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Απ’ όλα έχει η 
ανασχηματισμένη κυβέρνηση!
   Τελικά αυτό που κατάφερε να πετύχει ο πρωθυπουργός 
με τον ανασχηματισμό, είναι να έχει στο κυβερνητικό 
σχήμα λίγο απ’ όλα. Και εννοούμε ένα «μάζωμα» από 
ετερόκλητους πολιτικά, κομματικά και ιδεολογικά 
υπουργούς που τελικά δεν ξέρουμε πως θα πορευθούν 
στο υπόλοιπο της θητείας αυτής της κυβέρνησης. 
Ίσως η επιδίωξη του πρωθυπουργού δεν είναι τόσο η 
συνέχιση του κυβερνητικού έργου, όσο η προετοιμασία 
για τις επόμενες εκλογές που χρειάζεται η όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη διεύρυνση στην εκλογική βάση 
για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού εκλογικού 
αποτελέσματος. Εκ της κυβερνητικής συνθέσεως 
προκύπτει ότι το αριστερό πρόσημο και η ταυτότητα 
της κυβέρνησης είναι σίγουρα σε τριτοτέταρτη μοίρα, 
αφού ο ανασχηματισμός ήταν σαφώς με δεξιόστροφο 
προσανατολισμό. Όσο για την παλαιά ρητορία περί 
μικρών, ευέλικτων και λιγότερο δαπανηρών για την 
εθνική οικονομία κυβερνητικών σχημάτων…φαντάζει 
πλέον ως ένα ξεπερασμένο ανέκδοτο!
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Τελικά η Κατερίνα 
Παπακώστα υπουργοποιήθηκε 

και επί ΣΥΡΙΖΑ

Αφούπέρασε απόσαράνταπολιτικά κύματα ηΚατερίνα
Παπακώστα,είναιμετάτονχθεσινόανασχηματισμόυφυπουρ-
γόςΠροστασίαςτουΠολίτηστηνέακυβέρνησητουΑλέξηΤσί-
πρα.ΔραστήριαπολιτικόςπουδιετέλεσευφυπουργόςΥγείας
στηνκυβέρνησητηςΝ.Δ.επίΑντώνηΣαμαρά.Ωστόσο,τηςέ-
δειξαντηνπόρταεξόδουαπότοκόμμακαιτηνοδήγησανστην
ίδρυσηδικού τηςπολιτικούσχηματισμού.Οπρωθυπουργός
προφανώςσταπλαίσιαπολιτικής διεύρυνσης του κυβερνητι-
κούσχήματος, συμπεριέλαβε τηνΚατερίναΠαπακώσταστο
κυβερνητικόσχήμα,αποσκοπώνταςπροφανώςσεδιεύρυνση
καιστηνεκλογικήβάση.Τώρατομόνοδύσκολοθαείναιοιεν-
δοοικογενειακέςπολιτικές ισορροπίεςγιατηνΚατερίναΠαπα-
κώστα,αφούαυτήείναιπλέονυπουργόςτουΑλέξηΤσίπρακαι
οσύζυγός τηςΘόδωροςΣιδηρόπουλος ένααπό ταπολιτικά
στελέχηστομητρώο τηςΝ.Δ.Περίεργαπαιχνίδιαπουπαίζει
όχιμόνοηζωή…αλλάκαιηπολιτική!

Ο ιστορικός πλάτανος της Παλαιάς Μητρόπολης 
χρειάζεται φροντίδα 

Μετάαπόεπισημάνσειςαναγνωστώνμας,επανερχόμαστεστοθέμα
του ιστορικούπλατάνουστην οδόΚεντρικής, απέναντι από τηνΠαλιά
Μητρόπολη.Μας καταγγέλθηκε ότι μέρη τουπλατάνου έχουνσαπίσει
και είναι επιβεβλημένηανάγκη να τονφροντίσει η αρμόδια υπηρεσία.
Με την ευκαιρία ναθυμίσουμε ότιπρόκειται για ένα ιστορικόμνημείο,
στοοποίοδυστυχώςπαραμένειέναχαραγμένοκομμάτιμάρμαρο«πε-
ταμένο»στοχώμαωςεπιγραφήκαισεαντικατάστασητηςπαλαιότερης.
Λίγηπερισσότερηπροσοχήσεζωντανάμνημείαπουηφθοράήαπώ-
λειάτουςείναιανεπανόρθωτη.

Η Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας
καθάρισε το πάρκο της Νάουσας

ΜέληκαιφίλοιτηςΛέσχηςΚαταδρομέωνΗμαθίαςπραγματοποίησαν2ήμερηδράσηκαθαρισμούστοπρανέςτου
πάρκου τηςΝάουσας. Σεσυνεργασία με τον αντιδήμαρχο κ.ΘεόδωροΚαρανάτσιο, και λίγααλλάαποφασισμένα
μέλη τηςΛέσχης, ανοίχτηκε το κεντρικόπλάτωμαμπροστάστοπλακόστρωτο τουπάρκου.Καθαρίστηκε μεγάλος
όγκοςσκουπιδιώνπουυπήρχανστοπρανέςαπότοπλακόστρωτοέωςκαιτονποταμόΑράπιτσα.Μετηδράσηαυτή
σίγουραοιιδιωτικέςπρωτοβουλίεςδενυποκαθιστούντονΔήμο,αλλάδείχνουντοδρόμογιαμιαμεγαλύτερηπρακτική
εμπλοκήόλωνόσωναυτοαποκαλούνται“ενεργοίπολίτες”.

32ηΠανελλήνιαΣυνάντησηVespaστοΔρέπανο
Ηγουμενίτσας-ΣυμμετοχήτουVESPACLUBVERIA

Πιστοί «εραστές» καβάλησανπριν
λίγεςημέρεςτιςβέσπεςτουςκαιαντά-
μωσανστην32ηπανελλήνιασυνάντη-
σηVespaστοΔρέπανοΗγουμενίτσας.
Μεταξύ των βασικώνσυμμετεχόντων
και το VESPACLUBVERIA, που τα
μέλη του είναι από τα πιο δραστή-
ρια πανελληνίως.  Μια Πανελλήνια
Συνάντηση όχι απαραίτητα τόσο ε-
ντυπωσιακά «διαφορετική» από τις
άλλες όμως οπωσδήποτε με τα δικά
τηςχαρακτηριστικά... ταδικά τηςπαι-
διά...τοδικότηςχρώμακαιτοδικότης
πάθος και ένταση!Όσοι συμμετείχαν
στηνδιοργάνωσηήτανΠΑΝΤΟΥ!Στην
είσοδο, στα σουβλάκια, στα αγωνί-
σματα, στα καλλιστεία, στα πάρτυ...
Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

DJ,BeejesusκαιPrestigeχάρισανόμορφεςβραδιές.
Αγωνίσματα,καλλιστείακαιαπονομέςστηνώρατους,Πορείαασφαλήςκαιχωρίςπαρατράγουδα.
Θάλασσαεξαιρετικήκαιτοcampingκαθαρόκαιφιλικόγιαόλους.
ΦίλοιvespistiαπόόλητηνΕλλάδα,νέεςvespaκαιόμορφεςπαρέες.
Συγχαρητήριαγιατηδιοργάνωσηκαιναευχηθούμεκαιστιςεπόμενες!

ΗαγέλητωνΑγ.Αναργύρων
επέστρεψεμεεπίθεσησεμητέραμεπαιδί

Αγέληπερίπου10σκύλωνείδεμιαγυναίκαμετομικρότηςκορι-
τσάκιναέρχεταιγαβγίζονταςκατάπάνωτης,στηνλεωφόροΑνοίξε-
ως,μεταξύΕληάςκαιΑγ.Αναργύρων,στηΒέροια,λίγοπριντις10
τοβράδυ τηνπροηγούμενηΠέμπτη.Η γυναίκαπήρε το κοριτσάκι
αγκαλιάγιανααποφύγειταχειρότεροκαιπροσπάθησεναξεφύγει,
ωστόσοοισκύλοιαπομακρύνθηκανχάρηστηνσωτήριαπαρέμβαση
ενόςπυροσβέστηπουπερνούσετυχαίαμε το ιδιωτικότου Ι.Χ.και
κινούμενοςκατά τωνσκύλωνμεκορναρίσματα τα έκανεναδιαλυ-
θούν.ΠαρόλοπουπριναπόλίγεςεβδομάδεςέγιναναπότονΔήμο
επιχειρήσειςπερισυλλογήςσκύλωνμεπρώτηεπιχείρησηστουςΑγ.
Αναργύρους,όπουτοπρόβλημαήτανμεγαλύτερο,απ’ότιφαίνεται
η αγέλη «επανασυστάθηκε».Ας μεριμνήσει η αρμόδια υπηρεσία,
γιαναμηνγίνουνταπράγματαχειρότερααπ’όσοήταν.
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Σύμβαση για τη συντήρηση του αστικού 
οδικού δικτύου υπέγραψε 

ο Δήμος Βέροιας 
Σύμβαση έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» υπογράφτηκε, 

τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, μεταξύ του Δήμαρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών, Αθανάσιου Σιδηρόπουλου και του εκπροσώπου του κ. Νικολάου Καϊσίδη, ανάδοχου εργολάβου. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου και ασφαλτοστρωμένων ή 
τσιμεντοστρωμένων δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας που έχει υποστεί φθορές από τις συχνές βροχο-
πτώσεις-χιονοπτώσεις και την παγωνιά, καθώς και τη συντήρηση κοινωφελών χώρων της Δ.Ε. Βέροιας. 

Πιο συγκεκριμένα, θα ασφαλτοστρωθούν τμήματα οδών και θα αποκατασταθούν φθορές (λακκούβες) σε ο-
δούς του οδικού δικτύου της πόλης αλλά και των τοπικών κοινοτήτων στη Δ.Ε. Βέροιας.

Τέλος, προβλέπεται η αντικατάσταση των κυβόλιθων στο επάνω μέρος της αυλής του 9ου Δημοτικού Σχολεί-
ου με άσφαλτο και η αποκατάσταση των βλαβών σε τμήμα της αυλής του Πολυκλαδικού Σχολείου.

Ο αντιδήμαρχος Βέροιας Άρης Λαζαρίδης στον ΑΚΟΥ 99.6 «Λαϊκά και Αιρετικά» 

Εγκαίνια και πανελλήνιοι αγώνες τένις σήμερα στο ΔΑΚ Μακροχωρίου 
Την Πέμπτη υπογράφεται η σύμβαση αποπεράτωσης της γέφυρας Κούσιου 

Με τηλεφωνική παρέμβαση μίλησε χθες 
το μεσημέρι ο αντιδήμαρχος Πολεοδο-
μίας, Άρης Λαζαρίδης, στον ΑΚΟΥ 99.6 
και την εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» 
με τους Ζήση Μ. Πατσίκα και Νίκο Βου-
δούρη, σχετικά με τα αυριανά εγκαίνια των 
νέων γηπέδων τένις στο ΔΑΚ Μακροχωρίου, 
αλλά και την υπογραφή της σύμβασης για 
την αποπεράτωση της γέφυρας Κούσιου. 

Όπως ενημέρωσε ο κ. Λαζαρίδης για τα 
γήπεδα, έγινε ολικό λίφτινγκ, αφού από το 
1982 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, μια 
συνολική ανακατασκευή και των τεσσάρων 
γηπέδων. «Εκεί προσθέσαμε κι ένα πέμπτο, 
ένα ασφάλτινο γήπεδο, το οποίο βρισκόταν 
δίπλα και χρησιμοποιούνταν για ποδόσφαι-
ρο περισσότερο, έτσι ώστε να αποκτήσει 
το ΔΑΚ Μακροχωρίου πέντε γήπεδα και 
να μπορούμε να φέρνουμε διοργανώσεις 
επιπέδου και ήδη έγινε αυτό, όπως θα ξέ-
ρετε καλά, με προσωπικές αναφορές καταφέραμε και κλείσαμε από 
αύριο έως και το Σάββατο- Κυριακή το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ε1 
αγοριών- κοριτσιών 18 ετών, με την ευκαιρία, δηλαδή, των εγκαινίων 
αύριο ξεκινάει και το πρωτάθλημα αυτό, γιατί γνωρίζετε καλά ότι κι ο α-
θλητικός τουρισμός είναι βασικό κομμάτι της ανάπτυξης μιας περιοχής. 
Αύριο ξεκινάνε στις 10 το πρωί τα αγόρια 18 ετών, οπότε θελήσαμε να 
κάνουμε την ίδια ώρα και τα εγκαίνια, γιατί ουσιαστικά για τους αθλητές 
γίνεται η όλη προσπάθεια. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για το κοινό. Το 
ενδιαφέρον είναι πανελλήνιο και ήδη έχουμε δεχθεί κάποιες κλήσεις 
από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για ξενοδοχεία κλπ. μιλάμε 
για 70 άτομα με τους συνοδούς τους, δηλαδή περίπου 150-200 άτομα, 
αυτό δηλαδή μεταφράζεται για ένα τετραήμερο σε διαμονή, διατροφή 
κ.λ.π. Το τένις είναι ένα άθλημα, οι διοργανώσεις του οποίου κρατάνε 
μέρες, δεν είναι ένα σύντομο αθλητικό γεγονός 2 ωρών », τόνισε ο Άρης 
Λαζαρίδης. Αναφορικά με την διάδοση του αθλήματος στην πόλη μας, 
αναφέρθηκε ότι υπάρχει υπόβαθρο και σημαντικοί αθλητές με μεγάλες 
επιτυχίες.

Πέρα από το προσωπικό ενδιαφέρον που έχετε για να ολοκλη-
ρωθούν αυτά τα γήπεδα, τυπικά ήταν στα δικά σας «χωράφια»;

Όχι, απλά προσφέρθηκα με μεγάλη ευχαρίστηση και σε συνεργασία 

με τον δήμαρχο και τον Θανάση Σιδηρόπουλο έγινε 
αυτή η μετάθεση αρμοδιοτήτων με χαρά και αγόγγυ-
στα. Σημασία έχει να γίνεται η δουλειά. 

Τώρα που βρήκαμε την ευκαιρία, δεν είσαι 
πλέον μόνο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, αλλά 
έχεις κι ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο, το «αμαρτω-
λό» γεφύρι της Βέροιας, τη γέφυρα Κούσιου. Τι 
γίνεται εκεί;

Ένα ακόμη ευχάριστο γεγονός. Μεθαύριο το 
πρωί κατά τις 10 υπογράφουμε σύμβαση με νέο 
εργολάβο  για τη συνέχιση με τη νέα μελέτη της γέ-
φυρας Κούσιου. Είναι μία μελέτη που συμπεριλαμ-
βάνει τα πάντα, ακόμα και την παραμικρή βίδα που 
θα τοποθετηθεί.  Γίνεται με νέο τρόπο κατασκευής,  
υπάρχουν τα εχέγγυα και από τη μεριά του νέου 
αναδόχου και της νέας μελέτης να διεκπεραιωθεί 
μέσα σε ένα μικρό  χρονικό διάστημα, αυτό των 
12 μηνών. Για τον εργολάβο υπάρχει θετικό δείγμα 
δουλειάς, αφού είναι αυτός που κατασκεύασε το 
σχολικό συγκρότημα στα Γιοτζαλίκια.  

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί τους δημότες που υπέστησαν ζημίες, 
από την ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ που έλαβε χώρα στις  04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018,  
στις κύριες κατοικίες τους (σκεπές – τέντες -  ηλιακούς θερμοσίφωνες 
– παντζούρια - παράθυρα κ.λ.π.) και όχι σε κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. 
βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π., να υποβάλλουν 
αίτηση μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου 2018  στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινω-
νικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας 
(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού), προσκομίζοντας και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1] Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

2] Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4] Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2017 (έντυ-

πο Ε1).
5] Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017.
6] Αντίγραφο Εντύπου Ε9.
7] Μισθωτήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (για ενοι-

κιαζόμενη κατοικία).
Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέ-

φωνα 23330/53071 και 53072

Δηλώσεις ζημίας για τους κατοίκους των Τρικάλων που επλήγησαν 
από την ανεμοθύελλα της 4ης Ιουλίου 2018 
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Έναρξη εγγραφών στην 
Μουσική Πολυφωνία

Έναρξη εγγραφών νέων μελών στη μικτή χορωδία του 
Συλλόγου Φίλων Μουσικής και Χορωδίας Βέροιας Μουσική 
Πολυφωνία.

Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής και 
Χορωδίας Βέροιας Μουσική Πολυφωνία θα ξεκινήσει τις 
εγγραφές νέων μελών για την χορωδία του.

Προσκαλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμε-
τέχουν στη χορωδία μας τη νέα μουσική χρονιά, να δηλώ-
σουν συμμετοχή. Πληροφορίες-Συμμετοχές στο τηλέφωνο 
6972596654 Διεύθυνση Χορωδίας Μιχάλης Κολοκοτρώνης

Πιάνο – Ενορχήστρωση Ειρήνη Κουρκούλη
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

‘Εναρξη ηλεκτρονικών 
αιτήσεων εγγραφής 

σε Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
Σας ενημερώνουμε ότι αναφο-

ρικά με τις εγγραφές στα Δημόσια Ι-
.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2018-19 
αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, 
αμέσως μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, να ξεκινήσει η διαδι-
κασία της ηλεκτρονικής υποβολής/ 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
εγγραφής σε Δημόσια Ινστιτούτα Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα δι-
αρκέσουν μία εβδομάδα δίνοντας 
και αυτή τη χρονιά τη δυνατότητα σε 
αρκετές χιλιάδες νέους και νέες να 
εγγραφούν στην ειδικότητα αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης της επι-
λογής τους.

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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Στο 19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασι-
τεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας συμμετέ-
χει ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών 
Βέροιας και η θεατρική του ομάδα , όπου 
θα παρουσιάσουν επί σκηνής, το έργο του 
Στρίντμπεργκ «Δεσποινίς Τζούλια», την Πα-
ρασκευή 31 Αυγούστου στις 9.00 μ.μ. στο 
Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Έχουν ήδη 
προηγηθεί δύο παραστάσεις στη Βέροια, 
που κρίθηκαν επιτυχημένες από το κοινό και 
τις κριτικές. 

Η επιλογή της συμμετοχής στην τελική 
φάση του διαγωνισμού ανάμεσα σε 38 θε-
ατρικές παραγωγές, από τις οποίες τελικά 
επιλέγησαν οι 6, τιμά ιδιαιτέρως τον Όμιλο, 
καθώς αποτελεί μια αναγνώριση της προ-
σπάθειας πολλών χρόνων,  με συνέπεια 
και σεβασμό στο χώρο του Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου, ανεβάζοντας παραστάσεις με γνώ-
μονα την υπεύθυνη και ποιοτική δουλειά. 

Η συμμετοχή στη μεγαλύτερη Γιορτή Ε-
ρασιτεχνικού Θεάτρου της χώρας, ανταμεί-
βει ηθικά τους συντελεστές της θεατρικής 
παραγωγής «Δεσποινίς Τζούλια»:

 Ναυσικά Στάθη (Σκηνοθεσία-Κινησιο-
λογία)

 Ισαβέλλα Κωνσταντούδη (Σκηνικά-Κο-
στούμια)

 Δέσποινα Γιάγκογλου (Δεσποινίς Τζού-
λια)

 Σπύρο Καραγιάννη (Ζαν)
 Κατερίνα Σαμαρτσίδου (Χριστίνα) 
Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών 

Βέροιας ευχαριστεί θερμά την διοργανώτρια 
αρχή του Φεστιβάλ Ορεστιάδας (Θεατρικό 
Εργαστήρι «ΔΙΟΝΥΣΟΣ») για την πρόκριση 
του στην τελική φάση του Διαγωνισμού και 
για όλη τη μέριμνα της φιλοξενίας που μας 

επιφυλάσσει στην Ορεστιάδα.
Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι εγνω-

σμένης αξίας ηθοποιοί: 
1) Αντώνης Θεοδωρακόπουλος
2) Αντιγόνη Γλυκοφρύδη
3) Άννα Κουρή
4) Άννα Χατζησοφιά
5) Παναγιώτης Μπουγιούρης
6) Γιάννης Μαργαρώνης
Παρουσιαστής του Φεστιβάλ θα είναι ο 

Αλέξης Κωστάλας.
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 

Θεάτρου Ορεστιάδας θα λάβει χώρα από τις 
26 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου με την 
παρουσίαση 6 θεατρικών παραστάσεων.

Η «Δεσποινίς Τζούλια» 
του Ομίλου Φίλων Θεάτρου Βέροιας, 

στο 19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας

Την Παρασκευή  31 Αυγούστου

«Ένα ταξίδι στην Ελλάδα...» με την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργανώνει και φέτος την 4η Γιορτή Γης, «Ένα ταξίδι στην Ελλάδα...»,την Παρασκευή  31 

Αυγούστου 2018 και ώρα 8.30 μ.μ στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου Χαρίεσσας.                                                    
Ένα μοναδικό πάντρεμα με την παράδοση και την ανάδειξη των Ημαθιώτικων καρπών, μαζί με καταξιωμένους καλλιτέ-

χνες, τους :Μπάμπη Ιωακειμίδη (τραγούδι)  , Στάθη Παυλίδη (τραγούδι) ,  Μπάμπη Κεμανατζίδη (λύρα-κλαρίνο)
 Συμμετέχει το τμήμα λύρας του συλλόγου :
Στέφανος Σισμανίδης (λύρα-τραγούδι), Τσοπουρίδης Θωμάς (λύρα), Μπούχτης Θωμάς (λύρα), Φωτειάδης Ιωακείμ (λύ-

ρα),
Μπράσας Αντώνης (κλαρίνο), Μπράσας Αλέξανδρος (νταούλι) Πασχαλίδης Ιορδάνης Τουλούμ –Γαβάλ.
Χορευτικά συγκροτήματα που θα πλαισιώσουν την βραδιά:
Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάουσας «Η Αράπιτσα»          
Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας (παιδικό τμήμα & τμήμα παραστάσεων )      
Σχολή χορού Body Control.
 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης όπως κάθε χρόνο θα προσφέρονται δωρεάν φρούτα της περιοχής!  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ημαθίας και τον Δήμο Ηρωικής Πό-

λης Νάουσας. 

Συνεχίζονται στο θέατρο Άλσους 
της Βέροιας οι εκδηλώσεις του Κα-
λοκαιριού αλλά και του Σεπτεμβρίου 
με θεατρικές παραστάσεις και συ-
ναυλίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Δευτέρα  3  Σεπτεμβρίου 

9.00μ.μ
Μουσική
Δήμητρα Γαλάνη live
Συμμετέχει ο Ευστάθιος   Δράκος 
 15€  & 12€  φοιτητικό, πολυτέκνων, 

ανέργων
Τετάρτη   5 Σεπτεμβρίου 9.00μ.μ
Μουσική
«Και να αδερφέ μου»
Συναυλία ελληνικού τραγουδιού 
 Με το μουσικό σχήμα Μπούσουλας
 Είσοδος ελεύθερη
Πέμπτη   6 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Θέατρο 
Σοφοκλή «Αντιγόνη»
Μετάφραση Μανώλης Δούνιας
ΣκηνοθεσίαΑιμίλιοςΧειλάκης 
Διασκευή / Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας
14€ μειωμένο -18€ 
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ Μουσική
Μέλισσες 
10€ προπώληση  - 12€ πόρτα
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου , 9.00μ.μ
Μουσική 
Αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου 
Τραγουδούν : Άγγελος και Στέλιος Διονυσίου
8€ προπώληση - 10€ πόρτα

Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου  9.00μ.μ
Μουσική 
Αδελφοί Τσαχουρίδη – Μελίνα Ασλανίδου
Μουσική δίχως σύνορα 
10€ προπώληση  -12€πόρτα
Σημεία Προπώλησης: 
• Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π.Μελά και Μπιζανί-

ου , τηλ. 2331 0 78100
• Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου,  τηλ  2331024612
• Καφέ Μπρίκι,  Μητροπόλεως  , τηλ  2331020201
• Ουζερί  Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως , 

τηλ.2331120327
Και 
• Seven Spots, Λεωφόρος Ανοίξεως 114, τηλ 23310 

75448
• Ηλεκτρονικά στο viva.gr και σε όλα τα φυσικά σημεία 

προπώλησης viva.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Συνέχεια εκδηλώσεων στο θέατρο 

Άλσους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»



Την Πέμπτη 30 Αυγού-
στου λόγω των δράσεων, 
που συνδιοργανώνει ο Ε-
μπορικός Σύλλογος με το 
Επιμελητήριο Ημαθίας υπό 
την αιγίδα του Δήμου Βέροιας 
για τη  Λευκή Νύχτα, θα είναι 
κλειστοί οι παρακάτω δρόμοι 
από τις 19:30 έως τις 23:00:

 Βενιζέλου  από Μαλα-
κούση, (στο ύψος του βιβλι-
οπωλείου Επίκαιρο), μέχρι 
Μεγ. Αλεξάνδρου, στο ύψος 
της Τράπεζας Αττικής. 

Βενιζέλου από το Δημο-
τικό Σχολείο Μελέτειο μέ-
χρι την Εφημερίδα ΛΑΟΣ. Η 
Καρακωστή θα είναι ανοιχτή, 
τα TAXI και τα ΙΧ θα μπορούν 
να στρίψουν αριστερά , για 
να κατευθυνθούν προς Εληά  
και Μητροπόλεως 

Κεντρικής: από Μεγ. Α-
λεξάνδρου  μέχρι Ζωγιοπού-
λου.

Η Μεγ. Αλεξάνδρου θα εί-
ναι ανοιχτή.  

Ειδική τιμή στους οδηγούς προσφέρουν οι υπεύθυνοι του υπαίθριου πάρκινγκ
Οι οδηγοί για να μην ταλαιπωρηθούν μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στον ανοιχτό χώρο  στάθμευσης αυτοκινή-

των στην οδό Θερμοπυλών στο παζάρι, οι  υπεύθυνοι του ο-
ποίου σε συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο,  από τις 20:00 
έως τις 24:00  προσφέρουν ειδική  τιμή  στα 2,00 ευρώ. 
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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

Να ζήσει ο Νικηφόρος - Βύρων Καμπάς
Με χαρά και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την 

γέννηση του εγγονού του αγαπημένου και στενού 
συνεργάτη της εφημερίδας μας που έφυγε από 
τη ζωή Νικηφόρου - Βύρωνα Καμπά. Στον γιο του 
Θανάση στη σύζυγό του Ριζαλίν που διαμένουν 
στο Λουξεμβούργο και έφεραν στον κόσμο ένα 
χαριτωμένο αγοράκι, ευχόμαστε να τους ζήσει και 
να τον καμαρώσουν μεγάλο άνδρα.

Επίσης τις ευχές μας στην γιαγιά Ελένη (Νί-
τσα) για τον ερχομό του Βύρωνα.

Ο «ΛΑΟΣ»

Ολοκληρώθηκαν 
οι αιτήσεις για το πρόγραμμα 

”Βασικές Υπηρεσίες 
και Ανάπλαση Χωριών 
σε Αγροτικές Περιοχές”

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Αυγού-
στου, με ιδιαίτερη επιτυχία, η ηλεκτρονική υπο-
βολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης 
Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο 
Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, 
Δράση 19.2.4 (δημοσίου χαρακτήρα) ”Βασικές 
Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές 
Περιοχές” – LEADER/CLLD, την οποία προε-
τοίμασε και έδωσε στην δημοσιότητα η ΟΤΔ της 
AN.HMA. A.E. 

Συνολικά υποβλήθηκαν 29 Αιτήσεις Στήριξης, 
με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται 
στα 3.724.793,54 ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι 
κατά 2,45 φορές το συνολικό διαθέσιμο ποσό, 
ξεπερνώντας έτσι κάθε σχετική προσδοκία.

 Ανά υποδράση, το επενδυτικό ενδιαφέρον 
είχε ως εξής:

• Υποδράση 19.2.4.2 – Βασικές Υπηρεσίες για τον Αγροτικό Πληθυσμό: 4 Προτά-
σεις, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 1.452.060,19 ευρώ, παρουσιάζοντας υπερκάλυψη 
κατά 2,01 φορές

• Υποδράση 19.2.4.3 - Υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστι-
κές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας: 3 Προτάσεις, με αιτούμε-
νη Δημόσια Δαπάνη 839.886,60 ευρώ, η οποία υπερκαλύπτει την διαθέσιμη κατά 3,33 
φορές.

• Υποδράση 19.2.4.4 – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: 12 Προτάσεις, με αιτούμενη Δη-
μόσια Δαπάνη 426.843,30 ευρώ, παρουσιάζοντας υπερκάλυψη κατά 2,24 φορές

• Υποδράση 19.2.4.5 – Πολιτισμός, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και 
των τόπων με υψηλή φυσική αξία: 10 Προτάσεις, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 
1.006.003,45 ευρώ, και υπερκάλυψη κατά 3,05 φορές.

Η ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους υπο-
ψήφιους τελικούς δικαιούχους για την άριστη συνεργασία κατά την προετοιμασία των 
Αιτήσεων Στήριξης, και να δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ικανοποίησης 
του ενδιαφέροντος που έχει επιδειχθεί.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. 
CLLD LEADER της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
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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 ΡΑΫΜΟΝΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
του Χαραλάμπους και της Κατε-
ρίνης, το γένος Σταματιάδου, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσ/
νίκη και η ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αντωνίου και της Αναστασίας, 
το γένος Τσολερίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

Λόγω των δράσεων για την Λευκή Νύχτα

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί 
αύριο Πέμπτη 30 Αυγούστου

Από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 11.00 το βράδυ
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Τετάρτη 29-8-2018
7.00 π.μ. Όρθρος και Θ. Λειτουργία της εορτής
7.00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός με παράκληση, χαιρετισμούς και εγκώμια του Αγίου
Μετά τη Θ. Λειτουργία παρατίθεται νηστίσιμη τράπεζα στους προσκυνητές

Έναρξη εγγραφών 
στο Ωδείο της Ιεράς 

Μητροπόλεως
Από το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-

ας, Ναούσης & Καμπανίας ανακοινώνεται ότι από 
την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 αρχίζουν οι εγ-
γραφές σε όλα τα τμήματα του Ωδείου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερι-
νά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις απογευμα-
τινές ώρες από τις 5.30 έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε 
Σάββατο από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο λειτουργούν οι εξής σχολές:

1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2. ΜΟΝΩΔΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
3. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:  
Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση
4. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: 
Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, 
Κλαρινέτο, Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
5.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, 
Βιολί, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά
6. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, 
μπουζούκι, Αρµόνιο, Ακορντεόν
7.  ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ -
ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
8.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
9. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
10. ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-

imv.gr, στο τηλέφωνο 2332022572 και στο email 
odeio.mitropolis@gmail.com.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

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 ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάν-
δρου Αλεξανδρείας.

Την Παρασκευή 31 Αυ-
γούστου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας.

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

ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος, είναι από τις 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Tρίτη 28 

Αυγούστου 2018 από τον Ι-
ερό Ναό Γεννήσεως της Θε-
οτόκου στο Πλατύ Ημαθίας 
η Κυριακή Μουζέ σε ηλικία 
79 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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.

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2018
Α.Π. : 419631(851)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), 
ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα 
οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπή/
ές Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής και τα 
Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση 
και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο 
υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της 
προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr./Για 
τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του 
περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. 
Πρωτ.  4304/13-07-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Πε-
ριβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο: “Τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθ. 3763/23.06.2014 ΑΕΠΟ Υφιστάμενες 
υποδομές και εγκαταστάσεις για την υδροδότηση των 
οικισμών Δήμου Νάουσας (Οικισμοί Νάουσας, Κοπανού, 
Επισκοπής, Λευκαδίων, Χαριέσσας, Μαρίνας, Αγγελοχω-
ρίου, Άνω & Παλαιού Ζερβοχωρίου)”  για λογαριασμό της 
ΔΕΥΑ Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας” , (υποκατηγορία  Α2, ομάδα  
2η-Υδραυλικά Έργα με Α/Α 05).

Φορέας υλοποίησης του έργου : ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 

η 28-08-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η 15-10-2018.
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση 

απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορί-
ζεται η 29-08-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η 27-09-2018.

3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Κ.Μ.

4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 
και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων 
των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην ιστοθέση 
(www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου).

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση να δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα «ΛΑΟΣ» στις 29 Αυγούστου 2018.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρό-
σκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίη-
σης του έργου, βάσει του άρθρου 5, παράγραφος 5, εδάφιο α, 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος
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Συγχαρητήριο μήνυμα 
του Βουλευτή Ημαθίας 
της Νέας Δημοκρατίας, 

Απόστολου 
Βεσυρόπουλου προς 

τους εισακτέους 
στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση
Μ ε  α φ ο ρ μ ή 

την ανακοίνωση 
των βάσεων εισα-
γωγής στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευ-
ση, ο Βουλευτής 
Ημαθίας της Νέας 
Δημοκρατίας, Α-
πόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, ανέφε-
ρε τα εξής: 

«Θέλω να συγ-
χαρώ τα παιδιά 
που κατάφεραν 
να πετύχουν την 
είσοδό τους στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάνοντας πραγματικότη-
τα τα όνειρά τους.

Η δικαίωση των κόπων και της προσπάθειάς 
τους, έχει μια γλυκιά γεύση τόσο για τους ίδιους 
όσο και για τις οικογένειες τους.

Ανοίγονται νέοι δρόμοι και ορίζοντες μπροστά 
τους, που απαιτούν και αυτοί κόπο και προσπά-
θεια. Η προσπάθεια στη ζωή, δεν σταματά ποτέ.

Το μήνυμα αυτό ισχύει και για τα παιδιά που 
δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Μαζί 
με την υπόμνηση, ότι τίποτα δεν τελειώνει και η 
προσπάθεια συνεχίζεται». 

Συγχαρητήριο μήνυμα του 
Δημάρχου Αλεξάνδρειας 

Παναγιώτη Γκυρίνη 
προς τους επιτυχόντες 

στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 
Με την  ανακοίνωση των αποτε-

λεσμάτων  για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ,θέλω 
να εκφράσω τα θερμά και ειλικρι-
νή συγχαρητήριά μου σε όλες και 
όλους που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους  στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα.

Η επιτυχία αυτή είναι το επιστέ-
γασμα της προσήλωσης στο συγκε-
κριμένο σκοπό και στόχο και  είναι 
μια σημαντική στιγμή που δικαιώνει 
τον αγώνα και  τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν όλα τα  μαθητικά 
χρόνια

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση τους ανοίγει ένα 
νέο κεφάλαιο στη ζωή  τους και ταυτόχρονα τους δίνει την ευκαι-
ρία να αποκτήσουν τα εφόδια και τις γνώσεις που απαιτεί η σύγ-
χρονη κοινωνία και κυρίως εμπειρίες και τρόπους σκέψεις που 
θα είναι συντροφιά και οδηγοί στις αποφάσεις της ζωής τους .

 Παράλληλα θα ήθελα να συγχαρώ όλη την εκπαιδευτική 
κοινότητα για τη μετάδοση των γνώσεων και κυρίως τους γονείς 
των υποψηφίων για τη στήριξη που παρείχαν  καθημερινά και 
αγόγγυστα στα παιδιά τους .

Θέλω  επίσης να απευθυνθώ  και σε εκείνους και εκείνες  
που προσπάθησαν , αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν το επι-
θυμητό αποτέλεσμα. Ο αγώνας και η προσπάθεια δεν σταματά 
με την πρώτη αποτυχία, η επιτυχία στη ζωή έρχεται μέσα από 
τη συνεχή προσπάθεια και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε 
τόσο τις επιτυχίες  αλλά κυρίως τις αποτυχίες.

Είναι γνωστό ότι η καταξίωση για τον καθένα και την καθεμιά  
θα κατακτηθεί μέσα από τις καθημερινές προσωπικές μάχες της 
ζωής που στο μέλλον θα αντιμετωπίσετε.

Συγχαρητήριο Μήνυμα Δημάρχου 
Βέροιας προς τους επιτυχόντες 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση των βάσεων εισα-
γωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

«Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ της χώρας ολοκληρώνεται και τυπικά ένας μακρο-
χρόνιος εκπαιδευτικός κύκλος για χιλιάδες μαθητές που 
συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 

Θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ όλες τις μαθήτριες 
και τους μαθητές του Δήμου Βέροιας που κατέφεραν ύστε-
ρα μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία να εισαχθούν στα 
Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. 

Με την τελική τους επιτυχία οι κόποι, οι αγωνίες και τα ό-
νειρα ετών δικαιώνονται. Εύχομαι τα σημερινά συναισθήμα-
τα χαράς και ικανοποίησης να μετατραπούν σε δημιουργική 

ορμή ώστε να ανταποκριθούν με την ίδια αποτελεσματικότητα στις υψηλές απαιτήσεις 
του νέου κύκλου που ανοίγει στη ζωή τους. 

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς, τους κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς 
των μαθητών, τους «αφανείς ήρωες» αυτής της επιτυχίας, που με τον πολύπλευρο ρόλο 
τους και τη συνεχή καθοδήγησή τους στάθηκαν ουσιαστικοί αρωγοί στην προσπάθεια 
των μαθητών. 

Τέλος, απευθυνόμενος σε όσους μαθητές που, παρά την προσπάθειά τους, δεν κατά-
φεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή, θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω 
ότι η ζωή θα τους επιφυλάσσει πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική, προσωπική και κοι-
νωνική καταξίωση στο μέλλον αρκεί να μη σταματήσουν να ονειρεύονται, να διεκδικούν 
και να αγωνίζονται για το καλύτερο». 

Ανακοίνωση Γραμματέα Π.Ε. Ν.Δ. – Βουλευτή 
Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη με αφορμή τα 

αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
«Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες των φετινών πανελ-

λαδικών εξετάσεων, που με αφοσίωση και προσήλωση πέτυχαν 
τους στόχους τους.

 Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι, όμως, μόνο η αρ-
χή. Όσοι δεν πέτυχαν τον στόχο τους δεν θα πρέπει να αποθαρ-
ρύνονται από μια παροδική αποτυχία. Από σήμερα ξεκινά μια 
νέα σελίδα για την επίτευξη των στόχων και των ονείρων σας. 

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας θα πρέπει να είναι πως με 
υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά μπορούμε πάντα να επι-
τύχουμε τις επιδιώξεις μας.

Το παράδειγμα της επιτυχίας του κ. Δημήτρη Μουδατσάκη 
από το Ηράκλειο στις πανελλαδικές, που πραγματοποίησε το 

όνειρο του σε ηλικία 83 χρόνων, αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Πως δεν θα πρέπει ποτέ να 
παραιτούμαστε από τον αγώνα για την επίτευξη των στόχων μας, ότι πρέπει ΠΑΝΤΑ να 
κυνηγάμε τα όνειρά μας.Καλή αρχή και καλή πρόοδο!»

Συγχαρητήριο μήνυμα στους 
επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

 Η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες μαθητές του 
νομού στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο δρόμο που 
ανοίγεται μπροστά σας. Ένας δρόμος που θα οδηγήσει στην γνώση, στην επιστη-
μονική κατάρτιση και στην προκοπή.

Από την άλλη, η πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες, ώστε να σας δοθεί η ευκαιρία  να 
προσφέρετε τις  υπηρεσίες σας, στην πατρίδα μας.

                                                                                      Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ



Η  Γερμανο-Ελληνική εταιρεία του 
Φλενσμπουργκ για δεύτερη χρονιά στο πλευρό 

της  ΜΑμΑ (Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό)
Η   Γερμανό- Ελ-

ληνική  Εταιρία στο 
Φ λ έ ν σ μ π ο υ ρ κ  α .
Σ.(Deutch-Griechishe 
G e s e l l s c h a f t  z u 
Flensbourg e.V), για 
δεύτερη συνεχή χρονιά 
στήριξε τη ΜΑμΑ  δι-
οργανώνοντας μουσι-
κή  εκδήλωση στις 2 
Ιουλίου  με σκοπό τη 
συγκέντρωση  χρημά-
των αποκλειστικά για 
το σύλλογό μας.

Η εκδήλωση περι-
λάμβανε ελληνικά και 
γερμανικά παραδοσια-
κά εδέσματα , λαχειο-
φόρο αγορά με δώρα 
αλλά και ζωντανή ελ-
ληνική μουσική . Από 
την όμορφη αυτή βρα-
διά συγκεντρώθηκε έ-
να σημαντικό χρημα-
τικό ποσό με το οποίο 
αγοράστηκε ηλεκτρονι-
κός εξοπλισμός ,χαρτική ύλη και εκπαιδευτικά παιχνίδια για τα παιδιά του  συλλόγου μας.

 Ο κύριος Γιώργος  Μωραΐτης και η κυρία Νίνα Αντωνίου , μέλη της  εταιρείας από τους οποίους 
προέρχονταν και η ιδέα να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση , παρέδωσαν τον εξοπλισμό στο 
χώρο του Ειδικού Σχολείου Βέροιας όπου και στεγάζεται ο σύλλογός μας. Εκεί  τους υποδέχτηκαν 
μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης τα μέλη του Δ.Σ της Μ.Α.μ.Α  ,η κυρία Έυη Ακρίβου (Αντιπρό-
εδρος ),τα μέλη, κυρία Νόρα Σαρκατζή  και  κυρία Δήμητρα Κατσιγιανοπούλου  και παιδιά του συλ-
λόγου μας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς το Δ.Σ της εταιρείας του Φλένσμπουργκ ,τον πρόεδρο κύριο Στυλια-
νό Αντωνίου ,τον κύριο Μωραΐτη Γιώργο και την κυρία  Νίνα Αντωνίου αλλά και όλα τα μέλη και φί-
λους  της εταιρείας για την ευαισθησία ,την αγάπη και την αμέριστη βοήθειά τους  προς το σύλλογό 
μας .

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ του συλλόγου Μ.Α.μ.Α (Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό)

Λίγα λόγια για την εταιρεία…… 
Η Γερμανό-Ελληνική Εταιρεία στο Φλένσμπουργκ είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος. 

Στόχος της είναι η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία και η καλ-
λιέργεια της πολιτιστικής ανταλλαγής. Ο σύλλογος στηρίζεται από ενεργά μέλη ή από άτομα που 
επιθυμούν απλά να μοιράζονται και να ανταλλάζουν τις σκέψεις και απόψεις τους. 

Προσφέρουν στα μέλη τους  μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η ομάδα χορού, 
για τους λάτρεις των ελληνικών χορών και της ελληνικής μουσικής, ή ακόμα και συζητήσεις για 

διάφορα θέματα της ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας. Ε-
πίσης, διοργανώνονται περιηγήσεις, εκδρομές καθώς  και 
διάφορες εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
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Κάλεσμα 
Καθηγητών 

στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο
Ο  Δήμος Νάουσας στο πλαίσιο 

της κοινωνικής πολιτικής του, θα λει-
τουργήσει για πέμπτη συνεχή χρο-
νιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο για το 
σχολικό έτος 2018 – 2019. Σκοπός 
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι 
να ενισχύσει τις οικογένειες που αντι-
μετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα ώστε να διασφαλισθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση 
για όλους τους μαθητές.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία των 
καθηγητών της πόλης μας απευθύ-
νουμε κάλεσμα σε όσους θέλουν να 
διαθέσουν μια ώρα μετά τη λήξη των 
μαθημάτων τους σε μαθητές του Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 
του Κέντρου Κοινότητας: 2332029980 

Μελικιώτικο πανηγύρι

Ο Λαογραφικός Ομιλος Μελίκης και Περιχώρων διορ-
γανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια του Μελικιώτικου πα-
νηγυριού την Παρασκευή 31 Αυγούστου και το Σάββατο 
1 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του πρώην Δημαρχείου 
Μελίκης με ώρα έναρξης 8.30 μ.μ.

Ευχαριστήριο του Δήμου Νάουσας 
στην Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας

Ο Δήμος Νάουσας εκφρά-
ζει τις ευχαριστίες του στα μέ-
λη και τους φίλους της Λέσχης 
Καταδρομέων Ημαθίας για τη 
2ήμερη δράση καθαρισμού στο 
πρανές του πάρκου. 

Με την συμβολή τους  α-
νοίχτηκε το κεντρικό πλάτωμα 
μπροστά στο πλακόστρωτο 
του πάρκου. Για ακόμη μία φο-
ρά απέδειξαν ότι στις εθελοντι-
κές δράσεις δηλώνουν εμπρά-
κτως παρόντες και δίνουν νόη-
μα στον όρο «ενεργοί πολίτες». 

Με επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε ο 7ος 
Ετήσιος Καλοκαιρινός 
Χορός « Αποχαιρετι-
σμός του Καλοκαιριού 
« του συλλόγου μας το 
Σάββατο 25 Αυγούστου 
2018, στο γήπεδο της 
Αγίας Βαρβάρας , Ημα-
θίας. 

Να ευχαριστήσουμε 
τον :

Πολιτιστικό Σύλλογο 
Κατσίκα,Ιωαννίνων ,

Πνευματική Κίνηση 
Λεπτοκαρυά,Πιερίας ,

Πολιτιστικό Σύλλογο 
Παλαιοχωρίου- Λιανο-
βεργίου,Ημαθίας που 
παρευρέθηκαν και να 
συμμετείχαν στο χορό 
μας, επίσης να ευχα-
ριστήσουμε και το δικό 
μας χορευτικό τα δικά 
μας παιδιά...

Να ευχαριστούμε 
τους χορηγούς μας, για 
τα δώρα που μας πρό-
σφεραν και τη διαφήμι-
ση για το χορό μας...

Τους  μουσ ι κούς 
μας που μας κράτησαν 
παρέα ώς τις πρώτες 
πρωινές ώρες με κέφι 
για διασκέδαση..

Τα μέλη των Δ.Σ. φι-
λικών συλλόγων..

Επίσης Όλους τους 
εθελοντές για την άψο-
γη συνεργασία μας για 
ακόμη μια χρονιά...

Τέλος να ευχαριστή-
σουμε ΌΛΟΥΣ εσάς 
που μας στηρίζεται και 
μας βοηθάτε στο «έργο 
«μας...Όλοι μαζί να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα των 
περιοχών μας...

Ραντεβού στις 7 Οκτωβρίου 2018 στην 3η Εκδή-

λωση Παραδοσιακής Παραγωγής Τσίπουρο Αγίας 
Βαρβάρας , στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας....

Με εκτίμηση το Δ.Σ. 

Πραγματοποιήθηκε ο 7ος Ετήσιος Καλοκαιρινός 
Χορός του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρω-

τοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερ-
μά:

1.Την κυρία Α.Π. για τη δωρεά πο-
σού 150€ στη μνήμη του συζύγου της.

2.Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα για 
τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του 

Αντιστρατήγου Λάμπρου Γκαμαλέτσου.
3. Το Super Market “SMART” για τη χορήγηση τροφίμων.
4. Το κατάστημα «ΑΡΤΟΣ-καφέ» του κυρίου Πέτρου Σαββίδη, για τη χο-

ρήγηση παγωτών και γλυκισμάτων.
5. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 50€.
6. Τον κύριο Παναγιώτη Τουτουντζίδη, για τη δωρεά ποσού 50€.
7. Την κυρία Πραντζίδου Αικατερίνη, για τη χορήγηση ρούχων.
8. Τον κύριο Βασίλη Ελευθεριάδη, για τη χορήγηση ρούχων.
9. Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Αικα-

τερίνης Ζαραφωνήτου.
10. Τον κύριο Αλέκο Ψώνη για τη χορήγηση απορρυπαντικών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Του Δημητρίου Π. Τόλιου, 
προσκόπου του Εθνους, υπαρχηγού της δράσης

Αιδεσιμότατε  π. Νεκτάριε Σαββίδη
Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητος Καστανιάς
Κύριες  κ Κύριοι Επίτροποι της Καστανιάς
Αγαπητοί  Καστανιώτες κ Καστανιώτισσες
Ο ομιλών, το καλοκαίρι του 1974, σε ηλικία 8 ετών, πέρασε με την 

οικογένεια του, λόγω της επιστράτευσης το πρώτο και το τελευταίο του 
καλοκαίρι ως μη πρόσκοπος στην Σουμελά.

Από το μπαλκόνι του ξενώνα της εκκλησίας, ένα βράδυ του Αυγού-
στου του 1974, την φωτιά που η λάμψη της έφεγγε στο ξέφωτο της 
Κατασκήνωσης (η βλάστηση ήταν λίγο χαμηλότερη και από το ψηλό 
μπαλκόνι του ξενώνα) και η φωτιά  φαίνονταν έκαψε την παιδική φα-
ντασία της ψυχής του οκτάχρονου και λίγους μήνες μετά, πέρασε την 
πόρτα της προσκοπικής εστίαςΝομοτελειακά λοιπόν θα έρχονταν η μέ-
ρα να πατήσω τα χώματα της κατασκήνωσης . Οσα λοιπόν σας λέγω 
από το βήμα τούτο, είναι η εμπειρία και η βιωτή 41 χρόνων και όσων 
οι παλαιότεροι παλιοί πρόσκοποι μου είπαν και μου  έδειξαν Οι πρό-
σκοποι της Βέροιας, επιλέγουν το αυτονόητο, το αυθόρμητο, να ξεκι-
νήσουν τις εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις τους των 100 χρόνων , 
από την αετοφωλιά της Καστανιάς, το δεύτερο αν  όχι της ψυχής το 
πρώτο σπίτι τους. Όταν το 1918, άναψε πρώτη φορά η φλόγα της 
προσκοπικής δάδας στην Βέροια, από τον Βασίλειο Ζαρκάδα, με 
πρώτο Τοπικό Έφορο το 1920 τον Εμμ. Βελτσίδη  και επανιδρυτή  το 
1930 τον Γεώργιο Γουδή , κανείς δεν φανταζόταν ότι θα φθάναμε αισί-
ως το 2018, εμείς, οι επιγενόμενοι, να γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του 
βεροιώτικου προσκοπισμού. Συνέδεσαν απόλυτα την ζωή τους με τα 
υψώματα της Καστανιάς   Δεν υπάρχει τσέλιγκας, δασοφύλακας, βο-
σκός, ξωμάχος, γερόντισσα, πατατοχώραφο, πηγή, ξωκλήσι, κορφή 
της περιοχής που να μην άφησαν την σταγόνα του ιδρώτα τους, το κε-
ράκι τους, την κραυγή τους. Ο φύλακας της Σουμελάς Ανέστης, τα 
γνωρίζει καλά όλα αυτά. Το γνωρίζουν καλά οι πρόεδροι του χωριού, ο 
αείμνηστος Σταύρος Χειμωνίδης, ο πατέρας της Ερμιόνης συζύγου του 
Τάσου Φελλόπουλου,  ο Παύλος Χειμωνίδης, αλλά και οι εν ζωή ο Νί-
κος ο Λιανίδης, ο Θόδωρος Αμοιρίδης, σήμερα ο κύριος Ποταμόπου-
λος Παναγιώτης και τα εκάστοτε κοινοτικά συμβούλια. Από τα ραντάρ 
ΛΥΣΕ, τα σαρακατσανέικα, τον Αράπη, την Σάντα, μέχρι και το Ει Μπι-
λι του Ξηρολίβαδου οι βεροιώτες πρόσκοποι όργωσαν τις κορφές και 
τις πέτρες. Οι αρχηγοί μας, ο Σπ. Τελλίδης, ο Μέρκος Κούτρας, ο Βα-
σίλης Φωκάς, ο Παύλος Πυρινός, ο Φάνης Σύρπης, ο Τάκης Βλαχό-
πουλος, ο Τάσος Φελλόπουλος, ο Γιώργος Ματαράγκας, ο Βαγγέλης 
Χαχάκης, ο Κώστας Τσικής, ο Θόδωρος Αλδάκος, ο Αχιλλέας Θεοφά-
νους μας πότισαν για τα καλά   το μικρόβιο, την φλόγα του προσκοπι-
σμού με  πολύ απλό τρόπο.  Τραγουδούσαμε εδώ ψηλά με ζήλο και 
δίχως ειρωνία κ ασέβεια, τον «Ύμνο των Προσκόπων της Βέροιας», ό-
πως αυτός περιέχεται στο βιβλίο του αξέχαστου εραστή της πόλης, 
Εμμανουήλ Ζάχου, «Οι Αναμνήσεις Ενός Βεροιώτη»,  το τραγούδι που 
ξεκινά με την φράση « Είμαι της Βέροιας παιδί και από όλους ξεχωρί-
ζω» . Και μετά με περηφάνεια ανεβάζαμε τον τονο της φωνής στο τρα-
γούδι της Κατασκήνωσης με την επωδό «Στου Βερμίου  τις κορφές, τα 
λαγκάδια, τις πλαγές» Νοερά, ταξιδεύει ο νους και η φαντασία, στα δύ-
σκολα μεταπολεμικά χρόνια, που  οι νεώτεροι δεν τα ζήσαμε μεν, αλλά 
μέσα από τις διηγήσεις των αρχηγών και τις ασπρόμαυρες φωτογρα-
φίες της εποχής που η κατασκήνωση ακόμη ήταν λίγο παραπάνω από 
εκεί που είναι σήμερα, γιγάντωναν μέσα μας. Σήμερα ξανανεβαίνουμε  
εδώ, ας μου επιτραπεί στην δική μας Σουμελά, την δική μας Κυρά Πα-
ναγιά Στην εκκλησία του χωριού τον Αγιο Πρόδρομο Σας θυμίζω ότι οι 
πρόσκοποι εγκαταστάθηκαν στην Καστανιά 15 περίπου χρόνια πριν 
έρθει η Σουμελιώτισσα τον Ιούνιο του 1951 στην Καστανιά με πρωτα-
γωνιστή τον ευπατρίδη Φίλωνα Κτενίδη Γνωρίζουμε ότι πατούμε και τι-
μούμε την γη του περήφανου πόντιου διανοούμενου και πολιτικού 
Γιάννη Πασσαλίδη Σας θυμίζω, ότι η εικόνα της Σουμελιώτισσας εδώ 
στον Αγιο Πρόδρομο έφτασε πρώτα και λειτούργησε στη χάρη της για 
να γίνουν ένα χρόνο μετά τα εγκαίνια του μικρού αλλά πανέμορφου 
ναού, του ιερού τεμένους των Ποντίων. Η θρυλική Καστανιά έγινε το 
δεύτερο σπίτι μας. Χειμερινές διαβιώσεις, καλοκαιρινές κατασκηνώ-

σεις. Θυμίζω στους παλαιότερους 
και εγώ είμαι σε αυτούς που τα 
πρόλαβαν, ότι οι πρόσκοποι κατέ-
βαιναν με βήμα μέσα από το δά-
σος και τραγουδούσαν ζωηρά 
προσκοπικά τραγούδια, τον ύμνο 
των βεροιέων  προσκόπων Σας 
θυμίζω τις ανταλλαγές επισκέψε-
ων της καλοκαιρινής παρεπιδη-
μούσης νεολαίας των Καστανιω-
τών με τους προσκόπους, τους α-
γώνες ποδοσφαίρου, τα κοινά 
μουσικά βραδυνά στο προαύλιο 
του σχολείου και στην προσκοπι-
κή πυρά της κατασκήνωσης Τους 
παγωμένους χειμώνες, στον χιο-
νισμένο δρόμο που το ΚΤΕΛ ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ δεν σταματούσε στην δια-
σταύρωση Σουμελάς., η στάση γι-
νόταν στο ΓΡΑΓΡΟΥ και από κεί 
ξεκινούσε το παγωμένο ανηφόρι 
για το ΤΟΚ και από εκεί ίσα για το 
τελευταίο σπίτι της Ελπίδας Αμοι-
ρίδου και από κεί μέσα από το 
δάσος στην Κατασκήνωση, αφού 
πρώτα ψωνίζαμε μακαρόνια, σο-
κολάτες, καραμέλες από το μπα-
κάλικο καφενείο του Λιανίδη που 
τώρα δεν υπάρχει πιά. Να σας 
θυμίζω την περιπετειώδη κάθε 
φορά επικοινωνία, μέσω της τηλε-
φωνικής μανιβέλας, του ιστορικού 
μεταλλάκτη στο καφενείο και της 
σύνδεσης με την Βέροια . Καθε φορά που πετυχαίναμε επικοινωνία 
πανηγυρίζαμε Να θυμίσω την σπουδαία δωρεά –παραχώρηση του α-
κινήτου, της κατασκήνωσης το 1972, από την άλλοτε κοινότητα Καστα-
νιάς με συμβόλαιο στον μακαρίτη παλιό πρόσκοπο Δημήτρη Δόλο-
γλου, με το οποίο ήρθε η επισφράγιση της ιστορικής σχέσης Κοινότη-
τος και Καστανιωτών με τους προσκόπους. Αλλά και εμείς την Καστα-
νιά την κάναμε διάσημη στον παγκόσμιο προσκοπικό κόσμο. Την κά-
ναμε θυρεό, την κάναμε τραγούδι, μούσα , την κάναμε κονκάρδα στο-
λής, την κάναμε έμβλημα ζώνης, πυρογραφία, την κάναμε έμβλημα 
μας Η ζωή μας στην κατασκήνωση όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν εύκο-
λη. Ούτε το νερό ήταν εύκολη υπόθεση, πολλές φορές τον χειμώνα οι 
βρύσες πάγωναν και πίναμε χιόνι και ότι έβγαινε από την υπερχείλιση 
του υδραγωγείου Δύο φορές έπεσε η στέγη του εστιατορίου από το 
πολύ χιόνι και πάλι με αυταπάρνηση ξαναξεκινούσαμε Το καλοκαίρι 
πάλι, στην κατασκήνωση με έμβλημα μας τον μπάρμπα Σαράντη  που 
φορούσε την ένδοξη του στολή κάθε χρόνο ήταν για εμάς τα παιδιά το 
χαρούμενο ραντεβού μας. Στην πορεία στο δάσος, τραγουδούσαμε με 
βήμα δυνατό, ωραία προσκοπικά τραγούδια και μπαίναμε στο χωριο 
(Καστανιά),  τραγουδώντας σηκώνοντας σκόνη και ταράζοντας το χω-
ριό Σας θυμίζω πως   το 1980, ο Πρόεδρος της Ένωσης Παλαιών   
νευρολόγος Γιώργος Ματαράγκας, και ο πρωτοπόρος και καινοτόμος 
πάντοτε για την εποχή του Τάκης Βλαχόπουλος, βουλευτής της ΝΔ, δι-
οργάνωσαν την πανελλήνια συνάντηση παλαιών προσκόπων στην 
Καστανιά  με συμμετοχή όσων βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου 
υπήρξαν πρόσκοποι. Ελληνες βουλευτές από όλες τις παρατάξεις πή-
ραν μέρος, θυμάμαι τον  Κυκλαδίτη  πρόσκοπο βουλευτή ΠΑΣΟΚ  Α-
λαβάνο, την παρουσία  του Λεωνίδα Κύρκου, προσκόπου της κατοχής, 
αλλά και το μήνυμα του Φλωράκη  που δεν μπόρεσε να έρθει στην συ-
νάντηση, η οποία τελείωσε με πανηγυρικό γεύμα στην Ελιά, σφράγισε 
την υπερκομματική και ανένταχτη προσκοπική   παρουσία στην Βέ-
ροια .  Ηταν το πνεύμα Βλαχόπουλου-Ματαράγκα-Συρπη. Αυτό το 
πρωτοπόρο πνεύμα που έφερε το αεροπλάνο Χάρβαντ στο ξέφωτο 
της Καστανιάς για να κάνουν μάθημα οι αεροπρόσκοποι  και έκανε  
τον πρωθυπουργό  Ανδρέα Παπανδρέου να αναρωτιέται από το ελικό-

πτερο πηγαίνοντας για Σουμελά, πιό ο-
ρεινό στρατιωτικό αεροδρόμιο βρίσκεται 
στο Βέρμιο. Θυμάμαι  τον Γιώργο Χιονίδη 
να φορά την προσκοπική μαντήλα και να 
περπατά στην Καστανιά ,τον ανεπανάλη-
πτο και συγκλονιστικό πατέρα της χιονο-
δρομίας-ορειβασίας Τηλέμαχο Κανελλίδη,  
παλιό πρόσκοπο μεταπολεμικά, να κλαίει 
συγκινημένος όταν μετά την εκδήλωση 
της ασθένειας του, τιμήθηκε από τους 
προσκόπους  σε ειδική  εκδήλωση στην 
Καστανιά. Τους  παλιούς αρχηγούς  Κουι-
κόγλου και  Θανάση Δημάδη, να φορούν  
την ιστορική προσκοπική στολή και να 
προσέρχονται  στην Κατασκήνωση σε 
συναντήσεις παλαιών . Τον γυμναστή 
Γιώργο Κόγκα, αρχηγό μας στην κατα-
σκήνωση του 1979, με το mini couper.  
Σημερα στη συνάντηση μας αυτή η μνή-
μη τρέχει σε πρόσωπα που ζήσαμε μαζί 
τα νεώτερα χρόνια ,  όμως δεν είναι κο-
ντά μας αφού φύγαν πρόωρα. Το λυκό-
πουλο με τις κόκκινες μπούκλες η  Ελενί-
τσα Στάντζου εδώ είναι θαμμένη. Ο πατέ-
ρας της Θανάσης Στάντζος, είναι από 
χρόνια ο φύλακας άγγελος της Κατασκή-
νωσης αφού η απώλεια της κόρης μετέ-
τρεψε σε μοναστήρι για αυτόν τον άγιο 
για μας τόπο. Θυμόμαστε τον Γιώργο Μι-
χαλόπουλο, τον  Μιχάλη Αδαλόγλου, την 
Ολυμπία Τσιγκά, τον  Γιώργο Τενεκετζίδη, 
τον Γιώργο Μεταλλίδη τους θρυλικούς της 
μεταπολεμικής γενιάς, τον πρωτοπόρο 

Μιχάλη Μαρμαρά πρόσκοπο του 1947, τον Ντουφόπουλο, τον Νού-
λα,τον Σαλονικίδη, τον Ριμπά, τον Χατζημάμογλου, τον Αλεβιζάκο, τον 
Τσίτρο, τον Τσιτινίδη, τον Ταιγανίδη, τον Νικολαίδη, τον Ουλκέρογλου, 
τον Τζίμα, τον Ηρακλή Γεωργιάδη, τον Πορφύρη, τον Ξενοφώντα Δε-
ληφώτη που μαζί με τον Βλαχόπουλο, κτίσαν δίπλα στην κατασκήνω-
ση σπιτικά και ονειρεύτηκαν προσκοπικό οικοδομικό οικισμό. Εδώ κά-
θε χρόνο  η  αξέχαστη και αλησμόνητη ενωμοτία Πελαργών της βεροι-
ώτικης παροικίας της Θεσσαλονίκης (Χαχάκης, Θεοφάνους, Τσιτιρίδης, 
Χουβαρδάς, Φελλόπουλος, κα)  που κάθε χρόνο αναβίωναν την προ-
σκοπική τους υπόσχεση.Οι βεροιώτες πρόσκοποι  όπου και να πήραν 
μέρος σε  εθνικά και παγκόσμια τζάμπορη και τις διεθνείς αποστολές, 
σε Μαραθώνα, Παρνασσό,  Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, Νορβηγία,  Κορέα 
ανέδειξαν το Κατασκηνωτικό τους Κέντρο . Θα θυμηθώ τον αείμνηστο 
περιφερειακό μας Φάνη Σύρπη,  ο οποιος  έλεγε πως ο φλογερός ιε-
ράρχης  Νικαίας Γεώργιος,  βεροιώτης πρόσκοπος,   λειτουργούσε ό-
ποτε έβρισκε ευκαιρία στο εκκλησάκι  στο δάσος. Για όλους αυτούς  ό-
σο και για τους πολλούς και αμέτρητους αδελφούς που δεν ζουν πια 
δίπλα μας και επέστρεψαν στον Δημιουργό, ανάβουμε σήμερα  ένα κε-
ράκι και θα ακουσθεί σε λίγη ώρα το όνομα τους, σε ένα προσκλητή-
ριο ψυχών στην Κατασκήνωση της Καστανιάς. Χθες βράδυ  νέοι και 
παλιοί, τραγουδήσαμε  γύρω από την πυρά, «Φίλος μου είναι ο Ελλη-
νικός Προσκοπισμός, με ευγνωμοσύνη θυμάμαι όλα εκείνα τα παλιά 
και την τυχαία γνωριμιά» Με τις σκέψει ς αυτές, απέδειξα νομίζω την 
αγάπη των προσκόπων της Βέροιας, για έναν τόπο πλασμένο για 
προσκοπική ζωή, όπως είπε ο αρχηγός και καθηγητής Πανεπιστημίου 
Στάθης Πολυχρονιάδης, κουνιάδος του άλλου μεγάλου του τόπου, Κα-
στανιώτη Καθηγητή Πανεπιστημίου Στάθη Αληχανίδη. Με την δέηση 
μας στον Κύριο, Πλαστουργό του Σύμπαντος, από εδώ, τον τόπο που 
μας δίνει ζωή, όραμα και κουράγιο για το μέλλον, αποδεικνύουμε την 
αγάπη μας για τον τόπο που μας φιλοξενεί όλα αυτά τα χρόνια και ζη-
τούμε από εσάς τους Καστανιώτες να συνεχισθεί το όμορφο αυτό ταξί-
δι όσο μας δίδει δύναμη ο Θεός. Αδελφοί πρόσκοποι ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΟ-
ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ Αμήν.

Πανηγυρικός λόγος 100 χρόνων προσκοπικής ζωής στην Καστανιά

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Βέροιας θα γίνει την  Παρασκευή  31-08-2018 και ώρα 11:00, με 
τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφω-
σης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 
Δήμου Βέροιας, έτους 2018.

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη ανα-
δόχου για την υπηρεσία «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη α-
ναδόχου για «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α στάθμης 
δημοτικής αγοράς».

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 20924/2966/31-7-2018 απόφασης 
Αντ/ρχου για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων».

-Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης, έγκριση ή μη της με-
λέτης και καθορισμός ή μη του τρόπου δημοπράτησης για το έργο 
«Αποκατάσταση γέφυρας Τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 293/2018 από-

φασης του Μον. Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας 
-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 455/2018 από-

φασης του Μον. Δ/κού Πρωτοδικείου Βέροιας.
-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 857/2018 από-

φασης του Μον. Εφετείου Θεσ/νίκης.

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική
 Επιτροπή του Δήμου Βέροιας
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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

Με τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του μπιτς
χάντμπολ να κλέβουν τηνπαράσταση, πραγμα-
τοποιήθηκαν στηνΑκρόπολη οι κληρώσεις των
πρωταθλημάτων τηςHandball League καιΑ1Γυ-
ναικών.Από το κατάμεστο αμφιθέατρο τουΜου-
σείουτηςΑκρόποληςξεκίνησεησεζόν2018-19.Η
εκδήλωση για την κλήρωση τωνπρωταθλημάτων
τηςHandball Premier και τηςΑ1 Γυναικών είχε
πολλή λάμψηαπό τουςπρωταγωνιστές τηςπρο-
ηγούμενης χρονιάς με κυρίαρχες τις παγκόσμιες
πρωταθλήτριες τουμπιτς χάντμπολ, αλλά έκρυβε
καιειδήσεις.

Οιβραβεύσειςτηςβραδιάς
Στοπλαίσιο της εκδήλωσης ηΟΧΕβράβευσε

τους κορυφαίους τηςσεζόν 2017-2018,σύμφωνα
με τιςψηφοφορίες των εκπροσώπων τωνΜΜΕ,
τωνπροπονητών,αρχηγώνκαι τουκοινούσεσυ-
νεργασίαγραφείουΤύπουΟΧΕκαιe-handball.gr

Αναλυτικά:
HandballPremier
Τερματοφύλακας: Τσιλιμπάρης (Ολυμπιακός

ΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή)
Δεξί εξτρέμ:Τζηράς (ΟλυμπιακόςΣΦΠ/Όμιλος

Ξυνή)
Δεξίίντερ:Λόκεν(ΑΕΚ)
Πλέιμέικερ:Αργυρού(ΑΕΚ/ΔιομήδηςΆργους)
Πίβοτ:Κοκκώνης(ΠΑΟΚΒΕΡΓΙΝΑTV)
Αριστερό ίντερ: Σανίκης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/

ΌμιλοςΞυνή)
Αριστερόεξτρέμ:Ζαμπούνης(ΑΕΚ)
Προπονητής: Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/

ΌμιλοςΞυνή)
Καλύτερος νέος αθλητής: Καραμπουρνιώτης

(ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή)
Πρώτοςσκόρερ:Τουνγκελίδης(ΧιλιώτηςΔράμα

1986)
MVP:ΚώσταςΤσιλιμπάρης καιΔημήτρηςΤζη-

ράς(ΟλυμπιακόςΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνή)

Α1Γυναικών
Τερματοφύλακας:Κεπεσίδου(ΟΦΝΙωνίας)

Δεξί εξτρέμ: Μπα-
τζαρακούδη (Φίλιππος
Βέροιας)

Δεξί ίντερ:Μίλασιτς
(ΟΦΝΙωνίας)

Πλέι μέικερ:Ανδρί-
τσου(ΓΑΣΚαματερού)

Π ίβοτ :  Μάστακα
(ΠΑΟΚRED-LED)

Αρ ισ τ ερό  ί ν τ ερ :
Μούρνου (ΠΑΟΚRED-
LED)

Αριστερό εξτρέμ:
Στουγιαννίδου (ΟΦΝ Ι-
ωνίας)

Προπονητής: Τσικί-
νας(ΦίλιπποςΒέροιας)

Καλύτερη νέα αθλή-
τρια: Αργυροπούλου

(HONDAΠανόραμα)
Πρώτησκόρερ:ΔήμητραΜπατζαρακούδη (Φί-

λιπποςΒέροιας)
MVP:ΜάγδαΚεπεσίδου(ΟΦΝΙωνίας)

Βραβεύσειςαπονεμήθηκανσε:
-ΟλυμπιακόΣΦΠ/ΌμιλοςΞυνήγιατηνκατάκτη-

σητουνταμπλστουςάνδρες.
-ΣτουςπροπονητέςτουΟΦΝΙωνίαςΣοφίαΝαϊ-

σίδουκαιΣάσαΖιβούλοβιτς,γιατηνκατάκτησητου
νταμπλστιςγυναίκες.

-ΣτηνΑΕΚ για τηνσυμμετοχή τηςστον τελικό
τουΤσάλεντζΚαπ.

Τιμητικέςδιακρίσειςαπονεμήθηκαν:
-Στις αθλήτριες καιπροπονήτριες τηςΕθνικής

ΓυναικώνBeachHandball για την κατάκτηση του
ΠαγκοσμίουΠρωταθλήματος.

-ΣτηνΕλένηΠοιμενίδουγιατηνπροσφοράτης
στοχάντμπολσάλας.

-ΣτοMake Place ForOneMoreWoman για
τηνσυμβολήτουστηνανάδειξητηςγυναίκαςστον
αθλητισμό.

-ΣτονΝίκοΚανελλάκη,ΠρόεδροτουΠΕΑΚΠα-
τρώνκαιπρώηνδιαιτητήχάντμπολ.

-Στουςχορηγούς-υποστηρικτέςτουαθλήματος:
ΜουσείοΑκρόπολης,Ευρωκλινική,ΙΕΚΑΛΦΑ,Ελ-
ληνικήΕταιρείαΓρανιτώνΔΕΗ,CAP,Mizuno,King,
ΕΡΤ,ΕΡΤ3,ΝΑΝΟU,Delousil,ΑCTκαιWarehouse
7.

-ΣτηνRamosAE(Αcerbis,Select)
-ΣτοδίκτυοΠεριφερειών-Δήμωνγιατηνστήρι-

ξη τουςστοχάντμπολ:ΠεριφέρειεςΑττικής,Πελο-
ποννήσου,ΔυτικήςΜακεδονίας, Ηπείρου.Δήμοι
Αθηναίων,Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κιλκίς, Κοζά-
νης,Έδεσσας,Προσοτσάνης,Δράμας,Αμυνταίου,
Κόνιτσας.

Παράλληλα έγινε ηπαρουσίαση τηςσυνεργα-
σίας τηςΟΧΕμε την «Αναγέννηση καιΠρόοδο»
μέσω τουπρογράμματος Sports Excellence για
τηνδημιουργία,ανάπτυξηδικτύουαξιολόγησηςκαι
παρακολούθησηςνεαρώναθλητών.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
(27/8) στο ΔΑΚ «Βικέλας» η 
πρώτη συγκέντρωση - προπό-

νηση των Αετών Βέροιας για τη σεζόν 
2018/2019. Παρουσία 13 παικτών από 
τη δύναμη των 19 που ανήκουν αυτή 
τη στιγμή στην ομάδα, ο προπονη-
τής Ντάνης Τυριακίδης και ο γυμνα-
στής, Γιάννης Τζουμάκης διένυσαν 
τα πρώτα χιλιόμετρα της χρονιάς που 
ξεκινά την Κυριακή 2/9 με την πρώτη 

αναμέτρηση για τον 3ο όμιλο του 
Κυπέλλου ΕΚΑΣΚΕΜ, με αντίπαλο την 
Κούπα Κιλκίς.

Οιπροπονήσειςθασυνεχιστούνμεσυγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμαμέχριτηνέναρξητηςσεζόν(δενέ-
χειανακοινωθείακόμητοτζάμπολτηςΑΕΚΑΣΚΕΜ)
καισταδιακάθα ενσωματωθούνόλοι οιπαίκτες για
νατεθούνστηδιάθεσητουτεχνικούεπιτελείου.

*Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί τοπλήρες
ρόστερ τωνΑετώνΒέροιας και θαπαρουσιαστεί η
εντυπωσιακήομολογουμένωςστολήπουθαλανσα-
ριστείτηνεπερχόμενησεζόν

Οιβραβεύσειςτουχάντμπολ
στοΜουσείοΑκρόπολης

Τιμήθηκαν Σανίκης, Τσικίνας, Μπατζαρακούδη, 
Μούρνου και ο Δήμος Βέροιας

ΕΚΑΣΚΕΜΑ’

Ξεκίνησε η προετοιμασία
των Αετών Βέροιας

Σήμερα
τα εγκαίνια 
των γηπέδων 

τένις στο 
Μακροχώρι

ΣήμεραΤετάρτηστις 10.00π.μ. στο
ΔΑΚ«Δ.Βικέλας»θαγίνουνταεγκαίνια
πέντε γηπέδωναντισφαίρισης αφού ο-
λοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης
των γηπέδων.Νασημειώσουμε ότι τις
επόμενεςημέρεςθαξεκινήσειτο3οΠω-
τάθλημα επιπέδου 1 κατηγορία 18άρια
τηςΕΦΟΑ.



Στο Μουσείο της Ακρόπολης 
που πραγματοποιήθηκε η φετινή 
εκδήλωση της ΟΧΕ έγινε και η 
κλήρωση της Α1 γυναικών. Την 
πρώτη αγωνιστική ο Φίλιππος θα 
αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη 
την ομάδα του Πανοράματος ενώ 
η νεοφώτιστη ομάδα Α.Σ. Βέροια 
2017 θα υποδεχθεί στο Φιλίππειο 
τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά όλο το πρό-
γραμμα:

13.10.20181ηΑγωνιστική
10ηΑγωνιστική09.02.2019
HONDAΠανόραμα–ΦίλιπποςΒέροιας
Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών–Αναγ.Άρτας
Βέροια2017–Π.Α.Ο.Κ.
Γ.Α.Σ.Καματερού–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
ΚύκλωπεςΑλεξ–Ο.Φ.Ν.Ιωνίας

20.10.20182ηΑγωνιστική
11ηΑγωνιστική16.02.2019
ΚύκλωπεςΑλεξ–HONDAΠανόραμα
ΦίλιπποςΒέρ–Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
Αναγ.ΆρταςΦέταΉπειρος–Βέροια2017
Π.Α.Ο.Κ.–Γ.Α.Σ.Καματερού
Ο.Φ.Ν.Ιωνίας–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας

27.10.20183ηΑγωνιστική
12ηΑγωνιστική02.03.2019
Μ.ΑλέξανδροςΓιαν–ΚύκλωπεςΑλεξ
Βέροια 2017 – Φίλιππος

Βέροιας
Γ.Α.Σ. Καματερού –Αναγ.

Άρτας
Α .Ε . Σ . Χ .  Π υ λα ί α ς  –

Π.Α.Ο.Κ.
HONDAΠανόραμα–Ο.Φ.

Ν.Ιωνίας

03.11.20184ηΑγωνιστική
1 3 η  Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή

09.03.2019
ΚύκλωπεςΑλεξανδ – Βέ-

ροια2017
Πανόραμα – Μ. Αλέξαν-

δροςΓιαννιτσών
ΦίλιπποςΒέροιας – Γ.Α.Σ.

Καματερού
Αναγ.Άρτας–Α.Ε.Σ.Χ.Πυ-

λαίας
Ο.Φ.Ν.Ιωνίας–Π.Α.Ο.Κ.

10.11.20185ηΑγωνιστική
1 4 η  Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή

16.03.2019
Γ.Α.Σ.Καματερού–Κύκλω-

πεςΑλεξανδρ
Βέροια2017–HONDAΠα-

νόραμα
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας –Φίλιπ-

ποςΒέροιας
Π.Α.Ο.Κ.–Αναγ.ΆρταςΦέ-

ταΉπειρος
Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτσών

–Ο.Φ.Ν.Ιωνίας

08.12.20186ηΑγωνιστική
15ηΑγωνιστική30.03.2019
ΚύκλωπεςΑλεξαν–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
HONDAΠανόραμα–Γ.Α.Σ.Καματερού
Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών–Βέροια2017
ΦίλιπποςΒέροιας–Π.Α.Ο.Κ.
Ο.Φ.Ν.Ιωνίας–Αναγ.Άρτας

15.12.20187ηΑγωνιστική
16ηΑγωνιστική06.04.2019
Π.Α.Ο.Κ.–ΚύκλωπεςΑλεξανδρούπολης
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–HONDAΠανόραμα
Γ.Α.Σ.Καματερού–Μ.ΑλέξανδροςΓιαν
Αναγ.Άρτας–ΦίλιπποςΒέροιας
Βέροια2017–Ο.Φ.Ν.Ιωνίας

12.01.20198ηΑγωνιστική
17ηΑγωνιστική13.04.2019
ΚύκλωπεςΑλεξαν–Αναγ.Άρτας
HONDAΠανόραμα–Π.Α.Ο.Κ.
Μ.ΑλέξανδροςΓιαν–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
Βέροια2017–Γ.Α.Σ.Καματερού
Ο.Φ.Ν.Ιωνίας–ΦίλιπποςΒέροιας

19.01.20199ηΑγωνιστική
18ηΑγωνιστική20.04.2019
ΦίλιπποςΒέροιας–ΚύκλωπεςΑλεξ
Αναγ.Άρτας–HONDAΠανόραμα
Π.Α.Ο.Κ.–Μ.ΑλέξανδροςΓιαννιτσών
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–Βέροια2017
Γ.Α.Σ.Καματερού–Ο.Φ.Ν.Ιωνίας

Πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της 
Ακρόπολης η κλήρωση του πρω-
ταθλήματος της Handball Premier. 

Συνολικά θα συμμετάσχουν 12 ομάδες. 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το αναλυτικό 
πρόγραμμα:

22.09.20181ηΑγωνιστική
12ηΑγωνιστική12.01.2019
ΦίλιπποςΒέροιας–Χ.Α.Ν.Θ.
ΆρηςΝίκαιας–Α.Ε.Κ.
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–Ολυμπιακός
Α.Σ.Ε.Δούκα–ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86
ΑερωπόςΈδεσσας–ΦοίβοςΣυκεών
Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV–ΔιομήδηςΆργους

29.09.20182ηΑγωνιστικ
13ηΑγωνιστική19.01.2019
Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV–ΦίλιπποςΒέροιας
Χ.Α.Ν.Θ.–ΆρηςΝίκαιας
Α.Ε.Κ.–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.ΌμιλοςΞυνή–Α.Σ.Ε.Δούκα
ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86–ΑερωπόςΈδεσσας
ΔιομήδηςΆργους–ΦοίβοςΣυκεών

06.10.20183ηΑγωνιστική
14ηΑγωνιστική26.01.2019
ΆρηςΝίκαιας–Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–Χ.Α.Ν.Θ.
Α.Σ.Ε.Δούκα–Α.Ε.Κ.
ΑερωπόςΈδεσσας–Ολυμπιακός
ΦοίβοςΣυκεών–ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86
ΦίλιπποςΒέροιας–ΔιομήδηςΆργους

13.10.20184ηΑγωνιστική
15ηΑγωνιστική02.02.2019
Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
ΦίλιπποςΒέροιας–ΆρηςΝίκαιας
Χ.Α.Ν.Θ.–Α.Σ.Ε.Δούκα
Α.Ε.Κ.–ΑερωπόςΈδεσσας

Ολυμπιακός–ΦοίβοςΣυκεών
ΔιομήδηςΆργους–ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86

03.11.20185ηΑγωνιστική
16ηΑγωνιστική09.02.2019
Α.Σ.Ε.Δούκα–Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–ΦίλιπποςΒέροιας
ΑερωπόςΈδεσσας–Χ.Α.Ν.Θ.
ΦοίβοςΣυκεών–Α.Ε.Κ.
ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86–Ολυμπιακός
ΆρηςΝίκαιας–ΔιομήδηςΆργους

10.11.20186ηΑγωνιστική
17ηΑγωνιστική16.02.2019
Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV–ΑερωπόςΈδεσσας
ΦίλιπποςΒέροιας–Α.Σ.Ε.Δούκα
ΆρηςΝίκαιας–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
Χ.Α.Ν.Θ.–ΦοίβοςΣυκεών
Α.Ε.Κ.–ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86
ΔιομήδηςΆργους–Ολυμπιακός

17.11.20187ηΑγωνιστική
18ηΑγωνιστική23.02.2019
ΦοίβοςΣυκεών–Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV
ΑερωπόςΈδεσσας–ΦίλιπποςΒέροιας
Α.Σ.Ε.Δούκα–ΆρηςΝίκαιας
ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86–Χ.Α.Ν.Θ.
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.ΌμιλοςΞυνή–Α.Ε.Κ.
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–ΔιομήδηςΆργους

24.11.20188ηΑγωνιστική
19ηΑγωνιστική02.03.2019
Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV–ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86
ΦίλιπποςΒέροιας–ΦοίβοςΣυκεών
ΆρηςΝίκαιας–ΑερωπόςΈδεσσας
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–Α.Σ.Ε.Δούκα
Χ.Α.Ν.Θ.–ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.ΌμιλοςΞυνή
ΔιομήδηςΆργους–Α.Ε.Κ.

08.12.20189ηΑγωνιστική
20ηΑγωνιστική09.03.2019
Ολυμπιακός–Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV

ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86–ΦίλιπποςΒέροιας
ΦοίβοςΣυκεών–ΆρηςΝίκαιας
ΑερωπόςΈδεσσας–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
Α.Ε.Κ.–Χ.Α.Ν.Θ.
Α.Σ.Ε.Δούκα–ΔιομήδηςΆργους

15.12.201810ηΑγωνιστική
21ηΑγωνιστική23.03.2019
Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV–Α.Ε.Κ.
ΦίλιπποςΒέροιας–Ολυμπιακός
ΆρηςΝίκαιας–ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86
Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας–ΦοίβοςΣυκεών
Α.Σ.Ε.Δούκα–ΑερωπόςΈδεσσας
ΔιομήδηςΆργους–Χ.Α.Ν.Θ.

22.12.201811ηΑγωνιστική
22ηΑγωνιστική30.03.2019
Χ.Α.Ν.Θ.–Π.Α.Ο.Κ.ΒεργίναTV
Α.Ε.Κ.–ΦίλιπποςΒέροιας
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.ΌμιλοςΞυνή–ΆρηςΝίκαιας
ΧιλιώτηςΓ.Σ.Δράμα’86–Α.Ε.Σ.Χ.Πυλαίας
ΦοίβοςΣυκεών–Α.Σ.Ε.Δούκα
ΑερωπόςΈδεσσας–ΔιομήδηςΆργους

CMYK
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Το πρόγραμμα της Handball Premier 
2018-2019

Την1ηαγωνιστικήΦίλιππος-ΧΑΝΘ

ΤοπρόγραμματηςΑ1Γυναικών
2018-2019

Πρώτη αγωνιστική Πανόραμα-Φίλιππος
και ΑΣ Βέροια 2017- ΠΑΟΚ
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ΗΔιοικούσαΕπιτροπήτουτμήματοςκαλαθοσφαίρισηςτουΑΠΣΦίλιπποεΒέροιαςμεχαράανακοινώ-
νει τηνανανέωσητηςχορηγικήςτηςσυνεργασίαςμετηνεταιρείαεμπορίαςπετρελαιοειδώνκαιλιπαντι-
κώνGALANISOILγιατηναγωνιστικήσαιζόν2018-19.

Φίλιππος-ΤμήμαΜπάσκετ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ GALANIS OIL

Η 6μελής αποστολή ορειβατών 
του Σ.Χ.Ο. Βέροιας ολοκλή-
ρωσε με μεγάλη επιτυχία την 

ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή 
των Άλπεων, Mont Blanc (Λευκό 
Όρος) στα 4.807,87μ υψόμετρο! Οι 
τέσσερις άντρες και οι δύο γυναίκες 
γέμισαν χαρά, συγκίνηση και περη-
φάνια γιορτάζοντας με τον καλύτερο 
τρόπο τα 65α γεννέθλια του συλλό-
γου.

Την ομάδα αποτελούσαν οιΤάσος Γεωργάκα-
ρος,ΣτέλιοςΠασβάτης, ΓιώργοςΜουρατίδης,Δη-
μήτρηςΣιάσιοςκαιοιδύοκοπέλεςΚατερίναΧειμω-
νίδουκαιΚατερίναΦράγκου.Ηαποστολήξεκίνησε
στις4Αυγούστου2018καιδιήρκησε12ημέρες.

Η ανάβαση πραγματοποιήθηκε από την
Cosmiques route, με διανυκτερεύσεις και σίτηση
εκτός καταφυγίων, γεγονός που αύξησε αρκετά
τονήδηψηλόβαθμόδυσκολίας.Οιορειβάτεςμας
προτίμησαν την «καθαρή» μορφή αλπινισμού,
χωρίςτηνσημαντικήβοήθειαπουπροσφέρουντα

οργανωμένακαταφύγια.Έτσι,ανέβηκανκουβαλώ-
νταςτοσύνολοτουορειβατικού&κατασκηνωτικού
εξοπλισμού,καθώςκαιταυλικάσίτισης.Αναλογιζό-
μενοι τις απότομες κλίσεις , το μεγάλουψόμετρο,
τις γρήγορεςμεταβολές του καιρού και τιςσυχνές
πτώσεις βράχων, η ανάβαση δεν ήταν καθόλου
εύκοληυπόθεση, απαιτώντας ορειβατική εμπειρία
& γνώσεις, άριστηφυσική κατάσταση και σωστό
εγκλιματισμόστουψόμετρο.

Οι ορειβάτες δενπτοήθηκανακόμη και όταν η
Γαλλικήκυβέρνησηεξέδωσεαπαγορευτικόμετακί-
νησηςλόγωκατολισθήσεωνστηνπρώτηδιαδρομή
που είχε επιλέξει η ομάδα, ακολουθώντας τελικά
εναλλακτικήδιαδρομή.

Εδώθαπρέπει να τονίσουμε την μεθοδικότη-
τα και την υπευθυνότητα με την οποία τέθηκε ο
στόχος για να υλοποιηθεί με ασφάλεια.Οστόχος
τέθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, διάστημα
στοοποίοέγινεσυστηματικήπροπόνηση,καθοδη-
γούμενηαπόπτυχιούχουςεκπαιδευτές&οδηγούς
βουνού.Ακόμη,όλαταμέλητηςομάδαςείναιαπό-
φοιτοι από επίσημεςσχολέςορειβασίας καιαναρ-
ρίχησηςοργανωμένεςαπό τονΣΧΟΒέροιας υπό
τηναιγίδατηςΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΟρειβασίας
&Αναρρίχησης(ΕΟΟΑ).

ΟΣΧΟΒέροιαςστηνκορυφή
τωνΆλπεων!!

Ανακοίνωσηγιατηνέναρξητωντμημάτων
ΥποδομήςτηςΑκαδημίαςΠοδοσφαίρουΒέροιας
Ηέναρξητηςποδοσφαιρικηςχρονιάς2018-2019γιατηνΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροιαςορίζεταιτηΔευ-

τέρα3ΣεπτεμβρίουγιατατμήματαΚ12καιΚ10τηςομάδας.Αναλυτικά:
ΗΚ12έχειωςπρώτησυνάντησητηΔευτέρα3Σεπτεμβρίου.Προπονητήςτμήματοςκ.ΜιληςΓιώργος.
Κ10:πρώτησυνάντησητηΔευτέρα3Σεπτεμβρίου.Προπονητήςτμήματοςκ.ΑκριτιδηςΓιώργος.
Κ8:πρώτηπροπόνησητηνΤετάρτη5Σεπτεμβρίου.Προπονητήςτμήματοςκ.ΣιμποςΣάκης.
Κ6:πρώτηπροπόνησητηνΤετάρτη5Σεπτεμβρίου.
ΘαακολουθήσειαναλυτικήανακοίνωσημετιςώρεςσυνάντησηςστοΔΑΚήστιςστάσειςτηςπόλης.

Με τις καλύτερες εντυπώσεις 
επέστρεψε από το Ozbor της 
Βουλγαρίας η αποστολή της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Τετράθλου, 
η οποία συμμετείχε το διάστημα από 
20 μέχρι 25 Αυγούστου με δύναμη 
50 μελών στο καλοκαιρινό καμπ της 
Βουλγαρικής Ομοσπονδίας Τετράθλου. 
Η δράση στόχευε στη σύσφιξη των 
σχέσεων των δύο χωρών σε αθλητικό 
επίπεδο σε συνδυασμό με την αναψυ-

χή και υλοποιήθηκε μέσω του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος Erasmus+ μετά 
από τις συντονισμένες ενέργειες που 
πραγματοποίησε η Διοίκηση της Ελλη-
νικής Ομοσπονδίας.

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν και δύο
αθλητές από τονΑθλητικό Σύλλογο «Τέτραθλον»
Νάουσας, ο Πλουμπίδης Βασίλειος 2 DAN και η
ΜπίνταΔέσποινα1DAN,οιοποίοιπαρακολούθησαν
επιτυχώς τοπρόγραμμα, αποκομίζοντας μοναδικές
αθλητικέςεμπειρίες.

ΜετοErasmus+στηΒουλγαρία
οΑ.Σ.Τέτραθλον
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Από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου 
το “Naoussa Street Festival 2” 

 Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Ο Δήμος Νάουσας διοργανώνει για 
δεύτερη συνεχή χρονιά το 2ο Φε-
στιβάλ Τέχνης Δρόμου “Naoussa 

Street Festival 2”, το οποίο θα πραγματοποι-
ηθεί το διάστημα από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου 
2018.

Μετά την περσινή επιτυχημένη πρώτη 
χρονιά διεξαγωγής του φεστιβάλ, ο Δήμος Η-
ρωικής Πόλης Νάουσας εμπλουτίζει τη φετινή 
διοργάνωση με νέες δράσεις και εκδηλώσεις 
για όλες τις ηλικίες.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, θα 
πραγματοποιηθούν υπαίθριες μουσικές συ-
ναυλίες και δράσεις σε κεντρικά σημεία και 
πλατείες της πόλης (Πλατεία Αγίας Παρα-
σκευής και Μεταμορφώσεως, πεζόδρομος 
Σολωμού, Παλιές Εργατικές), ενώ οι εκδη-
λώσεις θα κορυφωθούν στο Δημοτικό Πάρ-
κο της πόλης, με τις συναυλίες “Back to 
SchoolConcert” στις 8 Σεπτεμβρίου με το 
νεανικό συγκρότημα των REC, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο έναρξης της νέ-
ας σχολικής χρονιάς και με τη συναυλία Νίκου 
Πορτοκάλογλου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα και για πρώτη φορά, το διά-
στημα 7-9 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πάρκο 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί το «Naoussa 
street food festival-wine edition», με τη συ-
νεργασία του Soulfood Thessaloniki. Κατα-
ξιωμένοι σεφ του χώρου, αλλά και τοπικοί 
δημιουργοί σε συνεργασία με οινοποιούς της 
πόλης θα παρασκευάζουν επί τόπου διάφορα 
πιάτα για τους επισκέπτες, προβάλλοντας την 
κουλτούρα του σύγχρονου φαγητού δρόμου, 
δημιουργώντας γεύσεις εμπνευσμένες και 
συνδυασμένες με το ξινόμαυρο κρασί Νάου-
σας.

Παράλληλα, πρόκειται να πραγματοποιη-
θούν εικαστικές παρεμβάσεις σε υπαίθρια ση-
μεία της πόλης από την καλλιτεχνική ομάδα 
“Loba Team”, εικαστική έκθεση για Ρολόι της 
Νάουσας και πύργους ρολογιών ελληνικών 
πόλεων, αγώνες beach volley στην αυλή του 
7ου Δημοτικού Σχολείου και εκδηλώσεις για 
παιδιά με την υποστήριξη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Artville.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσε-
ων έχει ως εξής: 

·Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, Πλατεία Αγίας 
Παρασκευής, ώρα 21:00

Μουσική συναυλία με το συγκρότημα των 
Vanilla Swing.

To μουσικό ύφος των Vanilla Swing είναι 
μια μίξη από rock n’ roll, rockabilly του ‘50 και 
swing του 40, εμπλουτισμένα από τον σημε-
ρινό ήχο διατηρώντας ταυτόχρονα την vintage 
αισθητική. Όπως και διασκευές σημερινών 
καλλιτεχνών στο δικός τους ιδιαίτερο ύφος. 
Διασκευάζουν με το δικό τους ιδιαίτερο ύφος 
από Beyonce μέχρι Motorhead, από Moby 
μέχρι Robbie Williams και White Stripes. Το 
συγκρότημα αποτελούν οι Λήδα Αγγελάκη 
(φωνή), Παναγιώτης Παπαπορφυρίου (κιθά-
ρα), Αντρέ Νικάκης (μπάσο), Νίκος Παπαβρα-
νούσης (τύμπανα).

 ·Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, πεζόδρομος 
Σολωμού, ώρα 20:00

Μουσική συναυλία με το συγκρότημα μα-
θητών του 2ου Λυκείου Νάουσας.

Συμμετέχουν: Μαριάμ Σεπιτάνου-Χατζη-
στυλλή Στεφανία-Δέσποινα Μητσιάνη φωνή), 
Δημήτρης Ζιώτας (Κρουστά), Γιάννης Γαλί-
της (Κλαρίνο-ακορντεόν), Φανή Κοτζιάμπαση 
(Σαξόφωνο), Αναστάσης Στοΐδης (Κιθάρα), 
Αλέξανδρος Φειδάντσης (Μπουζούκι-κιθάρα), 
Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης (Μπουζούκι), 
Κωνσταντινος Διαμαντής (Κρουστά).

·Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο 
δημοτικού πάρκου, ώρα 20:00

Μουσικοακροβατική παράσταση με το 
«Cirko Cachivache».

Μια ομάδα μουσικών, ακροβατών και πα-
λιάτσων στήνει μια παράσταση για όλη την 
οικογένεια συνδυάζοντας τη ζωντανή μου-
σική με τα νούμερα του τσίρκο. Το Cirko 
Cachivache είναι η αντιπροσωπευτικότερη 
ομάδα σύγχρονου τσίρκου στην Ελλάδα. Το 
«Νέο τσίρκο» (New Circus, Nouveau Cirque) 
συνδυάζει την παραδοσιακή μορφή του τσίρ-
κου με νέες αισθητικές επιρροές, οι οποίες 

έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον του κοινού. 
Το Cirko Cachivache έχει υιοθετήσει τα σημα-
ντικότερα συστατικά του New Circus: ακροβα-
τικά νούμερα, θεατρική πρόζα, ζογκλέρ, ενα-
έρια ακροβατικά, κωμική αλλά και δραματική 
δράση, ζωντανή μουσική κ.ά.

 ·7-9 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο δημο-
τικού πάρκου, ώρα 17:00

«Naoussa Street Food Festival – Wine 
Edition».

Με τη  συνεργασία  του  Sou l food 
Thessaloniki, καταξιωμένοι σεφ του χώρου, 
αλλά και τοπικοί δημιουργοί παρασκευάζουν 
επί τόπου διάφορα πιάτα, προβάλλοντας την 
κουλτούρα του σύγχρονου φαγητού δρόμου, 
δημιουργώντας γεύσεις εμπνευσμένες και 
συνδυασμένες με το ξινόμαυρο κρασί Νάου-
σας. 

·Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, πλακό-
στρωτο δημοτικού πάρκου, ώρα 21:00

«Naoussa Street Food Festival – Wine 
Edition», live Dj set

Γνωστοί DJ’s με τη συνεργασία του 
Soulfood Thessaloniki,  παρουσιάζουν 
μουσικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 
«Naoussa Street Food Festival – Wine 
Edition». 

·Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο 
δημοτικού πάρκου, ώρα 21:00

«Back to school concert», με τους REC
Οι REC το #1 Urban Pop συγκρότημα 

βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή του. Με την 
Ξένια να έχει επιστρέψει πιο καυτή από ποτέ 
από τον Άγιο Δομήνικο και το Survivor II, το 
συγκρότημα με τα πιο δυνατά Hits κάνει την 
πιο δυνατή του περιοδεία. Με το #thelo να 
έχει γίνει το επίσημο soundtrack του φετινού 
kαλοκαιριού οι REC προσφέρουν μια αξέχα-
στη live clubbing εμπειρία. 

·Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, πλακόστρωτο 
δημοτικού πάρκου, ώρα 21:00

Μουσική συναυλία με τον Νίκο Πορτοκά-
λογλου.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, έχοντας στις α-
ποσκευές του το νέο του δίσκο «Εισιτήριο»  
και την εξαιρετική μπάντα του, τους «Ευγενείς 
Αλήτες», έρχεται στη Νάουσα για ένα δυνατο 
live γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια από 
την προσωπική του δισκογραφία, όμορφες 
μελωδίες και συγκινητικές ερμηνείες συνθέ-
τουν την ατμόσφαιρα των μοναδικών συναυ-
λιών-πάρτυ του Νίκου Πορτοκάλογλου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

·2-9 Σεπτεμβρίου, 7ο Δημοτικό Σχολείο 
Νάουσας

«Naoussa Street Beach Volley v.1»
Καθημερινoί αγώνες Beach Volley με την 

υποστήριξη του τμήματος βόλεϊ του «ΕΓΣ 
Ζαφειράκης» με ελεύθερη συμμετοχή για ό-
λους άνω των 16 ετών, άνδρες και γυναίκες, 
αθλητές και μη. 

·2-9 Σεπτεμβρίου, αίθουσα περιοδικών 
εκθέσεων Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρ. 
Λαναράς» (ΕΡΙΑ), ώρες 18:00-21:00

Εικαστική έκθεση «Το Ρολόι της Νάουσας 
και οι πύργοι ρολογιών των ελληνικών πόλε-
ων».

Στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του 
Πολυχώρου Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» (Ε-
ΡΙΑ), θα παρουσιαστεί έκθεση φωτογραφιών 
και πληροφοριακού υλικού για τους πύργους 
των ρολογιών των πόλεων της Ελλάδας. Ιδι-
αίτερη παρουσίαση θα γίνεται στο Ρολόι της 
Νάουσας, αλλά και στους πύργους της πόλης 
(φουγάρο «ΕΡΙΑ», καμπαναριά Αγίου Γεωργί-
ου και Μεταμορφώσεως).                             

·Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, πλατεία Μετα-
μορφώσεως, ώρα 18:00

Εκδήλωση για παιδιά και ποικίλες δράσεις 
με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
ArtVille. 

·Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, οδός Μακεδο-
νίας (Κάτω Εργατικές), ώρα 18:00

Εκδήλωση για παιδιά και ποικίλες δράσεις 
με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
ArtVille.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό. 

H Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στην έκθεση 
οικοτουρισμού «Birdfair»

 στη Μεγάλη Βρετανία
Τα μοναδικά οικο-

τουριστικά θεματικά 
προϊόντα της Κεντρι-
κής Μακεδονίας πα-
ρουσιάστηκαν στη με-
γαλύτερη παγκόσμια 
έκθεση οικοτουρισμού 
κα ι  παρατήρησης 
πουλιών «Birdfair» 
που πραγματοποιή-
θηκε πριν από μερι-
κές ημέρες στην πόλη 
Oakham της Μεγάλης 
Βρετανίας και όπου η 
Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας ήταν πα-
ρούσα.

Η  έ κθ ε σ η  ο ρ -
ν ι θ οπα ρ α τ ή ρ η σ η ς 
και  ο ικοτουρισμού 
«Birdfair», που έκλει-
σε φέτος 30 χρόνια 
συνεχούς λειτουργί-
ας, πραγματοποιή-
θηκε στην βρετανική 
πόλη Oakham, στο 
Rutland Water Nature 
Reserve, ένα από τα 
σημαντικότερα σημεία 
συνάντησης παρατη-
ρητών πουλιών και 
φυσιολατρών παγκο-
σμίως. Οι 400 περί-
που συμμετέχοντες 
στη φετινή διοργά-
νωση της «Birdfair»  
προέρχονται από όλο 
τον κόσμο και είναι 
κυρίως Εθνικά Πάρκα, 
κυβερνητικοί οργανι-
σμοί, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ειδικά ταξιδιωτικά γρα-
φεία, εκδοτικοί οίκοι σχετικοί με τη φύση, την ορνιθοπανίδα, 
το περιβάλλον, την παρατήρηση πουλιών, εταιρίες οπτικών 
προϊόντων όπως φωτογραφικές μηχανές και τηλεσκόπια, 
καθώς και εταιρίες εξοπλισμού για τους παρατηρητές  
(ρουχισμός, φακοί, σημειωματάρια).

«Βασικός σκοπός της παρουσίας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας στην έκθεση “Birdfair” ήταν η διατή-
ρηση και  προσέλκυση δυνητικών επισκεπτών, κυρίως 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα από την παρουσίαση των 
Εθνικών Πάρκων και των περιοχών παρατήρησης που-
λιών όλων των δραστηριοτήτων που μπορεί να βιώσει ο 
επισκέπτης , καθώς και των  δράσεων για την προστασία 
και φροντίδα του οικοσυστήματος μας και την προώθηση 
ειδικών θεματικών προϊόντων οικοτουρισμού. Είμαστε 
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και των ξενοδόχων της 
περιοχής που συμμετείχαν στην έκθεση, η οποία θεωρείται 

η μεγαλύτερη διοργάνωση οικοτουρισμού και παρατήρη-
σης πουλιών στον κόσμο, η επισκεψιμότητα στην περιοχή 
της λίμνης τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την χρονιά που  
πέρασε ήταν σημαντικά αυξητική.  Η παρουσία και προ-
βολή των μοναδικών, αυθεντικών θεματικών τουριστικών 
προϊόντων της Περιφέρειάς μας σε εξειδικευμένο κοινό 
και η αύξηση των συμμετοχών μας σε ειδικές θεματικές 
εκθέσεις, όπως η “Birdfair” και στο τέλος του μήνα η “Tour 
Natur” στο Ντύσελντορφ της Γερμανίας, στοχεύει στην  ενί-
σχυση και επέκταση του τουριστικού προϊόντος της Κεντρι-
κής Μακεδονίας σε νέες αγορές-στόχους. Άλλωστε βασικός 
πυλώνας του τουριστικού σχεδιασμού μας είναι η διεύρυν-
ση της τουριστικής περιόδου, που μπορεί να επιτευχθεί 
προσελκύοντας επισκέπτες από σημαντικές αγορές, όπως 
το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδικευμένες προτιμήσεις που 
επισκέπτονται νέους προορισμούς κατά τη διάρκεια όλου 
του έτους», σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και 
Πολιτισμού Αλέξανδρος Θάνος.

Σήμερα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας

Συναυλία με τον Στέλιο Ρόκκο
Συνεχίζεται μέχρι Τετάρτη 29/8  στις 13.00 το μεσημέρι η προ-

πώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία με το  ‘’ΣΤΕΛΙΟ 
ΡΟΚΚΟ’’ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  29 Αυγούστου 
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας και ώρα 21.30΄

Την Τετάρτη από τις 13.00 έως 19.00 η προπώληση θα γίνεται 
μόνο από τη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Οι πόρτες του Δημοτικού Αμφιθέατρου θα ανοίξουν στις 20.30
΄Προπώληση 10€, Είσοδος 13€
Σημεία προπώλησης:
‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ’’
Βιβλιοπωλείο ‘’ΚΥΤΤΑΡΟ’’
Καφέ ‘’MOMENTI’’
Καφέ ‘’DESPERADO’’
Καφέ ‘’TROCCADERO’’
Καφέ ‘’MY PLACE’’ Πλατύ
Καφέ ‘’ΜΙΚΡΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ’’ Αγκαθιά
Κατάστημα ‘’ΗΕΜPOIL’’ Βέροια
Κατάστημα ‘’ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ’’ Γιαννιτσά
και ηλεκτρονικά στο www.viva.gr
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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

Για άλλη μία φορά, ο Γιώργος 
Βασιλειάδης σε δήλωσή του 
στους δημοσιογράφους, επιβε-

βαίωσε ότι το VAR θα εφαρμοστεί 
πειραματικά από τον 2ο γύρο της 
Super League, ενώ μέχρι το τέλος 
της σεζόν, θα έχει εγκατασταθεί σε 
όλα τα γήπεδα.

Η αναβολή της εφαρμογής του VAR για το
δεύτερο μισό της σεζόν, είναι αποτέλεσμα της
καθυστέρησηςπου υπήρξε στο να βρεθεί ο α-
νάδοχος του έργου, αφού η έναρξη του διαγω-
νισμού έγινεστις 28 Ιουνίου, ενώη καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης τωναιτήσεων ήταν η 4η
Αυγούστου.

Συνεπώς, μέσαστονΣεπτέμβριο, αναμένεται
να ανοίξουναπό τον υπουργό,ΝίκοΠαππά, οι
προς εξέτασηφάκελοι των ενδιαφερομένων για
τηνανάληψητηςυλοποίησηςτουέργου.

Ωστόσο,προκειμένουτοVARνατεθείσελει-
τουργία, θα πρέπει πρώτα να μεσολαβήσει η
εγκατάστασή τουστα γήπεδα και η εκπαίδευση
τωνδιαιτητών.

ΈπειταλοιπόναπότηBundesliga,τηSerieΑ,
τοκύπελλοΑγγλίας-όπουτοVARεφαρμόστηκε
πειραματικάτηνπερασμένησεζόν–αλλάκαιτην
απόλυτα επιτυχημένη χρήση τουστοΠαγκόσμιο
ΚύπελλοτηςΡωσίας,σειράέχειηSuperLeague,
μετηνελπίδαότιητεχνολογίαυποβοήθησηςτης
διαιτησίας θα συμβάλλει στη διαφάνεια και την
αξιοπιστία του στιγματισμένου ελληνικούποδο-
σφαίρου.

Ούτωςήάλλωςη λειτουργία τουVARστους
ποδοσφαιρικούςαγώνεςσκοπόέχειναβοηθήσει
τους διαιτητές,παρεμβαίνονταςσε αμφίβολες ή
προφανείςλάθοςαποφάσειςπουαφορούνγκολ,
πέναλτι, αποβολές και τιμωρία λάθοςπαίκτη και

όχιναυποβιβάσειτοκύροςτους.
Επιπλέον,οΒίτορΜέλοΠερέιρα-τονοποίοη

FIFAέθεσεεπικεφαλήςτηςΚεντρικήςΕπιτροπής
Διαιτησίας - στηνπροσπάθειά του νασυμβάλει
ενεργάστηβελτίωσητηςαξιοπιστίας τηςελληνι-
κής διαιτησίας, αποφάσισε τηνπαρουσία ξένων
διαιτητώνσε όλα τα ντέρμπι τηςSuper League·
μάλιστα, όλα είναιπρογραμματισμένα ναπραγ-
ματοποιηθούναπότην4ηέωςκαιτη10ηαγωνι-
στική τηςσεζόν.Παράλληλα, θαπροχωρήσεισε
αξιολόγηση τωνΕλλήνωνδιαιτητών - και ιδιαιτέ-
ρως τωνδιεθνών -παρά τις αντιδράσειςσυλλό-
γωνκαιδιαιτητών,μιαςκαιοΠορτογάλοςέχειτην
στήριξηκαιτηνεμπιστοσύνητηςUEFA,ώστενα
φέρεισεπέραςτοέργοπουέχειαναλάβει.

Η τελευταία χρονιά πριν από την αναδιάρ-

θρωση της Super League αναμένεται καθ’ όλα
ενδιαφέρουσα,αφούτοσχέδιοεξυγίανσηςτου
ελληνικού ποδοσφαίρου φαίνεται να έχει μπει
στην τελική ευθεία. Το σφύριγμα ξένων διαι-
τητών στα ντέρμπι, αλλά και η εφαρμογή του
VARέστωκαιπειραματικάσταελληνικάγήπε-
δα,σημαίνει την έναρξημιας νέας εποχήςγια
τοκαταπονημένοελληνικόποδόσφαιρο.

ΠΑΟΚ,ΑΕΚκαιΟλυμπιακόςείναιοιομάδες
πουθαδιεκδικήσουντον τίτλο τουπρωταθλη-
τή της Super League 2018/19, αφού η εβδο-
μάδα των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων έληξε
νικηφόρα και για τις τρεις ελληνικές ομάδες
στονδρόμογια τηνπρόκρισή τουςστουςομί-
λουςτωνδυοκορυφαίωνευρωπαϊκώνδιοργα-
νώσεων.

Super League: VAR πειραματικά
από τον δεύτερο γύρο της σεζόν 2018/19

Φαρμακεία
Τετάρτη 29-8-2018

14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

14:30-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

19:00-21:00 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4 (πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124

21:00-08:00 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ4 (πεζό-
δρομοςαγοράς)23310-73124
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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
24.000ευρώ.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.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

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

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

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

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868
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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 Ιπ-
ποκράτειο, 120 τ.μ., αποτελού-
μενο από τρία υπνοδωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα,μπάνιο&W.C.
Ιδανικόγιαφοιτητές.Τηλ.:6936
585843.

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 την πε-

ριποίηση και φροντίδα ηλικιωμέ-
νων, παιδιών, καθαριότητα σπι-
τιών, γραφείων και σκάλες.Τηλ.:

6996592973.
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
ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος

καθηγητής παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματαΑγγλικών και Ιταλικών.
Τιμέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΒΙΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτε-
ραμαθήματαΒιολογίαςσεμαθη-

τέςΛυκείου.Τηλ.:6972334522.
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.

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙ2.000μέτραμε54δένδρα-ελιές6.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ3.500μέτραμε ελιές,ρεύμα&νερό
11.000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ8.000μέτραμεπομόνα&ρεύμα16.000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8.000μέτραεπάνωστοδρόμο26.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ13.000μέτρα38.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτρα23.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ15.000μέτραμεαχλάδιαπαλμέτα46.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ43.000μέτρα126.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραπροςενοικίαση300€/χρόνο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,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.μ58000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
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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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός

ταβέρναςσταΡιζώματα,σε
καλήκατάσταση.Τηλ.:6943
930145.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβάτι μονό
με το στρώμα. Πληρ. τηλ.:
6973777747.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγρα-
φειου,σαλόνιSATOμπλε,4
καρέκλες,τραπέζι,τραπεζάκι,
τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέ-
ψεων, ντουλάπαμε κλειδα-
ριά (κερασί), ντουλάπα-ρά-

φια (μελί), καναπέδες, όλα
σε άριστη κατάσταση.Τηλ.:
23310 21210, Κιν.: 6978
004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣσοβαρόςχωρίς

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

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευ-
παρουσίαστος και συντα-
ξιούχος Αμερικής, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις με ιδι-

όκτητηκατοικίαεντόςΒέροι-
ας,ενδιαφέρεταιγιασοβαρή
σχέσημεκυρία47-55ετών,
ευπαρουσίαστη σοβαρή,
χωρίς οικογ. υποχρεώσεις.
Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.:6970648520.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνω-
ριμία κυρία από 50 έως 55

ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών
ζητάγνωριμίαμεκυρίααπό
55 έως65 ετώνγιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητάεικυ-
ρίαμεσκοπότογάμο,χωρίςυ-
ποχρεώσεις.Τηλ.:2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Η είσοδος στην κυβέρνηση της διαγραμμένης- με 
απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη- από τη ΝΔ, 
Κατερίνας Παπακώστα, και τα ανοίγματα στην Κε-
ντροαριστερά με την υπουργοποίηση δυο γυναικών 
που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ- της Μαριλίζας 
Ξενογιαννακοπούλου και της Μυρσίνης Ζορμπά- 
δίνουν το στίγμα του κυβερνητικού ανασχηματισμού. 

Στα ενδιαφέροντα στοιχεία συγκαταλέγονται η 
αναβάθμιση του Φώτη Κουβέλη σε υπουργό Ναυ-
τιλίας, καθώς και η αναβάθμιση της διευθύντριας του 
πρωθυπουργικού γραφείου Κατερίνας Νοτοπού-
λου σε υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης.

Δεν έγιναν αλλαγές- όπως άλλωστε αναμενό-
ταν- στα βασικά υπουργεία, όπως το Οικονομικών, 
το Εξωτερικών, το Υγείας, το Παιδείας, το Εργασίας 
και το Άμυνας. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το 
Προστασίας του Πολίτη πλέον είναι υπουργείο, με 
υπουργό την Όλγα Γεροβασίλη.

Εκτός κυβέρνησης έμειναν οι υπουργοί Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, Σταύρος Κοντονής, Ευ-
άγγελος Αποστόλου, Λυδία Κονιόρδου, Γιάννης 
Τσιρώνης και Γιάννης Μπαλάφας.

Συνολικά η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει 51 υ-
πουργούς, αναπληρωτές και υφυπουργούς, εκτός 
από τον Αλέξη Τσίπρα, και 12 γυναίκες.

Τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ανακοίνωσε ο 
υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Κατόπιν των αποφάσεων του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα, η σύνθεση της νέας κυβέρνησης 
είναι η εξής:

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: 
Γιάννης Δραγασάκης 
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Αλέξανδρος Χαρίτσης
Υφυπουργός : Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης: 
Κατερίνα Νοτοπούλου  
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 
Υπουργός : Όλγα Γεροβασίλη 
Υφυπουργός: Κατερίνα Παπακώστα 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης:
Υπουργός: Γιάννης Δραγασάκης 
Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας : 
Στέργιος Πιτσιόρλας 
Υφυπουργός: Στάθης Γιαννακίδης 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Υπουργός: Νίκος Παππάς 
Υφυπουργός: Λευτέρης Κρέτσος 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Πάνος Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: Παναγιώτης Ρήγας 
Υφυπουργός : Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Κώστας Γαβρόγλου 
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας 
και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
Υφυπουργός: Μερόπη Τζούφη
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Έφη Αχτσιόγλου 
Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης:  Θεανώ Φωτίου 
Υφυπουργός Εργασίας: Αναστάσιος  Πετρόπουλος 
Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης: 
Αθανάσιος Ηλιόπουλος 
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νίκος Κοτζιάς 
Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων: Γιώργος Κατρούγκαλος 
Υφυπουργός για θέματα Θρησκευμάτων : 
Μάρκος Μπόλαρης 
Υφυπουργός αρμόδιος για τον Απόδημο
Ελληνισμό: Τερενς – Σπένσερ Κουίκ 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Μιχάλης Καλογήρου 
Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για 
θέματα Διαφθοράς: 
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος 
Υπουργείο Οικονομικών 
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος 
Αναπληρωτής Υπουργός: Γiώργος Χουλιαράκης 
Υφυπουργός: Κατερίνα Παπανάτσιου 
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός : Ανδρέας Ξανθός 
Αναπληρωτής Υπουργός: Παύλος Πολάκης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 

Υπουργείο Πολιτισμού και Α-
θλητισμού 

Υπουργός: Μυρσίνη Ζορμπά 
Υφυπουργός Αθλητισμού: 
Γιώργος Βασιλειάδης 
Υφυπουργός:

 Κωνσταντίνος Στρατής 
Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης 
Αναπληρωτής Υπουργός: 
Σωκράτης Φάμελλος 
Υφυπουργός: Γιώργος Δημαράς 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης 
Υφυπουργός: Νίκος Μαυραγάνης 
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργός: Δημήτρης  Βίτσας 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός: Φώτης Κουβέλης 
Αναπληρωτής Υπουργός :  
Νεκτάριος Σαντορινιός 
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Υπουργός:  Σταύρος Αραχωβίτης 
Υφυπουργός : Βασίλης Κόκκαλης
Υφυπουργός: Ολυμπία Τελιγιορίδου 
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Έλενα Κουντουρά 
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για 
θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη: 
Αλέκος Φλαμπουράρης 
Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τον
 Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου: 
Χριστόφορος Βερναρδάκης 
Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος: 
Δημήτρης Τζανακόπουλος 
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: 
Δημήτρης Λιάκος 
Επίσης: Νέος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρ-

νησης, ορίζεται ο Ακρίτας Καϊδατζής.
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P Δεύτερη φορά παστίτσιο σε 
μια εβδομάδα. Λέτε τελικά πράγματι 
να βγήκαμε από τα μνημόνια;

 
P-Τι θυμάσαι από τα μνημόνια;
-Τα λαδερά!
 
P Ουδέν κακόν αμιγές καλού. 

Αν κάποτε ξαναμπούμε στα μνημόνια, 
μήπως τότε προλάβουμε να τα διαβά-
σουμε.

 
P Ίσως και να τα σκίσουμε!
 
P Γιατί τρία χρόνια τώρα, μόνο 

το καλτσόν μας σκίσαμε.
 
P Να δείτε που αυτή η κλιμα-

τική αλλαγή θα επηρεάσει τη χώρα 
περισσότερο κι από την αλλαγή του 
Ανδρέα.

 
P Σήκω Ανδρέα για να δεις, τα 

«παπιά» της κλιματικής αλλαγής!
 
P Η νέα γενιά μανάδων καταρ-

γεί τη ζακέτα και προτρέπει τα παι-

διά να πάρουν μαζί τους αδιάβροχο.
 
P Οι δε νέοι φάκελοι δεν θα κα-

ταστραφούν. Θα βραχούν.
 
P Πάντως τότε και τώρα ο 

Μπιρσίμ διαμορφώνει κλίμα.
 
P Προσοχή μόνο στο τέλος της 

δεύτερης τετραετίας μην προκύψει έ-
ρωτας και ροζ σκάνδαλο.

 
P Θα είναι η αρχή του νέου 

τέλους.
 
P Άσε που θα χρειαστεί καμιά 

καινούρια ξανθή να κλείσει ως γυναίκα 
πριν καν αντιληφθεί τη δύναμή της.

 
P Ο έρωτας είναι τυφλός. Αλ-

λά θαρρώ και ξανθός.
 
P Τελικά ο Ανδρέας ήταν αυτός 

που πέτυχε το κομμουνιστικό τσιτάτο: 
πέντε κόμματα, δύο πολιτικές.

 P Έκτοτε οι πολιτικές παρα-
μένουν δύο, ανεξαρτήτως αριθμού 
κομμάτων.

 
P Τα κοστούμια και οι καρέκλες 

αλλάζουν…
 
P Ο αείμνηστος δεν πέτυχε 

τον κομμουνισμό που ονειρευόταν, 
ωστόσο κατάφερε να τον ξεχωρίσει 
από τους υπόλοιπους.

 P Και:

  Μια γυναίκα πηγαίνει στον ψυχί-
ατρο.

–Γιατρέ μου είμαι δυστυχισμένη και 
δεν ξέρω τι να κάνω! Ο άντρας μου 
νομίζει πως είναι ψυγείο…

– Νομίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό 
και θα του περάσει σύντομα, λέει ο 
γιατρός.

Η γυναίκα απαντάει :
– Ναι, αλλά μέχρι τότε τι θα κάνω; 

Κοιμάται με το στόμα ανοιχτό και με 
ενοχλεί το φωτάκι!

Κ.Π.

Αυτό είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα μετά τον ανασχηματισμό
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