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Ασφάλεια στα νοσοκομεία
  Πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό ασφαλώς 
ο άγριος ξυλοδαρμός γιατρού μέσα στο νοσοκομείο 
Νάουσας από συνοδό ασθενή και σε ώρα υπηρεσίας 
(συνέβη πριν από περίπου 10 μέρες), με αποτέλεσμα 
ένα σπασμένο πόδι και αρκετούς μώλωπες. Σύμφωνα 
με την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων, 
ο αλλοδαπός δράστης, τακτικός πελάτης του 
νοσοκομείου, έφερε για εξέταση μέλη της οικογένειάς 
του και ενώ εξυπηρετήθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα, 
άφησε σπίτι την οικογένειά του και επέστρεψε στο 
νοσοκομείο μετά από αρκετή ώρα, προκειμένου να 
βιαιοπραγήσει εναντίον του γιατρού.
  Πολλές φορές μιλάμε για τα προβλήματα των 
νοσοκομείων μας, αλλά γι’ αυτό το αντικείμενο ποτέ. 
Την ασφάλεια δηλαδή των εργαζομένων και των 
ασθενών, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδρύματα με 24 
ώρες ανοικτές τις πόρτες για τον καθένα. Και όλους 
εκτεθειμένους κι απροστάτευτους σε εκδηλώσεις βίας, 
φραστικής ή σωματικής.
  Εκ των ων ουκ άνευ λοιπόν η μέριμνα της Πολιτείας 
για την εξασφάλιση 24ωρη φύλαξης των νοσοκομείων 
με security. Και είναι βέβαιο ότι το κόστος της 
δαπάνης θα είναι απείρως μικρότερο από το κόστος 
νοσηλείας των θυμάτων σε ετήσια βάση.

2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΕ.Ι.Η.Ε.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
KIN.6974030002
FAX2331502481
www.laosnews.gr
news@laosnews.gr
laosveroia@gmail.com

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2017
Μήνας:12
Εβδομάδα:53

ΑνατολήΉλιου:07.40

ΔύσηΉλιου:17.14

363-02

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Των υπό του Ηρώδου

αναιρεθέντων 14.000 νηπίων

Τέσσερα...βρετανικάκρασιά
τηςπεριοχήςμας

Όχιέναούτεδύοαλλά16ελληνικάκρασιάεπέλεξανοιδη-
μοσιογράφοιτηςηλεκτρονικήςέκδοσηςτηςβρετανικήςεφημε-
ρίδαςIndependent.ΌπωςόλαδείχνουντοπρόσφατοΕλληνι-
κόΦεστιβάλΚρασιούστοΛονδίνοέχειβοηθήσειναφωτίσουν
τις μεγάλεςποικιλίες σταφυλιώνπου βρίσκονται σ’ αυτό το
τμήματηςΜεσογείου,κάνονταςσαφέςπωςτοελληνικόκρασί
αξίζεινατηνπροσοχήτωνοινόφιλων.Ανάμεσαστα16κρασιά
πουεπέλεξανοιδημοσιογράφοιτουIndependentκαιτέσσερα
δικά μας: το ξινόμαυροΘυμιόπουλου, το ξινόμαυροΜαρκο-
βίτη,τοBoutariLegacy1879καιηΡάμνιστατουΚυρ-Γιάννη.

Καινα’τανμόνοαυτά!

ΤρίανέαασθενοφόρααπότονΤΑΡ
στοΕΚΑΒΗμαθίας

Και κάποια καλά νέαμάθαμε για
το ΕΚΑΒΗμαθίας το οποίο θα αυ-
ξήσει τοναριθμό τωνασθενοφόρων
του, κατά τρία επιπλέον! Η δωρεά
προέρχεται από τον ΤΑΡ, τον δια-
δραστικόαγωγόφυσικούαερίουπου
διασχίζεικαιτηνΕλλάδακαιήδηβρί-
σκεται στηνπεριοχή τηςΜακεδονί-
ας-Θράκης για εργασίες.Μέσαστις
πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτή-
ρατηςΕταιρίας,είναικαιηπροσφο-
ρά τριών ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ
στηΒέροια.

Προφανώς, θα ανακοινωθεί και
επίσημα εντός των ημερών. Το ε-
ρώτημα όμωςπουπαραμένει, είναι
τοπώς και τοπότε θα μπορέσουν
να επανδρωθούν με διασώστες τα
ασθενοφόρα, για να μπορέσουν να
είναι χρήσιμαστην τοπική κοινωνία
καιστηνπεριοχήγενικότερα…

Κι εδώ, δεν υπάρχει ιδιωτική
πρωτοβουλία,αλλά…κράτος!

Αγριογούρουνα
στο μάτι

του κυκλώνα
Αναγκαία κρίθηκεσε αρκετές

περιοχές της χώρας η αύξηση
κάρπωσης του αγριόχοιρου,
προκειμένουναπεριοριστούντα
προβλήματα που προκαλεί σε
οικονομικές εκμεταλλεύσεις ο υ-
ψηλός πληθυσμός του είδους.
Γιατηντρέχουσακυνηγετικήπε-
ρίοδο οι κυνηγοί τωνπεριοχών
αυτών(ηΗμαθίαδενείναιεντός
της σχετικής απόφασης του υ-
πουργείουΠεριβάλλοντος)θαμπορούνκατάτιςεξόδουςτουςναθηρεύουνέως10αγριόχοιρους,αντίγια6πουίσχυε
μέχριτηνπροηγούμενηεπιτρεπόμενηημέραθήραςτουείδους.

l Με ευχές ξεκίνησε ησυνεδρί-
αση:

«Ονέοςχρόνοςαφήνειπίσωπολ-
λά λάθη του παρελθόντος, ώστε να
συνεχίσει ανοδική η πορεία του δή-
μου» είπε ο δήμαρχοςΝίκοςΚουτσο-
γιάννης.

«Αςελπίσουμεναείμαστεπιοφω-
τισμένοιόλοιμας»είπεμετησειράτου
οτέωςδήμαρχοςΤάσοςΚαραμπατζός.
l Αυστηρή τήρηση τουνέουκα-

νονισμού καθαριότητας ζήτησανστην
αρχή της συνεδρίασης οι κ.κ. Ρίζος
καιΚαρτσιούνης, αναφορικά με μετα-
κίνησηκάδωνπουπαρατηρείταιπολύ
τακτικά. «Κάποιοι κινούνται δικαστικά
για ναφύγουν οι κάδοι μπροστάαπό
τοσπίτιτους»τόνισεοκ.Καρτσιούνης.

«Όποιος θέλει ας κινηθεί νομικά.
Εμείς τηρούμε τη νομοθεσία. Σε σχέση με τον κανονι-
σμό, υποστηρίζουμε την ενημέρωση των δημοτών.Αν
αποτύχουμε,θααναγκαστούμεναπροβούμεσεποινές»
απάντησεοαντιδήμαρχοςΔώρηςΚαρανάτσιος.
l Για τη δημοπράτηση τωνπαιδικών χαρών τον

ερχόμενοΦεβρουάριοστις κοινότητες έκανε λόγοοδή-
μαρχος.
l Μηδενικά τέλη τηςΔΕΥΑΝψηφίστηκαν για το

2018,μετονΓιώργοΚαρτσιούνητηςΛΑΣναμειοψηφεί:
«Εύχομαικάποτεναείναιδωρεάν,μέσωσυνεχώνμειώ-
σεων.Οιβασικέςανάγκεςείναιεκτόςπολιτικήςτιμολόγη-
σης»τόνισεοκ.Καρτσιούνης.
l Κυκλοφοριακέςρυθμίσειςγιατηνερχόμενηαπο-

κριάψήφισετοδημοτικόσυμβούλιο«Μετηνεπισήμανση
τηςκραυγαλέαςέλλειψηςδημοτικήςαστυνομίας»σχολία-
σεοκ.Καραμπατζός.

Σαρώνουν
ταακτινίδια!
Συνεχίσθηκαν με κανονικούς

ρυθμούς την εβδομάδαπου πέ-
ρασε, οι εξαγωγές ακτινιδίων, με
τιμές υψηλότερες των αντίστοι-
χωνπερσινών.Μέχρι σήμερα οι
εξαγωγές ακτινιδίων ειδικάπρος
Ιταλία ανέρχονται σε 27.768 τό-
νους, έναντι8.673πουήτανπέρ-
σι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΔιεύθυνσηςΤεκμηρίωσης καιΣτα-
τιστικήςτουυπουργείουΑγροτικής
Ανάπτυξης,οισυνολικέςεξαγωγές
ακτινιδίων για την εβδομάδα16 -
22Δεκεμβρίου είναι76.359 τόνοι,
έναντι 54.386 τόνων τηναντίστοι-
χηπερίοδοπέρυσι!

Παραλειπόμενα από τη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας



Με γεμάτο ταμείο θα βρει η καινούργια χρονιά το Δήμο Βέροιας, o oποίος σε δύσκολους οικονομι-
κά καιρούς, έχει καταφέρει να ακουμπήσει, για το 2018 σε ένα καλό μαξιλάρι!

Βέβαια, τα λεφτά που κάθονται και αυγατίζουν δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και σίγουρα, εν μέσω 
κρίσης, ενώ τα προβλήματα και η καθημερινότητα απαιτούν χρήματα για να λυθούν. Από την άλλη, 
όπως  μαθαίνουμε υπάρχουν κάποια σχέδια και προτάσεις για αγορές ακινήτων που θα εξυπηρε-
τήσουν – ως αποθήκες ή οικόπεδα – τις ανάγκες του Δήμου. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προοπτικές 
σίγουρα όμως η όποια επένδυση οφείλει να πιάσει τόπο για να μείνουν οφέλη στο Δήμο και κάποια 
επιπλέον περιουσιακά στοιχεία προς μελλοντική αξιοποίηση.

 Από τη νέα χρονιά προφανώς θα γίνουν πιο συγκεκριμένες αυτές οι «επενδυτικές σκέψεις».
Έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Χθες συνεδρίασε εκτάκτως και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, με σημαντικότερο ίσως 
θέμα, την επίτευξη επιδότησης του Δήμου ο οποίος ενέταξε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα την πλη-
ρωμή αναδρομικών για τους έξι σχολικούς φύλακες που τα διεκδίκησαν , τα δικαιώθηκαν και περιμέ-
νουν να πληρωθούν, το πιθανότερο μέσα στον Ιανουάριο, για διαδικαστικούς λόγους.

Πρόκειται για τους φύλακες του Εσπερινού, του Ειδικού σχολείου, του 6ου Γυμνασίου ,του 1ου Δημοτικού του 2ου Δημοτικού και των 6ου και 13ου Δη-
μοτικών σχολείων.

Κατά τ’ άλλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή.
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Μήνυμα για το νέο έτος  
Αγαπητοί συνδημότες, 
Με την ευκαιρία της έλευσης 

του νέου χρόνου, στέλνω σε ό-
λους σας τις πιο θερμές μου ευ-
χές για προσωπική και οικογενει-
ακή ευτυχία.

Ελπίζω το 2018 να είναι μια 
καλύτερη χρονιά από εκείνη που 
αφήνουμε πίσω μας, με περισσό-
τερη αγάπη, ειρήνη και ευημερία 
για όλο τον κόσμο. Ναείναι ένα 
έτος ελπίδας, δημιουργίας και ε-
θνικής ανάτασης για την πατρίδα 
μας. 

Για την πόλη μας, τη Βέροια, εύχομαι το νέο έτος να είναι 
δημιουργικό και παραγωγικό. Είμαι σίγουρος ότι με τη στήρι-
ξη και τη συνεργασία όλων μας θα πετύχουμε την πραγματο-
ποίηση των συλλογικών μας στόχων ως τοπική κοινωνία.

Προσωπικά σας διαβεβαιώνω ότι ως Δημοτική  Α ρ χ ή  θ α 
συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώ-
στε το όραμα για μια πιο φιλική και ανθρώπινη πόλη για κάθε 
δημότη να καταστεί πραγματικότητα. 

Εύχομαι από καρδιάς Καλή Χρονιά, υγεία, ευημερία και 
πρόοδο. 

Ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

«Έφυγε» ο δικός μας 
Βύρωνας Καμπάς

Ανήμερα τα Χριστούγεννα αναχώρησε για το αιώνιο ταξίδι 
του ο Νικηφόρος-Βύρωνας Καμπάς σε ηλικία 70 ετών, ενώ 
η κηδεία του έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, όπου συγγενείς, 
φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρέτησαν. Ο Βύρωνας Καμπάς 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά έζησε και μεγάλωσε στην 
αγαπημένη του Γουμένισσα. Σπούδασε οικονομικά στο Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας και υπηρέτησε ως αξιωματικός του 
ελληνικού στρατού στο Οικονομικό Σώμα, περνώντας ως διοι-
κητής του οικονομικού και από το άλλοτε Β’ Σώμα στη Βέροια, 
ενώ αποστρατεύτηκε με το βαθμό του αντιστρατήγου. Από τα φοιτητικά του χρόνια είχε 
έντονο μέσα του το δημοσιογραφικό και το λογοτεχνικό «μικρόβιο» και πολλά κείμενά του 
δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ εξέδωσε βιβλία με ποιητικές συλλογές,  
διηγήματα και μυθιστορήματα. Για το πλούσιο λογοτεχνικό του έργο βραβεύτηκε πολλές φο-
ρές, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της Ένωσης λογοτεχνών Β. Ελλάδος. Εκτός από την μα-
κρόχρονη και στενή φιλία που τον συνέδεε με τον σύμβουλο έκδοσης του ΛΑΟΥ, είχαμε την 
τύχη να συνεργαστούμε με τον Βύρωνα, για περίπου δύο χρόνια, όταν ήταν υπεύθυνος για 
την έκδοση του «Λαού της Κυριακής», στην οποία είχε προσδώσει ένα λογοτεχνικό ύφος. 
Το πηγαίο χιούμορ, οι ατάκες και τα ανέκδοτά του τον έκαναν αγαπητό σε όλους τους συ-
νεργάτες.  Στη γυναίκα του Ελένη(Νίτσα) και στα παιδιά του Μαρία και Θανάση, εκφράζουμε 
τα πιο θερμά συλληπητήρια και κρατούμε ζωντανή τη μνήμη του δημοσιεύοντας κάποιους 
στίχους του που μας είχε εξομολογηθεί ότι τον εκφράζουν απόλυτα.

Με την υπομονή νίκησα τον πόνο,
με το όνειρο γνώρισα την ελπίδα,
με την αγάπη εξαφάνισα το μίσος,
με την κατανόηση έμαθα το θαύμα της συγχώρεσης.
Μέσα από τη γνώση της αμφιβολίας
θεμελίωσα τη σιγουριά της πίστης.

Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. 
της ΑΝΗΜΑ που αναμένεται να 

συγκροτηθεί σε Σώμα τη νέα χρονιά
-Θορυβημένος ο Δήμος Βέροιας 

για την εκλογή ενός μόνο εκπροσώπου
Η εκλογή νέου Δ.Σ. στην Αναπτυξιακή Η-

μαθίας ήταν το θέμα της Γενικής Συνέλευσης 
της ΑΝΗΜΑ, την περασμένη Τετάρτη. Εκλέ-
χθηκαν οι: Θεόφιλος Τεληγιαννίδης και Νί-
κη Καρατζιούλα (περιφερειακοί σύμβουλοι), 
Στέλιος Δάγκας (αντιδήμαρχος Νάουσας) και 
Μαρία Καραγιαννίδου (επιμελητήριο). Ο Κώ-
στας Καλαϊτζίδης ορίστηκε ως εκπρόσωπος 
της Περιφέρειας, ο Στέλιος Ασλάνογλου ως 
εκπρόσωπος του Δήμου Βέροιας, ο Στέφα-
νος Δριστάς από τον Δήμο Αλεξάνδρειας και 
ο Νίκος Κουτσογιάννης, δημοτικός σύμβου-
λος Νάουσας.

Ωστόσο, από την πλευρά του Δήμου Βέ-
ροιας υπήρξε μία δυσαρέσκεια λόγω της μη 
εκλογής των δύο εκπροσώπων που προ-
τάθηκαν (Στ. Διαμάντης, Δημ. Ταχματζίδης) 
καθότι στο προηγούμενο Δ.Σ. της ΑΝΗΜΑ ο Δήμος Βέροιας, ως μεγαλομέτοχος, είχε εκπροσωπηθεί με τρία μέλη (Στ. 
Ασλάνογλου, Α. Λαζαρίδης, Β. Λυκοστράτης). Στην προχθεσινή συνεδρίαση εκλέχθηκε μόνο ένας, ο αντιδήμαρχος 
οικονομικών Στέλιος Ασλάνογλου.

Η εκλογή του προέδρου θα γίνει μέσα στη νέα χρονιά.

Δρόμος υψηλής επικινδυνότητας η οδός 
Αφροδίτης, προς τα «Γιοτζαλίκια»

Σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων σημει-
ώθηκε χθες το μεσημέρι, γύρω στις 4, στην 
αρχή της οδού Αφροδίτης στα Παπάκια(μπρο-
στά στην παλιά ταβέρνα Κωσταλάρ). Ευτυ-
χώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε 
τραυματισμός, αλλά μόνο υλικές ζημιές στα 
οχήματα. Άμεσα κατέφθασε περιπολικό της 
τροχαίας για να καταγράψει το συμβάν και να 
διευκολύνει την κίνηση στον δρόμο, αφού μέ-
χρι να μετακινηθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα 
από το σημείο, είχαν μπλοκάρει την κυκλο-
φορία στην οδό Αφροδίτης. Η αναφορά μας 
ωστόσο στο συμβάν γίνεται για να τονίσουμε 
την υψηλή επικινδυνότητα του συγκεκριμένου 
σημείου. Ανέκαθεν ήταν σημείο που γίνονταν 
ατυχήματα, αλλά με την λειτουργία του σχολι-
κού συγκροτήματος στα «Γιοτζαλίκια» και την 
διέλευση εκατοντάδων μαθητών καθημερινά 
από το συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να αποτε-
λέσει θέμα SOS για τον Δήμο και την Τροχαία. 
Η μικρή διαπλάτυνση που επιτεύχθηκε μετά 
την κατεδάφιση του παλιού Κωσταλάρ, αφενός δεν έχει ολοκληρωθεί, αφετέρου ακυρώνεται όταν στο σημείο που άνοιξε 
λίγο ο δρόμος σταθμεύουν αυτοκίνητα. Πρέπει άμεσα να επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιοι φορείς, πριν συμβεί κάτι 
χειρότερο. 

Το νέο έτος 2018
«Μπερεκέτια» στο ταμείο του Δήμου 

Βέροιας και σκέψεις για αγορές 
ακινήτων που πρέπει να πιάσουν τόπο!



Από το ΔΗΠΕΘΕ στις 6 και 7 Ιανουαρίου
«Γκόλφω Project» 

από την Ομάδα 
«Ονειροπόλοι» στη Στέγη

Η Ομάδα «Ονειροπόλοι» του Τμήματος  Θε-
ατρικής   Υποδομής   του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Βέροιας  
παρουσιάζει  την  παράσταση  «Γκόλφω Project»  
του Σπυρίδωνος Π. Περεσιάδη σε σκηνοθεσία 
Πέτρου Μαλιάρα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 6 και 
την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 στις 8.00μ.μ. 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών με 
ελεύθερη είσοδο. 

Σημείωμα Σκηνοθέτη
Στο κατώφλι του 2018 οι Ονειροπόλοι αποφά-

σισαν – και δίνω έμφαση στο αποφάσισαν- πως 
η παράσταση τους «Γκόλφω Project» έπρεπε να 
ξαναπαιχτεί στο κοινό της Βέροιας. Δική τους η α-
πόφαση – απαίτηση – που κοιτώντας με στα μά-
τια έγινε σπίθα αγωνίας για την συγκατάθεση. Και 
αυτή ήταν, ήδη, δεδομένη. Δική τους παράσταση, 
γιατί εγώ προσπάθησα , ένα χρόνο σχεδόν πριν, 
να τους συστήσω ένα κείμενο παραδοσιακό και 
ίσως γι’ αυτούς παλιακό, κι αυτοί το πήραν στις 
πλάτες τους και το κάνανε κτήμα τους, βάλανε 
τον έμμετρο λόγο στο στόμα τους και τον κάνανε 
δικό τους, πήραν στην καρδιά τους το συναίσθη-
μα και το έζησαν. Νέα μέλη στην ομάδα, που 
γίνανε παλιά μέσα σε λεπτά, μιας ομάδας σαν 
γροθιά που  σφίγγεται μπροστά στην ανηφόρα 
της επανάληψης. Μιας ανηφόρας δύσκολης, με 
καινούρια στοιχεία που ανακαλύπτονται από τους ίδιους και από μένα, με πρόβες εξαντλητικές που θα γο-
νάτιζαν και επαγγελματία, με πάθος τέτοιο, που έκανε ακόμα και δύο από τα μέλη της που αναγκάστηκαν να 
ξενιτευτούν να επιστρέψουν για να ζήσουν ξανά την ίδια θέρμη. Η ιστορία ίδια, το σκηνικό στην ίδια φιλοσο-
φία αλλά εμπλουτισμένο, η μουσική και η ματιά σταθερές, αλλά η παράσταση άλλη. Καινούρια. Φρέσκια και 
ώριμη. Σαν αυτά τα παιδιά, που τόσο με συγκινούν να τα βλέπω να γίνονται γίγαντες επάνω στη σκηνή. Τα 
ευχαριστώ για όλα. 

Συντελεστές Παράστασης
Κείμενο:  Σπυρίδων Π. Περεσιάδης
Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Χριστίνα Αβραμίδου 
Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Καροτσέρης , Πέτρος Μαλιάρας                                                         
Ακούγονται οι μουσικές τωνVIC (Band) - Villagers of Ioannina City
Γραφιστική Επιμέλεια/Φωτογραφία: Τάσος Θώμογλου
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης 
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: Κατερίνα 

Γρηγοριάδου
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):Βατμανί-

δου Ειρήνη, Γιομπλιάκης Ερμής, Γκαμεζανταρσβίλι 
Άννα, Δασκάλου Χρύσα, Ζαφείρης Νικόλαος, Θεο-
δοσίου Άννα, Θεοδωρίδης Βασίλης,  Καλλιαρίδου 
Όλγα, Κεφάλα Μαρία, Κετίκογλου Ελπίδα, Κρεμλί-
δου Τατιάνα, Κωφίδου Αργυρώ, Κωφίδης Ιωάν-
νης, Λεκός Παναγιώτης,Λεονταράκης Γεώργιος, 
Μπούσουλας Χάρης, Παπαδόπουλος Πολύταρχος, 
Παπαλάμπρου Λυδία, Σαράντη Δήμητρα,Τριαντα-
φυλλίδου Μαρία, Σέφερ  Γεώργιος
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ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ  
(ΜΕΤΑΓΛ. Ελληνικά )
Κάθε μέρα 17.00
Σκηνοθεσία: ΚΑΡΛΟΣ ΣΑΛΝΤΑΝΑ
Σενάριο: ΜΟΥΝΡΟ ΛΙΦ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, Α-
ΝΤΡΙΑ ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΟΝΑΚΗ

THE BACHELOR 2
Κάθε μέρα 19.15 και 21.30 
Τόνι Σφήνος, Γιώργος Μαυρίδης, Βασιλική 

Τρουφάκου, Δημήτρης Τζουμάκης, Δημήτρης 
Πιατάς, Άννα Κουρή, Λευτέρης Ζαμπετάκης και 
Νίνο Ξυπολιτάς πρωταγωνιστούν στον γάμο 
(αν γίνει) της χρονιάς!

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θα-
νάσης Βισκαδουράκης,  Νίκος Βουρλιώτης, 
Μελέτης Ηλίας, Βασιλική Τρουφάκου,  Τόνι Σφή-
νος, Δημήτρης Τζουμάκης,  Δημήτρης Πιατάς, 
Άννα Κουρή, Γιώργος Μαυρίδης, Λευτέρης Ζα-
μπετάκης και Νίνο Ξυπολιτάς.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα & Κώστας Βαζάκος
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος
STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
Κάθε μέρα σε απλή 2D προβολή: 19.00  

Σκηνοθεσία: ΡΑΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ Σενάριο: ΡΑ-
ΪΑΝ ΤΖΟΝΣΟΝ Ηθοποιοί: ΟΣΚΑΡ ΙΣΑΑΚ, ΛΟΡΑ 
ΝΤΕΡΝ, ΑΝΤΙ ΣΕΡΚΙΣ, ΜΠΕΝΙΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, 
ΝΤΟΜΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, ΚΑΡΙ ΦΙ-
ΣΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙ-
ΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΟΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛΣ, ΤΖΟΝ ΜΠΟΓΙ-
ΕΚΑ, ΓΚΟΥΕΝΤΕΛΙΝ ΚΡΙΣΤΙ, ΚΕΛΙ ΜΑΡΙ ΤΡΑΝ

 
ΤΖΑΜΑΪΚΑ  Κάθε μέρα  21.45
O Σπύρος Παπαδόπουλος και ο Φάνης Μου-

ρατίδης συναντιούνται για πρώτη φορά στη 
μεγάλη οθόνη για να μας μεταφέρουν σε ταξί-
δια μακρινά ως τη «Τζαμάικα», στην ομώνυμη 
ταινία του Ανδρέα Μορφονιού («Ευτυχισμένοι 
Μαζί»).

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
παρακάτω:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο "ΣΤΑΡ"      28/12/17 - 3/1/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Τα αστέρια του 
8ου Νηπιαγωγείου 

Nάουσας, κάνουν τις 
ευχές τους πράξη!

«Κάθε αστέρι, μια ευχή…»  ήταν το θέμα της 
Χριστουγεννιάτικης γιορτής του 8ου Νηπιαγωγείου 
Νάουσας και οι μικροί μαθητές έδωσαν το μήνυμα 
της αγάπης, της ενσυναίσθησης, της φροντίδας. Με 
πρωτοβουλία του διδακτικού προσωπικού & των μα-
θητών/μαθητριών και σε συνεργασία με τον σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων, τα παιδιά φρόντισαν ώστε οι 
φετινές ευχές τους να γίνουν άμεσα πράξη. Συγκέ-
ντρωσαν μια ποικιλία τροφίμων και τα πρόσφεραν 
στο Συσσίτιο της Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως 
στην πόλη μας, με την ευχή: «Κάθε μέρα να είναι σα 
μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για όλους τους ανθρώ-
πους».

Επίσκεψη Ρομποτικής 
ομάδας στον Βιολογικό 

Καθαρισμό Βέροιας
Μία από τις έξι 

ομάδες Ρομποτι-
κής της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης Βέροιας, στα 
πλαίσια του προ-
γράμματος STEAM 
yourself with FLL 
επισκέφτηκε τις ε-
γκαταστάσεις του 
Βιολογικού Καθα-
ρισμού του Δήμου 
Βέροιας για σχετική 
ενημέρωση συνο-
δευόμενη από τους 
εκπαιδευτές του 
προγράμματος κ.κ. 
Ευάγγελο Ντάμτσιο 
και Ελευθέριο Κα-
ρανάσιο.

Τα παιδιά ηλικίας 9-16 
ετών προετοιμάζονται για 
την πρώτη τους εμπειρία 
(FIRST LEGO League) στο 
χώρο της Ρομποτικής. Το 
FLL είναι ένας πανελλήνι-
ος διαγωνισμός που για τη 
σχολική χρονιά 2017-2018 
τελεί υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλό-
πουλου και το φετινό θέμα 
είναι αφιερωμένο στην «Υ-
ΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ».

Το πρόγραμμα που 
πραγματοποιείται από τη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέ-
ροιας με τη στήριξη της 
Αμερικάνικης Πρεσβείας 
στην Αθήνα στόχο έχει να 
εμπνεύσει τα παιδικά να 
προσεγγίσουν έννοιες της 
Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Τεχνών και των Μαθηματικών με έναν παιγνιώδη 
τρόπο, βασιζόμενοι στην κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ.

Ο διαγωνισμός είναι παγκόσμιος και διοργανώνεται φέτος από 80 χώρες. Το πρόγραμμα θα 
ολοκληρωθεί τον προσεχή Φεβρουάριο ενώ ο τελικός διαγωνισμός, για την Ελλάδα, θα διεξαχθεί το 
Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο υπεύθυνος του Βιολογικού Καθαρισμού κ. Γ. Μπίσμπας «ξε-
νάγησε» τους νεαρούς ερευνητές αρχίζοντας απλό το ROOM CONTROL και τους ηλεκτρονικούς 
πίνακες της επεξεργασίας των λυμάτων. Η ξενάγηση συνεχίστηκε στους «Κοχλίες του Αρχιμήδη», 
τις δεξαμενές καθαριότητας, καθίζησης και τους βιολογικούς αντιδραστήρες.

Οι ¨νεαροί και μελλοντικοί επιστήμονες» είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν την αποτελεσμα-
τικότητα των εγκαταστάσεων αλλά και την απόδοση καθαρού πλέον του νερού στην άρδευση της 
περιοχής.

Μάκης Δημητράκης



Την αναδοχή ποσού 2,3 εκατ. ευρώ αποφάσισε 
να αναλάβει κατά πλειοψηφία (μειοψήφισε ο κ. Βα-
σιλείου) ο δήμος Νάουσας από την εκκαθάριση της 
ΕΤΑ Α.Ε. στον Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με την από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου το βράδυ της Τετάρ-
της. Τα στοιχεία των ισολογισμών της εταιρείας από 
το 2015 και μετά κατάθεσε στο σώμα ο εκκαθαριστής 
κ. Τσιαμούλος, σημειώνοντας ότι μετά τη μεταφορά 
των εργαζομένων στον δήμο η αναδοχή των χρεών 
είναι η συνθήκη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης και 
διάσωσης της δημοτικής περιουσίας στο άλσος του 
Αγίου Νικολάου.

Ως μια θετική μέρα για τον δήμο Νάουσας, επειδή 
μετά το τέλος της εκκαθάρισης της ΕΤΑ Α.Ε. διανοί-
γονται προοπτικές ουσίας μέσα από αυτή την προ-
σπάθεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο δήμαρχος Νίκος 
Κουτσογιάννης. «Αφήνουμε πίσω μας το κακό μας 
παρελθόν και ανοίγουμε προοπτικές για τον τόπο» 
σημείωσε κλείνοντας το θέμα ο κ. Κουτσογιάννης.

Ο δήμαρχος νωρίτερα μίλησε για συλλογική προ-
σπάθεια, στη βάση αποφάσεων του δημοτικού συμ-
βουλίου και με τη συμβολή των βουλευτών. Όλοι 
έχουμε μερίδιο ευθύνης αλλά και μερίδιο στη θετική 
κατάληξη στο τέλος της ημέρας.

 Ν. Κουτσογιάννης: Δεν έβγαινε η επιχείρηση
Απαντώντας σε ερωτήσεις ο δήμαρχος ως εκ-

καθαριστής επίσης της επιχείρησης τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι η ενέργεια που συνέβαλε στην αδυναμία 
λειτουργίας της επιχείρησης ήταν η επίσχεση. Δεν 
ευνοούσε το κλίμα, δεν έβγαινε η επιχείρηση, με μι-
σθολογικό κόστος 65%, συσσωρευμένες ζημίες 1,1 
εκατ., τρέχουσες υποχρεώσεις 700.000 ευρώ και τα-
μείο 10.000 ευρώ όταν αναλάβαμε. Με ισολογισμούς 
αρνητικούς από το 2010. Δεν λύσαμε το 2014 για να 
εξασφαλίσουμε τη δημοτική περιουσία. Με διαμόρ-
φωση θεσμικού πλαισίου για τους εργαζόμενους και 
τη μεταφορά τους στον δήμο. Κάναμε μια διάφανη 
εκκαθάριση σε χρόνο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδο-
μένα, σε σύγκριση με εκείνες που εκκρεμούν από 
το 2012 για ΤΑΒ και ΚΕΠΑΠ. Μια εκκαθάριση που 
έχει σεβαστεί πλήρως τις αποφάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου, χωρίς καμία παρέκκλιση. Τα χρέη είναι 
συγκεκριμένα, το μισθολογικό κόστος των εργαζομέ-
νων, πολύ χαμηλά κρατήσαμε τις υποχρεώσεις προς 
τρίτους και τη ΔΟΥ, ωστόσο είναι μη διαχειρίσιμο το 
κόστος της μισθοδοσίας, πολύ υψηλό για τα δεδομέ-
να της επιχείρησης.

 T. Kαραμπατζός: Αφήσαμε 675.000, 
έγιναν 1,6 εκατ. ευρώ

Στην τοποθέτησή του ο κ. Καραμπατζός τόνισε 
μεταξύ άλλων τα εξής: Μάθημα αυτοδιοίκησης και 
πολιτικής κουλτούρας μάς έκανε ο δήμαρχος. Το 
μαύρο άσπρο να εμφανίσουμε. Μας μάλωσε γιατί 
κρατήσαμε την ΕΤΑ ζωντανή; Πλήρης αδράνεια επί 
των ημερών του. Καμία προσπάθεια δεν έγινε από 
τη διοίκηση, γι’ αυτό οι εργαζόμενοι έκαναν επίσχεση. 
Διόγκωση των χρεών υπάρχει. 2.356.000 εκατ. ευρώ 

σήμερα, από τα 675.000 που εμείς αφήσαμε. Για 
το 1,6 εκατ. ευρώ δεν θα μιλήσει κανείς; Στηρίζουμε 
τη συνέχεια του δήμου, θέλουμε να κλείνουμε τα 
θέματα. Καθυστερήσατε, γι’ αυτό διογκώθηκαν τα 
χρέη. Χρειάζεστε συμμαχίες και βοήθειες. Εμείς θα 
συνδράμουμε. Άδικο να κατάσχονται λογαριασμοί 
συναδέλφων. Ιστορική η απόφαση, αλλά κλείνει μια 
επιχείρηση.

Δ. Ρίζος. Δυσάρεστη ιστορία γράφουμε στη Νά-
ουσα. Βάζουμε την ταφόπλακα σ’ αυτά που ήταν 
πρωτοποριακά για τη Νάουσα με τις δημοτικές επι-
χειρήσεις. Προμετωπίδα μας είχαμε τη διάσωση των 
επιχειρήσεων εμείς ως Κοινωνία Πολιτών. Εγώ ανα-
λαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, κανείς άλλος 
δεν το κάνει εδώ μέσα. Η κακή διαχείριση της πρώην 
διοίκησης έγινε βαρίδιο στη σημερινή, αλλά αμέσως 
το πέταξε κλείνοντας την επιχείρηση χωρίς απόφαση 
δημοτικού συμβουλίου. Και οι δύο διοικήσεις δεν 
πιστεύετε στις δυνάμεις του τόπου, λάθος λογική που 
έφτασαν στο αδιέξοδο. Λυπάμαι που ανήκω σ’ αυτό 
το συμβούλιο που κλείνω τις επιχειρήσεις. Ό,τι μου 
αναλογεί, οι πολίτες μου να μου το χρεώσουν.

Γ. Βασιλείου: Αναγνωρίζω την προσπάθεια που 
κάνατε με τον δήμο Έδεσσας. Αν δεν ψηφιζόταν η 
διάταξη από την κυβέρνηση θα την είχαμε ακόμη σε 
αδράνεια; Ο δήμος Έδεσσας έκλεισε την υπόθεση 
από τον περασμένο Μάρτιο χωρίς να ακουστεί κου-
βέντα. Εσείς είχατε βάλει βέτο να πάρετε 300.000 
ευρώ από τον Σκουρλέτη. Δεν ψηφίζω ισολογισμούς 
και ανάληψη χρεών.

Δ. Δημησκής: Χαριστική βολή στην επιχείρηση 
με την επίσχεση. Μονομερής απόφαση η αδράνεια 
της επιχείρησης. Λόγω καθυστέρησης, ίσως αιτιολο-
γημένης, παραιτήθηκα από εκκαθαριστής. Κάποια 
πράγματα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα και να 
είχαμε ένα μειωμένο κόστος. Εκ των ων ουκ άνευ η 
αναδοχή των χρεών.

 Δήμαρχος: Θετική μέρα
Ν. Κουτσογιάννης: Κι εγώ έχω μερίδιο ευθύνης 

στην κατάσταση, αλλά βοήθησα να φτάσει η κατά-
σταση σ’ αυτό το αποτέλεσμα. Με δεδομένες τις συν-
θήκες της μάχης είμαι ικανοποιημένος από τη διάσω-
ση της περιουσίας και τη μεταφορά των εργαζομένων 
στον δήμο. Ανόμοια πράγματα συγκρίνει ο κ. Ρίζος. 
Από το 2010 οι καθυστερήσεις στη μισθοδοσία. Μας 
καθυστέρησε και η προετοιμασία στέρεων αποφάσε-
ων από την αποκεντρωμένη διοίκηση, όταν υπήρχαν 
ακόμη και προσλήψεις χωρίς αναγγελία πρόσληψης. 
Πώς θα μεταφέρονταν αλλιώς; Ούτε ένας! Άπειρες 
ώρες, απόφαση μεταφοράς σε χρόνο dt χάριν της 
άρτιας αυτής δουλειάς των υπηρεσιών και της αντι-
δημάρχου. Η συνέχεια στο λάθος δεν είναι η ενδε-
δειγμένη λύση. Εσείς κ. Καραμπατζέ δεν το κάνατε. 
Είναι μια θετική μέρα γιατί διανοίγονται προοπτικές 
ουσίας μέσα από αυτή την προσπάθεια. Αφήνουμε 
πίσω μας το κακό μας παρελθόν και ανοίγουμε προ-
οπτικές για τον τόπο.

 Να αναγνωριστεί η συνεισφορά του 
Δημήτρη Μάντσιου

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στον 
τέως αντιπρόεδρο της διοίκησης της ΕΤΑ 
Δημήτρη Μάντσιο. «Ανέλαβε μαζί μου το 
μεγάλο βάρος, ωστόσο πλήρωσε με πολύ 
μεγαλύτερο κόστος. Επωμίστηκε δυσανά-
λογα την επίλυση, όλοι μας εδώ μέσα κάτι 
του χρωστάμε. Τον ευχαριστώ για την ιώ-
βεια υπομονή του» τόνισε μεταξύ άλλων, 
ζητώντας την αναγνώριση της συνεισφοράς 
του.

Ο δήμαρχος ζήτησε τέλος την άρση της 
προσημείωσης του ακινήτου από τους ερ-
γαζόμενους, καθώς και να αποσυρθούν 
από τις αγωγές. «Εμείς θα προβούμε σε 
διακανονισμό των οφειλομένων. Είναι ώρα 
της ευθύνης και γι’ αυτούς. Πρέπει να είναι 
συμπαραστάτες στην προσπάθεια του δή-
μου» υπογράμμισε.

 Η περιγραφή του εκκαθαριστή
Για πρώτο βήμα τη μεταφορά των εργα-

ζομένων στον δήμο και δεύτερο την ανα-
δοχή των χρεών μίλησε ο εκκαθαριστής κ. 
Τσιαμούλος. Σύμφωνα με αυτόν, ο κύκλος 
εργασιών από 1 εκατ. το 2014 έπεσε στις 
300.000 το 2015 λόγω αδράνειας της επι-
χείρησης. Το 2014 ήταν η τρίτη συνεχόμενη 

ζημιογόνα χρήση, άρα έπρεπε να οδηγηθεί σε υπο-
χρεωτική λύση σύμφωνα με τον νόμο. 600.000 ευρώ 
τον χρόνο είναι οι μισθοί και 1,8 εκατ. η ζημιά το 
2015, λόγω τακτοποίησης της πραγματικής εικόνας 
της επιχείρησης (πάγια, επισφαλείς και παλαιότερες 
απαιτήσεις ομάδων κ.ά.), με μηδενικό δείκτη ρευστό-
τητας.

Το 2016 ήταν μεγάλος ο προβληματισμός για την 
απεμπλοκή από συσσωρευμένα προβλήματα και 
με την επίσχεση εργασίας, ωστόσο η ψήφιση της 
τροπολογίας στο τέλος του 2016 έδωσε στίγμα στον 
δήμο. Εκκρεμεί η πιθανότητα φορολογικού ελέγχου, 
που δεν έγινε από το 2010 και μετά.

«Παραδίδουμε ισολογισμούς απαλλαγμένους από 
λάθη κι ανακρίβειες, που απεικονίζουν την πραγμα-
τική εικόνα της επιχείρησης» τόνισε κλείνοντας ο κ. 
Τσιαμούλος, απονέμοντας εύσημα στους 13 εργαζό-
μενους που δεν έκαναν επίσχεση και φρόντισαν να 
διατηρηθούν όλα όσα υπάρχουν όπως ήταν και πριν 
στο ξενοδοχείο.

Δεν «πέρασε» η εκκαθάριση της ΤΑΒ 
Στην παραπομπή του θέματος της εκκαθάρισης 

της ΤΑΒ στον οικονομικό εισαγγελέα επέμεινε μεταξύ 
των άλλων (σε συνδυασμό με τον διαχειριστικό έλεγ-
χο για την περίοδο μέχρι το 2013 και την ανάληψη 
των χρεών από τον δήμο) ο δήμαρχος Νίκος Κου-
τσογιάννης, στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Η πρότα-
ση του δημάρχου στηρίχτηκε στις έκνομες ενέργειες 
που περιγράφονται στην έκθεση εκκαθάρισης, οι 
οποίες δεν απαντήθηκαν ούτε στη συνεδρίαση της 
Τετάρτης, όπως είπε. Στην ψηφοφορία η πρόταση 
ισοψήφησε (11-11) με αυτή του κ. Δημησκή, ο οποίος 
πρότεινε να αναζητηθούν οι νομικές και πολιτικές 
ευθύνες στις δύο διοικήσεις γνωμοδότηση για το 
αν υπήρχε δόλος ή αμέλεια στην καθυστέρηση της 
εκκαθάρισης, σε συνδυασμό με τον διαχειριστικό 
έλεγχο στον κ. Τσιαμούλο. «Μετά από αυτό να πάει 
το θέμα στον εισαγγελέα, κι όποιος φταίει μέσα. Στον 
τάκο! Αυτές είναι νοικοκυρεμένες δουλειές, όλα τα 
άλλα λαϊκισμός», τόνισε ο κ. Δημησκής.

Νέες διαρροές είχε η παράταξη της πλειοψηφίας, 
αφού την πρόταση του δημάρχου ψήφισαν οι σύμ-
βουλοί του (πλην Μάμαλη, Τορορή και Αραμπατζή), 
καθώς και ο κ. Καρτσιούνης. Μάλιστα ο κ. Μάμαλης 
δεν ψήφισε ούτε την πρόταση Δημησκή, 
ενώ επιφυλάχθηκε για τη περαιτέρω στάση 
του λέγοντας ότι από την εκκαθάριση προ-
κύπτουν και αστικές ευθύνες στους δημοτι-
κούς συμβούλους.

Την πρόταση Δημησκή ψήφισαν η παρά-
ταξη Καραμπατζού και η Κοινωνια Πολιτών, 
καθώς και οι κ.κ. Αραμπατζή. Τορορή και 
Τζουβάρας. Απείχε της ψηφοφορίας ο κ. 
Λακηνάνος.

 Δήμαρχος: Υποχρέωσή μας 
ο εισαγγελέας

«Δεν νομιμοποιούμαι να βγάλω από-
φαση για το ποιος έφταιξε. Πιστεύω ότι κα-
νείς δεν προέβη σε ενέργειες προσωπικού 
πλουτισμού, αλλά δεν μπορώ να κλείσω 
τα μάτια σε όσα διαβάζω στην εκκαθάριση. 
Κρίσιμος και ο διαχειριστικός έλεγχος για 
την περίοδο πριν το 2013, αλλά υποχρέωσή 
μας ο εισαγγελέας για τα στοιχεία περί μη 
νόμιμων πράξεων που περιγράφονται στον 
φάκελο της εκκαθάρισης. Μια πρόταση που 
μπορεί να είναι λυτρωτική για όλους» τόνισε 
ο δήμαρχος.

«Οι μάσκες έπεσαν» σχολίασε αμέσως 
μετά ο κ. Καραμπατζός και συνέχισε: «Με 
πονηριά έφερε τελευταίο θέμα της ΤΑΒ ο 
δήμαρχος, εμείς δεν θα μπούμε στον κατή-
φορο. Την απάντηση την πήρες στην προ-

ηγούμενη ψηφοφορία που δεν πέρασε το θέμα. Μετά 
ο Καραμπατζός φταίει που πάει στον εισαγγελέα. Δεν 
σε ενδιαφέρουν ούτε οι άνθρωποι που διοίκησαν 
ούτε τίποτα. Γιορτινές μέρες τώρα, αντί να τα κλείσεις 
όλα να τελειώνουν κάνεις αυτή την πρόταση. Είσαι 
ανεκδιήγητος. Ναι, διαχειριστικός έλεγχος να γίνει για 
όλη την περίοδο. Σέρνετε ανθρώπους για 4-5 χρόνια. 
Να αναλάβει το διαχειριστικό σκέλος ο κ. Τσιαμούλος 
και σήμερα να αποφασίσουμε για ΔΟΥ και ΙΚΑ. Δεν 
θα σας βγει να πάτε στις εκλογές με ελεύθερο πεδίο» 
τόνισε ο τέως δήμαρχος.

Νωρίτερα, στην αδυναμία σύνταξης ισολογισμού 
λήξης επέμεινε ο εκκαθαριστής της ΤΑΒ, ζητώντας 
εκ νέου την ψήφιση του ισολογισμού με επιφύλαξη, 
αφού δεν βοηθήθηκε, όπως είπε, από τον εξωτε-
ρικό λογιστή της πρώην επιχείρησης στον οποίο 
απευθύνθηκε, που μίλησε για έλλειψη παραστατικών. 
«Δεν μπορώ να βεβαιώσω υπόλοιπα από τη στιγμή 
που δεν ξέρω από πού προέρχονται» τόνισε ο κ. 
Βλαχόπουλος. «Δεν ζητήσατε κάποια στοιχεία από 
εμάς» σημείωσαν αργότερα οι δύο πρώην πρόεδροι 
της επιχείρησης Αντώνης Μπορδάνος και Χρήστος 
Παππάς, κάνοντας λόγο για λανθασμένες εντυπώ-
σεις.

«Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του δημάρ-
χου στις υπερβάσεις της διοίκησης για τη διάσωση 
της ΕΤΑ. Την ίδια κοινή λογική και αντικειμενικότητα 
περιμένω και στο θέμα της ΤΑΒ», είπε ο κ. Παππάς, 
αναφερόμενος σε σειρά έργων που έγιναν από όλες 
τις διοικήσεις με σοβαρές υποδομές και τη συναίνεση 
και την ανοχή όλων (γήπεδο, άδεια, πίστες, νομιμο-
ποίηση εγκαταστάσεων κ.ά.). «Πώς θα κάναμε αύριο 
διαγωνισμό για το ξενοδοχείο χωρίς τη δική μας 
εργασία; Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα χρήματα 
που μπήκαν από το παρελθόν. Αλλιώς δεν θα υπήρ-
χε χιονοδρομικό. Ο δήμος θα έχει έσοδα χάριν όλων 
αυτών, ας αναγνωριστεί λοιπόν το έργο μας. Ναι, 
έγιναν διοικητικές παραλείψεις, κι όσοι τις έκαναν ας 
κριθούν, αλλά θέλουμε να περπατάμε με το κεφάλι 
ψηλά στην πόλη. Βλέπω έλλειψη συναίνεσης που 
δεν υπήρχε παλιά» τόνισε.

 Σε έναν χρόνο ο διαχειριστικός έλεγχος
Δύσκολο και χρονοβόρο χαρακτήρισε τον δια-

χειριστικό έλεγχο μέχρι το 2013  ο κ. Τσιαμούλος. 
«Σε έναν χρόνο από τώρα θα τελειώσει και είναι 
αμφίβολο το τι θα προκύψει» τόνισε. Ο κ. Τσιαμούλος 
επίσης σημείωσε ότι δεν μπορεί να αναλάβει ο ίδιος 
την εκκαθάριση για την περίοδο μετά το 2013, για 
δεοντολογικούς λόγους.

Λίαν επιεικώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την εικό-
να του ισολογισμού ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μάμα-
λης, που δεν συμμετείχε στην προηγούμενη συνεδρί-
αση για το ίδιο θέμα. «Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει 
στην επιχείρηση. Έπρεπε να ενημερωθεί η αρμόδια 
φορολογική αρχή» τόνισε μεταξύ άλλων.
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Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει τα χρέη του ξενοδοχείου «Βέρμιο» ύψους 2,3 εκατ.ευρώ
Ν. Κουτσογιάννης: “Αφήνουμε πίσω το κακό παρελθόν”

T. Kαραμπατζός: Αφήσαμε 675.000, έγιναν 1,6 εκατ. ευρώ
Σε τελικό στάδιο η εκκαθάριση της ΕΤΑ, δεν πέρασε όμως η εκκαθάριση της ΤΑΒ



Ο Σεβασμιώτατος:
  Την Παρασκευή 29 Δεκεμ-

βρίου στις 8:30 μ.μ. στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροί-
ας θα τελέσει Θεία Λειτουργία 
και θα ομιλήσει στους νέους.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμ-
βρίου το πρωί στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Αγίων Απο-
στόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας θα τελέσει την Θεία 
Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου 
του Αδελφοθέου και εν συνε-
χεία θα δεχθεί τα κάλαντα στο 
Μητροπολιτικό Μέγαρο.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμ-
βρίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον εσπερινό επί τη 
εορτή του Αγίου Βασιλείου του 
Μεγάλου και θα κόψει την βα-
σιλόπιτα στον Ιερό Ναό Αγίων 
Νεομαρτύρων Χαλάστρας.

  Την Κυριακή 31 Δεκεμ-
βρίου στις 11:30 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον εσπερινό επί τη αλλαγή του έτους και θα κόψει την βασιλόπιτα στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

  Την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας και εν συνεχεία θα τελέσει Δοξολογία επί του νέου έτους του 2018.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ του 
Σάρωφ στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου όπου και θα κόψει την βασιλόπιτα του Γραφείου 
Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως.

  Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου στις 5:00 μ.μ. θα παραστεί στη Σύναξη Μοναχών και Μο-
ναζουσών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Θα 
ομιλήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος.

  Την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου το πρωί θα ομιλήσει στην Σύναξη ιεροπαίδων και αναγνω-
στών στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην Βέροια.

  Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

  Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρι-
κό Εσπερινό των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας όπου θα ομιλή-
σει ο Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής. 

  Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει τον Μέγα Αγιασμό.

Την ίδια ημέρα θα αγιάσει τα ύδατα: 
Στις 11:30 π.μ. Βέροια. 
Στις 12:30 μ.μ. Νάουσα (άλσος Αγίου Νικολάου)
Στις 1:00 μ.μ. στο κολυμβητήριο της Νάουσας
Στις 3:30 μ.μ. στο φράγμα του Αλιάκμονος
Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 

Σκήτης 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.           

Εκ της Δ/νσεως 
 του Γηροκομείου

 Βέροιας
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Ποια Ιατρεία και τμήματα 
λειτουργούν 

σε πρωινό ωράριο με 
ραντεβού στο ΠΕΔΥ Βέροιας

Στην Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Βέροιας (πρώην ΕΟ-
ΠΥΥ- πρώην ΙΚΑ)  λειτουργούν τα παρακάτω Ιατρεία 
και  τμήματα σε πρωινό ωράριο με ραντεβού:1. Γυναι-
κολογικό Ιατρείο 2. Γενικής Ιατρικής      3. Καρδιολο-
γικό Ιατρείο 4. Οδοντιατρικό Ιατρείο   5. Ορθοπεδικό  
Ιατρείο 6.Παθολογικό  Ιατρείο 7.Χειρουργικό  Ιατρείο 
8.Ψυχιατρικό Ιατρείο   9. ΩΡΛ Ιατρείο 10.Ακτινολογικό 
Εργαστήριο(υπερηχογραφήματα-μαστογραφίες- ακτι-
νογραφίες) 11.Μικροβιολογικό Εργαστήριο 12.Τμήμα 
Εμβολίων με Παιδίατρο (Τετάρτη  & Παρασκευή ) 
13.Τμήμα Ενεσοθεραπείας 14.Τμήμα προετοιμασίας 
γονεϊκότητας και θηλασμού  Μαθήματα  Ψυχοπροφυ-
λακτικής Τμήμα Μητρικού θηλασμού- Επισκέψεις κατ΄ 
οίκον 15.Φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον 16. Κοινωνική 
Λειτουργός

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 
2331062985 ΚΑΙ 2331062198 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
2331022332 – 2331024661- 2331021863

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Μ.Υ.
 ΠΕΔΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ανακοινώνεται,ότι λειτουργεί κάθε πρωί το Γραφείο στο Γηροκομείο Βέροιας 
τηλ. 23310 24891 και συχνά το Γραφείο του Αδελφάτου στο Υπόγειο Δημοτικής 
Αγοράς. Για πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Μούρτζιο τηλ. 6979 221678, 23310 
72525.Για οικονομική ενίσχυση επίσης υπάρχουν Λογαριασμοί στην ALPHA 
BANK. 1. Αδελφάτο Γηροκομείο  Βέροιας Αρ. Λογ.: 8 30 00 20 01 00 00 70 , 

ΙΒΑΝ: GR 80 01 40 83 00 83 00 02 00 10 00 0 70
2. Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας Αρ. Λογ.:8 2 9 00 20 01 00 00 24 , 
IBAN:  GR 78 0140 82 90 82 90 02 00 10 00 024

Θεία Λειτουργία στην 
Παλαιά Μητρόπολη

Την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας και θα τελέσει την αρχαιοπρεπή Θεία 
λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Την ίδια ημέρα, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 
11.30 το βράδυ, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βέροιας θα τελεστεί  η ακολουθία της υποδοχής 
του Νέου Έτους, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, ο οποίος θα ευλογήσει 
και θα μοιράσει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Είναι 
μια λατρευτική ευκαιρία για την υποδοχή της νέας χρο-
νιάς εν προσευχή μέσα στην Εκκλησία.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 31 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Μητρόπολης Βέ-
ροιας  40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΜΑΡΑ

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

Η σύζυγος
Ο αδελφός-Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στο cafe Beluga

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Δε-

κεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό 
Κοίμησης της Θεοτόκου Παλα-
τίτσια  40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

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

Η σύζυγος
Τα τέκνα-Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια - Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 

Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Βέροιας  
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς και θείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ 
ΛΟΥΚΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα
Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται, 
μπορούν να τα  
π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν 
για το Γηροκο-
με ίο  Βέρο ιας 
στο υπόγειο της  
Δημοτικής Αγο-
ράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 
13.00.    Το Δ.Σ. 
Αδελφάτου Γηρο-
κομείου Βέροιας    
Tηλ.επικ. 6980 
683443.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη



Ξεσήκωσαν το κέντρο της Βέροιας χθες το πρωί οι χορευτές του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Βέροιας με τα παραδοσιακά Ρουγκάτσια, τα νταούλια και τα όργανα. Το 
μπουλούκι μαζί με   μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου γύρισαν όλη την πόλη, πήραν την 

ευχή του Μητροπολίτη και έκαναν μια μεγάλη στάση με χορό και 
κεράσματα στην πλατεία Δημαρχείου, δίνοντας και παίρνοντας ευ-
χές από το δήμαρχο και από όλο τον κόσμο που ήταν κοντά τους 
για να χαρεί το έθιμο του δωδεκαημέρου.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο OYΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του 
Αλεξάνδρου και της Ρεβέκκας, 
το γένος Κωνσταντινίδη, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΜΠΟΤΖΙΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
του Πλάτωνα και της Κυριακής, 

το γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Θεσ/νίκη, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στην Μονή Βλατά-
δων στη Θεσ/νίκη.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο MOYΡΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του 
Γεωργίου και της Στεφανίας, το γέ-
νος Περνικόνε, που γεννήθηκε στη 
Μπολόνια Ιταλίας και κατοικεί στο 
Διαβατό Ημαθίας και η ΚΟΥΤΟΒΑ 
ΑΓΟΡΙΤΣΑ του Νικολάου και της 

Παρασκευής, το γένος Κολέτσα, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Αλλαγή Ημερομηνίας για 
τη Λαϊκή της Αλεξάνδρειας 

λόγω Θεοφανείων 

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εσόδων 
της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αλεξάνδρειας Ημαθίας ανακοινώνεται ότι λόγω του εορτασμού των 
Θεοφανίων  και προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών μετατίθεται 
η ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότη-
τας  Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας , από το Σάββατο  
06/01/2018, που είναι ημέρα εορτασμού των Θεοφανίων την  Πα-
ρασκευή 05/01/2018. 

Πρωτοχρονιάτικη 
εκδήλωση 

του Δήμου Νάουσας
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργανώνει τον καθιερω-

μένο εορτασμό της Πρωτοχρονιάς και την κοπή της βασιλόπιτας, 
την Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στη Λέσχη Α-
ξιωματικών Νάουσας. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση. Η είσοδος 
είναι ανοικτή προς όλους τους δημότες. 

Στους δρόμους της Βέροιας 
βγήκαν χθες τα Ρουγκάτσια 

του Λυκείου Ελληνίδων



Α. Την Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017, επισκέφτηκε μετά 
από πρόσκληση, τα γραφεία της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου 
της Βέροιας, ο Πρόεδρος της ΠγτΠ. Εκεί, σε μία σύντομη 
αλλά μεστή συνάντηση με τα παιδιά-μικρούς αθλητές, είχε 
την ευκαιρία να αναλύσει το έργο της Πρωτοβουλίας, ώστε 
αυτά να κατανοήσουν  το βαθύτερο νόημα της πράξης αλ-
ληλεγγύης στην οποία επιδόθηκαν μετά από παρότρυνση 
των διοικούντων και του προπονητή τους. Τα παιδιά ρώτη-
σαν και έμαθαν πολλά για την αξία της προσφοράς στον 
συνάνθρωπο και ιδίως σε συνομήλικα παιδιά σε ανάγκη. 
Στο τέλος, παρέδωσαν μία μεγάλη ποσότητα  δικών τους 
παιχνιδιών και βιβλίων, που αποχωρίστηκαν, για χάρη των 
μικρών τους φίλων. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες 
στον Πρόεδρο κ. Κώστα Γιοβανόπουλο, τον προπονητή κ. 
Σάκη Σίμπο και στους μικρούς αθλητές, για τα αισθήματα 
αλληλεγγύης και αγάπης που επέδειξαν.

Β. Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 επισκέφθηκε το 
Σπίτι της Βεργίνας ο Στρατηγός-Διοικητής της 1ης Μεραρ-
χίας Πεζικού Υποστράτηγος Βύνιος. Ο Στρατηγός , αφού 
πρόσφερε τα χριστουγεννιάτικα δώρα του στα παιδιά, ενη-
μερώθηκε από τους διοικούντες και τα στελέχη του Σπιτιού 
για το επιτελούμενο έργο και δήλωσε την προθυμία του 
να είναι αρωγός του. Το ίδιο απόγευμα, όλα τα παιδιά της 
Πρωτοβουλίας διασκέδασαν στη Λέσχη των Αξιωματικών, 
στην παιδική γιορτή που οργανώθηκε για την Πρωτοχρονιά. 
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Στρατηγό και 
στους επιτελείς του για την επίσκεψη και τη φιλοξενία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
ευχαριστεί επίσης θερμά:

1.Ανώνυμους φίλους από το Αιγίνιο, για την επίσκεψη 
στο Σπίτι της Βεργίνας, κατά τη διάρκεια της οποίας παρα-
σκεύασαν μαζί με τα παιδιά γλυκά και χριστουγεννιάτικες λι-
χουδιές, έπαιξαν και τραγούδησαν μαζί τους και πρόσφεραν 
τρόφιμα και παιχνίδια. Ήταν μία αξέχαστη επίσκεψη!

2.Ανώνυμο φίλο για τη δωρεά ποσού 500€.
3.Την Φαρμακοποιό κ. Κατερίνα Νεδέλκου για τη δωρεά 

σημαντικού χρηματικού ποσού, στη μνήμη του αγαπημένου 
της βαφτισιμιού.

4.Τον κ. Γρηγόρη Τριγκώνη για τη δωρεά ποσού 180€ 
στη μνήμη της μητέρας του Φούλας Τριγκώνη.

5.Την κυρία Ελένη Ζυγανιτίδου και το «Μικρό Σπίτι στο 
λιβάδι» για τη δωρεά ποσού 150€.

6.Την οικογένεια Γρηγορίου Εφραιμίδη για τη δωρεά 
ποσού 100€ στη μνήμη της εξαδέλφης Σοφίας Μπακαμτζό-
γλου.

7.Το Γυμνάσιο Καλής Πέλλας για την προσφορά τροφί-
μων, αναλώσιμων, ενδυμάτων και παιχνιδιών.

8.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτι-
κού Σχολείου  Βεροίας, τον Πρόεδρό του κ. Δημήτρη Βέρρο 
και ειδικά τους μικρούς μαθητές για τα ημερολόγια που χά-
ρισαν στα παιδιά μας.

9.Την κυρία Δόμνα Τρανίδου, για τα χριστουγεννιάτικα 
δώρα που χάρισε στα παιδιά.

10. Την καλή μας φίλη Χαρίκλεια Καυκάλα, τον σύζυγό 
της Νίκο και τα παιδιά τους Νίκο και Αντώνη, που  πιστοί 
στο χριστουγεννιάτικο ραντεβού τους, χάρισαν σε όλα τα 
παιδιά ρούχα και παπούτσια.

11.Τις κυρίες Κωνσταντία και Ιουλία Μπουλασίκη για τη 
δωρεά μίας ζυγαριάς.

12.Το Φροντιστήριο αγγλικών της κ. Αναστασίας Κιαπκί-
δου, για την οργάνωση χριστουγεννιάτικης δραστηριότητας, 
για τα παιδιά του ΚΗΦ, την Τετάρτη 20/12.

13.Την κυρία Ευτέρπη Γεγιτζίδου, για τη δωρεά ποσού 
70€ στη μνήμη του συζύγου της.

14.Το Φροντιστήριο αγγλικών της Κυριακής και της Νι-

κολέττας Εσπερίδου, για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικης 
δραστηριότητας την Πέμπτη 21/12.

15.Τον κύριο Αντώνη Λαχανόπουλο για την δωρεά ενός 
παιδικού ποδήλατου.

16.Τον κύριο Βασίλειο Γιατρά, για την προσφορά κρεάτων.
17. Τον κρεοπώλη κ.Κώστα Παγάνη, για την προσφορά κιμά.
18.Το Super Market Τερτιβανίδη για την προσφορά τρο-

φίμων.
19.Τον Σύλλογο Γονεών και Κηδεμόνων του 16ου Δημο-

τικού Σχολείου Βεροίας για την προσφορά γλυκών.
20.Ανώνυμες φίλες, για τη δωρεά ποσού 15€.
21.Ανώνυμο φίλο, για την προσφορά γλυκών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠγτΠ κατέθεσαν 

στο ταμείο του Συλλόγου χρηματικό ποσό στη μνήμη του 
Βασίλη Ιατρόπουλου. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια στην αγαπημένη του σύζυγο και εκλεκτή μας εθελό-
ντρια Βιβή Ιατροπούλου και σε όλη του την οικογένεια.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βέροια 22  Δεκεμβρίου 2017
 Αριθμ. Πρωτ. :523719(4770)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 (αριθ.πρωτ. 460657(4097)/22-12-2017)  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ που 
έχει  έδρα τη Βέροια, ύστερα από την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 Απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ.33/2006 ΠΥΣ (φεκ 280/Τ.Α΄), την αριθ.247/18-9-2017 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να προσλάβει με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, τρία (3) άτο-
μα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, που εδρεύει στην Βέροια του νομού Ημαθίας 
και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

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

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

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

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

Εορταστικό Πρόγραμμα  2017 -2018 :
Παρασκευή: 29.12.2017 09:00-14:00  17:00 – 21:00
Σάββατο 30.12.2017     09:00- 16:00 
Κυριακή 31.01.2017     11.00-17.00
Δευτέρα 01.01.2018     ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΡΙΤΗ  02.01.2018       ΚΛΕΙΣΤΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Πρόσκληση
στον Ετήσιο Χορό

Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής σας προσκαλεί στον 
Ετήσιο Χορό της που θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 5 Ιανουαρίου 2018, στις 8:30 μ.μ. στο Κτήμα 
Γκαντίδη ( Άγιος Γεώργιος Βέροιας ).

Θα παρουσιαστούν τα τμήματα του συλλόγου! 
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν :
Νικολαΐδης Στάθης - Τραγούδι
Ιωαννίδης Γιώργος -Τραγούδι 
Ατματζίδης Γιώργος - Λύρα 
Ζώης Κώστας - Νταούλι 
Φουντουκίδης Δημήτρης - Πλήκτρα 
Επίσης συμμετέχουν και τα δικά μας παιδιά :
Ζουντουρίδης Αλέξανδρος - Τραγούδι 
Λαζαρίδης Μπάμπης - Λύρα 
Ορδουλίδης Γιώργος -Νταούλι  
Τιμή Εισόδου 15 ευρώ πλήρες μενού 
( θα υπάρχει και νηστίσιμη μερίδα )και απεριόριστο 

ποτό. Περισσότερες πληροφορίες :6985636960 
Με τιμή
Το Δ.Σ.

Eυχαριστήριο της “Πρωτοβουλίας για το Παιδί”



Με απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργου 
Σταθάκη, αναθεωρείται το 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολό-
γιο (ΚΟΤ), προσφέροντας 
πλέον εκπτώσεις έως και 
70% στους πολίτες με εξαι-
ρετικά χαμηλά εισοδήματα. 
Πρόκειται για μία ακόμα 
παρέμβαση καταπολέμη-
σης της ενεργειακής φτώ-
χειας, που στοχεύει πρωτί-
στως στους πλέον ευάλω-
τους συμπολίτες μας.

Συγκεκριμένα καθιε-
ρώνονται δύο κατηγορίες 
ΚΟΤ:

Στην πρώτη κατηγορία 
υπάγονται όσοι πληρούν 
τα κριτήρια λήψης Κοινω-
νικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή 
του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ / MWh και απαλλαγή από 
χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο 
του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.

Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα 
με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την 
περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ / MWh, με 
αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί 
του 35%.

Προκειμένου να βελτιωθεί η στόχευση του συστήματος και να εξοικονο-
μηθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων ελαφρύνσεων προς 
τους πλέον ευάλωτους, αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις κα-
ταχρηστικής υπαγωγής στο ΚΟΤ:

Αλλάζουμε τα κριτήρια υπαγωγής, ώστε να μην λαμ-
βάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα αλλά η συνολικότερη 
περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού. Αποκλείονται, έτσι, 
περιπτώσεις, όπως βίλες εκατοντάδων τετραγωνικών σε 

«ακριβές» περιοχές, οι ιδιοκτή-
τες των οποίων διαθέτουν υ-
περπολυτελή αυτοκίνητα και ει-
σόδημα από καταθέσεις εξωτε-
ρικού αλλά εμφανίζουν χαμηλό 
εισόδημα και είναι ενταγμένοι 
στο κοινωνικό τιμολόγιο.

Λαμβάνουμε υπόψη εισοδή-
ματα και περιουσία όλων των 
ατόμων που κατοικούν στο νοι-
κοκυριό και που φιλοξενούνται 
από τον κύριο δικαιούχο. Απο-
κλείονται, έτσι, περιπτώσεις 
όπου δικαιούχος δηλώνεται 
ο ενήλικας με το χαμηλότερο 
εισόδημα (π.χ. συνταξιούχος) 
ενώ στο ίδιο σπίτι μένουν και 
άλλοι ενήλικες με υψηλότερα 
εισοδήματα.

Οι πολύτεκνοι εισάγονται 
στο ΚΟΤ με τα αντίστοιχα κρι-

τήρια (μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο το τιμολόγιο πολυτέκνων της ΔΕΗ, όπου 
δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια). Αποκλείονται, έτσι, περιπτώσεις 
ιδιαίτερα εύπορων πολιτών με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, που επω-
φελούνταν των εκπτώσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους 
πολύτεκνους που δικαιούνται τις εκπτώσεις να τις λάβουν και από άλλους 
προμηθευτές πλην της ΔΕΗ.

Η επιδοτούμενη κατανάλωση θα εξαρτάται από την σύνθεση του νοικο-
κυριού ενώ καταργείται η απένταξη σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγι-
στης κατανάλωσης μέχρι 10%.
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ΑΔΑ:ΩΧΔΘΩΨΠ-Ξ9Μ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλεξάνδρεια, 28-12-2017  
Αριθμ. Πρωτ.: 36620

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει ανοικτή δια-

δικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙ-
ΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 5.972.942,38 ΕΥΡΩ 
με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 3.549.660,30€ εκ των οποίων 
300.000,00€ μη επιλέξιμη δαπάνη (ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑΛ).

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
638.938,85€ εκ των οποίων 54.000,00€ μη επιλέξιμη δαπάνη 
(ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑΛ)

Απρόβλεπτα 628.289,87€, εκ των οποίων 53.100,00€ μη 
επιλέξιμη δαπάνη (ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑΛ).

ΦΠΑ 1.156.053,36 €, συνολικά μη επιλέξιμη δαπάνη (ίδιοι 
πόροι ΔΕΥΑΑΛ).

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-

κτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη 
σύναψη ηλ. Δημόσιων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του 
Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50158, FAX επικοινω-
νίας 2333350108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται η 31.01.2018, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 14:00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής α-
ποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06.02.2018, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστη-

ριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστη-
μένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

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

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

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατη-
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4ης τάξης και άνω.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 96.337,78 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύ-
ριου του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχι-
στον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 06.12.2018. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής /  
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020» / Άξονας Προτεραιότητας  «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» (κωδ. ΣΑ Ε2751, 
αριθμός ενάριθμου 2017ΣΕ27510079 , MIS 5004098), και 
από ίδιους πόρους της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ, ΑΠΟXΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. Η μη επι-
λέξιμη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ίδιους 
πόρους της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Α-
ΠΟXΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. Προβλέπεται η δυ-
νατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

7. Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
9. Περίληψη απεστάλη στην ΕΕ στις 22.12.2017.
10. Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η 

6332/20.12.2017 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ 
Ε.Π. ΠΚΜ

Ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης

Πλαγιομετωπική σύγκρουση 
δύο οχημάτων χθες στο δρόμο 

Μονοσπίτων - Αγ. Γεωργίου
Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο ο-

χημάτων (ένα επιβατικό με τρεις επιβαίνοντες 
και ένα αγροτικό με μόνο τον οδηγό) είχαμε στις 
7.00 χθες το απόγευμα στον αγροτικό δρόμο 
Μονοσπίτων-Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο έφτασε 
η πυροσβεστική που απεγκλώβισε με δυσκολία 
τους επιβαίνοντες οι οποίοι διακομίστηκαν στο 
νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 
71χρονου οδηγού του αγροτικού από τα Μονό-
σπιτα. Τραυματίες είναι δύο επιβαίνοντες του 
επιβατικού οχήματος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση - 
Προειδοποίηση

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών 
Ζαχαροπλαστών Βεροίας, στην προσπάθειά του να προ-
ασπίσει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του 
καλεί όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες Τροφοδο-
σίας & Συνεστιάσεων ζαχαροπλαστικών προϊόντων 
(catering)    χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη 
άδεια να παύσουν άμεσα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
αυτές, άλλως ενημερώνει ότι θα προβεί σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια για την πάταξη του φαινομένου αυτού. 

Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών   
Και Καταστηματαρχών        

Ζαχαροπλαστών Βεροίας 

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: 
Εκπτώσεις έως και 70% 



CMYKCMYK
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Mε οδηγό
την ελπίδα

και πίστη στις 
δυνάμεις μας,
ο νέος χρόνος 

ας φέρνει 
φώτιση, ειρήνη 

και αγάπη

www.omilosfr.gr
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5 χλμ. παλ. εθν. οδού Βέροιας – Κοζάνης
Πίνδου 1 Βέροια
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Την ημέρα των γενέθλιων του 
(έκλεισε τα 19) επέλεξε ο Διονύ-
σης Τσιούχας να καταθέσει προ-

σφυγή εις βάρος της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, για 
χρήματα που αυτή του οφείλει.

ΌμωςοΤσιούχαςδενέκανετηνπροσφυγήγιατον
συγκεκριμένο λόγο, αλλά για να αποκτήσει τη ελευ-
θερίατουκαιναβρειομάδαστηοποίαναμπορείνα
αγωνίζεται.Άλλωστε γιααυτόν τον λόγο ζήτησεαπό
τηνομάδατουνατοναφήσειελεύθερο,μιαςκαιδεν
είχε χρόνοσυμμετοχήςστοπρωτάθλημα,πέρααπό
τηνσυμμετοχή του για 76΄στον αγώνα κυπέλλουμε
τοΑιγινιακό.

ΟΤσιούχας είναιπαίκτηςπουπροέρχεταιαπό τα
σπλάχνα της«Βασίλισσας» και γιος τουπαλαίμαχου
ποδοσφαιριστή τηςΔημήτρηΤσιούχα.Αγωνίζεται με
την ίδια επιτυχίασε τρεις θέσεις, αυτές τουστόπερ,
δεξίμπακκαιαμυντικούχαφ.

Πάντωςσεδηλώσειςτουοτεχνικόςδιευθυντήςτης
ΒέροιαςΓιώργοςΚικερίδης τόνισεότι όλα ταπεριμέ-
ναμεαλλάόχιαπόπαίκτεςγέννημαθρέμαβεροιώτες.
Γιατί υπάρχουνστηνομάδαπαιδιάμεπολύσοβαρά
οικονομικάπροβλήματακιόμωςαντέχουν... Με την ευκαιρία της διεξαγω-

γής της ημερίδας προαγωνι-
στικών κατηγοριών κολύμ-

βησης στο Ποσειδώνιο κολυμβητή-
ριο της Θεσσαλονίκης, 9 αθλητές και 
αθλήτριες συμμετείχαν την Κυριακή 
17 Δεκεμβρίου σε 12 αγωνίσματα 
και κατάφεραν να κατακτήσουν 3 
πρώτες, 2 τρίτες και 1 έκτη θέση. 
Η συστηματική προετοιμασία των 
αθλητών από τον προπονητή της 
ομάδας Στέλιο Αμπατζίδη, φάνηκε 

για ακόμη μια φορά στους αγώνες, 
σε συνδυασμό με την άψογη συμπε-
ριφορά τους και τη σωστή οργάνω-
ση της κερκίδας από τους γονείς.

Στους αγώνες συμμετείχαν οι αθλητές και οι
αθλήτριες:

12 ετών:Αντωνιάδου Ελένη,Μπαϊρακτάρη
Στέλλα,Αναγνωστόπουλος Γιώργος,Παναγιωτί-
δηςΓιώργος.

11ετών:ΓιαννιώτηςΝικόλαος.
10 ετών: Ζέζιου Κωνσταντίνα, ΠασίδουΔέ-

σποινα.
9ετών:ΡογγότηΑντωνία.

Προσφυγήαπότον19χρονο
ΔιονύσηΤσιούχα

κατάτηςΠΑΕΒέροια!

Σημαντικές διακρίσεις για την 
προαγωνιστική ομάδα του Πήγασου

Αναβάλεται 
ο φιλικός 
αγώνας 
του ΦΑΣ 
Νάουσα 
με τον 

Αιγινιακό
Αναβάλλεταιοφιλικόςαγώ-

ναςΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΝΙΑ-
ΚΟΣ,οοποίοςήτανπρογραμ-
ματισμένοςγια τοΣάββατο30
Δεκεμβρίου, λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων της ομά-
δαςτουΑιγινίου.

ΑπότονΦ.Α.Σ.ΝΑΟΥΣΑ

Από την Ε.Π.Σ Ημαθίας ανα-
κοινώνεται ότι η Επιτροπή 
Διαιτησίας της Ένωσης ( 

Ε.Δ. / Ε.Π.Σ.Η. ) θα διοργανώσει 
σχολή , για την ανάδειξη νέων διαι-
τητών ποδοσφαίρου. Τα μαθήματα 
της σχολής θα ξεκινήσουν 8 Ιανου-
αρίου 2018 και θα πραγματοποι-
ούνται στην αίθουσα διδασκαλίας 
της Ε.Π.Σ. Ημαθίας στο στάδιο της 
Βέροιας .Το πρόγραμμα θα κοινο-
ποιηθεί στους συμμετέχοντες μετά 
το τέλος της υποβολής των αιτήσε-
ων. Η πιθανή ημερομηνία των εξετά-

σεων είναι η 25 Φεβρουαρίου 2018. 

Υπεύθυνος τηςσχολήςθα είναι το μέλος της
Ε.Δ /Ε.Π.Σ.Η. και εκπαιδευτής διαιτησίας ,ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

Δικαίωμαναυποβάλουντησχετικήαίτηση(η
ενλόγωαίτησηθαυπάρχεισταγραφείατηςΕ.Π.
Σ.Η,έχουνοιαπόηλικίας16-30ετώνκαιναείναι
απόφοιτοιτουλάχιστοντρίτηςτάξης,Γυμνασίουή
άλληςισότιμηςκρατικήςσχολής.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται ναπαρακολουθή-
σουνταμαθήματατηςΣχολήςΔιαιτησίαςθαπρέ-
πει να καταθέσουναυτή τηναίτηση τοαργότερο
μέχρι και τηνΠαρασκευή 30Δεκεμβρίου 2017.
Αιτήσεις στη γραμματεία τηςΕΠΣΗ καθημερινά
9-13π.μ. εκτόςΣαββατοκύριακου και κάθεΔευ-
τέρα18:00-19:00στηναίθουσαδιδασκαλίας της
Ε.Π.Σ.Ημαθίας(στάδιοΒέροιας).

Ανακοίνωσηγιατηλειτουργία
νέαςσχολήςδιαιτησίας

Αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν του
ΧρήστουΡόβα, θεωρούνστηΜίκρα τον
νεαρόφορτηςΝάουσας.

Μίααπότιςθέσειςστιςοποίεςέπρεπε
και πρέπει να προκύψει ενισχυτική κά-
λυψημέσααπό τη μεταγραφικήπερίοδο
τουχειμώναγιατονΗρακλή,είναι–σαφέ-
στατα – και η θέση του «φουνταριστού».
Εκεί υπάρχει οΒασίληςΠαπαδόπουλος,
σεεπίπεδοπρώτηςγραμμήςκαιοΠαντε-
λήςΚρυστάλλης,οοποίος,λόγωηλικίας,
μπορεί να υπολογίζεται μόνοως εναλλα-
κτική λύση, όπως ακριβώς και χρησιμο-
ποιείταιωςτώρααπότονπροπονητήτου.

ΟΣάκηςΑναστασιάδηςγιατονσυγκεκριμένορόλο
φαίνεται να έχει προκρίνει ένα πολύ κατηρτισμένο
– σε επίπεδο αγωνιστικών δεξιοτήτων –παιδί, τον
ΚώσταΚωτσόπουλο.Ονεαρόςεπιθετικός,λίγομόλις

πρινκλείσειτα21χρόνιατου,έχεικατορθώσειναξε-
χωρίσειμέσααπότηνπαρουσίατουμετηνομάδατης
Νάουσαςκαιεντυπωσίασετους ιθύνοντεςτουΗμίθε-
ου στην αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδωνστην
Ημαθιώτικηπόλη,προολίγωνεβδομάδων.

Επιδιώκουν ποιοτική προσθήκη
με Κωτσόπουλο στον Ηρακλή!
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Εντυπωσιακάπαιχνίδιαστο«Duke2018»
Όλα τα αποτελέσματα

Με τη συμμετοχή 500 και πλέον 
αθλητών του χάντμπολ και 
πλήθος κόσμου, άνοιξε το 

πρωί της Τετάρτης (27/12) τις πύλες 
του το διεθνές τουρνουά ανάπτυξης 
« Duke 2018» που διοργανώνει για 
ακόμη μια χρονιά ο Αθλητικός Σύλ-
λογος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με 
τον Δήμο Αμαρουσίου.

ΤοτουρνουάτελείυπότηνΑιγίδα τηςΟμοσπον-
δίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος και της ΚΕΔΕ, τα
αθλητικάκέντρα«Δαΐς»,«ΟΑΚΑ»και«ΣπύροςΛού-
ης» φόρεσαν τα «γιορτινά» τους και για τέσσερις
ημέρεςθαυποδέχονταιομάδεςαπότηνΕλλάδακαι
το εξωτερικό και θα βρίσκονται στο επίκεντρο της
χαντμπολικής κοινότητας.Αναλυτικά τα σημερινά
αποτελέσματαέχουνωςεξής:

ΠΑΙΔΕΣ
ΔιομήδηςΆργους–ΑερωπόςΕδεσσας:26-23
Ταπεντάλεπτα:3-2,6-6,8-10,11-10,13-11,15-

13,19-16,24-17,25-18,26-23.

ΦίλιπποςΒέροιας–ΑπόλλωνΣταυρούπολης:
33-27

Ταπεντάλεπτα:3-1,6-3,11-6,15-9,18-11,22-13,
26-17,29-19,32-23,33-27.

ΦίλιπποςΒέροιας:Νιώπας, Ελευθεριάδης, Κα-
τσαβός, Σαράφης 6,Μπογιαντζής, Ζαμάνης 1,Πα-
σανικολάκης 1,Λυκοστρατής 5,ΠετρομελίδηςΑλ.,
Πετρομελίδης Ιωάκ. 1,Καρανάτσιος7 (αποβλήθηκε
με 3 δίλεπτες), Στεφανόπουλος 2,Πελέκης, Στανκί-
δης, Καπραράς, Καραγιοβάνης,Τζωρτζίνης 7, Κα-
τρανάς,Παπαγιάννης3.

ΑπόλλωνΣταυρούπολης: Βακαλόπουλος,Διδα-
σκάλου4,Παπαμάρκος 5,Παπαδόπουλος,Μητρά-
κου,Πέσσος 11,ΧαραλαμπίδηςΣτ.,Χαραλαμπίδης
Π.6,Νικόλας1(αποβλήθηκεμεαπευθείαςκόκκινη).

ΆρηςΝίκαιας–Βριλήσσια:16-26
Ταπεντάλεπτα: 2-2, 3-3, 4-6, 6-8, 7-12, 10-14,

12-17,13-21,16-23,16-26.

ΑΣΕΔούκα–ΑναγέννησηΒύρωνα:34-17
Ταπεντάλεπτα:1-2,6-4,8-8,11-9,14-10,18-11,

21-13,25-14,29-15,34-17.

ΟλυμπιακόςΚερατσινίου–ΆρηςΝίκαιας:31-20
Ταπεντάλεπτα:3-3,7-5,10-8,15-10,18-12,22-

15,24-15,27-15,29-17,31-20.

ΔιομήδηςΆργους–Βριλήσσια:26-31
Ταπεντάλεπτα:2-2,4-4,8-8,12-9,15-13,17-17,

18-19,20-24,22-27,26-31.

ΦίλιπποςΒέροιας–ΝέαΙωνία:31-23
Ταπεντάλεπτα:3-1,7-2,9-4,10-6,13-10,18-12,

21-14,24-16,27-18,31-23.
ΦίλιπποςΒέροιας:Νιώπας, Ελευθεριάδης, Κα-

τσαβός1,Σαράφης7,Μπογιατζής,Ζαμάνης1,Πα-
σανικολάκης,Λυκοστρατής 2,Πετρομελίδης 6, Κα-
ρανάτσιος 1, Στεφανόπουλος,Πελέκης, Στανκίδης,
Καπραράς,Καραποβάνης,Τζωρτζίνης6,Κατρανάς,
Παπαγιάννης6.

Νέα Ιωνία: Στέφανι,Δανέζης 6,Χρυσωλορας 4,
Γκομπλιας,Ηλιόπουλος2,Σαλαμάς2,Αργυράκης1,
Βέργος9.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α’
ΑερωπόςΈδεσσας–Βριλήσσια:24-23
Ταπεντάλεπτα:3-1,6-4,10-8,13-10,16-12,19-

13,22-16,24-23.

ΦίλιπποςΒέροιας1–ΦοίβοςΟΧ:24-13
Ταπεντάλεπτα: 3-3, 6-4, 8-6, 11-7, 13-9, 16-10,

20-11,24-13.
ΦίλιπποςΒέροιας 1: Γεωργιάδης,Δεληγιάννης

1,Δούρδας2,Κακαφίκας3,Κουτούλης3,Μιχαήλ1,
Παπαδόπουλος6,Σαράφης2,Τσιγκάρης6,Χαντζα-
ρίδης,Χαντζηαντώνογλου2.

ΦοίβοςΟΧ:Παπαδημητρίου,Χήνος 3,Βούκλα-
ρης2,Τζαβάρας,Στάθης1,Τσαλαχούρης,Βαρδαξό-
πουλος,Γαρδούνης,ΒινέληςΝιανιακούδης,Βασιλα-
κάκης,Λαουδάκος,Λώλης,Κασιμάτης,Χατζηπαυλής
5,Καρδαμπικης,Πολυχρόνης2,Σακελλαρίου,Φλώ-
ρος.

ΖαφειράκηςΝάουσας–ΦίλιπποςΒέροιας2:26-7
Ταπεντάλεπτα: 2-0, 7-1, 10-1, 12-4, 16-4, 20-4,

24-7,26-7.
ΖαφειράκηςΝάουσας:Μουραφετλής,Κασαπίδης

5,Μπιτέρνας2,Δημητρίου1,Μαρτίνος3,Γκαδίνης
3,Δάιος,Λένος6,Τότσκας,Πετρίδης,Τζιάτζιος,Δη-
μητρίου2,Μπιλιούρης4,Σαμαράς

ΦίλιπποςΒέροιας 2:Αμπρικίδης 1,Ανθουλάκης
1,Αντωνιάδης1,Βαρδισιώτης,Γεωργιάδης,Γιάννου,
Δεληγιάννης,Δημητρίου,Διαμαντής1,Δούρδας, Ιω-
αννίδης 2,Καϊσερλής,Κακαφύκας,Κούγιας 1,Κού-
γκας,Κοτούλης.Μιχαήλ,Παπαδόπουλος,Πιπελίδης,
Σαράφης, Σαρηγιαννίδης,Τσάγκαρος,Χαντζαρίδης,
Χατζηαντώνογλου.

ΔιομήδηςΆργους–Λεωνίδας:22-28
Ταπεντάλεπτα:3-3,6-7,9-12,12-16,15-20,16-

22,19-27,22-28.

ΑερωπόςΈδεσσας–ΦίλιπποςΒέροιας:17-16
Ταπεντάλεπτα: 1-3, 3-4, 5-6, 8-8, 10-8, 11-13,

14-15,17-16
ΑερωπόςΈδεσσας:Δαχής,Ινέγλης1,Καράτζιος,

Γιαννούσης 7,Λιοφης,Μαρίνος,Μουμτζιδέλης 8,
ΜπούτκαρηςΚ.,ΜπουτκαρηςΠ., Νίκου,Παπαδό-
πουλος,Πετρίδης, Σύρκος,Κλήντζαρης, Γκιώσης 1
(αποβλήθηκεμε3δίλεπτες).

Φίλιππος Βέροιας: Τσαγκαρός 4, Βαρδισιώτης,
Σαράφης, Βούρδας 1,Αντωνιάδης 1, Κοτούλης 2,
Κακαφίκας 2,Αμπρικίδης 2, Χατζηαντώνογλου 1,
Παπαδόπουλος3.

ΖαφειράκηςΝάουσας–ΆρηςΝίκαιας:19-18
Ταπεντάλεπτα:3-4,7-4,9-6,11-9,14-12,14-14,

16-16,19-18.
ΖαφειράκηςΝάουσας:Μουραφέτλης,Κασαπίδης

6,Μπιτέρνας,Δημητρίου,Μαρτίνος,Γκαδίνης,Δαϊος,
Λένος4,Τοτσκας,Πετρίδης,Τζιατζιος,ΔημητρίουΤ.
3,Μπιλιούρης6,Σαμαράς.

ΆρηςΝίκαιας: Ράσπιτσος,Αργυρόπουλος,Αρ-
γυρός, Αλωπούδης, Γρέκας, Πουλης, Γεωργίου
Τζώρτζης 6, Πατσουλίνης 6, Γαλάνης, Τραχίλης,
Βαρούτης1,Ασβεστάς,Γιαννόπουλος3,Παϊπάης2,
Αρώνης.

Βριλήσσια–Καματερό28-15
Ταπεντάλεπτα:2-2,6-4,11-6,12-9,15-11,18-13,

22-13,28-15.

ΑΣΕΔΟΥΚΑ–ΦΟΙΒΟΣΟΧ:29-15
Ταπεντάλεπτα: 3-2, 6-5, 10-7, 14-7, 18-7, 24-9,

26-11,29-15

Λεωνίδας–ΆρηςΝίκαιας:24-19
Ταπεντάλεπτα: 4-1, 8-6, 9-9, 13-11, 16-12, 19-

14,21-17,24-19

ΑΣΕΔούκα–Καματερό27-15
Ταπεντάλεπτα:4-3,7-5,11-7,13-6,17-11,21-13,

25-13,27-15

ΔιομήδηςΆργους–Ιωνικός:21-13
Ταπεντάλεπτα: 3-2, 7-3, 8-3, 9-5, 11-8, 13-11,

16-13,21-13

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β’
Αερωπός–ΩριώνΧανίων:25-10
Ταπεντάλεπτα:7-1,11-4,14-5,17-6,19-6,25-10

ΑΕΚ–ΑΣΑΔιονύσου:19–16
Ταπεντάλεπτα:5-3,7-4,8-6,9-10,10-11,19-16

ΑΣΕΔούκα–ΩρίωνΧανίων:29-8
Ταπεντάλεπτα:7-1,12-3,17-3,19-6,28-6,29-8.

ΑερωπόςΈδεσσας–Βριλήσσια:14-11
Ταπεντάλεπτα:3-3,5-4,7-4,9-6,11-8,14-11

ΑΣΕΔΟΥΚΑ–ΑΕΚ:19-19
Ταπεντάλεπτα:3-2,4-4,8-9,11-12,15-15,19-19.

ΠαπασιδέρηςΚορωπί–ΟλυμπιακόςΚερατσι-
νίου:14-4

Ταπεντάλεπτα:5-0,6-1,9-1,11-3,12-3,14-4.

ΟλυμπιακόςΚερατσινίου–Λεωνίδας:14-13
Ταπεντάλεπτα:1-2,5-3,6-4,8-4,11-7,14-13

ΠαπασιδέρηςΚορωπι–Τάλεντουλ:25-13
Ταπεντάλεπτα:2-2,8-4,12-8,17-11,21-13,25-13.

ΑΣΑΔιονύσου–Βριλήσσια:16-10
Ταπεντάλεπτα:3-1,6-2,8-3,10-6,11-7,16-10

Τάλεντουλ–ΔιομήδηςΆργους:19-17
Ταπεντάλεπτα:3-4,6-8,8-10,11-11,15-12,19-17

ΆρηςΝίκαιας–Λεωνίδας:13-20
Ταπεντάλεπτα:2-3,6-6,7-10,8-13,11-15,13-20

Οι αναφορές του Ραζβάν Λου-
τσέσκου στην προπόνηση 
πριν την αναμέτρηση με τον 

Ολυμπιακό και η δίψα για τον τίτλο. 
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πολλάκις 
(εδώ και μια εβδομάδα) μιλήσει στα 

Μέσα της πατρίδας του, με την 
ιστοσελίδα «sptfm.ro» να κάνει 
νέα αναφορά στα όσα είπε ο τεχνι-
κός του ΠΑΟΚ στoν «Telekom 
Sport».

Μεταξύάλλων,οπροπονητήςτουΠΑΟΚ
σημείωσε:

Για τους φίλους του ΠΑΟΚ:
«Σε μια ανοικτή προπόνηση είχαμε

14.000θεατές.Αυτόέγινεκατάτηνδιάρκεια
του διαστήματοςπουδεν είχαμεφιλάθλους
σταεντόςέδραςπαιχνίδια».

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ:
«ΤοΕλληνικόκύπελλοείναιωςεξής.Στην

αρχήυπάρχειέναόμιλοςστονοποίοηκάθε
ομάδαδίνει τρίαπαιχνίδιακαιμετάυπάρχει
ένα διπλόπαιχνίδι μέχρι τα προημιτελικά.
Από εκεί μέχρι και τα ημιτελικά υπάρχουν
διπλάπαιχνίδια.Στοπρωτάθλημαέχουμετο
πλεονέκτημα ναπαίζουμε τους δύοαγώνες
ενάντια στονΟλυμπιακό και τηνΑΕΚ στο
γήπεδομας.Δώσαμεεπτάεντόςέδραςπαι-
χνίδιακαιοκτώεκτόςέδρας.

Τα επτά στην έδρα μας τα κερδίσαμε όλα.Ο
στόχος είναι τοπρωτάθλημα.Έχουνπεράσει 32
χρόνιααπότηνκατάκτησητουτίτλου,καιυπάρχει
μιαμεγάλη επιθυμία για να κατακτηθεί τοπρωτά-
θλημα.Οκαθέναςμιλάειμόνογι’αυτόαλλάδεντο
ονειρεύονται,τοζητούνεπιτακτικά».

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Δεν το 
ονειρεύονται, το ζητούν επιτακτικά»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Δεκέμβριος 2017 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό25-12-2017 μέχρι31-12-
2017 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για τη χορή-
γηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 
περιόδου 2017-2018. Όπως αναμενόταν το επί-

δομα πετρελαίου θέρμανσης κόβεται στο μισό, από 0,25 
ευρώ πέρυσι σε 0,125 ευρώ/λίτρο φέτος, χωρίς να μετα-
βάλλονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

ΣύμφωναμετηνυφυπουργόοικονομικώνΚατερίναΠαπανάτσιουτο
αργότεροέωςτηνεπόμενηΤρίτηθαανοίξειηεφαρμογήστοTaxisγια
τηνυποβολήαιτήσεωνεπιδότησηςπετρελαίου.Όσεςυποβληθούνέως
15Ιανουαρίουθαπληρωθούνέωςτις15Φεβρουαρίου.

Ταβασικάσημείατηςαπόφασης
Ταβασικάσημείατηςαπόφασηςέχουνωςεξής:
1.Δικαιούχοιτουεπιδόματοςείναιταφυσικάπρόσωπαπουέχουν:
Α)Ετήσιοσυνολικόοικογενειακό εισόδημα έως12.000€ για τονά-

γαμο,έως20.000€γιατονέγγαμο,προσαυξανόμενοκατά2.000€για
κάθετέκνοκαιέως22.000€γιατιςμονογονεϊκέςοικογένειες,προσαυ-
ξανόμενοκατά2.000€γιακάθετέκνομετάτοπρώτο.

Β)Ακίνητηπεριουσίαηαξίατηςοποίαςδενυπερβαίνειτοποσότων
100.000€για τουςάγαμουςκαι τοποσό των200.000€για τους έγγα-
μουςκαιτιςμονογονεϊκέςοικογένειες.

2.Κλιματικέςζώνες:

Επιπλέον,οι ορεινοίΚαλλικρατικοίδήμοιπουαναφέρονταιστοάρ-
θρο1τουσχετικούΝόμου,εντάσσονταιστηναμέσωςανώτερηκλιματι-
κήζώνηαπόαυτήστηνοποίαεντάσσεταιονομόςστονοποίοανήκουν
(π.χ.οδήμοςΒιάννουτουνομούΗρακλείουμεταφέρεταιστηνΓ’κλιμα-
τικήζώνη,ενώουπόλοιποςνομόςπαραμένειστηνΔ’κλιματικήζώνη).

3.Γιακάθεκατοικία,ανεξαρτήτωςζώνης,χορηγείταιεπίδομασεάγα-
μουςγιαταπρώτα80τετραγωνικάμέτρακαιγιαταπρώτα100μέτρα
γιατουςέγγαμουςκαιτιςμονογονεϊκέςοικογένειες,μεανώτατηκατανά-
λωσηπετρελαίουθέρμανσηςανάκλιματική ζώνηκαιανά τετραγωνικό
ωςακολούθως:

4.Ποσόεπιδόματος:0,125€γιακάθελίτροκατανάλωσηςπετρελαίου
εσωτερικήςκαύσηςθέρμανσης.

5.Τοδιάστημαχορήγησηςτουεπιδόματοςθααφοράτιςαγορέςαπό
15Οκτωβρίου2017μέχρικαιτην30Απριλίου2018μετάαπόσχετική
αίτησηπουυποβάλλεταιμέχρι31Μαΐου2018.

6.Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας
πληρωμήςθαγίνεταιηλεκτρονικάμέσωεφαρμογήςστοTAXISNET.

Γιατιςαιτήσειςπουθαυποβληθούνέως15.1.2018,ηπληρωμήθα
γίνειέως15.2.2018.Γιατιςαιτήσειςπουθαυποβληθούναπό16.1.2018
μέχρι31.5.2018,ηπληρωμήθαγίνειέως30.6.2018.

Φαρμακεία
Παρασκευή 29-12-2017
13:30-17:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ

ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑΓΟΥ-
ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
23310-23200

20:30-01:00 + διαν.ΚΑΛΑ-
ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Τακριτήριαγιατοεπίδομαθέρμανσης2017-2018



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-

διώτηκαινούργιοκα-

τάστημα 45 τ.μ. στο

κέντρο της Βέροιας

(Κεντρική 5 - δίπλα

στο Επιμελητήριο),

με πατάρι 30 τ.μ.,

αυτόνομη θέρμανση

και θέση πάρκιγκ.

Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  χω -

ράφ ι  12  στρ .  στο

δρόμο Βέροια-Λα-

ζοχώρι ,  σε  παρα-

γωγή  ρόδ ι α  8  ε -

τών, 960 δένδρα,

μ ε  2 5  τ ό ν ο υ ς

παραγωγής,  περί -

φραξη, νερό. Τηλ.:

6984704671.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  α -

γρός με ροδάκινα

και πομώνα στην ά-

σφαλτο 7.500 τ.μ.,

κοντά στην.Αγ. Μα-

ρίνα καιΑγ. Γεώργιο.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ

πάρκιγκ στο κέντρο

της πόλης, περιοχή

Αστικά, κοντά στο

6ο και 13οΔημοτικό

Σχολείο. Τηλ.: 6976

845732.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κ έ ν τ ρ ο ,  Α σ τ ι κ ά ,

γκαρσον ι έρα  3ου

ορόφου, δωμάτιο,

σαλοκουζίνα, μπά-

ν ιο ,  ανακα ιν ισμέ-

νη ,  α τομ ική  θέρ-

μα νση  π ε τ ρ ε λα ί -

ου,  α ιρ κοντ ίσ ιον,

π λήρως  επ ιπλω -

μένη ,  ε υχάρ ισ τη ,

φωτ ε ι νή .  Ενο ί κ ι ο

180,00 ευρώ. Με-

σ ι τ ι κ ό  γ ρ α φ ε ί ο

«ΣΤΟΧΟΣ».  Τηλ . :

23310 68080, 6973

735020.

ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ της

πολυκατοικίας Πα-

στέρ 8 στη Βέροια,

ενοικ ιάζεται  γκαρ-

σο ν ι έ ρ α  1ΔΧΛΚ ,

επιπλωμένη και έ-

χ ε ι  ε γ κα τάσ ταση

γραμμή  I n t e rne t ,

κ εν τρ ι κή  θέρμαν -

ση,  T.V. ,  κλ ιματ ι -

στικό, ηλ. κουζινάκι

με φούρνο, ψυγείο

κ .λπ.  Πληρ.  τηλ . :

23310 24939, 6973

015833.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι-
χείρηση καφέ-μπαρ

επίτηςοδούΕληάς

πλήρως  εξοπλ ι -

σμένη. Τηλ.: 6945

013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στο Μακροχώρι,
τοποθεσία «Βάλ-
τος»κοντάστοΑ-
ντλιοστάσιο.Τηλ.:
2331024097.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙοδηγοίλεωφορείουγιατηΓερμα-
νίαγιαεργασίακαιδιαμονή.Προϋποθέσεις,λίγα
Γερμανικά, δίπλωμα οδήγησης λεωφορείου με
ταΜοντούλ, ικανοποιητικόςμισθόςκαιμπόνους,
εξειδίκευση Γερμανικώνπάνωστη δουλειά και
συνοδεία και βοήθεια σε υπηρεσίες και εύρεση
κατοικίας. Επικοινωνία: 004915128934337& e-
mail:stavros_karipidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φαρμακείου με πιστο-
ποίηση και εμπειρία.Αποστολή βιογραφικών:
aggeliesfarmakeiou@gmail.com.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο-

λοκαίνουργιοstudio35

τ.μ.πλήρως επιπλω-

μένοκαι εξοπλισμένο

με τηλεόραση, κλιμα-

τισμό,ηλ.θερμοσίφω-

να,Wi-Fi, θέσηπάρ-

κιγκκαιπλυντήριοσε

νεόδμητη οικοδομή,

στοκέντροτηςΒέροι-

ας.Πληροφορίεςστο

τηλ:6948457059.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

πρώην εξουσιοδο-

τημένο συνεργείο

OPEL, πλήρως εξο-

πλισμένο, με πολύ

καλό ενοίκιο. Τηλ.:

6944860080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψητο-

πωλείο στη Βέροια,

μεσταθερήπελατεία.

Τηλ.:6942424470.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άν-

δρες για εργασία σε

συσκευαστήριο τροφί-

μων στοΜακροχώρι

Ημαθίας.Τηλ.: 23310

70401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια

delivery έως40 ετών

γιαμόνιμηεργασίαγια

το κατάστημα «Κρε-

πούλης»στηΒέροια.

Τηλ.:2331504753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ήκοπέλαάνωτων25

ετών για το γυράδικο

«Πράπας Grill» στη

Βέροιαγιαεργασίακαι

ντελίβερι.Τηλ.:23310

71222&6982271222

(WUp)ήαυτοπροσώ-

πωςστοκατάστημα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ηλε-

κτρολόγος και μη-

χανικός αυτοκινήτων

από επιχείρηση στη

Βέροια. Ικανοποι-

ητική αμοιβή. Τηλ.:

2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ή

κύριος για φροντίδα

καιπεριποίηση ηλικι-

ωμένου.Τηλ.: 23310

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-Ενοικιάζεται κατάστημα 220 τ.μ. επί τηςΜητροπόλεως
1000€ΕΚ70
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΘεσσαλονίκηςσε3επίπεδαμε
εξοπλισμόγιαταβέρνα,BARμεπολύκαλόενοίκιοΕΚ77
-Ενοικιάζεται κατάστημα επί τηςΘεσσαλονίκης 100 τ.μ.
350€ΕΚ74
-Ενοικιάζονται4καταστήματαΠλατείαΑγίουΑντωνίουαπό
200έως300€
-Ενοικιάζεταικατάστημα35τ.μ.επίτηςΒενιζέλου350€ΕΚ81
-Ενοικιάζεται γραφείοσε ημιόροφο 40 τ.μ.Μητροπόλεως
200€Ε217
-Ενοικιάζεται γραφείοστο κέντρο 27 τ.μ., 2ος όροφος με
W.C.150€Ε219
-Ενοικιάζονται 2 γραφεία επί τηςΜητροπόλεως 60 τ.μ.
και42τ.μ.ΤιμήσυζητήσιμηΕ220
-Ενοικιάζεται γραφείο 36 τ.μ., 4ος όροφος, βλέπειΒενιζέ-
λου200€Ε221
-ΕνοικιάζεταικατάστημαεπίτηςΠιερίωνπερίπου500τ.μ.1100€

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείταιοικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

νίκης,αποτελούμενηαπόυπόγειο,ισόγειο,όροφος,
160.000€

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

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

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

-Κατάστημαπωλείταισεκαινούργιαοικοδομήστοκέ-
ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

Από το Θεραπευτήριο 
«ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ζητούνται:

-Ειδικός ιατρόςπαθολόγος ή γενικός γιατρός
γιαπρωϊνόωράριο-πλήρηαπασχόληση

-Νοσηλευτές-τριεςγιαπλήρηαπασχόληση
-ΕργοθεραπεύτριαήΕργοθεραπευτήςγιαπρω-

ϊνόωράριοεργασίαςμε4ώρεςεργασίας

Παράδοση βιογραφικών και συμπλήρωση αί-
τησης καθημερινάαπό8.00π.μ. - 4.00μ.μ. στη
ΓραμματείατουΘεραπευτηρίου.

Πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 78200
e-mail: asklipiosae@hol.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων μεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστο
χρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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25176&6998027956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόκρεοπω-

λείοστηΒέροια,κρεοπώλης

γιαπλήρηεργασία.Τηλ.ε-

πικοινωνίας:2332041875

/42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευ-

τήςγιαΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗκαι

φροντίδα κυρίας με σο-

βαρό κινητικόπρόβλημα,

με καροτσάκι μεταφορικό

μέσοθα εκτιμηθεί.Τηλ ε-

πικ.6953010340.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟ-

ΤΩΝ ζητείται άνδραςαπό

22έως40ετών,δίπλωμα

οδήγησης Γ΄ κατηγορίας,

γνώστηςχειρισμούκλαρκ.

Τηλ.: επικοινωνίας: 6976

777999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα με

μεταφορικόμέσογιακαφέ

ουζερίστοΜακροχώρια-

πέναντιαπότοπαλιόκρα-

τικόΚΤΕΟ,γιααπογευμα-

τινέςώρεςαπό4.00μ.μ.

έως01.00μ.μ.Τηλ.:6977

755040, 6983 469968 &

2331041541.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩ-

ΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητού-

νταικοπέλεςγιαεργασία.

Τηλ.: 6984 472747, κος

Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία

μονογονικής οικογένειας,

ζητάειεργασία,γιαφύλαξη

ηλικιωμένων και καθαρι-

σμόσπιτιών.Τηλ.εφωνο:

6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία

γιαφύλαξημωρούήκα-

θαρίστρια σε σπίτι και

γραφεία.Τηλ.επικοινω-

νίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει

τηνφροντίδαηλικιωμέ-

νων& καθαρισμασπι-

τιών,γραφείωνκαισκά-

λες.Τηλ.:6946479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μα-

θηματικός με πολυετή

πείραπαραδίδει μαθή-

ματαγιαόλαταεπίπεδα

σε μαθητές Γυμνασίου,

Λυκείου και ΕΠΑΛ.Α-

ναλαμβάνει προετοιμα-

σία για τις Πανελλαδικές

εξετάσεις. Τιμές λογικές.

Τηλ.:6936679430.

ΓΑΛΛΙΔΑ παραδίδει

μαθήματα σε παιδιάΔη-

μοτικού-Γυμνασίου. Τι-

μέςπροσιτές.Τηλ.: 6934

840452.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Φ Ι -

ΛΟΛΟΓΟΣ  με φροντι-

στηριακή πείρα και ει-

δικότητα στην ΈΚθεση,

παραδίδει ιδιαίτερα μα-

θήματα σε μαθητέςΔη-

μοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου, μεμονωμένα και

σε γκρουπάκια. Τιμές

προσιτές.  Τηλ. :  6973

707829.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον4οόροφο.ΑποτελείταιαπόΣαλόνι,Κου-
ζίνα,Μπάνιο.Ηκουζίνατηςείναικαινούργια
.Είναικατασκευασμένητο1970καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπός,έχειπολύμεγά-
ληβεράντακαι εξαιρετικήΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,μεΑνελκυστήρα
καιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερμοσίφωνα,Μπαλ-
κόνια30τ.μ.-Τιμή:140€.

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

Κωδ:115707 -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας62 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδω-
μάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο ,κατασκευα-
σμένητο1990 ,διαθέτειθέρμανσηκεντρική
ηοποίακαιλειτουργείμεσυνέπεια .Διαθέτει
μίαπολύμεγάληβεράνταμεαπεριόριστηΘέα,
κουφώματαμεδιπλά τζάμια ,BBQκαιδύο
θέσειςπάρκινγκπυλωτήςμίσθωμα200€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115718-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφάνει-
ας64τ.μ.ΗμιώροφοςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,
Μπάνιο , είναικατασκευασμένητο1972και
ανακαινίστηκετο2010,διαθέτειθέρμανσημε
δύοκλιματιστικάΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές,Διπλά τζάμια,
Τιμή:200€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά
μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη,τέντεςκαιείναιχωρίςανελ-
κυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

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

Κωδ:115564-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙάνε-
τοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
3οόροφοφωτεινό.Αποτελείταιαπό2Υπνο-
δωμάτια,Σαλόνι,ΚουζίναξεχωριστήκαιΜπάνιο
ανακαινισμένο.Διαθέτειθέρμανσηανεξάρτητη
,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμεναμεδιπλά
τζάμιακαιπόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα

καινούργιοκαιδύοαποθήκες,μίσθωμα270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:115778-ΠΙΕΡΙΩΝαρχήΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙμικρήμονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας25τ.μ.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο
,κουζίνακαιμπάνιο.Έχειμίαμικρήαυλήκαι
αποθήκηχωρίςκοινόχρηστα,μεένακλιματι-
στικόκαιμεσόμπαπετρελαίου-Τιμή:140€.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύοντουλάπεςκαιμεηλεκτρικές
συσκευές,ιδανικόγιακατοικία,μεδύομπάνια
καιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιοπεριβάλ-
λονσίγουρακαισεπολύκαλήτιμή350€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 23952 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας150 τ.μ. Ι-
σόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένητο1998-Τιμή:150€.

Κωδ:23976-ΓΗΠΕΔΟκοντάΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΑποθήκηπολύπαλιάσυνολικήςεπιφά-
νειας200τ.μ.ισόγεια.Ενοίκιο150€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικής επιφάνειας8 τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαι για έδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:24152-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητογραφείοσυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους.
Είναι κατασκευασμένο το1996καιδιαθέτει
θέρμανσημεΘερμοπομπούς,ταΚουφώματα
τουΣυνθετικά,καινούργιαμεδιπλάτζάμιακαι
μεμεγάλοανελκυστήρα.Μίσθωμα150€.

Κωδ: 23978 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο
καιμεδικότουWC .Είναικατασκευασμένο
το1971καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικά, -
Τιμή:130€.

Κωδ:23847-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙα-
νακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
115τ.μ.ευρισκόμενοστον3οόροφο.Αποτε-
λείταιαπό4Χώρους καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήμεΠετρέλαιο.Διαθέτειαπεριόριστη
Θέα,ταΚουφώματατουκαινούργιαΣυνθετικά
μεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατουθωρακισμένη
,έχεικαιΑνελκυστήρα.Μίσθωμα320€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24362-ΕπίτηςΜητροπόλεωςκε-

ντρικότατοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας17
τ.μ.ισόγειοεξαιρετικήςεμπορικότητας,ενοίκιο

250€.Τογραφείομαςδιαθέτει τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24526 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάσταΚΤΕΛ εκμισθώνεται ισόγειο κα-
τάστημα κομπλέανακαινισμένοσυνολικής
επιφάνειας31τ.μ.Μίσθωμαπολύλογικόστα
250€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ: 24422 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
πλησίονΠλ.ΠλατάνωνΚατάστημασυνολι-
κής επιφάνειας45 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,μεεξαιρετικάκαλήπρόσβαση
,μπορείναχρησιμοποιηθείκαιωςαποθήκη
.Τιμή:80€.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο280€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:24146 -ΚαλλιθέαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταυπόγειοΠάρκινγκκλει-
στόσυνολικήςεπιφάνειας15τ.μ.Τιμή:50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14388-ΣτοκέντροτηςΒέροιαςκαι

κοντάστουςΑγίους Αναργύρουςδιατίθεται
σπάνιοδιαμέρισμακαθαρής επιφάνειας96
τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό3υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα ,μπάνιοκαιαποθήκη .Είναι
κατασκευασμένοτο1972καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΚεντρική-Πετρέλαιοηοποίακαιλειτουργεί
άψογα. Πρόκειταιγιαέναγωνιακόδιαμέρι-
σμαμεεξαιρετικήθέα  (βλέπεικαιτηνΕληά)
, ανακαινισμένομε καινούργια κουφώματα
αλουμινίουδιπλήςυάλωσης , ηπόρτα του
θωρακισμένη ,με ανελκυστήρακαινούργιο ,
A/C,καιηλιακόθερμοσίφωνα.Προσφέρεται
στηνμοναδικήτιμήτων 80.000€.Ευκαιρία
μόνογιαεκλεκτούς.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14333-ΣτοΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής

επιφάνειας112τ.μ.στον2οόροφο.Αποτε-
λείται από3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1977
και διαθέτειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενακαι αποθήκη -Τιμή:
50.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 14235 - Περιοχή Δοβρά ψηλά

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάαποκλειστικότηταμίαπολύ
σπάνιακαιμεΠανοραμικήθέαΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας110τ.μ.σεδύοεπίπεδα
καισεοικόπεδο4.250τ.μ.μεεκπληκτικήθέα
ναβλέπειόλητηΒέροια.Είναικατασκευασμέ-
νητο1984 .Χρήζεικάποιωνεργασιώνολο-
κλήρωσης,ηδετιμήτηςείναιστηνκυριολεξία
τζάμπα,μόνο110.000€.

Κωδ.14137ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙπωλείται
μονοκατοικίααποτελούμενηαπό3ορόφους
ητρίαοροφοδιαμερίσματαμε111τ.μ.καθ.το
καθένακαισεοικόπεδο560τ.μ.μεσ/δ1,2
,κατασκευή1985, τοκαθέναμε3υ/δκαι2
μπάνια,βλέπεισεανοιχτωσιάκαιπροσφέρε-
ταισεπολύκαλήτιμή,έχεικαινούργιααλουμι-
νίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,δύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης,πρώτονατομικήθέρμανση
μεξυλολέβηταηαυτόνομηθέρμανσηπετρε-
λαίουμεωρομετρητές, ενεργειακήςκλάσης
Δ , έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιντουλάπες
παντού,είναιχωρίςανελκυστήρακαιμετρία
parking ,ένακλειστόκαιδύοανοιχτά διαθέ-
τει μίαπολύμεγάληκοινόχρηστηαυλήγια
λαχανόκηπο , τιμήσυνολικάμόνο380.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρό-
σκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογα
συντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητη
μεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορ-
θολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρ-
μανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκι
ήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,με
αποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,μεηλεκτρικές
συσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπω-
σιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,με
δύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγματικής

ευκαιρίαςμόνο150.000€,Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13510-ΣτηΔΕΗκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικής επιφάνειας128 τ.μ.σε
ημιυπόγειομεπρόσβασηκαιγιααυτοκίνητο
.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Είναικατασκευα-
σμένητο1996-ηδετιμήτηςεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:14207-ΜητροπόλεωςΓραφείοσυ-

νολικήςεπιφάνειας23 τ.μ.στον2οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-
Ηλεκτρικό,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,A/C-Τιμή:22.000€.

Κωδ:14153ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο30τ.μ.,
κατασκευή1996,2χώροι,2οςόροφος,ατο-
μικήθέρμανσημεθερμοπομπούςκλιματιστικά
,άριστοπεριβάλλονκαιγιααπαιτητικούςαγο-
ραστές,τιμή23.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,

ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίας ,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
40.000€.

Κωδ13832ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ,Κατά-
στημασυνολικήςεπιφανείας450τ.μ.,σετρία
επίπεδακαισεγήπεδο6.000τ.μ.κατασκευή
1985,ολοκαίνουργιο,ακατοίκητο,χρήζεικά-
ποιαςολοκλήρωσηςεσωτερικά,έχεικαινούρ-
γιααλουμινίουκουφώματα μεδιπλάτζάμια,
ενιαίοςχώρος ,σεμοναδική τοποθεσίακαι
απευθύνεταισεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,αυτοτελές,έναπολύαξιόλογοακίνητο,προ-
σφέρεταιγιαλόγουςανεξάρτητουςαπότηθέ-
λησημαςσετιμήπράγματιχαμηλήτίμηματα
350.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 14055 ΡΑΧΗ, χωραφοοικόπεδο

πωλείταιμέσαστηζώνη6.410τ.μ.,μεεκπλη-
κτικήθέα, γιααπαιτητικούςαγοραστές ,σε
μοναδικήτοποθεσία,μοναδικόγιαεπένδυση
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο55.000€.

Κωδ.13963ΚΟΜΒΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣπω-
λείταιαγροτεμάχιομεροδάκινα7ετώνείναι
12.750τ.μ.είναιστα650 μέτρακαιφαίνεται
απότηνΕγνατίαοδό,διατίθεταιαπό95.000€
τώρα40.000€μόνο,ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13873 -ΠΙΕΡΙΩΝπρός το τέλος

πωλείταιοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας360
τ.μ.Τιμή:115.000€.

Κωδ.13878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο500
τ.μ.,κοντάστοΕΑΚμέσαστοσχέδιοτουχω-
ριού45.000€,

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745 τ.μ.,με ελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13859 -ΣτονΤρίλοφοΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυνολικής
επιφάνειας884τ.μ.Τιμή:20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980 τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

ΠΩΛΗΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 14238ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3Πάρκινγκ

στηνοδόΗρακλέους,σεισόγειοαλλάκαισε
ημιυπόγειομετηλεχειριστήριο,υπάρχειάνετη
καιανεξάρτητηπρόσβαση,τιμή18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14363-ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17 τ.μ.
στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναι κατα-
σκευασμένη το1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστήρα.
Τιμήμόνο:9.500€.

ΒΕΡΓΙΝΑ,Ακίνητοπωλείταιεπίτουδρό-
μουΒέροιας -Βεργίναςκαιαφορά  έκταση
αποτελούμενηαπόδύοαγροτεμάχιοσυνολικά
15.000τ.μ.,καιμεδύοκτίσματα ,αποθήκες
μεγάλεςχωρίςκολώνες.Τακτίσματακαταλαμ-
βάνουνσυνολικά1.180τ.μ. , τιμήπώλησης
κατόπινεκτιμήσεωςόλαμαζί120.000€.Πολύ
αξιόλογοακίνητοκαισετιμήπραγματικήςευ-
καιρίας.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-
όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένη το2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχιεαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμή:40.000€.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε 22τ.μ.πατάρι
, κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.
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ΕΔΡΑ:ΕΛΗΑΣ14ΒΕΡΟΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέας

από τηROMAPIZZA.

Τηλ.:2331061515.

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΕΛΙΑΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ.,
2οςόροφος,αιρκοντίσιον.Τηλ.:6974053442.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία«TSIFLIDISSECURITY»ζητάειγιαΆμεσηΠρόσληψη

άτομα (γυναίκες ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφα-
λείας για μόνιμηαπασχόληση.Απαραίτηταπροσόντα είναι : όρεξη
για δουλειά , δίπλωμααυτοκινήτου και συνεργασίαμε την εταιρεία
γιαεξέλιξη .Βιογραφικάκαισυνέντευξησταγραφείατηςεταιρείας ,
Θεσσαλονίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.

ΗΕΤΑΙΡΙΑεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςεσπεριδοει-
δώνΗΡΑΕΠΕ,δέχεταιαιτήσειςγιαπροσλήψειςεποχικού
προσωπικούάνωτων18ετώνσταγραφείατηςεταιρίας
καθημερινά εκτόςΣαββάτου και Κυριακής από τις 9.00
π.μ.έωςτις2.00μ.μ.Απαιτούμεναδικαιολογητικάενδια-
φερομένων:

1.Αστυνομικήταυτότητα(φωτοτυπία)
2.Α.Φ.Μ.(φωτοτυπίαεκκαθαριστικούτηςεφορίας)
3.Αρ.ΜητρώουΙΚΑ(φωτοτυπίαβιβλιαρίουυγείας)
4.Α.Μ.Κ.Α.(φωτοτυπία)
5.Φωτοτυπίαπιστοποιητικού υγείας εργαζομένωνσε

εργοστάσιουγειονομικούενδιαφέροντος

ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΙΥΟΓΑ
-ΑσφαλιστικηενημερότηταΟΓΑ

ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
-Πρωτότυπεςάδειεςπαραμονήςκαιεργασίας
-Διαβατήριο
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοe-mail:irafruit@otenet.gr
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕ-

ΒΕσεάσπροχρώμα,μεστρώμα

καιυφασματάκιαπροστατευτικά,

σχεδόναχρησιμοποίητο.Τιμήευ-

καιρίας150,00ευρώ.Τηλ.:6977

430658.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός κα-

φετέριας (καφετιέραASTORIA

MONH), πλυντήριο πιάτων

(DIHR-Ιταλικό),φραπιέρα(επαγ-

γελματική-βαρέως τύπου), το-

στιέρα(επαγγελματική2εστιών),

2στρογγυλάτραπέζια,7καρέ-

κλες (μεκουπαστή)και8ψηλά

σκαμπό.Πωλούνταισε τιμήευ-

καιρίας.Τηλ.:6974867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυριααπό

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκοντα,2ΔΣΚ-WC2οςμεΑ.Θ.36000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ93τ.μ1ος2ΔΣΚΑτ.αεριο52000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.3ος105τ.μμεΘεση,Α.Θ3ΔΣΚτζακι110000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚwc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο 30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια 68 τ.μ του 75΄με οικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC35τ.μευχαριστο,τελικητιμη10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κια ημιτελης με 3ΔΣΚ +900 τ.μ
οικοπεδο0100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ

ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον2ΔΣ-ΚΑ.Θ.επιπλωμενο250€
ΑΝΟΙΞΕΩΣΣτουντιοΛουξεπιπλωμενοΑ.Θ.230€
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΚΕΝΤΡΟ2ος3ΔΣΚ2WCΑ.Θηλιακος,280€
ΩΡΟΛΟΙΣτουντιο,χωριςΘερμανση1ος-100€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ300€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟκεντροΛΟΥΞ1ΔΣΚΑ.Θ.250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεπομωναστηνασφ3000τοστρέμμα

ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ κονταστουΤσεσμελη 19στρ.με επι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικη αποθηκη και μεταλικο στεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΠΡΟΣΑγ.Γεωργιο7500τ.μστηνασφαλτο35000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΠΑΤΡΙΔΑ7500τ.μκοντασεασφαλτοποτιστικο,26000€
AΣΩΜΑΤΑ3600τ.μΕλαιωναςΠαραγωγικος15000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ10στρ.πανωστηνασφαλτοκονταστηνΠατριδα

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΚΤΕΛστηνεισοδο,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρεστωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ.
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γραφείου σε εξαιρετική κατά-
σταση και τιμή (4 γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2
βιβλιοθοκήκες, 4 συρταριέρες με ρόδες, 1 καναπές, 2
καρέκλες γραφείου, 7 καρέκλες απλές, όλα μαζί ή και
μεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

Η εταιρία επεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕ με έδρα το
7,5 χλμ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ, ζητάΗλεκτρολόγο-Μηχανικό για
μόνιμηαπασχόληση.Καθήκοντα:Χειρισμός,συντήρησηκαι επι-
σκευήμηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας των
γραμμώνπαραγωγής.ΠροαιρετικάεπιθυμητήηγνώσηΑγγλικής
γλώσσας.Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail:irafruit@otenet.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στηνπολυκατοικία επί της οδούΜ.Μπότσαρη 87,περιοχήΠασά

ΚιόσκιστηΒέροια, ιδιοκτήτηςδιωρόφουοικοδομήςμεανεξάρτητη ιδιό-
κτητηείσοδοστουςχώρους,υπάρχεισεπλήρηδιαμόρφωσησύμφωνα
με τις διατάξεις τουΠ.Δ. 219/2006 για τη λειτουργία γυμναστηρίουμε
τηνακόλουθηδιάρθρωσησεχώρους:

-Χώροςιδιαίτεροςεπιφάνειας30τ.μ.(γιαμασάζκλπ)
-Σαλόνιγυμναστηρίουεπιφάνειας200τ.μ.
-ΑποκλειστικήςανάπτυξηςΣΠΑκλπ
-ΤουαλέτεςκαιαποδυτήριαΑ-Γκαιντουζιέρεςκαμπινάτες
-Επαγγελματικήσάουναενλειτουργίακαιπροεργασίαεγκαταστάσε-

ωνγιαχαμάμ(ανδρών-γυναικών)καιυδρομασάζ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
Μεπλήρεςσετεπαγγελματικώνοργάνωνγυμναστικής
Υποδομές
-Κλιματισμός
-Ζεστόκαικρύονερό
-Τριφασικήπαροχήρεύματος
-Άνετοςχώροςστάθμευσηςαυτοκινήτων
-Δίκτυοτηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Εγκατάστασηηλιακούθερμοσίφωναμεγάληςχωρητικότητας(400λίτρων)
Ενκρίσεις
-ΑπότηνΠυροσβεστικήΥπηρεσία
-ΠροέγκρισηαπότηναρμόδιαΥπηρεσίαΑδειοδότησης
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗαπό γνώστη του κλάδου για λειτουργία

τουσυγκροτήματος(σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠΔ219/2006
Γιαεπιτόπουσυνάντησηκαιενημέρωση:
Τηλ.2331024939και6973015833

ΠΩΛΕΙΤΑΙφρεζάκι
καινούργιομε33ώρες

εργασίας.Τιμή400,00ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σκαπτικό βενζίνηςΜΒ6500. Ι-

σχύς6,5Ηρ,Πλάτος εργασίας50
cm, βάθος εργασίας 17,5-35 cm,
ταχύτητες 1 εμπρός/1 όπισθεν,
μαχαίρια6+6,κωδ.009597.

Τηλ.: 23310 21210 Κιν.: 6978 004183
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50ετώνέως70γιασοβαρή

σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσι-

μοςμεανώτερημόρφωση

ζητεί γνωριμίαμεκοπέλα

ευχαρίστου χαρακτήρα.

Τηλ.:6942274316.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να βρει

κυρίαχωρίςυποχρεώσεις,

φτωχειά,γιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:2331026934.

ΣΟΒΑΡΟΣ  κύρ ιος

χωρίς υποχρεώσεις ζη-

τά κυρία μέχρι 50 ετών

γιασοβαρήσχέση.Τηλ.:

6984040769.

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

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

Συσκευαστήριοεσπεριδοειδώνσεάριστηκατάστασημε:
Νο1τράπεζαδιαλογής
Νο2μεταφορικήταινία
Νο3κηρωτικό
Νο4τουρμπίνα
Νο5μηχανικόςταξινομητήςμεσταδιακόανοιγμα
Νο6λεκάνησυσκευασίας.
Δυνατότηταπαραγωγής5τόνουςτηνώραδυνατότη-

ταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμεφύλλακαι
νακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κυνηγό-
σκυλο ράτσας Βίσλα
θυληκό.  Τηλ. :  6977
354226.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται κομπλέ σύ-

στημαλέβηταπέλετ,μάρ-
κας TOPLING, ισχύς 30
KW, ελαφρώς μεταχειρι-
σμένο, σε άριστη κατά-
σταση, μαζί με δοχείο α-
δρανείας[μπάφερ]500litr
για ακόμηπιο οικονομική
καύση, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6944997269.

ΑπότηνεταιρίαIDECOABEστηνΚουλούραΗμαθίας
ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣγιαμόνιμηαπασχόλησημεαπαραί-
τηταπροσόντα:

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άν-
δρες)

-Δίπλωμαοδήγησης
-Πολύκαλήγνώσηρουμανικών-αγγλικών
-Διαπραγματευτικέςκαιοργανωτικέςικανότητες
-Ικανότηταταξιδιώνστοεξωτερικό
-Ηλικίαάνωτων25ετών
Ηεταιρίαπαρέχει;
-Ικανοποιητικόςμισθόςκαιbonus
-Προοπτικέςεξέλιξηςσύμφωναμετααποτελέσματα
-Αυτοκίνητο
-Κινητότηλέφωνο
-Κάλυψηεξόδωνταξιδιώνστοεσωτερικό-εξωτερικό
ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:
-ΣΤΟFAXΣΤΟ2331097118
-ΣΤΟEMAIL: ideco.expo@yahoo.grΜΕΘΕΜΑ«ΒΙΟ-

ΓΡΑΦΙΚΟ»

ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδα-
κτικήεμπειρίακαιεξει-
δίκευσηστς μεθόδους
διδασκαλίας Γλώσσας
καιΜαθηματικών κα-
θώς και κάτοχος ά-
δειας διδασκαλίας αγ-
γλικώνπαραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και
αγγλικών σε μαθητές
δημοτικούκαιγυμνασί-
ου.Τιμέςπολύπροσι-
τές.Τηλ.επικοινωνίας:
6980973819.
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PΠεριμένουμε όλοι το 2018, θα 
μας έλθει στο τέλος κάνα 2015 και 
θα ψαχνόμαστε...

PΠάντως εγώ δεν ανησυχώ που 
το 2017 οι 500 πιο πλούσιοι του κό-
σμου έγιναν κατά 1 τρισ. δολάρια 
πλουσιότεροι. Νέοι είμαστε, θα δου-
λέψουμε πιο σκληρά το 2018 να βγά-
λουν κι άλλα.

PΕξάλλου τα δολάρια είναι ντε-
μοντέ. Ας τα έχουν να τα χαίρονται.

PΜε ΣΥΡΙΖΑ το κοινωνικό μέρισμα 
το πήραν φτωχοί ξένοι μετανάστες. Με 
Κυριάκο θα το παίρνουν με τη μορφή 

φοροαπαλλαγών και κρατικών κινή-
τρων οι πλούσιοι ξένοι επενδυτές. Ε-
μείς θα είμαστε πάντα ο κοινός παρο-
νομαστής: μόνο θα το πληρώνουμε.

PΚι αφού ι-
κανοποιήσουμε 
την ανάγκη μας 
και αναλωθούμε 
για κάποιες μέ-
ρες σε ευχές για 

αγάπη, ανθρω-
πιά, καλοσύνη, 
αμέσως μετά ε-
πιστρέφουμε και 
πάλι στο μίσος 
και στο δηλητή-
ριο που μας δι-
ακρίνει όλον τον 
υπόλοιπο χρόνο.

P Το έχω δει 
και μετά την εκκλη-
σία.

PΤα ευχάριστα νέα είναι ότι η 
Όλγα Φαρμάκη θα συμμετάσχει στο 
νέο Σαρβάιβορ. Ως εκ τούτου, περί 

τα τέλη του έτους προβλέπε-
ται μείωση της υπογεννητι-
κότητας.

PΑφήστε που το κορίτσι εί-
ναι φάρμακο μη συνταγογρα-
φούμενο αλλά δωρεάν.

PΚαι παίρνεις όσα δισκία 
θέλεις.

PΣτο σκίτσο του Στάθη που 
φιλοξενούμε σήμερα, σημεία 
των καιρών, σε μια χώρα που 
μεταλλάσσεται.

PΟι τράπεζες είναι υπέ-
ροχες αυτές τις μέρες. Μπαί-
νεις φοιτητής και βγαίνεις 
στη σύνταξη.

P Και μετά σου λέει τάχα 
μου αύξηση ορίων ηλικίας...

PΠαύση πληρωμών στη 
ΣΕΚΑΠ. Τελικά όλα σταματά-
νε στην Ελλάδα εκτός από το 
κάπνισμα.

PΜην μου πείτε ότι δεν εί-
μαστε επενδυτικός παράδεισος;

PΔείτε τον Ιβάν. Και μα-
θαίνει και πληρώνει!

PΚαι:
Δύο φίλοι παντρεμένοι τα πί-

νουν παρέα ένα βραδάκι στο 
μπαρ. Λέει ο ένας:

-Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να 
κάνω… Κάθε φορά που γυρί-
ζω σπίτι μετά από ποτό, κλείνω 
τα φώτα του αυτοκινήτου πριν 
στρίψω στην γωνία, σβήνω τη 

μηχανή και ρο-
λάρω μέχρι το 
γκαράζ, βγάζω 
τα παπούτσια 
πριν να μπω στο 
σπίτι, ανεβαίνω 
σαν κλέφτης τις 
σκάλες, γδύνο-
μαι στο μπάνιο. 
Ξαπλώνω όσο 
πιο απαλά μπο-
ρώ και παρόλα 
αυτά η γυναίκα 
μου ξυπνάει και 
μου βάζει  τ ις 
φωνές που γύρι-
σα τόσο αργά!»

Ο φίλος του 
τον κοιτάει και 
του απαντάει:

-Κοίτα, είναι 
ολοφάνερο ότι 
ακολουθείς τη 
λάθος προσέγ-
γιση. Εγώ φρε-
νάρω με θόρυβο 
στο γκαράζ, α-
νεβαίνω χτυπώ-
ντας τα πόδια 
μου στα σκαλο-
πάτι, πετάω τα 
παπούτσια μου 
στo χολ, πηδάω 
στο κρεβάτι, τρί-
βω τα χέρια μου 
και λέω στη γυ-
ναίκα μου: ‘Τι θα 
έλεγες για ένα 
γρήγορο μωρό 
μου;’ Κι εκείνη 
πάντα κάνει την 
κοιμισμένη!

K.Π.
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