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«Φανερώθηκαν» οι βάσεις, 
αλλά όχι και οι επιτυχόντες

  Ανήμερα του Αγ. Φανουρίου έσπευσε το Υπουργείο 
Παιδείας να ανακοινώσει τις βάσεις εισαγωγής σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ και να φανερωθεί στον κάθε υποψήφιο 
το ακαδημαϊκό μέλλον του. Αιφνιδίασε μάλιστα 
ενδιαφερόμενους και ΜΜΕ, αφού η ανακοίνωση ήρθε 
μια μέρα νωρίτερα, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία 
χιλιάδων οικογενειών. Ωστόσο με το νέο περιβάλλον 
που έχει διαμορφωθεί λόγω προσωπικών δεδομένων, 
ούτε λίστες με ονόματα διαβάζουμε, ούτε τα κανάλια 
μπορούν να τρέξουν να βρουν τους πρώτους των πρώτων 
με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Φυσικά όπως 
είχαμε αναφερθεί από την παρούσα στήλη και κατά την 
ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων, για χάρη 
των προσωπικών δεδομένων ψαλιδίζεται  η ενημέρωση, 
αλλά και η χαρά της δημοσιότητας των επιτυχιών των 
υποψηφίων. Θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, ώστε 
να μην θίγονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 
αλλά να μπορεί να ενημερωθεί το κοινό και να χαρούν 
παραδοσιακά οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους με 
την δημοσιότητα της επιτυχίας τους. Προς το παρόν 
θα περιμένουμε να «φανερωθούν» και οι επιτυχόντες 
της περιοχής μας που πέτυχαν τον στόχο τους, μάλλον 
από τα συγχαρητήρια γονέων και παππούδων που θα 
πετάξουν από την χαρά τους.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μωυσέως του Αιθίοπος,

Διομήδους, Λαυρεντίου

Αλλαγή και στην ταμπέλα!

Για ναπροσαρμοζόμαστεστα νέα δεδομένα, αναρτήθηκε
στο ΚέντροΥγείας Βέροιας και η ορθή ταμπέλα, αφού δεν
ισχύειπλέον ηπροηγούμενη ονομασία ΠΕΔΥΜΥΒέροιας.
Πάντωςαπό την τριβή της καθημερινότητας, συμπεραίνουμε
ότιοπερισσότεροςκόσμοςεξακολουθείκαιτοαναφέρειακόμη
ωςΙΚΑ,γιανασυνεννοείται.Γιατίανμέχριτώρακάποιοςέλεγε
ότιθαπήγαινεστοΠΕΔΥήστοΚ.ΥΒέροιαςποιοςθατονκα-
ταλάβαινε;

Λύκος κατασπάραξε σκύλο στο Ξηρολίβαδο 
ΣεανακοίνωσηπουεξέδωσεοκυνηγετικόςσύλλογοςΒεροιαςενημερώνειότιτηνΠαρασκευή24Αυγούστουστο

ΞηρολίβαδοΗμαθίαςστηντοποθεσίαΣιορΜανολάκηείχαμεκρούσμααπόλύκοπουκατασπάραξεσκύλο.Οσκύλος
εντοπίστηκεμίαώραμετάτηνεξαφάνισήτουμετηνβοήθειαGPSμισοφαγωμένοςκαιθαμμένος.Επομένωςιδιαίτερη
προσοχήσεόσουςκυνηγούςκαικτηνοτρόφουςδραστηριοποιούνταιστηνπεριοχή!

ΠροσωρινέςκυκλοφοριακέςρυθμίσειςεπίτηςΕΓΝΑΤΙΑΣΟΔΟΥ,
λόγωασφαλτικώνεργασιών

Σταπλαίσια απαραίτητων ασφαλτικών εργασιώνσε χιλιομετρικές θέσεις επί τηςΕγνατίαςΟδού, από τονΑ/Κ
ΚλειδίουέωςτονΑ/ΚΠολυμύλουκαιαντίστροφα,ανακοινώθηκεαπότηνΑστυνομικήΔιεύθυνσηΗμαθίαςότικατάτο
χρονικόδιάστημααπό27-08-2018έως19-10-2018καικατάτιςημέρεςεκτέλεσηςτωνεργασιών,οκατάπερίπτωση
αποκλεισμόςείτετηςαριστερής,είτετηςδεξιάςλωρίδαςκυκλοφορίας,απότηνανατολήέωςτηδύσητουηλίου,πλην
τις ημέρες τουΣαββάτου, τηςΚυριακής, τις ημέρες τωναργιών, καθώς και τις ημέρεςπουυφίστανται επικίνδυνες,
για την ομαλή κυκλοφορία τωνοχημάτων, καιρικέςσυνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση).Επίσης κατά τη
διάρκειαεκτέλεσηςτωνανωτέρωεργασιών,θαεφαρμόζονταιοικυκλοφοριακέςρυθμίσεις,με τηντυποποιημένηκαι
εγκεκριμένησήμανση.Σεκάθεπερίπτωση,θαυπάρχεισυνεχώςδιαθέσιμηγιατηνκυκλοφορίατωνοχημάτωντουλά-
χιστονμίαλωρίδακυκλοφορίας.Σεκαμίαπερίπτωσηδενθαδιακοπείηκυκλοφορίατωνοχημάτων,επίτουενλόγω
αυτοκινητοδρόμου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας
συγκεντρώνει σχολικά είδη

 Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
πλησιάζει καιηστήριξησεοικογένειεςπου
δενμπορούν ναπρομηθευτούν τααπαραί-
τητασχολικά είδηπρέπει να είναι σημαντι-
κή.ΜεαυτότοσκοπότοΚοινωνικόΠαντο-
πωλείο τουΔήμου Βέροιας συγκεντρώνει
σχολικά είδη(καινούρια τετράδια, μολύβια,
βιβλία και τσάντες σε άριστη κατάσταση)
που θα  συγκεντρώνονται στο χώρο του
ΚοινωνικούΠαντοπωλείου,στηνοδόΣταδί-
ου51,από28Αυγούστουέως7Σεπτεμ-
βρίου καιώρες 9:30-16:30.Ας συνεισφέ-
ρουμεόλοιότιμπορούμε!

ΤοσυγκινητικόμήνυματωνΠοντίωνχορευτών

ΣυγκίνησανκαιξεσήκωσανμετηνεμφάνισήτουςοιχορευτέςτηςΕυξείνουΛέσχης,τοβράδυτηςΚυριακήςστηναυ-
λαίατου3ουΦεστιβάλΠαραδοσιακώνΧορών.Ηπρωτοβουλίαναεμφανιστούνοιχορευτέςκρατώνταςπανόγιαταθύματα
τηςπυρκαγιάςστοΜάτιΑττικήςμετομήνυμα:«Άλλοιείστεάγγελοι,άλλοιείστεμαζίμας.Σήμεραχορεύουμεγιαόλους
εσάς...!»πραγματικάσυγκίνησετοκοινό.Επίσηςεντυπωσίασεστοτέλοςτουποντιακούπρογράμματος,το«μπλέξιμο»με
τουςχορευτέςτουσέρβικουσυγκροτήματοςκαιοκοινόςχορόςτουςπουξεσήκωσετουςπαρευρισκόμενους.

Στην εκπομπή «Λαϊκά καιΑιρετι-
κά»μετουςΖήσηΜ.ΠατσίκακαιΝίκο
Βουδούρη,μίλησετηλεφωνικάηπρόε-
δρος τουΕμπορικούΣυλλόγουΒέροι-
ας,ΑθηνάΠλιάτσικα-Τσιπουρίδουγια
ταπροβλήματαπου δημιουργήθηκαν
στα καταστήματα τηςΒέροιας εξαιτίας
της χθεσινής καταιγίδας, αλλά και για
την εκδήλωση της«ΛευκήςΝύχτας»
πουδιοργανώνει οΕμπορικόςΣύλλο-
γοςΒέροιαςτηνερχόμενηΠέμπτηκαι
Παρασκευή,30-31Αυγούστου.

Όπως ενημέρωσε η καΤσιπουρί-
δου,ταπροβλήματαστακαταστήματα
δημιουργήθηκαν από κάποια λούκια
και μικροδιαρροές, καθώς και από
σπασμένα κεραμίδια στις σκεπές.
«Παρατηρήθηκαν ζημιές και στο δικό 
μου μαγαζί με νερά, αλλά τα μαζέψαμε. 
Η πλατεία Πεταλούδας έγινε μία λίμνη κυριολεκτικά, ενώ 
όσο προσεκτικοί και να ήταν οι οδηγοί, περνώντας έβρεχαν 
από εδώ και από εκεί τις βιτρίνες των καταστημάτων. Ήταν 
όντως προσεκτικοί, αλλά το νερό ήταν υπερβολικά πολύ. 
Ευτυχώς πέρασε η καταιγίδα κι ελπίζουμε να μη συμβεί και 
το βράδυ, όπως λένε οι προβλέψεις»,δήλωσεσχετικά.

Όσον αφορά τη«ΛευκήΝύχτα», η καΤσιπουρίδου
τόνισε : «Ελπίζουμε ο καιρός να είναι σύμμαχός μας για
τηνερχόμενηΠέμπτη30τουμηνός.Θαβγάλουμεζογκλέρ

στην αγορά, τοπικά συγκροτήματα,
για νααποχαιρετήσουμε τοκαλοκαίρι
κιεπειδήείναιοιδύοτελευταίεςμέρες
τωνεκπτώσεων,ναβγειοκόσμοςκαι
να επωφεληθεί από τιςπραγματικές
κάτω του κόστους εκπτώσεις. Είναι
μία δράση που χρηματοδοτείται εξ
ολοκλήρουαπότοΕπιμελητήριο.Μας
βοήθησεοΔήμος,ηΤροχαία,τααστι-
κά,ηΠεριφέρεια,τοΕργατικόΚέντρο,
όλοι συνέβαλαν.Ότανσυμβαίνει κάτι
στην αγορά μπορώ ναπω ότι γινό-
μαστεμιαγροθιάόλοι.Οιεκδηλώσεις
θα ξεκινήσουν με το που θα πέσει
το σκοτάδι.Θα κλείσουμε τηΒενιζέ-
λουκαιτηνΚεντρικήςκαιθαβάλουμε
συγκροτήματα να παίζουν μουσική,
όπωςκαιζογκλέρκαιμάγους.Θακά-
νουμε κλήρωση στους καταναλωτές

πουθαψωνίσουνκαιθακρατήσειμέχρι ταμεσάνυχτα.Η
Βενιζέλουθαείναι έναςπεζόδρομος.Θαείναιπάραπολύ
ωραία.Καλούμεόλο τονκόσμοναέρθει,θαείμαστε«μία
ωραία ατμόσφαιρα» μεπραγματικές εκπτώσεις. Στις 31
Αυγούστου λήγουν και επίσημα οι εκπτώσεις, οπότε τα
δίνουμε κάτω του κόστους. Παρακαλέσαμε, επίσης, τον
εργολάβοπου κάνει τον δρόμοστηνΠαναγήΤσαλδάρη,
εκείνεςτιςμέρεςναμηνκάνειεργασίες,γιαναμπορούνοι
ξυλοπόδαροιναπερπατήσουνκιεκεί».

ΗΠρόεδροςτουΕμπορικούΣυλλόγουΒέροιας,ΑθηνάΠλιάτσικα-
Τσιπουρίδουστα«ΛαϊκάκαιΑιρετικά»γιατησημερινή
κακοκαιρίακαιτη«ΛευκήΝύχτα»τηνερχόμενηΠέμπτη
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Καλοκαιρινή «Λευκή Νύχτα» 
από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 

και το Επιμελητήριο Ημαθίας 
την Πέμπτη 30 Αυγούστου

Με Λευκή Νύχτα και διήμερο πάρτι τιμών, ο εμπορικός κόσμος 
της Βέροιας θα αποχαιρετίσει το καλοκαίρι.  

Όπως είχε προγραμματιστεί από το χειμώνα, με  την θετική 
απόφαση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονία, για παράταση του ωραρίου 
έως και τις 24:00, ο Εμπορικός Σύλλογος συνδιοργανώνει με το 
Επιμελητήριο Ημαθίας, το οποίο χρηματοδοτεί όλες  τις δράσεις και 
την προβολή της  καλοκαιρινής Λευκής Νύχτας, που θα γίνει την 
Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018. Οι εκδηλώσεις τελούν  υπό την αιγίδα 
του Δήμου Βέροιας . 

 «Πρόγραμμα Δράσεων για την Λευκή Νύχτα»
Η γιορτή θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με ξυλοπόδα-

ρους, ζογκλέρ και μάγους που θα περπατήσουν σε όλη την αγορά 
της Βέροιας, ανοίγοντας μ’ αυτό τον τρόπο την αυλαία των εκδηλώ-
σεων της Λευκής  Νύχτας.  Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί 

από ήχους και μουσικές  από τοπικά γκρουπάκια.
Με την έναρξη των εκδηλώσεων οι έμποροι θα προσφέρουν τα 

προϊόντα τους σε δελεαστικές τιμές, με σκοπό αφενός να ευχαρι-
στήσουν το κοινό που τους στηρίζει , αφετέρου να τονωθεί η αλλη-
λεγγύη  αλλά και η τοπική αγορά σ’αυτή την δύσκολη οικονομική 
συγκυρία.-Κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί να δημιουργήσει  το 
δικό του ιδιαίτερο χάπενινγκ για να μαγνητίσει το αγοραστικό κοινό.

Με το σύνθημα:  «ΨωνίΖω  ΚερδίΖω Συμμετέχω στην Κλήρω-
ση», οι καταναλωτές που θα ψωνίσουν τα μέλη του Συλλόγου θα έ-
χουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην κλήρωση μεγάλων δώρων

Το Πάρτι τιμών θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 31 Αυγούστου, 
που ορίστηκε ως η τελευταία εκπτωτική μέρα, με τα καταστήματα 
να λειτουργούν  κανονικά σύμφωνα με το προβλεπόμενο θερινό 
ωράριο.

«Άνοιξαν οι ουρανοί» σε Βέροια και 
Νάουσα με δεκάδες προβλήματα 

Πρωτοφανής καταιγίδα σημειώθηκε σε Βέροια 
και  Νάουσα από τις επτά χθες το πρωί, με πλημ-
μύρες, σταματημένα αυτοκίνητα και διακοπές ρεύ-
ματος, ενώ έγινε θέμα σε όλα τα τηλεοπτικά δελτία 
ειδήσεων.

Πολλά φρεάτια έφραξαν από φύλλα και σκου-
πίδια, με αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν και να 
πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Για την αποκατάσταση 
των βλαβών και της κυκλοφορίας βρέθηκαν στο 
δρόμο μηχανήματα του Δήμου, Τροχαία και Πυρο-
σβεστική.

Νάουσα
Όπως μας ενημέρωσε η Πυροσβεστική Υπηρε-

σία Νάουσας, δέχθηκε 30 κλήσεις, στις 15 από τις 
οποίες έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες. Κινητοποι-
ήθηκαν συγκεκριμένα στη Νάουσα 8 συνεργεία με 
20 άντρες της Πυροσβεστικής, ενώ τα περιστατικά 
τα οποία σημειώθηκαν, είχαν ως εξής: 28 αντλήσεις 
υδάτων, 1 απεγκλωβισμός από ασανσέρ, καθώς 
και ένας ακόμη απεγκλωβισμός ενός μικρού κορι-
τσιού από όχημα το οποίο κόλλησε σε χείμαρρο. 

Μετά από επικοινωνία μας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, κ. Λογδανίδη Στάθη, μας ενημέρωσε ότι 
τα μηχανήματα του Δήμου Νάουσας ήταν στο δρόμο. Στην έξοδο της Νάουσας (περιοχή Παναγιοπούλα) έπε-
σε το πρανές, καθώς επίσης και στο δρόμο Νάουσας- Γιαννακοχωρίου το ίδιο, με τα συνεργεία να καθαρίζουν 
και να αποκαθιστούν την ζημιά. 

Λόγω της πρωτοφανούς βροχόπτωσης που σημειώθηκε ο Δήμος Νάουσας έθεσε σε επιφυλακή  τα συνερ-
γεία του Δήμου και της ΔΕΥΑ Νάουσας. Επίσης συνέστησε στους δημότες να αποφεύγουν όσο είναι δυνατόν 
τις άσκοπες μετακινήσεις και για προβλήματα των δημοτών της Νάουσας λόγω της βροχόπτωσης, που δεν 
αφορούν στην πυροσβεστική ή την ΔΕΗ, λειτούργησε γραμμή επικοινωνίας των πολιτών με το 2332 350 330.

Βέροια
Στη Βέροια, τα φαινόμενα ήταν έντονα, με στιγμιαίες διακοπές του ρεύματος λόγω κεραυνών,  ενώ μέσα 

στην αγορά της πόλης αναφέρθηκαν πλημμυρισμένα καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εμφα-
νίστηκαν στο Σέλι, όπου η πλατεία έγινε λίμνη από τα νερά που κατέβηκαν και πλημμύρισαν καταστήματα. 
Επίσης στα σημεία «Μαρούσια» και «Αγναντέ» έπεσαν χώματα και πέτρες στο οδόστρωμα, αλλά με την πα-
ρέμβαση της αντιπεριφέρειας Ημαθίας που απέστειλε μηχάνημα, καθαρίστηκε άμεσα ο δρόμος. Σε επικοινω-
νία που είχαμε με υπεύθυνο του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου μας ανέφερε ότι υπήρξε διακοπή ρεύματος 
για κάποιες ώρες, ενώ μας ανέφερε ότι σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι έπεσαν 107 χιλιοστά 
βροχής μέσα σε λίγες μόνο ώρες!



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 
«Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

Το νέο Δ.Σ. 
μετά τις εκλογές 
Το Σάββατο 25/8/2018 διενεργήθηκαν εκλογές του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής 
επιτροπής.

Το νέο Δ. Σ. που προήλθε από τις εκλογές συγκροτήθη-
κε σε σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Δημόπουλος Ασημάκης  
Αντιπρόεδρος : Νταλιμπίρας Γιώργος
Γεν. Γραμματέας: Μησιάκας Δημήτριος 
Αν. Γεν. Γραμματέας: Πιτούλια Αθηνά 
Ταμίας: Τζήμα Αγορίτσα 
Μέλη: Τόσκας Δημοσθένης, Χαλκίδης 

Συμεών 
Αναπληρωματικά Μέλη: Δημοπούλου 

Δήμητρα, Ζήση Δέσποινα, Μελετίδης Θε-
όδωρος 

Για την Ε/Ε: Αναστασίου Δέσποινα 
(Πρόεδρος), Μούρνου Κατερίνα (Μέλος), 
Σοφία Νάκη (Μέλος). 
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Διευκρινήσεις του Κέντρου Υγείας 
Βέροιας σε δημοσίευμα

Σε απάντηση του άρθρου με τίτλο «Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΓΙΑΓΙΑΣ 89 ΕΤΩΝ» του καρδιο-
λόγου Χρήστου Ταχματζίδη, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα μας στο φύλλο του 
σαββατοκύριακου 25-26 Αυγούστου, το Κέντρο  Υγείας  Βέροιας έστειλε απάντηση 
που υπογράφει η υπεύθυνη επιστημονικής λειτουργίας του Κ.Υ. Βέροιας Μαρία Χα-
τζή. Συγκεκριμένα η απάντηση:

Το Κέντρο  Υγείας  Βέροιας διευκρινίζει:
 Με αφορμή το δημοσίευμα του κ. Χρήστου Ταχματζίδη καρδιολόγου στην εφημερίδα Λα-

ός του Σαββατοκύριακου ενημερώνουμε ότι, κανείς γιατρός του Κέντρου Υγείας Βέροιας δεν 
συμμετείχε στην εν λόγω επιτροπή. Οι γιατροί αυτοί ανήκουν στο ειδικό Σώμα του Κέντρου 
Ιατρικής Αξιολόγησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με έδρα την Αθήνα ορίζονται από την διοίκηση 
εκεί και έρχονται από άλλους νομούς . 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Ολοκληρώθηκε το 3ο Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών Δ. Βέροιας

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυ-
ριακής (26/8/2018) το 3ο Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών Δ. Βέροιας, με 
την εκδήλωση στην πλατεία Ωρολο-
γίου, στη Βέροια. Την χορευτική βρα-
διά άνοιξαν τα δύο φιλοξενούμενα συ-
γκροτήματα από την Βουλγαρία και 
την Σερβία και ο Χορευτικός Όμιλος 
Κοζάνης. Ακολούθησαν τα χορευτικά 
συγκροτήματα των συλλόγων της Η-
μαθίας. Μετά την εμφάνιση των χο-
ρευτικών συγκροτημάτων, την λήξη 
κήρυξε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και 
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής του Φεστιβάλ Βασίλης Λυκοστρά-
της και ακολούθησε γλέντι για το κοινό.

Αιθ1: (κλιματίζεται)
Ο ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ - 

CHARMING     (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 

18.30 Σκηνοθεσία/ Σενάριο: 
ΡΟΣ ΒΕΝΟΚΟΥΡ

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

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

Το βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκρίν – 

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Το μουσικό σχήμα «ΜΠΟΥΣΟΥ-
ΛΑΣ», μέσα από τη μουσική, προσπα-
θεί και φέτος να απλώσει χέρι αλλη-
λεγγύης στους συμπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη και στους πρόσφυγες 
που φιλοξενούνται στην περιοχή μας. 
Την προσπάθειά μας αυτή στηρίζει 
όπως πάντα η ΚΕΠΑ του Δήμου Βέ-
ροιας. Την Τετάρτη 5 Σεπτέμβρη, στο 
θέατρο Άλσους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥ-
ΡΗ» και ώρα 20.30’ θα πραγματοποι-
ηθεί συναυλία Ελληνικού τραγουδιού 
με τίτλο : «..και να αδερφέ μου…», 
για την ενίσχυση του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου όπως και πέρσι. Η φετι-
νή συναυλία όμως θα είναι και μια συ-
ναυλία αλληλεγγύης στους Πρόσφυ-
γες που φιλοξενούνται στον τόπο μας.                                                                                                              
Το βεροιώτικο μουσικό σχήμα ΜΠΟΥ-
ΣΟΥΛΑΣ δημιουργήθηκε πριν από 
πέντε χρόνια από τους Μιχάλη Ρίζο 
(τραγούδι – κιθάρα), Κωστή Ρίζο (πιά-
νο – Keyboards), Γιώργο Αθανασιάδη 
(ηλ. Μπάσο) , Χρήστο Δαμιανίδη (ηλ. 
Κιθάρα) και Κώστα Ρίζο (τύμπανα).                               
Στη φετινή συναυλία θα συμμετέχουν φιλικά  
οι: Μάγδα Πένσου (τραγούδι), Πέτρος Ρί-
στας (κιθάρα), Ηλίας Δεμερτζίδης(μπουζού-
κι), Γιάννης Γεωργουδάκης (κιθάρα – φω-
νητικά), Φωτεινή Γεωργουδάκη (τραγούδι), 
Γιώργος Τσιρώνης (ούτι, κλαρίνο).

Τη συναυλία στηρίζουν :
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, ο Σύλλογος 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, η ΕΛΜΕ Ημαθίας, η Ένωση συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέ-
ροιας και ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας. 

Ευχαριστούμε θερμά το VERGINA 
TRAVEL για την παραχώρηση λεωφορείου 
για την  μεταφορά προσφύγων στο χώρο 
της συναυλίας.

Η είσοδος για τη συναυλία θα είναι ε-
λεύθερη. Όποια και όποιος επιθυμεί μπορεί 
να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και για τους Πρό-
σφυγες κατά προτίμηση βρεφικές πάνες και 
γάλα

Ελάτε να απλώσουμε όλοι τα χέρια μας 
σε όσους το χρειάζονται, έστω και μόνο με 
την παρουσία μας σ΄ αυτή την εκδήλωση 
αλληλεγγύης. 

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου στο Άλσος 
Συναυλία αλληλεγγύης 
με τον «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ» 
και άλλους καλλιτέχνες



 Αναχώρησαν το πρωί του 
Σαββάτου, 25 Αυγούστου, στις 10 
π.μ. από το Δημαρχείο Αλεξάν-
δρειας παιδιά κατοίκων του Δήμου 
μας που συμμετέχουν στο κατα-
σκηνωτικό πρόγραμμα που υλο-
ποιεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας για 
παιδιά με ειδικές ανάγκες στην 
κατασκήνωση «Happy Days» στο 
Βατοπέδι Χαλκιδικής. Η διάρκεια 
αυτής της κατασκηνωτικής περι-
όδου είναι από τις 25 Αυγούστου 
έως  8 Σεπτεμβρίου. Μια υπηρε-
σία που υλοποιείται κάθε χρόνο 
από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνι-
κής Προστασίας Παιδείας και Πο-
λιτισμού καλύπτοντας την ανάγκη 
των παιδιών για κοινωνικοποίηση, 
ξεκούραση και δημιουργία νέων 
εμπειριών.

 Στην αναχώρηση των παιδιών, 
παρών ήταν ο Αντιδήμαρχος Αλε-
ξάνδρειας Στέφανος Δριστάς που 
εξέφρασε τις ευχές του στα παιδιά 
για αξέχαστες διακοπές.  

Τον συντονισμό της επιβίβασης 
των παιδιών στα πούλμαν και της 
αναχώρησής τους είχαν οι υπάλ-
ληλοι του Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού, Μπεσιροπούλου Άννα και Φωτιάδης Χαράλαμπος.  

 

«ΕΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ 
ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Στρά-
βων)

Ελληνίδες, Έλληνες,
Την Κυριακή,  2 Σε -

πτεμβρίου και ώρα 1μ.μ., 
δίνουμε ΟΛΟΙ το βροντερό 
παρών μας, στη Βεργίνα Η-
μαθίας. 

Ο σκοπός ιερός...!!!
Οργανώνουμε την 1η 

Πανελλήνια, Μηχανοκίνητη, 
Ειρηνική Πορεία Διαμαρ-
τυρίας για την επαίσχυντη 
«συμφωνία» των Πρεσπών, ξεκινώντας 
από τη Θεσσαλονίκη, στις 11π.μ., μια με-
γάλη οικογένεια - παρέα από μοτοσυκλε-
τιστές, club αυτοκινήτων, ομάδες αυτοκι-
νητιστών με προορισμό τη Βεργίνα του 
Φιλίππου και του Μ. Αλεξάνδρου. Στο διά-
βα μας ενωνόμαστε με Πολιτιστικούς και 

Αθλητικούς Συλλόγους, Αγρότες, Εκκλησι-
αστικούς και Κοινωνικούς Φορείς, Ενώσεις 
Γονέων και Κηδεμόνων από τη Μακεδονία 
και όλη την Ελλάδα, σε μια πορεία αφύ-
πνισης, γνώσης, αντίστασης, αγάπης και 
σεβασμού για τη ΜΙΑ και μοναδική ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ μας.

Ελάτε να ανταμώσουμε, λοιπόν...!!!
Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέ-

ψουμε...!!!
Ελάτε να ενώσουμε 

τις φωνές μας για έναν 
κοινό σκοπό: Την προά-
σπιση της Μίας, Ελληνι-
κής, Μακεδονίας.

Ελάτε να φωνάξουμε 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ....!!!

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ».

«Όταν μου πειράξουν 
την Πατρίδα και τη Θρη-
σκεία μου, θα μιλήσω, θα 
ενεργήσω κι ό,τι θέλουν 
ας μου κάνουν». (Στρατη-
γός Μακρυγιάννης)

Ραντεβού στη Βερ-
γίνα, την Κυριακή, 2 Σε-
πτεμβρίου και ώρα 13.00

Η Οργανωτική Επι-
τροπή : Παπαδόπουλος 
Θεόφιλος, Δεληγιάννη 
Κυριακή,  Παλαιολόγος 
Κώστας, Αλμπάνης Γιώρ-
γος, Χαλκίδης Γιάννης, 
Καγκελίδης Αντώνης, 
Μπαλτατζίδου Θεοδώρα, 
Κωνσταντινίδου Ιωάννα, 
Σαρηγιαννίδου Δέσποι-
να, Τσιρανίδης Χρήστος, 
Κοτζάμπασης Γιάννης. 
Δηλώστε τη συμμετοχή 
σας:  Poreia Makedonia 
@ gmail.com ή στο τηλέ-
φωνο 694 487 7097
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες  των μα-

θητών/τριών της Α΄ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Βέροιας (τηλ. 
2331029005), προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή 
των παιδιών τους , να προσέλθουν στο σχολείο, την Δευτέ-
ρα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, υποβάλλοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

Α. Αίτηση εγγραφής
Β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προ-

τίμησης, (εφόσον έχει χαθεί μπορεί να εκτυπω-
θεί στο σχολείο με τη χρήση κωδικών taxisnet από                                                                                                                              
τους Γονείς)

Γ.  Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του/ της  μα-
θητή/τριας

Ο Δ/ντής  του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
Σκούπρας Χρήστος

Φιλόλογος  - δρ. Παιδαγωγικών

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  των ΜΠΛΟΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Συνέντευξη Τύπου Αγροτικών 
Συλλόγων για κινητοποιήσεις  Δ.Ε.Θ.
Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Λαγκαδά, ο Αγροτι-

κός Σύλλογος Νάουσας «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ», ο Σύλ-
λογος Αγροτών Βέροιας, Ο Αγροτικός Σύλλογος Κατερίνης 
«ΔΗΜΗΤΡΑ», ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κατερίνης «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ», ο Αγροτικός Σύλλογος «Η ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ» Πέλλας ( Μπλόκο Γυψοχωρίου ), ο Αγροτικός 
Σύλλογος Αμυνταίου, εκπρόσωποι από τις Αγροτικές Ομο-
σπονδίες της Θεσσαλίας,  που συσπειρώνονται στην Πα-
νελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, καλούν σε συνέντευξη 
τύπου εν όψει των κινητοποιήσεων της Δ.Ε.Θ., την Πέ-
μπτη 30 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι στον 7ο όροφο 
του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
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Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Τ Ι Κ Η 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακοπές 
στην Αιδηψό 
για Ιαματικά 

Λουτρά
Τα μέλη και οι φίλοι 

της Λέσχης όσοι επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος 
στις φετινές περιόδους 
ιαματικών λουτρών να 
δηλώσουν συμμετοχή 
στα γραφεία της Λέσχης 
μας. Γ΄ περίοδος 23-30 
Σεπτεμβρίου. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες στα γρα-
φεία μας Ανοίξεως 90. 
Τηλ.: 23310 25654 και 
6976 953683.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑ-
ΡΟΣ του Διαμαντή και της Αικα-
τερίνης, το γένος Κουκούδα, που 
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΔΟΥΜΠΗ 
ΕΥΜΟΡΦΙΑ του Αποστόλου και 
της Ελένης, το γένος Μπελιοπού-

λου, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας 
και κατοικεί στο Νεοχώρι Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Κυριώτισσας - Αγ. Σάββα Βέροι-
ας.

Tην Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου
1η Πανελλήνια, 

Μηχανοκίνητη, Ειρηνική Πορεία 
Διαμαρτυρίας στη Βεργίνα

Αναχώρησαν για την Κατασκήνωση «Happy Days» 
Παιδιά και νέοι συμμετέχουν 

στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 
για παιδιά ΑΜΕΑ

 του Δήμου Αλεξάνδρειας 
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Τρίτη 28-8-2018
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτο-

κλασίας και περιφοράς της Ιεράς Εικόνος

Τετάρτη 29-8-2018
7.00 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία της εορτής
7.00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός με παράκληση, χαιρε-

τισμούς και εγκώμια του Αγίου
Μετά τη Θ. Λειτουργία παρατίθεται νηστίσιμη τράπεζα 

στους προσκυνητές

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εφημερίδες- μέλη του ΣΗΠΕ 

με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκαν για το θάνατο του άξιου συ-
ναδέλφου, δημοσιογράφου και 

εκδότη της ιστορικής ημερήσιας εφημερίδας ΝΕΟΣ 
ΑΓΩΝ Καρδίτσας αλλά και ιδρυτικού μέλους του Συν-
δέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων

ΦΩΤΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
Ο Φώτης Αλεξίου υπήρξε μάχιμος δημοσιογράφος, 

εκδότης μιας εκ των αρχαιότερων εφημερίδων της 
Ελλάδος με έτος ίδρυσης το 1935 και συνιδρυτής και 
άλλων Μέσων Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Η απώλεια 
μιας τέτοιας σημαντικής προσωπικότητας αποτελεί 
βαθύ πλήγμα για το χώρο της ενημέρωσης.

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημε-
ρίδων εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στο ση-
μερινό εκδότη της εφημερίδας και υιό του εκλιπόντος, 
κο Γιώργο Αλεξίου, σε όλη την οικογένεια  και στους 
συνεχιστές του οράματός του για ανεξάρτητη και μα-
χητική δημοσιογραφία με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα 
σε όλες τις εφημερίδες μέλη του ΣΗΠΕ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος    Η Αντιπρόεδρος     Ο Γ.Γραμματέας   Η Ταμίας      Ο Κοσμήτωρ
Β. Αθανασίου     Ε. Διαφωνίδου          Γ. Κατσαΐτης     Κ. Σαμαρά    Π. Περάκης

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Τρίτη 28 Αυγού-
στου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στο Ιερό Προσκύνη-
μα της Παναγίας Σουμελά 
στο Βέρμιο. 

Την Τρίτη 28 Αυγού-
στου στις 7:00 μ.μ θα 
χοροστατήσει στον πανη-
γυρικό εσπερινό στην πα-
νηγυρίζουσα Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Ναού-
σης.

Την Τετάρτη 29 Αυγού-
στου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην πανηγυρίζου-
σα Ιερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου Σκήτης Βεροίας.

Την Πέμπτη 30 Αυγού-
στου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου 
Αλεξανδρείας.

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Eυχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηρο-

κομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 
-Τους Συγγενείς και Φίλους  Αριστείδη  Γιαννακίδη , 

για την δωρεά του ποσού των 300 Ε. ,εις μνήμη Αριστεί-
δη  Γιαννακίδη .

-Την κ.Βέτα Τσικερδάνου,για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε αντί στεφάνου, εις μνήμη της αγαπημένης εξα-
δέλφης της Νίκης Τσίτρου - Δασκαλοπούλου.

-Τους κ.Γιάννη και κ.Νικόλαο Σχοινιώτη, για την δωρεά 
του ποσού των 50 Ε αντί στεφάνου,εις μνήμη της εξαδέλ-
φης τους Μαίρης Σχοινιώτη.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά αυγών 
και παγωτού για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος,εις μνήμη του συζύγου της Σάββα,με 
την συμπλήρωση 6 μηνών από τον θάνατό του.

-Την Οικ.κ.Παναγιώτη Κάτσιου, για την ευγενική προ-
σφορά ενός πλήρους γεύματος, εις μνήμη της θείας τους 
Μαρίκας Κάτσιου.

Εκ της Δ/νσεως του Γηροκομείου Βέροιας  

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 

8μ.μ. ΕΩΣ 12ης ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗ-
ΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ 
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 25 

Αυγούστου 2018 από τον Ιε-
ρό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Ριζωμάτων ο Γεώργι-
ος Θωμά Μοτσιόπουλος σε 
ηλικία 83 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

27 Αυγούστου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας ο Βασίλειος Ιωαν. 
Φωκάς σε ηλικία 84.

Ο «Λαός» εκφράζει στους 
οικείους του ειλικρινή συλλυ-
πητήρια.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 25 

Αυγούστου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Δημή-
τριος Ζεμπερίδης του Σάβ-
βα σε ηλικία 86 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέ-

ρα 27 Αυγούστου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευ-
αγγελία Κυρ. Καϊλογλου σε 
ηλικία 85 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυρια-

κή 26 Αυγούστου 2018 από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Νι-
κόλαος Στερ. Τσακτάνης σε 
ηλικία 55 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50375, Fax: 23320 24260
Email : info@naoussa.gr www.naoussa.gr
                                                                                                                 Νάουσα   27/8/2018
                                                                                                                   Αρ. Πρ. : 16652

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2018 του Δήμου Νάουσας

                                                              
Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου έως εννέα (9) μήνες, για τις ανάγκες των Εικαστικών Εργαστηρί-
ων Δήμου Νάουσας. 

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι ωρομίσθιο, αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρ-
χονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους μαθητές των Εικαστικών 
Εργαστηρίων Δήμου Νάουσας. 

Οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν ανά ειδικότητα είναι οι εξής: 

Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθηκε σύμφωνα με το με αριθμ. 524/1980 Π.Δ ( 
ΦΕΚ 143/Α/17.06.1980), όπως ισχύει.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το Παράρτημά της είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου 
Νάουσας και στη Διαύγεια ( ΑΔΑ :  6ΒΜΞΩΚ0-Δ12 ), όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των τυ-
πικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται , καθώς και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην 
υποβολή των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πολιτισμού 
του Δήμου Νάουσας ( τηλ. 2332350375, -338,-360,-374 ), οδός Δημαρχίας 30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάου-
σας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες  από 09:00 έως 13 :00  από Τετάρτη  29 Αυγούστου έως και Παρασκευή  
7  Σεπτεμβρίου  2018 , οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ



8 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 TΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα μόρια για την εισαγωγή στις σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αγωνία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλήνιες τελείωσε! Η ανατροπή έγινε και οι βάσεις 
2018 ανακοινώθηκαν τελικά χθες, Δευτέρα 27.08.2018, αντί για σήμερα όπως έλεγαν οι τελευταίες πληροφορίες. Οι Πανελλήνιες της φετινής χρονιάς, λοιπόν, ολοκληρώνονται και τυπικά με το τελευταίο αυτό βήμα. Όπως είχε ενημε-
ρώσει το υπουργείο Παιδείας, χθες στις 17:30 επρόκειτο να ανοίξει το σύστημα. Όπερ και εγένετο, με μια ακόμη διαφορά. Φέτος, για πρώτη φορά οι βάσεις 2018 δεν θα αναρτηθούν στα σχολεία με… ονοματεπώνυμο κι αυτό λόγω 
προσωπικών δεδομένων. Θα αναρτηθούν κανονικά, αλλά με τον κωδικό υποψηφίου και όχι με το όνομα και το επίθετο μαθητών και μαθητριών. Οι υποψήφιοι για μια θέση στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση μπορούν να μάθουν 
τις βάσεις εισαγωγής μπαίνοντας στη σελίδα του υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr και πληκτρολογώντας των προσωπικό τους κωδικό. Έτσι θα μπορούν να μάθουν σε ποια σχολή έχουν περάσει. Παρακάτω δημοσι-
εύουμε τα αποτελέσματα για τα ημερήσια ΓΕΛ:

ΒΑΣΕΙΣ 2018: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Συνέχεια στις σελ. 12-13

ΒΑΣΕΙΣ 2018: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα



Συνέχεια από τις σελ. 8-9
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ΒΑΣΕΙΣ 2018: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
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ΒΑΣΕΙΣ 2018: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα



Στην ομάδα του Φ.Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑ 
ανήκει ο Αναστάσιος Σάκκος. Ο 
16χρονος τερματοφύλακας (ημ.

γέν. 20-1-2002), ο οποίος την περσινή 
περίοδο αγωνίστηκε με την ομάδα 
του Αριστοτέλη Νάουσας, εντάχθηκε 
στους «κυανόλευκους» συμπληρώνο-
ντας το ρόστερ των τερματοφυλάκων 
της ομάδας. Παλιότερα αγωνίστηκε 
για δύο χρόνια στις Ελπίδες Μαρμαρά 
Χαλκιδικής.  ΗΔιοίκησητουΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ,καλωσορίζειτον

Τάσοκαιτουεύχεταικαλήεπιτυχία.

Νικηφόρο ήταν και το δεύτερο 
φιλικό παιχνίδι που έδωσε η 
ΒΕΡΟΙΑ για την φετινή σεζόν. 

Οι «κυανέρυθροι» αυτή τη φορά επι-
κράτησαν με σκορ 2-1 της Νεάπολης 
Κοζάνης, ομάδα Α’ Ερασιτεχνικής 
κατηγορίας, στο γήπεδο του Τσοτυ-
λίου όπου πραγματοποιούν το βασι-
κό στάδιο της προετοιμασίας τους. 
Η ομάδα του Νίκου Παπανώτα ήταν 
ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο, διά-
στημα στο οποίο πέτυχε και τα δύο 
τέρματά της.

Το 1-0 έγινε στο 15’ όταν μετά από κόρνερ και
φάσηδιαρκείαςστακαρέτηςΝεάπολης,οΚανούλας
με κοντινό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του
Ζαρκοδήμου.

Στο 23’ οι Βεροιώτες διπλασίασαν τα τέρματά
τους με τον ίδιο σκόρερ, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε
τηνσέντρα τουΚυριακίδηαπόδεξιά και τηναδρά-
νεια της αντίπαλης άμυνας, γράφοντας από κοντά
το2-0.

Στηνεπανάληψηοιπολλέςαλλαγέςπουπραγμα-
τοποίησανοιδύοπροπονητέςέριξαντονρυθμότου

αγώνα, με τουςΚοζανίτες να ισορροπούν το ματς
χωρίςόμωςναγίνουνιδιαίτερααπειλητικοί,μεεξαί-
ρεσημιαστημένηφάσηστο90’πουκατάφεραν να
μειώσουντοσκορ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΧρήστοςΠαπουτσίδης, α-
δερφόςτουΤάσουπουπαίζειστηΒΕΡΟΙΑ,μεεξαι-
ρετικήεκτέλεσηφάουλέστειλετημπάλασταδίχτυα
γράφονταςτοτελικό2-1.

Νασημειωθείότιμετη«Βασίλισσα»αγωνίστηκε
για ένα ημίχρονο και ο 24χρονος μεσοεπιθετικός
Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος αποκτήθηκεπριν λίγες
μέρες και έχει παίξει σεΔόξαΚρανούλας, Εθνικό
ΦιλιππιάδαςκαιΠΑΣΓιάννινα.Επίσης,τοντεμπού-
το του έκανεκαιοΑλέξανδροςΒεργώνης,μετά την
επιστροφήτουστηνομάδα.

ΒΕΡΟΙΑ(Α’ημίχρονο):Μπλατσιώτης(30’Τέντζε-
ρης), Τρούπκος, Τσιότρας, Τσουλχάι, Μαραγκός,
Βεργώνης, Τσικόπουλος, Μπακάλης, Κανούλας,
Μπλέτσας,Κυριακίδης.

ΒΕΡΟΙΑ(Β’ημίχρονο):Τέντζερης(60’Ντιούδης),
Μούχαλης,Λεφίδης ,Ράδης,Μουρατίδης,Μισαηλί-
δης,Σοφιανίδης,ΠαπουτσίδηςΤ.,Ζιγκερίδης, Ιωάν-
νου,Σκαθαρούδης.

ΝΕΑΠΟΛΗ:ΖαρκοδήμοςΓ.,Δημητριάδης,Αλεξίου,
Ζαγκουντίνος,Καραγιάννης,Πατούρι,Παπουτσίδης
Χρ.,Στεργιόπουλος,Φουργκατσιότης,Φασούλας,Ζαρ-
κοδήμοςΠ.

Έπαιξαν ακόμη οι Τζημόπουλος,Μωυσιάδης,
Μιχαηλίδης,Ευσταθιάδης,Τουλιόπουλος,Αγκαστρα.
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Δυνατό φιλικό παιχνίδι έγινε το 
απόγευμα του Σαββάτου (25/7) 
στο γήπεδο της Αγκαθιάς, 

όπου η τοπική ομάδα επικράτησε με 
2-1 της Αγ. Μαρίνας. Στο πρώτο ημί-
χρονο οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτο-
βουλία των κινήσεων αλλά δημιούργη-
σαν λιγοστές φάσεις. Σε μία από αυτές 
κατάφεραν να σκοράρουν με κεφαλιά 
του Σούκια στο 40ό λεπτό.

Στην επανάληψη ηΑγίαΜαρίνα μπήκε δυνατά
και έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα, φτάνοντας στην

ισοφάρισηστο53’μετονΜουχτάρη.
Ωστόσο,τηντελευταίαλέξηείπανοιγηπεδούχοι,

οιοποίοιστο87’πέτυχαντο2-1μεεύστοχηεκτέλε-
σηπέναλτιτουΚεν.

ΑΓΚΑΘΙΑ (Κωστογλίδης):Τόλιος,Τριανταφυλλί-
δης, Ρογγότης, Γιαννόπουλος, Γιαζιτζόγλου,Αβρα-
μόπουλος, Σούκιας, Ζαχαριουδάκης,Λαζόπουλος,
Γκελοσάνι, Χατζόπουλος. Επαιξαν και οι Τριαντα-
φυλλόπουλος,Αβραάμ,Στυλίδης,Ζησόπουλος,Κεν,
Κίτσας.

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ(Καψαλιάρης):Ιωακειμίδης,Συπεθέ-
ρης,ΚούβαροςΜ.,Βοργιαζίδης,Τζάνι,Σερασκιέρης,
Κουτρουλιάς,Μουχτάρης, Σημεωνίδης,Φραγγής,
Ρόκκο.Αγωνίστηκαν και οιΚούβαροςΑ.,Κολίτσης,
Τσαλίλι,Τουλουμτζής,Κουκλανιώτης.

ΦιλικήνίκητηςΒέροιας
επίτηςΝεάποληςμε2-1

Νίκησε 2-1 την Αγ. Μαρίνα
η Αγκαθιά

ΣτονΦ.Α.Σ.
ΝΑΟΥΣΑΣ

οΤάσοςΣάκκος

Ο ΑΟΚ Βέροιας με χαρά ανα-
κοινώνει την απόκτηση του 
Τάσου Κασαμπαλή. Ο Βεροι-

ώτης σέντερ μετράει πολλά χρόνια 

συνεχούς 
παρουσίας 
στις εθνικές 
κατηγορίες 
με πολλές 
ομαδικές και 
ατομικές επι-
τυχίες.

Η οικογένεια
του ΑΟΚ προ-
σθέτει έναν εκ
των ποιοτικότε-
ρων Βεροιωτών
καλαθοσφαιρι -
στών και έναν

έμπειρο παίχτη δίπλα στο νεανικό σύνολο της ο-
μάδας.Ευχόμαστεστοναθλητή υγεία και επιτυχίες
με τηφανέλα τουσυλλόγουμας τη νέααγωνιστική
σεζόν

Μπάσκετ Γ΄ Εθνική

ΣτονΑΟΚΒέροιας
οΤάσοςΚασαμπαλής



Παρουσία του Προέδρου 
του ΚΑΠΑ Βέροιας κ. 
Στέργιου Διαμάντη, 

σύσσωμης της διοίκησης, των 
παικτών και 
των φίλων 
της ομάδας, 
πραγματο-
ποιήθηκε το 
Σάββατο 25/8 
η τελετή των 
εγκαινίων 
των ιδιόκτη-
των γραφείων 
των Αετών 
Βέροιας στην 
Αγία Βαρβά-
ρα.

Από την Τρίτη
(28/8)καικαθημερινά
εκτός Σαββατοκύρι-
ακου, τα γραφεία θα
είναι ανοιχτάαπό τις
18.00 έως τις 20.30,
διάστημα στο οποίο
θα διενεργούνται οι
εγγραφές για τηνΑ-
καδημία Μπάσκετ
τωνΑετώνΒέροιας.

Ηδιοίκησητουσυλλόγουευχαριστούν
θερμάτονκ.ΣτέργιοΔιαμάντηγιατηνπα-
ρουσίατουκαιβεβαίωςόλουςόσουςτίμη-
σανμετηνπαρουσίατουςτηνεκδήλωση.

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους 
γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους 
στα αναπτυξιακά τμήματα του συλλό-

γου εξέδωσε ο Φίλιππος, γνωστοποιώντας 
παράλληλα τα ονόματα των προπονητών που 
θα εργασθούν στις μικρές ηλικίες. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση:

«ΟΚύροςΣαράφης θασυνεχίσει τηνπετυχημένηπορεία
του στο τμήμα των Παίδων μετά και τις δύο συνεχόμενες
κατακτήσεις της πρώτης θέσης, ενώ θα προσπαθήσει να

επαναφέρει στις επιτυχίες και το τμήμα
τωνΠαμπαίδωνΒ´ τοοποίοαναλαμβάνει
καιαυτό,παίρνοντας τηνθέση τουΤάσου
Χατζηπαρασίδη,οοποίοςδεναποδέχθηκε
τηνμικρήμείωσητωναπολαβώνπουτου
πρότεινεηδιοίκηση!!!

Οαρχηγός τηςαντρικήςομάδαςΣταύ-
ροςΠαπαδόπουλοςαναλαμβάνειτοτμήμα
τωνΠαμπαίδωνΑ’ παίρνοντας την θέση
τουΝίκουΚούγια,οοποίοςμετάαπόσυ-
νεχόμενα έτηπολύτιμηςπροσφοράς στο
σύλλογοδενθαμπορέσειναανταπεξέλθει
στιςυποχρεώσειςτηςομάδαςλόγωαυξη-
μένωνεπαγγελματικώντουυποχρεώσεων,
τονίζοντας όμως ότι θα βρίσκεται πάντα
δίπλαστονΦίλιπποβοηθώντας τονσύλ-
λογοόποτεμπορεί!!!!

Οι προπονητές τηςΑντρικής ομάδας
Γιώργος Γιούπης καιΤάσοςΠρωτογέρης

θα έχουν την ευθύνη και τουΕφηβικού τμήματος, όπουμετά
τηνάτυχηπερσινήχρονιά του τμήματος,θααντικαταστήσουν
τονΤάσοΧατζηπαρασίδη.

ΟΑποστόληςΝτέλλαςθασυνεχίσειτηνεκπληκτικήδουλειά
που κάνει στιςΑκαδημίες του συλλόγου, μυώντας στο Χά-
ντμπολ και στοναθλητισμόπαιδιά (αγόρια και κορίτσια) από
τηνηλικίατων5χρονών!!!

Ρόλο γενικού συντονιστή ανάμεσα στους εφόρους των
τμημάτων και στην διοίκησηαναλαμβάνει οΒασιληςΤουλιό-
πουλος,μεσκοπότηνομαλήλειτουργίαστηνκαθημερινότητα
των τμημάτων και την λύση των προβλημάτων που τυχόν
δημιουργηθούν.

Ηανάπτυξηήταν είναι και θα είναιπροτεραιότητα για τον
σύλλογο μας, ανεξαρτήτως προπονητών και παραγόντων,
έχονταςωςστόχο την διαπαιδαγώγηση τωνμικρώνπαιδιών
μεσκοπόναγίνουνπρώτακαλύτεροιάνθρωποικαιστηνσυ-
νέχειακαλοίαθλητές,όπουμέσααποτηνομαδικότητακαιτον
πρωταθλητισμόπου εγγυάται οΦίλιπποςσε όλα τα τμήματα
υποδομής, θα αποκτήσουνπολύτιμες εμπειρίες, πειθαρχία,
ήθοςκαιπολλέςευχάριστεςαναμνήσειςπουθατουςσυντρο-
φεύουνσεόλητουςτηζωή!!!

Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται τα τελευταία 35 χρόνιαπε-
ρίπου,όπουπάραπολλάπαιδιά από τα τμήματα υποδομής
τουΦιλίππου, εξελίχθηκαν σε πετυχημένους επιστήμονες,
γιατρούς, δικηγόρους, αρχιτέκτονες, τοπογράφους, μηχανι-
κους, καθηγητές, γυμναστές, επιχειρηματίες, δημόσιους και
ιδιωτικούς υπαλλήλους, καιπολλάάλλα, και οιπερισσότεροι
παραδέχονται και έχουνναλένε,ότι ταχρόνιαπουήτανστις
υποδομές τουΦιλίππου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή
τουςτηνεξέλιξη!!!

Καλούμεόσουςγονείςεπιθυμούνναπροσέλθουνσταγρα-
φείατουσυλλόγουστοΦιλίππειογυμναστήριοκαιναγράψουν
ταπαιδιάτουςστατμήματαυποδομήςτουΦιλίππου».
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Ξεκινούν οι εγγραφές στα αναπτυξιακά 
τμήματα του Φιλίππου

Έγινανταεγκαίνιατων
γραφείωντωνΑετώνΒέροιας

στηνΑγ.Βαρβάρα

Έναρξη παιδικών τμημάτων 
Jiu-Jitsu ΑΣ Ρωμιός

Η νέα αθλητική χρονιά τουΑ.Σ. Ρωμιός ξεκινάει την
Δευτέρα3Σεπτεμβρίου, τοπρόγραμματωνπαιδικώντμη-
μάτωνJiu-Jitsuτουσυλλόγουθαέχειωςεξής:

ΚάθεΔευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή
-ΤμήμαΑ’(Ηλικίες3-6ετών)17:00-18:00
-ΤμήμαΒ’(Ηλικίες7-10ετών)18:00-19:00
-ΤμήμαΓ’(Ηλικίες11-16ετών)19:00-20:00
Περιμένουμετουςμικρούςμαςφίλουςγιαναγνωρίσουν

από κοντά το άθλημα του Jiu-Jitsuσε ένα υπέροχοπερι-
βάλλον.

Μεεκτίμηση
ΑΣΡωμιός
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό27-8-2018 μέχρι2-9-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ξεκίνησαν εδώ και λίγες μέρες 
οι εγγραφές νεαρών ποδο-
σφαιριστών στα τμήματα 

υποδομής της «Βασίλισσας», με το 
ενδιαφέρον να είναι μεγάλο από 
την στιγμή που ανακοίνωσε τη 
δημιουργία τους η νέα διοίκηση της 
ομάδας. μΜάλιστα, το γεγονός ότι 
οι εγγραφές αλλά και οι παροχές 
που προσφέρονται στα παιδιά είναι 
δωρεάν, αυξάνει ακόμα περισσότε-
ρο το ενδιαφέρον των γονιών για 
να κάνουν τα παιδιά τους... υποψή-
φιους μελλοντικούς άσους της ιστο-
ρικής «Βασίλισσας του βορρά»!

Αναλυτικάηανακοίνωσηπουεξέδωσανπρινλί-
γεςμέρεςοι«κυανέρυθροι»έχειωςεξής:

ΟΠ.ΣΒΕΡΟΙΑ,ανακοινώνειτηνέναρξηλειτουρ-
γίαςτωντμημάτωνυποδομήςμεδυοτμήματα,Κ16
(γεν.2003-2004)καιΚ14(γεν.2005-2006),ταοποία
θαξεκινήσουναπόφέτοςτιςδραστηριότητεςτους.

Επικεφαλής τουπροπονητικού teamθα είναι ο
ΑναστάσιοςΑνθυμιάδης,κάτοχοςδιπλώματοςUEFA
B, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια εργαζότανως
πρώτοςπροπονητήςτηςκ15τουΠΑΣΓιάννενα.

Ηδημιουργία τωντμημάτωνυποδομήςαποτελεί
για την νέα διοίκηση τον θεμέλιο λίθοπάνωστον
οποίοθαχτιστείτομέλλοντηςΒασίλισσαςτουΒορ-

ρά.Αναλογιζόμενοιτηνευθύνητουεγχειρήματος,θα
δουλέψουμε με μεθοδικότηταώστε ναπετύχουμε
τονστοχομας.

Όσαπαιδιάεπιθυμούννασυμμετέχουνστατμή-
ματα υποδομώνπαρακαλούμε να επικοινωνήσουν
στο τηλέφωνο6944951703ήμεαλληλογραφίαστο
tasosanthimiadis@hotmail.com

ΞεκίνησανοιΔΩΡΕΑΝεγγραφές
στατμήματαυποδομήςτηςΒΕΡΟΙΑΣ

Φαρμακεία
Τρίτη 28-8-2018
13:30-17:30ΜΑΤΑ-

ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑ-
ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-
στά από πιάτσα ταξί)
23310-63102

21:00-08:00ΜΠΑ-
ΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑ ΜΑ-
ΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-29759

Πολύ καλό παιχνίδι έγινε στο γήπεδο 
Λουτρού, όπου ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 
πέτυχε φιλική νίκη επί της τοπικής ομά-
δας με σκορ 3-2.
Οιγηπεδούχοιξεκίνησανπολύκαλάτοματςκαι

κατάφεραν ναπροηγηθούν 2-0, με τέρματαπου
πέτυχανοιΚ.Πάτραςστο4’ και Γατόπουλοςστο
29’.Ο«δικέφαλος»μείωσετρίαλεπτάπριντηλή-
ξητουημιχρόνουμεγκολπουσημείωσεοΛαδάς.

Στην επανάληψηο ρυθμός του αγώνα έπεσε,
λόγω τωνπολλών αλλαγώνπου έκαναν οι δύο
προπονητές,μετους«ασπρόμαυρους»νακάνουν
τελικάτηνανατροπήστοσκορμεδύοτέρματαπου
πέτυχεοΑργυρόπουλος,στο75οκαι81ολεπτό.

Φιλικό «διπλό» του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας στον Λουτρό
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

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

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

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

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

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α .
Πωλείται αγροτε-
μάχιο με δέντρα
7  ε τών  πυκνής
φύτ ευσης  σ την
Παλιά Λυκογιάν-
νη .  Τηλ . :  6944
693222 κ. Άγγε-
λος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειοκαι1οςό-
ροφος,από70τ.μ.και80
τ.μ.,μεαυλήκαι ταδύο
μαζί, καλοριφέρι,σκεπή,
σεκαλήκατάστασηκαιτι-
μήευκαιρίας58.000ευρώ
καιταδύομαζί.Τηλ.:6974
058284&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικίαμε2δωμάτιαστο
κέντρομέχρι«Παπάκια»,
1ου ή 2ου ορόφου, με
ασανσέρ,που ναχρίζει
ανακαίνισημέχρι40.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

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

ΕΡΓΟΧΩΡΙπωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
26.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙαπόιδιώτη
καινούργιοκατάστημα45
τ.μ.στηνοδόΚεντρικήςτης
Βέροιας,δίπλαστοΕπιμελη-
τήριο,μεπατάρι30τ.μ.,αυ-
τόνομηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόραλόγωσύντα-
ξης σε καλή τμή. Κάθε
έλεγχοςδεκτός.Μεσιτικό
ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.: 23310
68080&6973735020.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέραμεδωμάτιο,κου-
ζίνα,χολκαιμπάνιοστον
2οόροφοοικοδομήςμε
βεράντα,ατομικήθέρμαν-
ση,κοντάστοΒυζαντινό
Μουσείο.Πληρ.τηλ.6973
551477κ.Δημήτρης.

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείουσε εξαι-
ρετική κατάσταση και τιμή (4 γραφεία, 1
τραπέζι συνεδριάσεων, 2 βιβλιοθήκες, 4
συρταριέρεςμερόδες,1καναπές,2καρέ-
κλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα, έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:
180€.Επιθυμητήμόνο γυναίκαεκπαιδευ-
τικός.

Κωδ.12770Γκαρσονιέραωραιότατηστο
Πασακιόσκι κατασκευής του 1998με θέα
τονκάμπο37τ.μ. ,1δσκληθέρμανσητης
ανεξάρτητημε κλιματιστικό inverter και με
λίγα κοινόχρηστα , ενοίκιο180€.Αποκλει-
στικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

Κωδ: 23304 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κομπλέ επιπλωμένη νεό-
δμητηΓκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας
70 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται από1Υπνο-
δωμάτιο,καιWC.Είναικατασκευασμένητο
1998καιδιαθέτειθέρμανσηαυτόνομη-Πε-
τρέλαιο, δυνατότηταΠάρκινγκέξω ,Κήπο
ωραίο καιΤζάκι, με Ηλ.Συσκευές,Διπλά
τζάμια-Τιμή:220€.

Κωδ:23023ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
80 τ.μ., ισόγειο , κομπλέεπιπλωμένο , κα-

τασκευή1995,2υ/δ, είναιδιαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη, είναι άψογα συντηρημένο ,
με καινούργιααλουμινίου κουφώματα με
διπλάτζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητές,πλήρωςεξοπλισμένο,μεανοιχτό
πάρκινγκ,σεγαλήνιοπεριβάλλονκαιχωρίς
κοινόχρηστα ,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τοδεενοίκιοτου320€.

Κωδ: 24394 -ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικής επιφάνειας
105 τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείται από 3
Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο .
Είναικατασκευασμένοτο1978καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομη -Πετρελαίου,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΑνοιχτόΠάρκινγκ,Διπλά
τζάμια,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:200€.

Κωδ13696ΚΕΝΤΡΟΩραιότατο δια-
μέρισμα110 τ.μ.πολύφωτεινόμε 2δσκλ
καθιστικόκαιαποθήκη ,μενοτιοανατολικό
προσανατολισμό καιθέρμανσημεθερμο-
συσσωρευτές , έχει καινούργιακουζίνακαι
αποθήκημέσααλλάκαιμίαθέσηστάθμευ-
σηςσεπάρκινγκΠυλωτής τηςοικοδομής
.Μίσθωμαμεπάρκινγκ320€χωρίς270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένοσυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα, 1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζά-
κι,A/C,Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12912Ενοικιάζεταιαποθήκηστο

δρόμοΒέροιας -Μακροχώρι με 190 τ.μ.
στεγασμένοχώρο , ενοίκιοπολύκαλόστα
300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον1οόροφοανακαινισμένο.Αποτελείται
από2ΧώρουςκαιWC.ΔιαθέτειΠόρταΘω-
ρακισμένηκαικουφώματαμεδιπλάτζάμια,
μίσθωμα200€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50 τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:180€.

Κωδ.105405ΕνοικιάζεταιΕπαγγελμα-
τική Στέγη αποτελούμενη από 3 χώρους
καιμεWCδικό τηςσυνολικά67 τ.μ. καθ.
Πρόκειταιγιαακίνητοεξαιρετικήςπροβολής
,στηναρχή τηςΒενιζέλου ,μεασανσέρ ,
όλοιοιχώροιτουφωτεινοί.Τομίσθωματου
είναι πολύ βατό στα 250€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρο-
μοτηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέ-
γη213τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςα-
νεξάρτητους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλή
κατάστασημε2WCκαιασανσέρ ,μηνιαίο
μίσθωμα700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030 -ΚέντροΚατάστημασυ-

νολικής επιφάνειας30 τ.μ. Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10
τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικής επιφάνειας
30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1974καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστι-
κότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας
65τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροκαιWC,ενοίκιο200€.Διαθέτουμετην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:104780 -ΚΟΠΑΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙέναεξαιρετικόκατάστημαμεσπάνια
προβολήσυνολικήςεπιφάνειας600 τ.μ.σε
ισόγειο.Διαθέτειμεγάλοπροαύλιοχώρογια

στάθμευσηαλλάκαιυπόγειο600τ.μ.μεένα
μικρόεπιπλέον τίμημα .Μίσθωμα ισογείου
1.200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Διατίθε-

ταιπροςπώλησηολοκαίνουργιαγκαρσονιέ-
ρα68τ.μ.,μόνογιαπολύσοβαρόαγοραστή
. έωςσήμερα ακατοίκητη , πρόκειται για
ακίνητο ιδιαίτερηςκατασκευήςτου10,με1
υ/δμεμίαπολύάνετησαλονοκουζίνα και
μεμπάνιοωραιότατο ,1οςόροφος ,πολύ
φωτεινή,διαθέτειθερμοπρόσοψη,ατομική
θέρμανσηπετρελαίουκαιθέσηστάθμευσης
,συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιακαιτιμήστις58.000€.

Κωδ:105019 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
5οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμά-
τια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένοτο1964καιδιαθέτειθέρμανση
Θερμοπομπός,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,A/C,Τέντες
-Τιμή:50.000€.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολι-
κήςεπιφάνειας90 τ.μ.στον1οορ.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστή
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο2006
καιδιαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.
Διαθέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβα-
ση.-Τιμή:80.000€.

Κωδ:105021 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμά-
τια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειθέρμανσηΘερ-
μοσυσσωρευτής,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια,Μπαλκόνια20τ.μ.-Τιμή:64.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 105440 ΚΕΝΤΡΟ ,Διατηρητέα

μονοκατοικία60τ.μ.,μεοικόπεδο108τ.μ.η
εξωτερικήτηςκατάστασηπολύκαλή,εσω-
τερικάαπαιτούνταιαρκετές εργασίες ,δια-

θέτει2υ/δ,σαλόνικαικουζίνα,αποτελείται
απόισόγειοκαιτον1οόροφο,προσφέρεται
στηνεξαιρετικάχαμηλήτιμήτων28.000€.

Κωδ:105856 -ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνο-
λικήςεπιφάνειας64τ.μ.Ισόγειασεοικόπεδο
500τ.μ. ,Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα,Μπάνιο και μια μεγάλη
αποθήκη40τ.μ.Είναι κατασκευασμένη το
1970 και διαθέτειΑτομικήΘέρμανσηΠε-
τρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΤέντες,Τιμήμόνο34.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824 -ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-

στικότηταΑποθήκησυνολικής επιφάνειας
200τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώ-
ρο,.Είναικατασκευασμένητο1977-Τιμή:
25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

στικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική -Ηλε-
κτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα-Τιμή:15.000€.

Κωδ:105942ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόρο-
φο.Πρόκειται για έναμοναδικόακίνητο, εξ
ολοκλήρουανακαινισμένο τοοποίοαποτε-
λείταιαπό τρεις γραφειακούςχώρους, ένα
μπάνιοπολυτελείας καθώς και αποθήκη.
Έχει καινούργιασυνθετικά κουφώματαμε
διπλάενεργειακάτζάμιατεσσάρωνεποχών,
ευρίσκεται σεπολυκατοικία αξιώσεων, με
άνετουςχώρους ,ατομικήθέρμανσηφυσι-
κούαερίου, θωρακισμένηπόρτα εισόδου
καιαποτελεί ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, τι-
μή:98.000€. Ιδανικόακίνητογια κάποιον
που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά
τηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-

τάστημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώ-
ρος , Ισόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολ-
λαπλέςχρήσεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
σεπολύ καλή τιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093 -ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυ-
νολικής επιφάνειας 114 τ.μ.Ημιυπόγειο.

Αποτελείται από καιWC.Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1979 και διαθέτει Κουφώματα
Αλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

φοοικόπεδοπάνωστοδρόμοΒέροιας-Ρά-
χης , τοσχήματοορθογώνιοκαιμεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€.Ευκαιρίαεξαιρετική,Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη ,
τιμήκομπλέμόνο30.000€.

κωδ. 105867 Πωλείται αγροτεμάχιο
15στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχή
Φουντουκλούκιμενερόκαιμε ετήσιακαλ-
λιέργεια  τιμή25.000€.Εξαιρετικήευκαιρία.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστο
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα
καινερό,κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,
τιμήμόνο25.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
και υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 -ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητασεσπάνιοσημείο κοντά
σταγήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
1100 τ.μ. εντός ζώνης οικισμούάρτιο και
οικοδομήσιμο.Τιμή:30.000€.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται
οικόπεδο1500 τ.μ. μέσαστο χωριόστην
περιοχήΑυλαγάς,άρτιο καιοικοδομήσιμο,
μεμεγάληφάτσα,σε τιμή ευκαιρίαςμόνο
20.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115567-ΣΤΗΦΥΤΕΙΑκατάαπο-
κλειστικότηταΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας1.526τ.μ.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ:12745 -ΚοντάστηνοδόΣαλαμί-
νοςΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφά-
νειας2183τ.μ.Τιμή:33.000€

Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο
2.608 τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός
ζώνηςοικισμούπριντηνΠατρίδα ,σεεξαι-
ρετικά όμορφηπεριοχήπροσφέρεται σε
πολύχαμηλήτιμή ,μόνο29.000€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμη-
χανολόγοςγιασυνεργασίασεεπιχείρησηψυ-
κτικώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεργασιών
καιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαιεμπειρίαμη
απαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.

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

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868



14 ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 1ος όροφος, ανα-
καινισμένο, με θέα. Τηλ.: 23310
24817&6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
σειδιόκτητηοικοδομή,Άρεως11,
στηΒέροιαστον3οόροφο.Τρία
δωμάτια, σαλοκουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια με θέα, θερμοηχομο-
νωτικά κουφώματα, ασανσέρ,
θέρμανση με ογκομέτρηση (χα-
μηλό κόστος), θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου στην πιλοτή. Τηλ.:
6985 013342 ή 23310 73935 -
6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές
οροφοδιαμέρισμα  2ου ορόφου
στη Θεσ/νίκη επί της οδού Π.
Καραμανλή, 200μ. από το Ιππο-
κράτειο, 120 τ.μ., αποτελούμενο
από τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο &W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936585843.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεταιμο-
νοκατοικία 100 τ.μ. σε οικόπεδο
1 στρέμμα, με 30 τ.μ. έξτρα χώ-
ρος και 80 τ.μ. αποθηκευτικός
χώρος,ανακαινισμένα,νυχτερινό
ρεύμα.Τηλ.:6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑΟλύμπια Γη με έ-
δρατηνΑλεξάνδρειααναζητάγια
το υποκατάστημά τηςστοΔιαβα-
τό εποχικό προσωπικό εργάτες
καιεργάτριεςγιατοτμήμαπαρα-

γωγής.Οι ενδιαφερόμενοι/ενδια-
φερόμενες μπορούν να καταθέ-
τουν αιτήσεις στοΔιαβατό.Τηλέ-
φωνοεπικοινωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορί-
αςΔ (λεωφορείο) ή κατηγορίας
Ε (επικαθήμενο) για εργασία σε
αντίστοιχα οχήματα. Επικοινω-
νίακ.Κώστας2331021904ώρες
09.00-17.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φροντίζει
στη Νάουσα, σε 24ωρη βάση,
(εσωτερική με ρεπό) ηλικιωμένη
κυρία, όχι κατάκοιτη.Απαραίτητο
να μιλάει ελληνικά με σχετική ε-
μπειρία. Τηλ. επικοινωνίας 6944
647074, ώρες επικοινωνίας: 10
π.μ.-2μ.μ.&6μ.μ.-10μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαολιγόωρη
φροντίδα ηλικιωμένης με κατά-
κλιση στις Βαρβάρες.Τηλ.: 6981
894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚέντροΞέ-
νων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυ-
τοπροσώπως κατόπιν ραντεβού
στοτηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαρόςμεμηχανάκι
για εργασία εντός τηςπόληςΒέ-
ροιας.Τηλ.:6938436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική κυρία
χωρίς υποχρεώσεις γιαφροντίδα
ηλικιωμένης κυρίας στηΝάουσα
με δυνατότητα διαμονής και το
βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνί-
ας : 6992769850 (κα. Βάσω) &
2331093563(κος.Δημήτρης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για συ-
σκευαστήριο τροφίμων στοΜα-
κροχώρι Ημαθίας. Τηλ.: 23310
70401.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Τηλ.:6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηνπερι-
ποίησηγερόντων,γιαπρωίήγια
απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΚΥΡΙΑπροσφέρειεργασίακα-
θαρισμούσπιτιών καθώςφροντί-
δα μικρώνπαιδιών και ηλικιωμέ-
νων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του

ΑΠΘ με 10ετή πείρα παραδίδει
μαθήματασεμαθητές-τριεςΔημο-
τικού-Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές
προσιτές.Τηλ.:6979569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίρι παιδιά που θα φοιτή-
σουν στηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβαση στην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός ταβέρ-

ναςσταΡιζώματα,σεκαλήκατά-
σταση.Τηλ.:6943930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονόμε το
στρώμα.Πληρ.τηλ.:6973777747.

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΝΘΕΩΝμονοκατοιια55τ.μ2ΔΣΚΛχωριςθερμανση
150€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚκοπλαμ,πορταα-
σφ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΚΤΙΣΜΑ45τ.μμεεπιχειρησησελειτουργιαστοΚέντρο
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ
17000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη
80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα
γραφειου, σαλόνι SATO
μπλε, 4 καρέκλες, τραπέζι,
τραπεζάκι,τραπέζιπτυσσό-
μενοσυσκέψεων,ντουλάπα
μεκλειδαριά(κερασί),ντου-
λάπα-ράφια (μελί), κανα-
πέδες,όλασεάριστηκατά-
σταση.Τηλ.: 23310 21210,
Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς

υποχρεώσεις ζητά κυρία
έως 50 ετών για σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣσοβαρός,ευπα-
ρουσίαστος και συνταξιού-
χοςΑμερικής, χωρίς οικογ.
υποχρεώσεις με ιδιόκτητη
κατοικία εντόςΒέροιας, εν-
διαφέρεται γιασοβαρήσχέ-
ση με κυρία 47-55 ετών,
ευπαρουσίαστη σοβαρή,
χωρίς οικογ. υποχρεώσεις.
Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.

Τηλ.:6970648520.
ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-

ριμία κυρία από 50 έως 55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70 ε-
τών ζητά γνωριμία με κυ-
ρίααπό55έως65ετώνγια
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989

007541.
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητάει

κυρία με σκοπό το γάμο,
χωρίς υποχρεώσεις. Τηλ.:
2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  Ε λ λ η ν ι -

κ ή ς  α ν τ ι π ρ ο σωπ ε ί α ς
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890 κυβικά, λευκό (FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ
έως12/2019,αξία1.500ευ-
ρώ. Τηλ.: 6974 876369 κ.
Απόστολος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διαμέρισμαανακαινισμένοπλήρως2ουορ.
80τ.μ.κέντροανοιχτωσιά42.000€
Καινούργιοκέντρο92τ.μ.50000€
ΠεριοχήΜητρόπολη92τ.μ.50000τ.μ.
Διατηρητέοανεξάρτητο115τμ..45000€
Διατηρητέοιδιαίτεροημιτελέςκαινούργιο190000€
Μεοζνέτασεοικοδομήκαινούργια3ΔΣΚ110000€
Καινούργιοδιαμέρισμα2δωμ.ΣΚΜ90000€
ΜονοκατοικίαΠανόραμασεοικόπεδο350τ.μ.,280
τ.μ.250000€
ΜεζονέταημιτελήςΠανόραμα169τ.μ.50000€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,
σίτες,ντουλαπες,ατομική(2Δ147)

•ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ85τμ,2Δ,σαλοκουζίνα,WC,αποθήκη,
καινούριαπλακάκια60.000€(2Δ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δπλήρωςανακαινισμένο,κόπλαν,πλακά-
κια62.000€(2Δ149)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,2WC,χωνευτέςντου-
λάπεςκαισταδύοδωμάτια,100τ.μ.,air-condition,
πόρταασφαλείας,πάτωμαμεμάρμαρο, τέντεςκαι
ατομικήθέρμανσηδιαμπερές60.000€(2Δ135)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ117τμοροφοδια-
μέρισμα,3Δ,μεγάλοσαλόνι, κουζίνα,μεγ.μπάνιο,
ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ(3δ98)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ3Δσαλοκουζίνα,αποθήκη,ατομική
θέρμανση,κλειστόπαρκινγκ25τ.μ.2008έτοςκατα-
σκευής80.000€(3Δ47)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑκοντάστηνΜπαρμπούτα,3Δτζάκι,α-
τομικήθέρμανση,παρκινγκ,2WC,10ετών,105.000€
(3Δ79)
ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟγκαρσονιέρα60τμ.δωμάτιο,ανακαινισμένο
μπάνιοκαικουζίνα,χολμεντουλάπα,a/c,κόπλαν,
πόρταασφαλίας,τιμή30.000€(ΓΚ52)
•ΚΕΝΤΡΟστούντιο28τ.μ.,τιμήευκαιρίας15.000€(ΓΚ34)
•ΚΕΝΤΡΟστηνΕλιά30τ.μ.15.000€(ΓΚ36)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλόνι, κουζίνα,σεπολύκαλή
κατάσταση20.000€(ΓΚ30)
•ΠΑΠΑΚΙΑ1Δσαλόνι,κουζίνα64τ.μ. ισόγειο,χωρίς
κοινόχρηστα,25.000€(ΓΚ48)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δσαλοκουζίνα,ανακαινισμένο,και-
νούριακουφώματα,45τ.μ.,ατομικήθέρμανση,ανοι-
χτήθέσηπαρκινγκ,πρώτοςόροφος,35.000€(ΓΚ6)
ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
•ΠΑΠΑΚΙΑ-ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι, κουζίνα,75τ.μ.,σε
175τ.μ.,ατομικήθέρμανση,και2αποθήκες50.000€
(Μ148)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνι,κουζίνα,παρκινγκ,αποθήκη,
80τ.μ.,65.000€(Μ150)
•ΜΕΖΟΝΕΤΑστοκέντρο145τ.μ.οικόπεδο,60τ.μ.
οπάνωοπάνωόροφοςκαι62τ.μ.οκάτωόροφος,
80.000€(Μ43)
•ΡΟΛΟΙμεζονέτα,σαλοκουζίναμε τζάκιστονκάτω
όροφοκαι2Δμεμπάνιοστονεπάνωόροφο,ατομική
θέρμανση,πόρταασφαλείας,καινούριακουφώματα,
ανακαινισμένο,85τ.μ.κτίσμα,με2air-conditionκαι
κλειστόπαρκινγκ100.000€(Μ113)
•ΤΡΙΛΟΦΟΣμονοκατοικίαμεκήπο,2Δσαλόνι,κουζί-
να,340τ.μ.οικόπεδο,68τ.μ.κτίσμα,ατομικήθέρμαν-
ση,μεπαρκινγκ30.000€(Μ145)
ΠωλούνταιΗμιτελή:
•ΛΑΖΟΧΩΡΙ1200τμ.οικόπεδομεκτίσμαημιτελές
45τ.μ.55.000€(Η11)
•ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ200τ.μ.κτίσμαστατούβλα,50τ.μ.υπό-
γειο,50.000€(Η16)

•ΒΕΡΓΙΝΑκτίσμαστατούβλα118τ.μ.με90τ.μ.και
1041τ.μ.οικόπεδο60.000€(Η20)
•ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ500μοικόπεδο,50τ.μ. ισόγειοκαι
50τ.μ.70.000€(Η8)
ΠωλούνταιΧωραφοοικόπεδα:
Οικόπεδοκέντροευκαιρία125000€
Οικόπεδα,οικοπεδοχώραφακαιχωράφιασεδιάφο-
ρεςθέσειςκαιτιμές
•Οικόπεδο16στρ.ΕΠΙΣΚΟΠΗστονκόμβοτηςΕγνα-
τίας(ΟΙΝ02)
•ΟικόπεδοστονΆΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑ
5στρ.μεκτίσμα386τ.μ.50.000€(Χ474)
ΠωλούνταιΜαγαζιά:
•ΚατάστημαΣΤΗΝΝ.Π.Ο.300τ.μ.(ΕΧ86)
•ΣΤΗΒΕΛΙΖΕΛΟΥ120τ.μ.ισόγειο,και120τ.μ.πατάρι
(ΕΧ87)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟμαγαζί90τ.μ.,Νοικιασμένοαυτήντην
στιγμήστα800€σεπολύπροσιτήτιμή(ΕΧ85)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟμαγαζί,85τ.μ,μεπατάρικαιυπό-
γειο(ΕΧ56)
•ΚΕΝΤΡΟμαγαζίμεσπίτιαπόπάνω60.000€(ΕΧ60)
ΠωλούνταιΓραφεία:
Βενιζέλουλουξγραφεία λειτουργούνκαισαν ένα
110000€
42 τ.μ. με θωρακισμένη καινούργια κουφώματα
28000€
35τ.μ.18000€
110τ.μ.χρήζειανακαίνιση70000€
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟγραφείο4χώρων,πλήρωςανακαινι-
σμένο,62.000€(ΕΓ42)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΒΕΡΟΙΑΣ81τ.μ.60.000€(ΕΓ26)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
Διαμέρισμακέντρο2δωμ.,σαλοκυζ.μπάνιοκαινούρ.
ντουλάπαωρομέτρηση250€
Λουξ3ΔΣΚ2μπ.Προμηθέα, ιδιαίτερααξιόλογογκα-
ράζ600€
Ακρόπολη130τ.μ.τζάκιθέαατομ.θέρμ.καινούργιο
γκαράζ500€
Καινούργιαγκαρσονιέρα260€μετζάκι
Καινούργιοδιαμέρισμα2ουορ.τζάκι2ΔΣΚΜ300€
•ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστοΠασακιόσκιδιαμέρισμα3ουορ.,
2δωμ.,σαλοκουζίνα,μπάνιο,a/c,ατομ.θέρμ.,πετρ.
μεγάληβεράνταμευπέροχηθέα,270€
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ,ΣΛ,85τμ,καιν.κουζίνα,καιν.μπάνιο,
πλακάκια,κόπλαν,ντουλάπα,230€(2Δ82)
•ΓΑΛΑΞΙΑΣ2Δ,ΣΛΚ,85τμ,καιν.διαμερισμα,
ατομική,τζάκι,αποθήκη,280€(2Δ83)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλοκουζίναμπάνιο,μεηλεκτρικές
συσκευές,air-condition,ντουλάπαχωνευτή,
καινούριακουφώματα190€(2Δ70)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλοκουζίναμπάνιοοροφοδι-

αμέρισμα,μεαυτόνομηθέρμανση,οικοδομή2007,
80τ.μ.κουφώματακόπλαν250€(2Δ72)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δσαλόνικουζίνα,κουφωτέςντουλάπες,
καινούριαπατώματα,καινούριαπόρτα,μεγάλοιχώροι
230€(2Δ52)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,μεγάληβερά-
ντα,διαμπερές,άριστηκατασκευή,μεθέσηπαρκινγκ,
θέα,καιτζάκι,280€(2Δ28)
•ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ2Δσαλοκουζίνα,μπάνιο,επιπλωμένο
ήμη,ντουλάπα,αυτόνομηθέρμανση,180€(2Δ38)
•ΡΟΛΟΙ2Δσαλόνι,κουζίνα,βεράντακαινούριαπόρ-
τα,καινούριακουφώματα,3οςόροφος,200€(2Δ41)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δκαινούριακουζίνα,καινούριακουφώ-
ματα,θωρακισμένηπόρτα,βεράντα,θέα,ατομική
θέρμανση(2Δ60)
•ΚΕΝΤΡΟ2Δ2WC100τ.μ.,μεγάληβεράντα,τέντες,
ατομικήθέρμανσημεθερμοσυσσωρευτές,νυχτερινό
ρεύμα,διαμπερές220€(2Δ59)
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματαμε3-4δωμάτια:
•ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗμεζονέταμεσαλοκουζίνα,δύου-
πνοδωμ,άτια,μπάνιο,ατομ.θέρμανσηστοκέντρο,
περιοχήΩρολογίου.
•ΑΓ.ΑντώνιοςΠΛΗΡΩΣΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ3ΔΣΛΚ,
μπάνιο,εξαιρετικό,ατομική,ηλιακό400€(ΕΠ84)
ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
•ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑσαλοκουζίναμετζάκι,2a/c,μεγάλες
βεράντες220€,περιοχήαστυνομίας.
•ΣτονΑγ.Αντώνηγκαρσονιέραεπιπλωμένη,δωμ,
σαλόνι,κουζίνα,καιν.κουφώματα,χωρίςθέρμανση
150€(ΕΠ85)
•ΠΑΠΑΚΙΑ γκαρσονιέρα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα,
μπάνιο,a/c,θέσηπάρκινκ,λίγακοινόχρηστα,200€
(ΓΚ154)
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣγκαρσονιέρακαινούρια2013,60τμ,
λουξ,1Δ,σαλοκουζίνα,ωρομέτρηση,250€(ΓΚ143)
•ΡΟΛΟΙεπιπλωμένηγκαρσονιέρα,καινούριακουφώ-
ματα,διπλάτζάμια,ψυγείο,ηλεκτρικήκουζίνα,κρεβά-
τι,τραπέζι,ντουλάπα40τ.μ.150€(ΕΠ55)
•ΚΕΝΤΡΟ1Δσαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,άνετοκαιευρύ-
χωρο,μεγάληκαινούριαντουλάπα,καινούριακουφώμα-
τα,καινούριαπλακάκια,90τ.μ.ατομικήθέρμανση,250€
(ΓΚ128)
ΕνοικιάζονταιΜονοκατοικίες:
•Βίλλα,επιπλωμένη,3Δσαλόνι,κουζίνα,2βεράντες,
ατομικήθέρμανση,τζάκι,κήπο,(ΕΠ66)
ΕνοικιάζονταιΓραφεία:

4χώροιεπίτηςΒενιζέλουλουξ370€
200τ.μ.επίτηςΜητροπόλεωςλουξ500€
ΛουξεπίτηςΜητροπόλεως450€
Πεζόδρομοιδιαίτερο400€
ΓραφειοδύοχώροικέντροΒενιζέλου120€
Γραφειοάριστηςπροβολήςσε3κεντρικούςδρόμους
3χώροι250€
•ΚαινούριαΣΤΗΝΑΓΟΡΑ58τ.μμε2χώρους και
46τ.μ.έναςχώρος,καιταδύομεκουζίνακαιτουαλέτα
350€και260€(ΓΡ01)
•ΓΡΑΦΕΙΟστοκέντρο2χώροι, καινούριακουφώ-
ματα, καινούρια πατώματα, πόρτα ασφαλείας,
aircondition,250€(ΓΡ03)
•ΣΤΗΚΑΡΔΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ,55τ.μ,επαγγελματικός
χώροςμεπατάρι,χωρίςκοινόχρηστα,ανακαινισμένο
320€(ΓΡ06)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟγραφείο,4χώροι,κουζίνα,τουαλέ-
τα,ανακαινισμένο,λούξ.(Μ13)
ΕνοικιάζονταιΜαγαζιά:
•ΚΥΛΙΚΕΙΟστοποιοκεντρικόσημείο τηςαγοράς,
έτοιμο,40τμ,wc,κουζίνα,αποθήκη,(Μ86)
•ΚΕΝΤΡΟεπαγγελματικόςχώρος50τμ,+20τμπατάρι,
πλήρωςανακαινισμένο,χωρίςκοινόχρηστα,320€(Μ82)
•ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΤΗΣΑΓΟΡΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ7τμ+
13τμβοηθητικόςχώρος,250€(Μ81)
•ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ,κατάστημα,650τ.μσε10στροικό-
πεδο(Μ11)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί70τ.μ.μεμεγάληβιτρίνα,καιαπο-
θηκευτικόχώρο,800€(Τ662)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζί30τ.μ.μεπατάρικαιείσοδοαπό
δύοπλευρέςιδανικόγιαοποιαδήποτεχρήση(Α301)
•ΚΕΝΤΡΙΚΟμαγαζίστηναγοράμεεξοπλισμόκαφετέ-
ριας,50τ.μ.καιπατάρι380€(Ζ101)
ΕνοικιάζονταιΑποθηκευτικήχώροι:

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

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



www.laosnews.gr20 TΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

CMYK

P Ακόμη μία χαμένη Πανσέ-
ληνος. Τα λεφτά μας πίσω…

P Αγίου Φανουρίου χθες, τα 
είδαμε όλα.

P Παρά τη σκοτεινιά.

P Έναν μήνα χωρίς βροχή εί-
χαμε κλείσει τον Αύγουστο. Να μην 
πλακώσει ο Νώε;

P Σαν έτοιμος από κωλόκαιρο!

P 100 χιλιοστά βροχής σε 
τρεις ώρες. Στον καιρό, το μέγεθος 
μετράει.

P Και η διάρκεια της πράξης 

φυσικά. Δεν το λες και ένα στο όρθιο.

P Κι εγώ που νόμιζα ότι δεν 
θα βρέχει τώρα που βγήκαμε από 
τα μνημόνια. Του κάκου!

P Οι συνθήκες αυτές μού θυ-
μίζουν το πρώτο ραντεβού με την 
αγάπη. Είχε παλιόκαιρο τη μέρα που 
τη γνώρισα.

P Γι’ αυτό θυμάμαι μόνο τα 
καλοκαίρια. Ο οργανισμός αμύνε-
ται.

P Έκτοτε προτιμώ τα ραντεβού 
στα τυφλά.

P Φέτος τον χειμώνα θα τη 

στείλω στο Πάμε Πακέτο. Και θα 
βάλω μέσα την ηλεκτρική κουζίνα.

P Κάθε σχέση είναι υπό τον 
έλεγχο αυτού που ενδιαφέρεται λιγό-
τερο. Gordon Livingston, Αμερικανός 
ψυχίατρος & συγγραφέας.

P Ισχύει και για τη σχέση ψη-
φοφόρου-αιρετού.

P Πάντως φέτος το καλοκαίρι 
έπαθα ό,τι και πέρυσι. Περίμενα πώς 
και πώς να έλθει, κι όταν ήλθε δεν 
θυμόμουν τι περίμενα.

P Σαν να πήγες σε παραλία 
χωρίς λουκουματζή. Καλύτερα να 
μην είχε θάλασσα.

P Ευτυχισμένος είναι εκείνος 
που όταν δίνει δεν θυμάται και όταν 
παίρνει δεν ξεχνά. Τσε Γκεβάρα.

P Αναρωτιέμαι πώς χαρακτη-
ρίζεται εκείνος που δεν ξεχνά πό-
σα έχει να δώσει.

P Και δεν έχει πλέον να παίρνει 
από πουθενά.

P Ο Τσε της νέας εποχής θα 
είχε ζήτημα έμπνευσης με τα τσι-
τάτα.

P Και εμένα μικρό, παιδί-θαύμα 
με λέγανε. Έτρωγα δύο πιάτα μακα-
ρόνια σε πέντε λεπτά.

P Τώρα μεγαλύτερος, σαφώς 
και βελτίωσα το ρεκόρ και σε χρό-
νο και σε πιάτα.

P Και:
Κουκλάρα με φιατάκι σταματάει 

στα φανάρια. Δίπλα σταματάει πανέ-
μορφος με Φεράρι αλλά Πόντιος. Τα 
βλέμματα συναντιούνται πονηρά! Τα 
μάτια μιλάνε. Ο ένας παίζει τον άλλο. 
Το μόνο που έχει να κάνει ο άντρας 
είναι να πει μια κουβέντα, οτιδήποτε 
και η γκόμενα είναι δικιά του. Ανοίγει 
αυτός το παράθυρο του αυτοκινήτου. 
Ανοίγει και αυτή. Βλέπει το ανοιγμένο 
παράθυρο ο μεγάλος και τη ρωτάει:

-Την αμόλησες κι εσύ;
Κ.Π.
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