρα,όπουβρήκενικητέςτουςΑρκάδεςμε2-1.
Το καλοκαίρι του2016αποφάσισε νααφήσει τηΒέροια
καινασυνεχίσειτηνκαριέρατουστηνΚρήτη.Στηνπρώ-
τη τουσεζόναγωνίστηκεσε 27παιχνίδια καιπέτυχε10
γκολ.Φέτος έχειβαλθεί νασπάσειόλα τακοντέρ,αφού
σε13αγώνες έχει ισάριθμα τέρματα, είναιπρώτοςσκό-
ρερτηςκατηγορίαςκαιοδηγείτηνομάδαστηνεπιστροφή
τηςστηSuperLeague.Βέβαια,τοπρωτάθλημαέχειέναν
ολόκληρο γύρο για ναδούμεποια ομάδαμετά τονΆρη
θαακολουθήσει,αλλάτοσίγουροείναιότιονεαρόςφορ
διανύειτηνκαλύτερηπερίοδοτηςκαριέραςτουκαιόλοτο
μέλλονείναιμπροστάτουγιανακάνειμεγάλαπράγματα!
Ηπορείακαιοχρόνοςθατοδείξει!Ωςτότεαναμένουμε.

ΔημήτρηςΜάνος:«Τοπρώτο
κανόνιστηνFootballLeaugeξεκίνησε

απότηΒέροια»
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Δυναμική η παρουσία του 
ΕΟΣ Νάουσας στον Αγώνα 
Σκι Cross που διεξήχθη στο 

Χιονοδρομικό κέντρο του Σελιου  
την Κυριακή, αφού οι αθλητές του 
ΕΟΣ γύρισαν από τον αγώνα δεξιο-
τήτων με δύο χρυσά μετάλλια. Στην 
κατηγορία των Κορασίδων η Στελ-
λινα Γιαννακοβιτη κέρδισε άνετα το 
χρυσό μετάλλιο δείχνοντας και πάλι 
τη δυναμική της. Το δεύτερο χρυσό 
μετάλλιο ήρθε στην κατηγορία των 
Παγκορασιδων οπου η Μάρα Τσιάρ-
κα κέρδισε την πρώτη θέση στο ίδιο 
αγώνισμα. 

ΣτηνκατηγορίατωνΠαίδωνοΓιώργοςΑναστα-

σιαδηςτερμάτισεστηντέταρτηθέση.
Στην ίδια κατηγορία ηΚατερίναΒάικου τερμά-

τισεστηντέταρτηθέσηκαιηΌλγαΜπιτέρναστην
έκτηθέσηαντίστοιχα.

ΑξίζεινασημειωθείότιοΕΟΣΝάουσαςσυμμε-
τειχεμετηνπολυπληθέστερηαποστολήστιςπροα-
γωνιστικεςκατηγορίες.


1οΚύπελλοΕλλάδας

ΠαμπαιδωνΠαγκορασιδων
Στο Σελι πραγματοποιηθηκε το 1ο Κύπελλο

στην κατηγορία τωνΠαγκορασιδων /Παμπαιδων
τηνΚυριακή.Εξαιτίαςτωνέντονωνκαιρικώνφαινο-
μένωνέγινεμόνοοαγώναςτηςΚυριακήςσεαντι-
κατάσταση τωνδύοπρογραμματισμενωναγώνων
compiτοΣαββατοκύριακο.

ΟιμικρέςαθλήτριεςτουΕΟΣΝάουσαςέδωσαν
καιπάλιτονκαλύτεροτουςεαυτό.

ΗΑλεξάνδραΜιχαλοπούλουτερμάτισεστηδεύ-
τερηθέση,ενώηΕυδοκίαΖαχαροπουλουτερμάτι-
σεστηντέταρτη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης 
μεταξύ του Φιλίππου Βέροιας 
και του ΑΠΣ Αρίων Πτολε-

μαϊδας ο προπονητής των κόκκινων 
έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις στο 
filipposbc.gr: « Συγχαρητήρια στην 
ομάδα της Πτολεμαιδας. Για εμάς ήταν 
μια δίκαιη νίκη και παρά την έλλειψη 
ρυθμού που είχαμε στο πρώτο ημίχρο-
νο καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο 
και να βρούμε ρυθμό και να δώσουμε 
την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες 
μας να πάρουν χρόνο συμμετοχής και 
να δείξουν ποσο πολύ έχουν βελτιω-
θεί.

Βρισκόμαστεσε μια κρίσιμη καμπή τουπρωτα-
θλήματοςόπουκάθενίκημαςφέρνειπιοκοντάστο
στόχο της ανόδου. Όπως κάθε εβδομάδα ετσι και
τωρα δεν θα μείνουμεπερισσότερο απο μια μέρα

στοπαιχνίδιαυτό.ΑποτηνΤρίτηθαξεκινήσουμενα
δουλεύουμεγιατοδύσκολοπαιχνίδισταΙωάννινα.»

ΔυναμικήπαρουσίατουΕΟΣΝάουσας
στονΑγώναΣκιCrossτουΣελίου

Δημήτρης Γκίμας: «Δώσαμε ευκαιρία 
σε όλους τους παίκτες»

ΜεμεγάληεπιτυχίαολοκληρώθηκετοΚύπελλο
ΕλλάδοςΑλπικούΣκίΠαμπαίδωνΠαγκορασίδων
καιΣκίCROSSΔρόμωνΑντοχήςτοΣαββατοκύρια-
κοπουμαςπέρασε24-25Φεβρουαρίου2018

Οι αγώνες χαρακτηρίστηκαναπό την τεράστια
συμμετοχή, μιας καιπερισσότεροι από220αθλη-
τέςαπόόλητηνΕλλάδακατέκλυσαντοχιονοδρο-
μικόκέντροΣελίουγια3ημέρες!

Παράτιςαντίξοεςκαιρικέςσυνθήκες(ομίχληκαι
έντονη κατά διαστήματα χιονόπτωση) οι αγώνες
ολοκληρώθηκαν με χαμόγελα και άριστη διάθεση
απόόλους.Ο ιστορικόςΣΧΟΒπουφέτος κλείνει
65χρόνιααπότην ίδρυσήτου,κατάφερεναδιορ-
γανώσει επιτυχώς και τους δύο αγώνες αποδει-
κνύονταςπως διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία,
τεχνογνωσίακαιτοαπαραίτητοέμψυχουλικό!!!

Στο αλπικό σκι οι
αγώνες του Σαββά-
του (combi SL) δεν
πραγματοποιήθηκαν
λόγω τωνπροαναφε-
ρόμενων συνθηκών.
Την Κυριακή όμως,
παρόλοπου οι καιρι-
κές συνθήκες δυσκό-
λεψαν,ολοκληρώθηκε
ο αγώναςCombiGS
μεαπόλυτηεπιτυχία.

Στους αγώνες των
ΔρόμωνΑντοχήςστή-
θηκε μία πανέμορφη
διαδρομή που οι θε-

ατές μπορούσαν να την παρακολουθήσουν στο
σύνολό της, χαρίζοντας μεγάλο θέαμα ακόμα και
σεανθρώπουςπουδενκάνανεσκι.Οισυμμετοχές
ξεπέρασαντις120γεμίζονταςελπίδαγιατομέλλον
τουαθλήματος και επιβεβαιώνοντας τηνπεποίθη-
σηπωςτοΣέλιείναιαπότακαλύτεραχιονοδρομι-
κάγιατουςΔρόμουςΑντοχής.

ΗΔιοίκηση του ΣΧΟΒέροιας, ευχαριστεί την
Ομοσπονδίαγια τηνστήριξη τηςκαι τηνκαλήσυ-
νεργασία, το χιονοδρομικό κέντρο για την αρωγή
του,τουςεθελοντέςκαιόλουςτουςσυμμετέχοντες
για την καλήδιάθεσηπου επέδειξανστηναντιμε-
τώπισητωνδυσκολιώντουαγώνα.

Τέλος,ευχαριστείθερμάτουςχορηγούςγιατην
συμπαράστασήκαιτηνπολύτιμηβοήθειάτους!

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
στο Χ.Κ.Σελίου το Κύπελλο Ελλάδος 

Αλπικού Σκί Παμπαίδων Παγκορασίδων 
και Σκί CROSS Δρόμων Αντοχής

Πα ρ α σ κ ε υ ή  2
Μαρτίου2018

Handball Premier
(18ηαγωνιστική)

Φιλίππειο 17:15
(ΕΡΤ2) ,  Φίλ ιππος
Βέροιας-ΑερωπόςΈ-
δεσσας (Νάσκος-Χα-
ρίτσος,Παρτεμιάν)

Σάββατο 3Μαρτί-
ου2018

Handball Premier
(18ηαγωνιστική)

ΟΑΚΑ15:00,ΑΕΚ-
Πανελλήνιος(Τσάμος-
Φωκίτης,Αντωνόπου-
λος)

Κραχτίδης 18:00,
Χιλιώτης ΓΣΔράμα-
Ολυμπιακός ΣΦΠ/
ΌμιλοςΞυνή (Ουζούνης-Παρασκευούδης,Χατζηγε-
ωργίου)

Συκεών18:00,ΦοίβοςΣυκεών-ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑ
TV(Τζαφερόπουλος-Θεοδοσίου,Παρτεμιάν)

Καματερού 20:00, ΓΑΣΚαματερού-ΑΣΕΔούκα
(Τσάκωνας-Τόλιος,Μίγκας)

Α1Γυναικών(13ηαγωνιστική)
ΔΑΚΆρτας18:00,ΦέταΉπειροςΑναγέννησηΆρ-

τας-ΆρηςΘ.(Στεφανίδης-Μαυρίδης,Δημόλας)
Καματερού 18:00, ΓΑΣΚαματερού-Μ.Αλέξαν-

δροςΓιαννιτσών(Παπαματθαίου-Χρηστίδη,Μίγκας)
ΝέαςΙωνίας18:00,ΟΦΝΙωνίας-ΦίλιπποςΒέροι-

ας(Ψύλλος-Γιαβρούτας,Κορρές)

Κυριακή4Μαρτίου2018
HandballPremier(18ηαγωνιστική)
ΝέαΚίος16:00,ΔιομήδηςΆργους-ΧΑΝΘ(Καρα-

πάνος-Αβράμης,Δημάκης)

Premier Handball - Παρασκευή 5.15 μ.μ. ΕΡΤ3

Φίλιππος-Αερωπός

Οι διαιτητές
των ημιτελικών
του Κυπέλλου

ΟΜανώληςΣκουλάςαπότηΘεσσαλία
θαδιευθύνει τονπρώτοημιτελικό του κυ-
πέλλουΕλλάδαςμεταξύτουΠανιωνίουκαι
τουΠΑΟΚ,που θα γίνει σήμεραΤετάρτη
(28/2) στη Νέα Σμύρνη. Στο αντίστοιχο
παιχνίδιτηςΑΕΛμετηνΑΕΚστηΛάρισα,
αύριοΠέμπτη 1ηΜαρτίου, διαιτητής ορί-
στηκε οΠραξιτέληςΖαχαριάδης τηςΕΠΣ
Μακεδονίας.ΗΚΕΔ/ΕΠΟόρισεγιατιςδύο
αυτές αναμετρήσεις και επιπρόσθετους
βοηθούς(περιοχής).

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2
19:30Πανιώνιος-ΠΑΟΚ
Διαιτητής:Σκουλάς(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Νικολακάκης (Ηρακλείου),

Μπουξμπάουμ(Ανατ.Αττικής)
ΠΕΜΠΤΗ 1/3
19:30ΑΕΛ-ΑΕΚ
Διαιτητής:Ζαχαριάδης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Δημητριάδης (Μακεδονίας),

Μερκενίδης(Μακεδονίας)
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Προκήρυξηλαϊκούαγώναδρόμουμετηνονομασία
“3οςΔρόμος21Μαθητών”

Κυριακή 15 Απριλίου 2018

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντό-
πιων Μακροχωρίου και Περι-
χώρων σε συνεργασία με το 

Αθλητικό τμήμα του Κ.Α.Π.Α. Δήμου 
Βέροιας και την τεχνική υποστήριξη 
του τμήματος στίβου του Φιλίππου 
Βεροίας και του Συλλόγου Δρομέ-
ων Βεροίας προκηρύσσει τον λαϊκό 
αγώνα  «3ος ΔΡΟΜΟΣ 21 ΜΑΘΗΤΩΝ», 
που περιλαμβάνει τις παρακάτω κατη-
γορίες:

1.7.700μ.ηλικίας16ετώνκαιάνω
2.3.000μ.αγώναςΠεριπατητικόςΔρόμοςΥγείας

ηλικίας16ετώνκαιάνω.
3.2.000μ.αγώναςΓυμνασίων
4.1.000μ.αγώναςΔημοτικών
5.ΑγώναςΑΜΕΑ250μ.

Αγώνας7700μ.(ηλικίας16ετώνκαιάνω)
1.ΠεριγραφήΑγώνα:ΟΑγώνας διεξάγεται εξο-

λοκλήρουσε άσφαλτο, χωρίς μεγάλες υψομετρικές
διαφορές. Ξεκινάει από τηνΠλατεία 21Μαθητών
στηνοδόΒασ.ΓεωργίουστοΜακροχώρι,ακολουθεί
τηνοδόΑριστοτέλουςκαιστούψοςτουδημαρχείου
στρίβει δεξιά σεπαράπλευρες οδούς διασχίζοντας
τοχωριόΔιαβατόςκαιεπιστρέφειγιατοντερματισμό
στηνπλατεία21μαθητών.

2.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία21Μαθητών,Μα-
κροχώρι.

3. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21Μαθητών,
Μακροχώρι.

4.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή15Απριλίου
2018

5.ΏραΕκκίνησης:10:00π.μ.
6.Διαδρομή -Χρονομέτρηση: 7700μ (ασφάλτινη

διαδρομή).Ηχρονομέτρησηθαγίνειηλεκτρονικά.
7.Τροφοδοσία:Στηδιαδρομήθαυπάρχουνσταθ-

μοίτροφοδοσίαςστο4οχλμ.(νερό),καιστοντερμα-
τισμό(νερό+ισοτονικά)

8.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμμετοχής
έχουνόλοιοιαθλητέςκαιαθλήτριες,16ετώνκαιά-
νω,οιοποίοιθατρέξουνμεδικήτουςευθύνηκαιθα
πρέπειναέχουνεξεταστείπρόσφατααπόιατρό.

9.Δηλώσεις συμμετοχής:Ησυμμέτοχηστον α-
γώνα είναι δωρεάν. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα
πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τηνΔευτέρα
09/04/2018,ώστεηδιοργάνωσηναμπορέσεινακά-
νειτιςκατάλληλεςπροετοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρε-
ωτικά μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου, (στη
διεύθυνσηhttp://laografsyl.org/registrations/dromos).
ΟμαδικέςΕγγραφές:Οισύλλογοιπουεπιθυμούννα
καταθέσουνομαδικήδήλωσηπρέπεινακατεβάσουν
τοπρωτότυποαρχείοexcelπουθαβρουνστηνπα-
ραπάνωιστοσελίδακαιαφούσυμπληρώσουνόλατα
πεδίανααποστείλουντοαρχείοστοemail τουΣυλ-
λόγουlaografsyllmakro@gmail.com

10. Ηλικιακές κατηγορίες &Έπαθλα: Θα βρα-
βευθούνοι τρεις (3)πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3)
πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης, καθώς και
οι αντίστοιχοι νικητές των ηλικιακών κατηγοριών οι
οποίεςείναιοιακόλουθες:

Γιατουςάνδρες:18έως34,35-44,45-54,55-64
&65καιάνω

Για τις γυναίκες: 18 έως34, 35-44, 45-54,& 55
καιάνω

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα
δοθείμετάλλιο.

11.Αναμνηστικά δώρα: Στους τερματίσαντες θα
δοθείσακούλαπουθαπεριλαμβάνειμετάλλιο,νερό,
φρούτα,καιάλλαδιατροφικάπροϊόντα.

12.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβή τωναριθ-
μών τωναθλητώνθα γίνει τηνΚυριακή15/04στην
αφετηρία στονπροαύλιο χώρο του σουπερμάρκετ
Smart, μεταξύ 08:00πμ. και 09:30πμ, αλλά και το
Σάββατο14/04μεταξύ18:00και21:00απότοΛαο-
γραφικόΣύλλογοΝτόπιωνΜακροχωρίου&Περιχώ-
ρων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγωνιζο-
μένωνπαρακαλούνταιοικάτοικοι τουΜακροχωρίου
πουθασυμμετάσχουνστοναγώναναπαραλάβουν
τουςαριθμούςτουςτοΣάββατο.

3000μΠεριπατητικόςΔρόμοςΥγείαςηλικίας
16ετώνκαιάνω

Οπεριπατητικός δρόμος3 χιλιομέτρωνδεν έχει
αγωνιστικόχαρακτήρακαισκοπόςτουείναιναπρο-
σκλήσει τουςανθρώπουςπουαγαπούν τοναθλητι-
σμόκαιτοπερπάτημα,νασυμμετάσχουνσετέτοιου
είδουςδιοργανώσεις.

1.ΤόποςΕκκίνησης:Πλατεία 21Μαθητών,Μα-
κροχώρι.

2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21Μαθητών,
Μακροχώρι.

3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή15Απριλίου
2018

4.ΏραΕκκίνησης:10:05πμ
5.Διαδρομή-Χρονομέτρηση:3,000μ(ασφάλτινη

διαδρομή).
6.Δικαίωμα συμμετοχής:Δικαίωμασυμμετοχής

έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, άνω των 16
ετών,οι οποίοι θα τρέξουνμεδική τους ευθύνηκαι
θαπρέπειναέχουνεξεταστείπρόσφατααπόιατρό.

7.Δηλώσεις συμμετοχής:Ησυμμέτοχηστον α-
γώνα είναι δωρεάν. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα
πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τηνΔευτέρα
09/04/2018.ώστεηδιοργάνωσηναμπορέσεινακά-
νειτιςκατάλληλεςπροετοιμασίες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται υποχρεω-
τικάμέσω της ιστοσελίδας τουσυλλόγου (στηδιεύ-
θυνσηhttp://laografsyl.org/registrations/dromos3km)

8.Αναμνηστικά δώρα: Στους τερματίσαντες θα
δοθείσακούλαπουθαπεριλαμβάνειμετάλλιο,νερό,
φρούτα,καιάλλαδιατροφικάπροϊόντα.

9.Παραλαβήαριθμών:Ηπαραλαβήτωναριθμών
τωναθλητώνθαγίνειτηνΚυριακή30/04στηναφετη-
ρία(στονπροαύλιοχώροτουπρώηνσουπερμάρκετ
Μαρινόπουλος)μεταξύ08:00πμκαι 09:30πμ., αλλά
και το Σάββατο 29/04 μεταξύ 18:00 και 21:00 από
τοΛαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου
&Περιχώρων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
αγωνιζομένωνπαρακαλούνται οι κάτοικοι τουΜα-
κροχωρίουπου θα συμμετάσχουν στον αγώνα να
παραλάβουντουςαριθμούςτουςτοΣάββατο.

Αγώνας1000μ.-παιδιώνΔημοτικού
1.ΤόποςΕκκίνησης :Πλατεία21Μαθητών,Μα-

κροχώρι.
2.Τόποςτερματισμού:Πλατεία21Μαθητών,Μα-

κροχώρι.
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυ-

ριακή15Απριλίου2018
4.ΏραΕκκίνησης:11:10πμ
5.Διαδρομή:Η διαδρομήπου

θα ακολουθήσουν οι μαθητές θα
είναι η οδός Βασ. Γεωργίου, α-
ριστερά στην οδόΑριστοτέλους,
δεξιάστην οδόΜεγ.Αλεξάνδρου,
αριστεράστηνοδόΒασ.Γεωργίου
και τερματισμό στην πλατεία 21
Μαθητών.

6.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαί-
ωμα συμμετοχής έχουν μαθητές
Δημοτικού.

7.Δηλώσεις συμμετοχής: Οι
δηλώσειςΣυμμετοχήςμπορούννα
γίνουνμετουςεξήςτρόπους:

α) Με ηλεκτρονική υποβολή
στην ιστοσελίδα του συλλόγου
(στη διεύθυνση http://laografsyl.
org/registrations/dromos1km). Ε-
κεί θα γίνεται αυτόματα και η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης του γονέα (ότι επιτρέπειστοπαιδί του να
συμμετάσχειστοναγώνα1000μ)

β) Το Σαββάτο 14/04/2018 το πρωί από τις
09:00πμ έως τις 12:00πμ και το απόγευμαμεταξύ
18:00και21:00σταΓραφείατουΣυλλόγουΝτόπιων
ΜακροχωρίουκαιΠεριχώρων(Βασ.Κων/νου).

8.Επαθλαμαθητών:
Στους τρειςπρώτους και στις τρειςπρώτες των

κατηγοριώναγοριώνκαικοριτσιώνθαδοθούνμετάλ-
λια,διπλώματα.

Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλουςτουςτερμα-
τίσαντεςδρομείςτωνμαθητώνΔημοτικού.

Αγώνας2000μ.-παιδιώνΓυμνασίου
1.ΤόποςΕκκίνησης :Πλατεία21Μαθητών,Μα-

κροχώρι.
2. Τόπος τερματισμού: Πλατεία 21Μαθητών,

Μακροχώρι.
3.Ημερομηνίαδιεξαγωγής:Κυριακή15Απριλίου

2018
4.ΏραΕκκίνησης:11:25πμ
5.Διαδρομή:Ηδιαδρομήπουθαακολουθήσουν

οιμαθητέςθαείναιηοδόςΒασ.Γεωργίου,αριστερά
στηνοδόΑριστοτέλους,δεξιάστηνοδόΜεγ.Αλεξάν-
δρου,αριστεράστηνοδόΒασ.Γεωργίου,τηνοποία
θαδιανύσουν2φορέςκαι τερματισμόστηνπλατεία
21Μαθητών.

6.Δικαίωμασυμμετοχής:Δικαίωμασυμμετοχής
έχουνμαθητέςΓυμνασίου.

7.Δηλώσειςσυμμετοχής:Οι δηλώσειςΣυμμετο-
χήςμπορούνναγίνουνμετουςεξήςτρόπους:

α) Με ηλεκτρονική υποβολή στην ιστοσελίδα
του συλλόγου (στη διεύθυνση http://laografsyl.org/
registrations/dromos2km). Εκείθαγίνεταιαυτόματα
και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του γονέα (ότι
επιτρέπειστοπαιδίτουνασυμμετάσχειστοναγώνα
2000μ.)

β) Το Σαββάτο 14/04/2018 το πρωί από τις
09:00πμ έως τις 12:00πμ και το απόγευμαμεταξύ
18:00και21:00σταΓραφείατουΣυλλόγουΝτόπιων
ΜακροχωρίουκαιΠεριχώρων(Βασ.Κων/νου).

8.Επαθλαμαθητών:
Στους τρειςπρώτους και στις τρειςπρώτες των

κατηγοριώναγοριώνκαικοριτσιώνθαδοθούνμετάλ-

λια,διπλώματα.
Μετάλλιαθαδοθούνεπίσηςσεόλουςτουςτερμα-

τίσαντεςδρομείςτωνμαθητώνΓυμνασίου.

Αγώνας250μ.ΑΜΕΑ
Η εκκίνησηθαδοθεί αμέσωςμετά την εκκίνηση

των7,7χιλιομέτρωνστις10:15πμπλησίοντουιερού
ναούΤιμίουΠροδρόμου και ο τερματισμός θα γίνει
στηνπλατείατων21μαθητών.

ΕγγραφέςθαγίνουντηνΚυριακή15/04/2018από
τις 08:30πμ έως τις 09:30πμ, στην γραμματεία του
αγώνα (στον προαύλιο χώρο του σούπερ μάρκετ
Smart).

Μετάλλια θα δοθούν σε όλα ταπαιδιά που θα
συμμετάσχουν

Αποδυτήριακαι Ιατρείοθαυπάρχουνδίπλαστον
τερματισμόστονπροαύλιοχώροτουσουπερμάρκετ
Smart.

Οιαπονομές τωνεπάθλωνθαγίνουνστις12:00
πμ

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες&τυχόναπορίες,
επικοινωνήστε:

1.ΣτοmailτουσυλλόγουΝτόπιωνΜακροχωρίου
laografsyllmakro@gmail.com

2.Μεταμέλητηςοργανωτικήςεπιτροπής:
-ΑραμπατζήςΑντώνης,τηλ:6936679481
-ΙωαννίδηςΣτάθης,τηλ:6973550790
-ΒασίληςΕλευθεριάδης (ΥπεύθυνοςΕθελοντών),

τηλ:6974474691
Φόρμα εγγραφής για τοναγώναδρόμου7700μ:

ΦΟΡΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ3ουΔΡΟΜΟΥ21ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ

Φόρμα εγγραφής για τοναγώναδρόμου3000μ:
ΦΟΡΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ3ουΔΡΟΜΟΥ21ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ

Φόρμα εγγραφής για τοναγώναδρόμου2000μ:
ΦΟΡΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΜΑΘΗΤΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φόρμα εγγραφής για τοναγώναδρόμου1000μ:
ΦΟΡΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΜΑΘΗΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΗΠρόεδροςτουΣυλλόγουΝτόπιων
ΜακροχωρίουΚαιΠεριχώρων

ΒλαζάκηΜαρία

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΚΑΠΑ
ΔιαμάντηςΣτέργιος
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ΣΚΑΚΙ  ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Θέλετε να ζήσετε την χαρά της δη-

μιουργίας;
Θέλετε να ξεπεράσετε τον εαυτό 

σας;
Ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε το κο-

ρυφαίο πνευματικό άθλημα το Σκάκι; 
Αν ναι

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας 
πληροφορήσουμε για τα μαθήματα του 
νέου τμήματος Ενηλίκων που δημιουρ-
γούμε στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νά-
ουσας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : Μπίτζιος 
Βαγγέλης 6937235357

Μαθήματα Ενηλίκων Κάθε Παρα-
σκευή 8.00΄μ.μ. 

Το Λυκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας στο 16ο Δημοτικό 

Σχολείο Βέροιας 
Την Πεμπτη 22 

Φεβρουαρίου 2018 
μέλη του Δ.Σ. του Λυ-
κείου επισκέφτηκαν το 
16ο Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας στα πλαίσια 
του προγραμματος « 
Το Λύκειο των Ελλη-
νίδων ντύνει τα νιάτα 
του τόπου μας».Τα 
παιδιά είχαν την ευ-
καιρία να δουν, να 
φορέσουν αλλά και 
να ακούσουν κάποια 
πράγματα για αντι-
προσωπευτικες φο-
ρεσιές της πατρίδος 
μας .

Το Δ.Σ.

To Λύκειο Ελληνίδων 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Tην   Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 
μέλη του Λ.Ε.Β. επισκέφθηκαν το 1ο Δη-
μοτικό Σχολείο Βέροιας,   στα πλαίσια του 
προγράμματος  « Το Λύκειο των Ελληνί-
δων ντύνει τα νιάτα του τόπου μας».

Τα παιδιά της Γ΄ τάξης  είχαν την ευ-
καιρία να δουν, να φορέσουν αλλά και να 
ακούσουν κάποια πράγματα, για αντιπρο-
σωπευτικές φορεσιές της  περιοχής μας. 
Να μάθουν επίσης  για την ιστορία και 
τους συμβολισμούς που αυτές κουβαλά-
νε, να γνωρίσουν τα μέρη από τα οποία 
αποτελούνται καθώς και το ρόλο τους 
στην τοπική κοινωνία.

Οι κυρίες του Λυκείου Ελληνίδων ( 
Μαρία Κελεπούρη,  Βαγγελίτσα  Στάρ-
τζου-Κογκίδου Ελισάβετ Ρέπα ) με πε-
ρισσή φροντίδα έντυσαν δασκάλες, μα-
θητές και μαθήτριες, ενώ ταυτόχρονα  
αφηγούνταν με στοργή, σκηνές από το 
παρελθόν...

 Σκηνές που μια παραδοσιακή φο-
ρεσιά μπορεί να μεταφέρει, όπως τα 
πανηγύρια και τις χαρές των ανθρώ-
πων,  το χτύπημα του αργαλειού και το 
μεράκι των γυναικών να μεταφέρουν 
την ομορφιά κατά τις προσταγές της 
μόδας της τότε εποχής  στην αγαπημέ-
νη τους οικογένεια. Υφάσματα πολύτιμα 
δουλεμένα από μετάξι και υλικά που με 
αγώνα και κόπο έφταναν στα χέρια των 
ανθρώπων , που όμως άντεξαν στο 
χρόνο  για να μεταφέρουν εικόνες μιας παλιάς εποχής στη νέα γενιά. Ευχαριστούμε τα μέλη του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας  που συμβάλλουν με κάθε τρόπο  στην  πολιτιστική  δραστηριότητα του  σχολείου μας 
και του τόπου μας. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ
Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 

πραγματοποιήθηκε, από την Εύξεινο Λέ-
σχη Ποντίων Νάουσας, στο κατάμεστο 
Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, η φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα μουσικοχορευτική πα-
ράσταση «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, η παράδοση 
της Ελλάδας». Η εκδήλωση ξεκίνησε με 
τον χαιρετισμό του προέδρου κ. Φανιά-
δη Φώτη, που αναφέρθηκε στον σκο-
πό πραγματοποίησής της δηλαδή στην 
στήριξη του Γηροκομείου Νάουσας, και 
στη συνέχεια κάλεσε στην σκηνή τους 
προέδρους και τους εκπροσώπους των 
συμμετεχόντων πολιτιστικών συλλόγων, 
στους οποίους δόθηκαν και τα ανάλογα 
αναμνηστικά. Έπειτα την σκυτάλη πή-
ραν οι χοροί ξεκινώντας από το παιδικό 
τμήμα ποντιακών χορών της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων Νάουσας με χορούς 
από τον Πόντο. Ακολούθησαν ο Όμιλος 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Α-
ράπιτσα» με χορούς και παραδοσιακά 
τραγούδια από την πόλη της Νάουσας, 
ο Όμιλος Αρκοχωρίου «Άρκτος», το τμή-
μα Πανελληνίων Χορών της Ευξείνου 
Λέσχης Ποντίων Νάουσας και ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος «Πυρσός» με χορούς από την περιοχή της Μακεδονίας, ο Σύλλογος Βλάχων Νάουσας 
με χορούς από την Ήπειρο, ο Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου «Ερωτόκριτος» ταξιδεύοντας μας στην 
λεβεντογέννα Κρήτη και τέλος το τμήμα ποντιακών χορών της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας με 
τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου, με χορούς από την περιοχή κι απ’ όπου ξεκίνησε η παράσταση, 
τον Πόντο. Η εκδήλωση έκλεισε με όλους του χορευτές των συλλόγων να χορεύουν χέρι με χέρι, τονίζο-
ντας και εφαρμόζοντας την φράση «ο πολιτισμός ενώνει».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η βουλευτής Ημαθίας κα. Καρασαρλίδου, ο Δήμαρχος 
Νάουσας κ. Κουτσογιάννης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ημαθίας κ. Τεληγιαννίδης, ο Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού κ. Βαλσαμίδης, η Αντιδήμαρχος οικονομικών κα. Τάκη, ο Διοικητής της Β’ΜΚΔ κ. Κούτελης, 
ο δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Γηροκομείου κ. Γιαννούλης και οι πρώην πρόεδρος της 
Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας κ. Καϊλάρης.

Επίσης, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου παραδόθηκε, από τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων 
Νάουσας, στην μονάδα του Γηροκομείου Νάουσας μεγάλη ποσότητα πολύτιμων προϊόντων για τις ανά-
γκες των Ηλικιωμένων. Μια κίνηση προϊόν της επιτυχημένης μουσικοχορευτικής παράστασης.

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου
«Τα δημοτικά τραγούδια 
των Ριζωμάτων Πιερίων 

Ημαθίας» του Ιωάννη Βαϊνά 
παρουσιάζονται στη Στέγη

Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου» 
και ο εκδοτικός οίκος «Μάτι» Κατερίνης σας προ-
σκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιω-
άννη Βαϊνά με τον τίτλο «Τα δημοτικά τραγούδια 
των Ριζωμάτων Πιερίων Ημαθίας»  την Τετάρτη 
7 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροιας. 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν : Σοφιανίδης 
Γιώργος Αντιδήμαρχος Παιδείας κ Πολιτισμού 

Τσαμήτρος Ιωάννης Καθηγητής-συγγραφέας  
Μπεμπέτσου Αλκμήνη Αντιπρόεδρος  Λυκείου 

Ελληνίδων Βέροιας
Αποστολόπουλος Αθανάσιος Δικηγόρος 

Γραμματέας Δημ. Συμβουλίου
Προβατίδης Κυριάκος εκδότης και ο συγγρα-

φέας 
Θ’ ακολουθήσει πρόγραμμα απο χορευτικά 

και χορωδιακά συγκροτήματα συνοδεία γκάιντας 
των Πολιτιστικών συλλόγων Δασκίου και Ριζω-
μάτων.

Πληροφορίες: Δημοτική βιβλιοθήκη ¨Θ. Ζωγι-
οπούλου» τηλ. 2331024879

  Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Ο Γιάννης 

Βαϊνάς γεν-
νήθηκε στα 
Ριζώματα Η-
μαθίας. Είναι 
συνταξιούχος εκπαιδευτικός, παντρεμένος και πατέρας δυο τέκνων. Στη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας άσκησε τα διευθυντικά 
του καθήκοντα σε διάφορα πολυθέσια δημοτικά σχολεία, υπήρξε αρχη-
γός μαθητικών κατασκηνώσεων και Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ν. Ημαθίας.

Χρημάτισε μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Διδασκάλων και Νηπιαγωγών και 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος στις γενικές συνελεύσεις της Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Φεβρουάριος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό26-02-2018 μέχρι4-3-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο λαογράφος-συγγραφέας και
χοροδιδάσκαλοςΤσιαμήτρος Γιάννης
συμμετείχε με εισήγησή του, τηΠα-
ρασκευή 23-02-2018, σεΠολιτιστικό
Πρόγραμμα,πουεκπονείται απόμα-
θητές του 1ουΛάππειου Γυμνασίου
τηςΝάουσας.Το εν λόγωΠολιτιστικό
Πρόγραμμα ΣχολικώνΔραστηριοτή-
τωνμετίτλο ‘ΔρώμενατηςΝάουσας’,
εντάσσεταιστηθεματολογίαΠολιτιστι-
κήςΚληρονομιάς.ΣτοΠρόγραμμααυ-
τόσυμμετέχουν35μαθητές τουσχο-
λείου,πουμελετούνετοΔρώμενοτης
Νάουσας,τηλαογραφίατηςπεριοχής,
τηλαϊκήμουσικήπαράδοση,τουςχο-
ρούςκ.ά.Γιαναεπιτευχθούνταπαρα-
πάνω, οι μαθητές ανακαλύπτουν την
τοπικήιστορίαμέσααπόσυνεντεύξεις
και μαρτυρίες των εμπλεκομένων με
το δρώμενο. Συντονίστρια τουΠρο-
γράμματος είναι η εκπαιδευτικός του
σχολείου κ.Μπαλτζή-ΠαντελίδουΣο-
φία, ειδικότηταμουσικός. Γίνεται, επί-
σης,μελέτηπαρόμοιωνδρώμενωνκαι
απόάλλεςπεριοχέςτηςΕλλάδας.

ΜέσασταπλαίσιααυτάοΓ.Τσια-
μήτρος αναφέρθηκε γενικάστα δρώ-
μενα του ορεινού (Βέρμιο, Πιέρια)
όγκου της Ημαθίας (Λαγκατζάρια,
Λιγουτσιάρηδες, Γκ.λιάτα, Κλήδο-
νας, Πιπιργιά, Καπεταναραίοι κ.ά.),
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον των
μαθητώνστοαποκριάτικο έθιμο«Κα-
πεταναραίοι».Συγκεκριμένα, το έθιμο
αυτότελούντανστηπαραδοσιακήτου
μορφή μέχρι τα τέλη τουΜεσοπολέ-
μουστηΒέροιααπόντόπιους βεροι-
ώτες, βλαχόφωνους της πόλης και
κατοίκους τωνΠιερίων.Τα μπουλού-
κια,πουσχηματίζονταν,αποτελούνταν
αποκλειστικά από νέους άντρες, οι
οποίοι ήτανμεταμφιεσμένοι σεΚαπε-
ταναραίους(μεέναναρχηγό),Βοσκο-
πούλεςκαιΜάγκες.Ηδημιουργίατων

μπουλουκιώνγινότανμεπρωτοβουλία
συντροφιώννέωναντρώνκαιόχιαπό
κάποιοσύλλογοή τη δημοτικήαρχή.
ΌλααυτάγινόταντηδεύτερηΚυριακή
τηςΑποκριάςκαιτηΚαθαράΔευτέρα.

ΗφορεσιάτουΚαπετάνιουαποτε-
λούνταναπό:τσαρούχια,σκουφούνια,
μπινιβρέκι, μπέτσφες, χολέβια (τσου-
άριτς), κοντέλα (κ.μάσια), τσιπούνι,
φουστανέλα, βουδέτες, μαντήλι, α-
σημικά (ρούπια, χαμαϊλιά, τοκάδες,
κιουστέκια κλπ).  Η αντίστοιχη της
Βοσκοπούλας ήταν ή γυναικεία βο-
σκοπούλαςήγυναικείααστική,ενώοι
Μάγκες φορούσαν αρβανίτικη ενδυ-
μασία (μαύροσαλβάρι,μαύρογιλέκο,
μαύροπουκάμισο, μαύρο καπέλο με
ψεύτικαμεγάλαμαλλιά)μεφυσικλίκια,
πιστόλιακαιμαστίγια.

Ακολουθούσανσυγκεκριμένο δρο-
μολόγιοστουςμαχαλάδεςτηςΒέροιας
μετάτοσχόλασματηςεκκλησίας,ήταν
δεινοίχορευτέςκαισυνήθωςχορεύανε
τουςχορούς:Πατρώνα,Τσάμικα(Κα-
ραϊσούφ,Σάλωνα,Μάγιακλπ),Μπε-
ράτικα,Συρτά,Καραπατάκι,Λεωνίδας,
Γκάιντα, Χασαπιές, Ζαχαρούλα και
πολλούς  άλλους ξεχασμένουςπλέον
τώρα χορούς.Τα χρησιμοποιούμενα
μουσικά όργανα ήταν τα λεγόμενα
χάλκινα, ενώηπαλιάπαράδοσημας
λέειότιείχανζουρνάδεςκαινταούλια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι,  ξέχωρα
από τους χορούς, τελούνταν το εξής
δρώμενο:Ένας‘Μάγκας’προκαλούσε
έναν «Καπετάνιο»καιστηνσυνέχεια
πάλευαν.Στο τέλοςο  ‘Μάγκας’ ‘τρυ-
πούσε’μετομαχαίριτουτοναντίπαλό
του και τον έριχνε κάτω. [Οι μουσικοί
έπαιζαν έναν αργό τούρκικο  σκοπό,
το ‘ΚισάΜπαζάκ’, που το χορεύανε
με το μαχαίρι].Ο ‘Μάγκας’ έρχονταν
από επάνωκαι έκανεαναπαράσταση
γδαρσίματος  αρνιού χρησιμοποιώ-

νταςτοζωνάριτου‘Καπετάνιου’,σαν
να έβγαζε τα έντερα του ‘νεκρού’. Σε
κάποιαστιγμήοπεθαμένοςζωντάνευε
(στοιχείο νεκρανάστασης) και συνεχί-
ζοντανοχορός.

Οι ειδικοί μας λένε ότι γενικά με-
ταμφιέσεις στο Δωδεκαήμερο και
τιςΑποκριές ήταν ένας μικρός θία-
σος-προάγγελος του θεάτρου, χωρίς
συγκεκριμένο κάθε φορά σενάριο,

αλλά κάποιαπλοκή καιπερισσότερα
τα στοιχεία αυτοσχεδιασμού. Πολλά
έχουν ειπωθεί για αυτά τα δρώμενα,
εκείνοπουείναισίγουροείναιότιείναι
πανάρχαια, χάνονται στα βάθη των
αιώνωνκαιμιαεπιστημονικήκαιδιαρ-
κής έρευναμπορεί ναμαςδώσειπε-
ρισσότερες και στέρεεςπληροφορίες
σχετικάμεαυτά.

ΕισήγησητουΓιάννηΤσιαμήτρουσεΠολιτιστικόΠρόγραμμα
στο1οΛάππειοΓυμνάσιοΝάουσας(Καπεταναραίοικλπ)

Φαρμακεία
Τετάρτη 28-2-2018

14:30-20:30ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑ-
ΤΑΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-
66755

14:30-20:30ΠΑΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.
ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

19:00-01:00+διαν.ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4
(πεζόδρομοςαγοράς)23310-73124



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 3ου ορόφου στον
πεζόδρομο, κοντάστην
Τράπεζα Πειραιώς Βέ-
ροιας, 80 τ.μ., ανακαι-
νισμένο,λουξ,μεμεγά-

ληβεράντα,2δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο, ένας ξεχωριστός
δυσεύρετος υπέροχος
χώρος για κατοικία ή
επαγγελματική στέγη.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώ-

τη καινούργιο κατάστη-
μα 45 τ.μ. στο κέντρο
τηςΒέροιας(Κεντρική5
- δίπλαστοΕπιμελητή-
ριο), μεπατάρι 30 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση
και θέσηπάρκιγκ.Τηλ.:
6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
10 στρέμματα με δέ-
ντρα (ροδακινιές) στον
5ο χρόνο, στην περιο-
χή τηςΜέσης, 500 μέ-
τρααπότοχωριό.Τηλ.
επ ικο ινων ίας :  6971

629160.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό

οικόπεδο στοΆνω Μα-
κροχώρι, 700 τ.μ., με 2
κατοικίες60τ.μ.και75τ.μ.
ηκάθεμία,ενοικιαζόμενες
καιοιδύο,στημίαυπάρ-
χουν φωτοβολταϊκά, με
εισόδημα7.000ευρώτο
χρόνο.Τηλ.:6976555452.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

510 τ.μ., στοΔιαβατό.
Τιμή συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980
357675.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  σ το
κέντρο, πωλείται  οι-
κόπεδο, σε κεντρικό
δρόμο,  απεριόριστη
θέα ,  320 τ .μ .  Τηλ . :
6947 263810 κ. Μα-
ρία.

15ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός με
ροδάκ ι να  κα ι  πομώνα
στην άσφαλτο 7.500 τ.μ.,
κοντάστην.Αγ.Μαρίνακαι
Αγ. Γεώργιο. Τηλ.: 6945
122583Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΠΑΣΤΕΡ8Βέροια,ενοικι-

άζεται γκαρσονιέρα1ΔΧΛΚ,
επιπλωμένη. Εχει κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματιστικό,
T.V., ψυγείο, ηλ. κουζινάκι
(φούρνο-εστίες), εγκατάστα-
ση internet κ.λπ.Πληρ. τηλ.:
2331024939,6973015833.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο,
Αστικά,γκαρσονιέρα3ουορό-
φου, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,ανακαινισμένη,ατομι-

κήθέρμανσηπετρελαίου,
αιρ κοντίσιον, πλήρως
επιπλωμένη, ευχάριστη,
φωτεινή.Ενοίκιο180,00
ευρώ.Μεσιτικό γραφείο
«ΣΤΟΧΟΣ».Τηλ.:23310
68080,6973735020.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

πρώηνεξουσιοδοτημένο
συνεργείοOPEL, πλή-
ρως εξοπλισμένο, με
πολύκαλόενοίκιο.Τηλ.:
6944860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα
για ντελίβερι και ψη-
τάς. Πληροφορίες τηλ.:
23310 42680 & 6994
472747, ώρες επικοι-
νωνίας09.00-12.00κ.
Λευτέρηςήκ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
με δίπλωμα Ε & ΠΕΙ
για δρομολόγια εξω-
τερικού. Τηλ.:  6972
802615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα
για παραδοσιακό κα-
φενείο στο κέντρο της
Βέροιας. Τηλ.: 6986
123486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός
αυτοκινήτωνγιασυνερ-
γείο στηΒέροια.Πληρ.
τηλ.: 23310 71553 &
6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:βοηθός
μάγειρα κα άτομα για
την κουζινα σε γνωστή
ταβέρνα στη Βέροια.
Τηλ.: 2331070846μετά
τις10.00π.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειροά-
τομογια τοκυλικείοστο
Νοσοκομείο Βέροιας.
Βιογραφικάαυτοπροσώ-
πωςστοκυλικείο.

BIOMHXANIA του
Νομού Ημαθίας ζητάει
Χημικό Μηχανικό. Α-
ποστολή βιογραφικών
στο: guru.recruits@
gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟ Γ ΙΑΝΝΗΣ
ζητούνται κοπέλες για
εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  με
πολευτή εμπειρία στον
αυτισμό αναλαμβάνει
παράλληλη στήριξη σε
όλεςτιςβαθμίδεςεκπαί-
δευσηςκατ’οίκονεκπαί-
δευση καθώς και ψυ-
χοεκπαίδευση και συμ-
βουλευτική γνέωνστον

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

-ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ10στρέμματαστηΦυτειάσεπολύκαλήτοπο-
θεσίαμόνο15.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακοντάστοκέντρο110τ.μ.,3Υ/Δ,σα-
λοκοζίνα,W.C.,τζάκι,γκαράζ,αποθήκη,καινούργιαοικοδομή
130.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.με3Υ/Δ,σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.,50.000ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαεπίτηςΜητροπόλεως75τ.μ.,4οςόρ.,
ασανσέρ28.000ευρώ.
-Πωλείται στο κέντρο τηςΘεσ/νίκης κοντά στοΤουρκικό
Προξενείογωνιακόκατάστημα190τ.μ.με190τ.μ.πατάρι,
νοικιασμένο600ευρώ.Τιμή75.000ευρώ.
-Πωλείται οικόπεδο1.200 τ.μ.στηΛευκόπετρα εντόςοικι-
σμού,τιμή9.500ευρώ.
-Πωλείταιχωράφι3,5στρ.στηΛευκόπετρα.Τιμή3.800ευρώ.
-Πωλείται για επένδυση 3 στρ. προςΛαζοχώρι πριν τις
γραμμέςμεπολύμεγάληπρόσοψηστον κεντρικό δρόμο.
Τιμή60.000ευρώ.
-Πωλείταικατάστημα173τ.μ.Θεσ/νίκης110.000€
-Πωλείται μονοκατοικία 60 τ.μ. σε οικόπεδο 110 τ.μ. στο
κέντρο65.000€
-Πωλείται διαμέρισμα γωνιακό στηΝάουσα 65 τ.μ., 1ος
όροφος,2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,σεπολύκαλήκατά-
στασηΠ.Δ.150Α
-Πωλείταιισόγειο50τ.μ.στηΝάουσα12.000€,χρίζειανα-
καίνισηςΠΔ150Β
-Πωλείται κατάστημα 150 τ.μ. στηνΠλατείαΑγ.Αντωνίου
120.000€ΠΚ169
-Πωλείται κατάστημα 148 τ.μ. επί της Θεσσαλονίκης,
120.000€ΠΚ172
-Πωλείται χωράφι στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής 3.780 τ.μ.
πρώτοστηθάλασσα,χτίζει90τ.μ.Τιμή100.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστι-
κό,10.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστοΚαλοχώρι 120 τ.μ. σε 1.250
τ.μ.οικόπεδο,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€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
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιχωράφι23στρ.στο«66»γωνια-
κό.Τιμή35.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙπλήρωςανακαινισμένοδιαμέρισμα60τ.μ.
με2ΔΣΚWC,ασανσέρ,πλατείαΚόρακα,τιμή29.000ευρώ.

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 85 τ.μ. επό της Θεσ/νίκης
30.000ευρώ.

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙτριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορί-
εςστοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.
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αυτισμό.Τηλ.:6977980922.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φύάλη και περιποίηση ηλι-
κιωμένων σε 24ωρη βάση.
Τηλ.:6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μο-
νογονικήςοικογένειας, ζητάει
εργασία, γιαφύλαξη ηλικιω-
μένωνκαικαθαρισμόσπιτιών.
Τηλ.εφωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξημωρούήκαθαρίστρια
σεσπίτι και γραφεία.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων &
καθαρισμασπιτιών, γραφεί-
ων και σκάλες. Τηλ.: 6946
479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κρεβατάκι

ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασματά-
κια προστατευτικά, σχεδόν
αχρησιμοποίητο. Τιμή ευ-
καιρίας 150,00 ευρώ. Τηλ.:
6977430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙεξοπλισμόςκα-
φετέριας(καφετιέραASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων
(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα (ε-
παγγελματική-βαρέωςτύπου),
τοστιέρα (επαγγελματική2 ε-
στιών),2στρογγυλάτραπέζια,
7καρέκλες(μεκουπαστή)και
8ψηλάσκαμπό.Πωλούνται
σε τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:6974
867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος

50 ετώνψάχνει εμφανίσιμη
κυρίαως 50 ετών για γνω-
ριμία.Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί
κυρια από 50 ετών έως 70
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣεμφανίσιμος
με ανώτερημόρφωση ζητεί
γνωριμίαμεκοπέλαευχαρί-
στουχαρακτήρα.Τηλ.:6942
274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει
κυρία χωρίς υποχρεώσεις,
φτωχειά, για σοβαρή σχέ-
ση.Τηλ.:2331026934.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:24143 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚέντροΕ-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας28τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,ΣαλονοκουζίνακαΙΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1976καιδιαθέτει
θέρμανσηΜΕΚλιματισμό,τακουφώματατου
καινούργιαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,και
μερικάέπιπλατιμή:120€.

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23994Γκαρσονιέρα επιπλωμένη
πολύόμορφηστο10ο Δημοτικό κοντά54
τ.μ.με1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,σεκα-
λήκατάσταση,έπιπλακομπλέμεηλεκτρικές
συσκευές,χωρίςκοινόχρηστα,ανεξάρτητη,
άμεσακατοικήσιμηκαιμεμίσθωματα200€.

Κωδ:115743 -ΒΙΛΑΒΙΚΕΛΑΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙνεόδμητηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπι-
φάνειας56τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο2005καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου, έχεικου-
φώματασυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια .Ηθέα
τουεκπληκτική.-Τιμή200€.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας 64 τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείται από 1Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο , είναι κατασκευασμένη το
1972καιανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρ-
μανσημεδύοκλιματιστικάΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια,Τιμή:200€.

Κωδ:24492 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑ Ορο-
φοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88 τ.μ.
ευρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός , χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία

112 τ.μ.,σεδύοεπίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο,ηευπρέπειατωνχώρωνδε-
δομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή
350€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483 -ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200 τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 2Μπάνια καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998και διαθέτει θέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη
,Κήπο,Τζάκι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.
Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Kvd.22964ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑ,ενοικιάζεται

μεγάληκαιφθηνήυπόγειααποθήκη150τ.μ.,
κατασκευή1986.Μπαίνει καιαυτ/τομέσα ,
ενοίκιομόνο100€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
διαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένο το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23002 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείομεγάληςπροβολής ,συνολικήςεπι-
φάνειας33 τ.μ.1οςορ. Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1970και
ανακαινίστηκετο1997.ΔιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,ΔιπλάτζάμιαενοίκιοΤιμή:160€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ23673ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα26

τ.μ.,κατασκευή1970,Ισόγειο,εκπληκτικόκαι
μεάριστηπροβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σε
πολύκαλόσημείοκαισεαπίστευταπροσιτή
τιμή,μόνο100€ .Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23626 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιδικότου
WC.Τιμή:340€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ: 23750 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας31 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974και
διαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:200€.

Κωδ: 23665 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας33τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο1974-Τιμή:
180€.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπο-
λύκαλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
μίσθωμα2.000€.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 23642 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλει-
στικότητα νεόδμητοΚατάστημαμοναδικής
προβολής και εμπορικότηταςμε 1500 τ.μ.
αύλιοχώροδικότου ,συνολικήςεπιφάνειας
στεγασμένουχώρου300 τ.μ. .Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρο ,κατασκευήςτο2002
καιτομηνιαίομίσθωματουστα850€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948-ΜουσείοδίπλαστηνΑνοί-

ξεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙισόγειοπάρκινγκσυνο-
λικήςεπιφάνειας18τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13740 -ΣτηνΕΛΗΑμεεξαιρετική

θέαδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας92τ.μ.
ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίνακαιΜπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο1975καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομικήμεπετρέλαιο,έχεικουφώ-
ματαξύλινακαιανελκυστήρακαινούργιο,έχει
επίσηςκλιματιστικάκαιτέντες,τιμή:95.000€.

Κωδ:13584-ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟΠΩΛΕΙΤΑΙ
ένανεόδμητοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνει-
ας125τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό

3Υπνοδωμάτια, Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένο το2010και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστηθέαστονκάμπο,τακουφώματα
τουσυνθετικάκαιηπόρτατουθωρακισμένη,
έχει ανελκυστήραυδραυλικό καιπάρκινγκ
πυλωτής,μίαμεγάληαποθήκη,Τζάκι,Σίτες
καιΔιπλάτζάμια-Τιμή:160.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13743 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότηταΜονοκατοικίαεπιφάνειας85
τ.μ.οκάθεόροφος,2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,2Μπάνια
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1954και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απε-
ριόριστηΘέα,τακουφώματατηςσυνθετικάμε
διπλάτζάμια,Πάρκινγκ,ΑποθήκηκαιΚήπο,
A/C, Τιμή:140.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικία
ηοποίααποτελείταιαπό ένα ισόγειοκατά-
στημα210τ.μ., 1ο και 2ο όροφοαπόδυο
διαμερίσματατων150τ.μ.οκάθεόροφος,τα
οποίαβρίσκονταισεοικόπεδο744τ.μ., είναι
κατασκευή1992,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεπολύωραίο κήπο,οι χώροι τουλει-
τουργικοί,σεαμφιθεατρικήθέση,διαμπερές,
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθασυζητηθούν.,σε
πολύκαλήτιμήμόνοόλομαζίμόνο120.000€
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σε υπόγειο χώρο .Αποτελείται από ενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Διαθέτειθέρμαν-
σηΑτομικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94 τ.μ.στον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους, .Είναικατασκευασμέ-
νο το2002και διαθέτει θέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑτουακινήτουαυτού.
κωδ.13497.ΚΕΝΤΡΟ ,Επαγγελματική

στέγηκατάλληληκαιγιαφροντιστήριομεπλή-
ρηεξοπλισμόκαιμεάδεια ενεργή 95 τ.μ.,
καθ.  και105 τ.μ.μικτάκατασκευή1971,4
χώροι ,2οςόροφος,ανακαινισμένοεκβά-
θρων,σεπολύκαλήκατάστασημεκαινούργια
συνθετικάκουφώματακαιμεδιπλάτζάμια,οι
χώροι τουλειτουργικοίκαιηθέρμανσηανε-
ξάρτητη,ηπρόσβασητουάνετη,μεθωρα-
κισμένηπόρτακαιμεδύοWC , εξαιρετικής
προβολήςκαισε κεντρικότατοσημείο, τιμή
ευκαιρίας ,μόνο70.000€,Υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφέρον.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672Κατάστημα26 τ.μ., κατα-

σκευή70, Ισόγειο, εκπληκτικόκαιμεάριστη
προβολή,αυτοτελές,γωνιακό,σεπολύκαλό
σημείοκαισεαπίστευταχαμηλή τιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μόνο10.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα . Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.
καιυπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:400.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο

από τονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472
τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογια
αποφασιστικό αγοραστή,Αποκλειστική δι-
άθεσηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαι
υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

Κωδ13609ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡΟIΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ: Πωλούνταιδυοαγροτεμάχιαδίπλα
δίπλασυνολικά  9.700 τ.μ., μεδυνατότητα
άρδευσης(ηγραμμήτουνερούπερνάειμέσα
απότοχωράφι),σεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,
μόνο22.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12920ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιμι-

κρόκαι καλόοικόπεδο257 τ.μ., βλέπεισε
δρόμοπλάτους10μσε καλόσημείο , τιμή
πώλησης26.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδο και με θέα τον
κάμποτηςΒέροιας,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.12966ΠΑΝΟΡΑΜΑπωλείταιοικό-

πεδογωνιακόμεαπεριόριστηθέα,μεγέθους
419τ.μ ,κτίζει336τ.μελαφρώςεπικλινές,η
δετιμήτουστις125.000€

Κωδ.12922ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείταιεξαι-
ρετικόοικόπεδο450 τ.μ.,μεάνοιγμαπάνω
σεπλατείασ/δ0,8,πολύωραίοσχήμακαισε
τιμήεκπληκτικάχαμηλήσχεδόνστηναντικει-
μενική,από90.000€τώρα45.000€.

Κωδ.12921ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,πωλείται οι-
κόπεδοεντόςσχεδίου2.032 τ.μ.,  γωνιακό
άρτιοοικοδομίσημομεαντικειμενικήτιμήστις
418.000€σετιμήπολύπιοκάτωαπόαυτήν,
από300.000€τώρα203.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ13817ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟπωλείται

κλειστόανεξάρτητογκαράζ άνετο20τ.μ., ι-
σόγειο,μεκαλήπρόσβασηκαιτιμήεξαιρετικά
χαμηλή,μόνο7.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-

χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές .Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο. ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ:13574-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκομπλέ

ανακαινισμένηΓκαρσονιέρα -Studioσυνολι-
κήςεπιφάνειας18τ.μ.σεημιώροφουπερυ-
ψωμένο.Αποτελείται απόΣαλονοκουζίνα,
καιμπάνιο.Έγινεανακαίνισητο2006καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικόκαι
θερμοπομπό,Κουφώματακαινούργια ,A/C,
μεέπιπλακομπλέκαι Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια.-Τιμή:10.000€.

Κωδ:14302-ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπι-
φάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρελαίου,διαμπερέςμεαπε-
ριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβεράντα
καικουφώματακαινούργιασυνθετικά,διαθέτει
ανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,Τέντες,
-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

Κωδ:12923-ΒέροιαΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας1033τ.μ.Επιπλέονχαρακτηριστικά:
ΆρτιοκαιΟικοδομήσιμο,αποτελείεξαιρετική
ευκαιρία.Τιμή:22.000€.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ35τ.μ.πολύκαλό370ευρώ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ100τ.μ.επίτηςΒερμίου1800ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ40τ.μ.καλό380ευρώ
ΡΟΛΟΪ60τ.μ.πλατεία400ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ150τ.μ.μευπόγειο60τ.μ.400ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΪ25τ.μ.καλό8000ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΣΩΣ38 τ.μ.ανακαινισμένο,θωρακισμένη,
βλέπειμπροστά16500ευρώ
ΕΛΙΑ30τ.μ.στηνπλατεία4ος11000ευρώ
ΕΛΙΑ75τ.μ.ισόγειοκόπλαμπαράθυρα12000ευρώ
ΡΟΛΟΪ55τ.μ.κόπλαμ13000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 75 τ.μ. καινούργιο 2Δ,πάρκιγκ, αποθήκη
58000ευρώ
ΡΟΛΟΪ68τ.μ.καλό18000ευρώ
ΡΟΛΟΪ100τ.μ.4οςατομικήθέρμανση29000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ75τ.μ.ανακαινισμένοπάρκιγκατομικήθέρμαν-
ση37000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.18ετών2δωμάτια48000ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.18ετώνθέα67000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.2ος28000ευρώ
ΚΝΕΤΡΟ100 τ.μ. τζάκι,ανακαινισμένο,θέα,αποθήκη,
καλό48000ευρώ
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ110τ.μ.ανακαινισμένο,2γκαράζ,62000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ 130 τ.μ. καινούργιο, 3 δωμάτια, πάρκιγκ
118000ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ150 τ.μ. καινούργιο,ατομικήθέρμανση,γκα-
ράζ95000ευρώ
ΜΕΖΟΝΕΤΑ160τ.μ.σε2επίπεδα,10ετών,145000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ140τ.μ.θέαατομικήθέρμανσηπολύκαλό,
20ετών,95000ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ130τ.μ.10ετών,3δωμάτια,95000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μεελιές8500ευρώ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτραμεροδάκινα39000ευρώ
ΜΕΣΗ10.000μέτραμεροδάκινα30000ευρώ
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδια45000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ5.000μέτρα15000ευρώ
ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ50.000μέτραμεροδάκινα130000ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ1.100μέτραμεδένδρα3500ευρώ
ΔΙΑΒΑΤΟΣ5.000μέτρα15000ευρώ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ44.000μέτρα75000ευρώ
ΑΓΚΑΘΙΑ16.000μέτρα26000ευρώ
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα125000ευρώ

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καιν.4ος 120 τ.μ με parkigk,Α.Θ 3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ ,τζακιπαρκιγκ, 150 τ.μ 3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30 τ.μ με θεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 8500 τ.μ με πομωνα  στην ασφ 3000 το
στρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μκονταστηνασφαλτο22000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ κτημα 21 στρ. με βιομηχανικα τα 8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ23000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικό κεντρο γιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστον ΠΡΟΜΗΘΕΑυπογεια αποθηκη 80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Για διαλογητηριο ηπαρομοιες χρησεις,μεψυκτικους θα-
λαμους.

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

Πανέμορφα γκριφονάκια 6 μηνών που γεννήθηκαν
καιμεγάλωσανσεορεινόχωριότηςπεριοχήςαναζητούν
σπίτι καθώςοισυνθήκεςδιαβίωσης τους είναιπολύδύ-
σκολες- ειδικά τον χειμώνα, όταν ηπρόσβαση για τους
φιλόζωουςπουταφροντίζουνδυσχεραίνειακόμηπερισ-
σότερο.

Θα δωθούν με πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο εμ-
βολίων και ήδη έχει προγραμματιστεί η στείρωση των
θηλυκών.

Τηλ. Επικοινωνίας 6943671469

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.
– ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΖΗΤA ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.- O.A.E.Δ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ-Η-
ΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΗΤΕΣ
– ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΔΕΝΘΕ-
ΩΡΕΙΤΕΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑ
ΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρησηπαιδικών ενδυμάτων «OLE-OLA»,
Αριστοτέλους 21, στονπεζόδρομο τηςΒέροιας.Πληροφορίες
6945541642κ.Ζαφείρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίουστην
περιοχήτηςΒέροιαςμεπλυντήριο,λιπαντήριο,πάρκιγκφορτη-
γώνκαιπελατείαθέρμανσης.Τοενοίκιοείναικαλό.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσεις.Τηλ.:6940507491.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

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.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.



P Τι πρωτάθλημα φέτος ε; 
Σούπερ λίγδα...

P Ούτε το ζήτα από το μαγα-
ζί να μην σε αφήσουν να πάρεις 
μαζί σου στο γήπεδο.

P Άλλοι δεν έχουν να πάρουν 
ταινία για την ταμειακή, κι άλλοι τις 
πετάνε ασυστόλως στα γήπεδα.

P Το ταμείον είναι μείον. 
Τρεις βαθμοί.

P Λόγω ταινίας, είμαστε στο 
ίδιο έργο θεατές.

P Κάτι έλεγε ο λαός ότι πρέ-
πει να υπάρχει μεταξύ κατερ-
γαρέων, αλλά έχει προ καιρού 
καταργηθεί στα γήπεδα και τις 
Βουλές των Ελλήνων η ειλικρί-
νεια.

P Και ξέρετε ποιο είναι το με-
γάλο πρόβλημα με τον κατεργάρη 

ε; Ο πάγκος του.

P Αν τους έβαζαν να παί-
ξουν και λίγη μπάλα, όλο και κά-
τι θα κερδίζαμε από την έλλειψη 
ανασφάλειας.

P Αν τα ομώνυμα βραβεία γί-
νονταν αυτή την εβδομάδα, δεν έ-
χανε το Όσκαρ ο Όσκαρ.

P Πέρυσι θυμίζω το βραβείο 
Όσκαρ υποκριτικής το είχε πά-
ρει ο Ίβιτς αναδρομικά.

P Κι ένας θεός ξέρει πόσα πο-
σοστά είχε πάρει από την μπύρα 
Άλφα.

P Σε μια περίοδο που κά-
ποιοι δεν ήξεραν καν ότι ξανακυ-
κλοφορεί.

P Η αισθητική στη χώρα έχει 
πάει περίπατο σε πολλές κοινωνι-
κές δραστηριότητες για να επιβιώ-

σει στα γήπεδα.

P Το κόψ-
τε φάτσες και 
βγάλτε συμπέ-
ρασμα δεν εί-
ναι ρατσισμός, 
αλλά μια απτή 
πραγματικότη-
τα.

P Πολλώ 
δε μάλλον όταν 
οι φάτσες αντι-
καθίστανται με 
μούτρα.

P Αυτά όμως μόνο στην 
Ελλάδα του κράτους εν κράτει 
μπορούν να περάσουν. Με πολ-
λά τα εν κράτει και διόλου κρά-
τος.

P Δύο εργάτες γης από το 
Μπαγκλαντές στη Βάρδα Ηλείας 
κέρδισαν στο κίνο 1200€. Δύο ελ-

ληνόπουλα που έπαιζαν στο 
ίδιο πρακτορείο τους ακο-
λούθησαν, τους έδειραν και 
τους λήστεψαν. Έρχονται οι 
ξένοι και μας παίρνουν τους 
τυχερούς αριθμούς στο κί-
νο...

P Κι εμείς τους δέρ-
νουμε!

P Για τρία εκατομμύρια 
ευρώ έχασε το Κοινωνικό Ει-
σόδημα Αλληλεγγύης η Ρά-
νια Αντωνοπούλου.

P Άνεργη πλέον η υ-
πουργός. Επιστρέφει το 
επίδομα ενοικίου, ωστόσο 
θα μπει ταμείο ανεργίας 
και θα ρεφάρει.

P Και:

Έγινε το κουτσο-
μπολιό της μικρής 
πόλης το γεγονός ότι 
ένας εβδομηνταπε-
ντάχρονος  παντρεύ-
τηκε μια εικοσάχρο-
νη. Μετά από έναν 
χρόνο ευτυχισμένου 
έγγαμου βίου, η νε-
αρή σύζυγος έμεινε 
έγκυος και μια μέρα 
εισήχθη στο μαιευτή-
ριο για να γεννήσει. 
Η νοσοκόμα μετά α-
πό κάποια ώρα βγή-
κε για να συγχαρεί 

τον πατέρα λέγοντάς του:
–Συγχαρητήρια! Να σας ζήσει ο 

γιος! Αυτό είναι απίστευτο. Πώς το 
κάνατε αυτό στην ηλικία σας;

–Πρέπει να κρατάμε τη μηχανή 
σε καλή κατάσταση, απάντησε αυ-
τός.

Τον επόμενο χρόνο η γυναίκα 
του γέρου γεννά ξανά. Η ίδια νο-
σοκόμα κι αυτή τη 
φορά του ανακοι-
νώνει τα καλά νέα:

– Σ υ γ χα ρ η τ ή -
ρια! Να σας ζήσει 
η κόρη! Αυτό είναι 
πραγματικά απί-
στευτο. Πώς τα κα-
ταφέρατε; ρωτά η 
νοσοκόμα.

–Ε, δεν θέλω να 
το παινευτώ αλλά 
πρέπει να κρατάμε 
τη μηχανή σε καλή 
κατάσταση, ξανα-
πάντησε ο γέρος.

Το ίδιο πράγμα 
συμβαίνει και την 
επόμενη χρονιά. Η 
ίδια νοσοκόμα και 
πάλι του λέει:

–Συγχαρητήρια! 
Πρέπει πραγματι-
κά να είστε πολύ 

καλός.
–Πρέπει να κρατάμε τη μηχανή 

σε καλή κατάσταση, επαναλαμβά-
νει ο γέρος.

Τότε του λέει η νοσοκόμα:
–Καλύτερα όμως να αλλάξετε 

λάδια στη μηχανή, γιατί αυτό το 
μωρό βγήκε μαύρο!

Κ.Π.
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