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Τί έχει γίνει μέχρι σήμερα 
για τα «στέκια»;

  Στα τέλη Μαΐου είχε γίνει ειδική σύσκεψη στο 
Επιμελητήριο με την συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων φορέων και είχαν γίνει διαπιστώσεις 
για το μαύρο παρεμπόριο και τα «στέκια» που 
στήνονται στον ημαθιώτικο κάμπο για την διακίνηση 
των φρούτων. Αναμένονταν ενέργειες για την πάταξη 
του φαινομένου, που πλήττει το κράτος λόγω της 
φοροδιαφυγής, τους νόμιμους εμπόρους και εξαγωγείς, 
αλλά και τους παραγωγούς αφού συχνά γίνονται 
θύματα εκμετάλλευσης ή απάτης από τους επιτήδειους 
παπατζήδες-εμπόρους. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα; 
Μια νέα ανακοίνωση της Ένωσης Κονσερβοποιών, 
που για άλλη μια φορά διαπιστώνει και περιγράφει 
την «πληγή» και καλεί την πολιτεία να επέμβει. Κατά 
τ’ άλλα; Δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση, 
ούτε εκ του αποτελέσματος υλοποιήθηκε κάποια από 
τις προτάσεις που είχαν πέσει στο τραπέζι εκείνης 
της συνεδρίασης. Σε αυτό το κλίμα έρχεται και μια 
δεύτερη ανακοίνωση της ΕΚΕ που μιλά για χαμηλή 
ποιότητα στα ροδάκινα που παρέλαβαν τονίζοντας 
κυρίως τα πράσινα-άγουρα. Δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό 
αναφέρονται οι κονσερβοποιοί, αλλά όταν διαβάζει 
κάτι τέτοιο ακόμη και ο ευσυνείδητος παραγωγός, έχει 
στο μυαλό του, ότι οι τιμές και φέτος θα κυμανθούν 
χαμηλά, σαν χειμωνιάτικες θερμοκρασίες. Έτσι πώς 
να μην προστρέξουν οι παραγωγοί στους επιτήδειους 
παπατζήδες που γυρωφέρνουν στα χωράφια σαν 
αρπακτικά ευκαιρίας; Είναι τελικά πολύ δύσκολο να 
συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για την άνοδο και 
προώθηση του ροδακίνου, που είναι το ισχυρό «χαρτί» 
της περιοχής μας;   
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Ευγενική δωρεά
για την καθαριότητα
των νεκροταφείων

Όταν ένας χώρος είναι αντικείμενο της δουλειάςσου, τον
φροντίζεις και τονπροσέχεις.Μία κίνηση για τις ανάγκες των
νεκροταφείωνέκανεπρόσφατατοΓραφείοΤελετώντωνΑφών
Κουρέαδωρίζονταςσκούπες,φαράσια,καρότσιακαιοτιδήποτε
χρειάζεταιώστεοχώροςναμένεικαθαρός!

Ηκαλοδεχούμενηπάντα,ιδιωτικήπρωτοβουλία!

Νοστιμότατες οι πίτες στο Σέλι,
αλλά η βρύση χωρίς νερό

Γιαακόμημία χρονιάαναβίωσεηΓιορτή τηςΠίτας,
την περασμένηΚυριακή στο Σέλι, από τονΤουριστικό
Όμιλο του χωριού, μεπλήθος κόσμου.Οι γυναίκες του
Σελίουσυμμετείχανφτιάχνονταςτιςπίτεςτους,μεμεράκι
καισύμφωναμεπαλιέςπαραδοσιακέςσυνταγές.

Ηεκδήλωσηέγινεστηνκεντρικήπλατείατουχωριού,
όπου υπήρχανστημένα τραπέζια με νόστιμες βλάχικες
πίτες,τιςοποίεςδοκίμαζεοκόσμος.

Και όντως τις απόλαυσεστη «νόστιμη» αυτή γιορτή
πουτείνειναγίνειθεσμός.

Έλαόμωςπουμετάτηνπίταόλοιέψαχνανναβρουν
νερό και νερό δεν εύρισκανστηβρύση…Αυτόμαςπα-
ραπονέθηκανσε τηλεφωνική επικοινωνία ακροατές της
εκπομπής«ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ»στονΑΚΟΥ99.6,αναφε-
ρόμενοιστηνβρύση τηςκεντρικήςπλατείας τουχωριού,
πουδυστυχώςδενλειτουργεί.Στημένατατραπέζιαστην
πλατεία,μπροστάστηνβρύση,αλλάηβρύσηδενέσταζε
ούτεσταγόνα!

Αςτοδουνλοιπόντοθέμαοιαρμόδιοι,γιατίπλησιάζει
καιοΔεκαπενταύγουστος,ενώηεπισκεψιμότηταστοχω-
ριόείναιήδηαυξημένη.

Στις 4 και 5 Αυγού-
στου θα γίνουν  οι πα-
ράλληλεςεκδηλώσειςτης
3ηςΡοδακΟΙΝΟγνωσίας
στον Κοπανό και διορ-
γανωτής σύλλογος της
ΜΙΕΖΑΣαπευθύνει ανοι-
χτό κάλεσμασε όλο τον
κόσμο,τοΣάββατο4Αυ-
γούστου στις 10:30 πμ.
στη Πύλη του Πάρκου
Νάουσας και 11:00 πμ.
για όσους προσέλθουν
με αυτοκίνητο στοΤάφο
τηςΚρίσεως,γιατηναρ-
χαιολογική περιήγηση
στις αρχαιότητες τηςπε-
ριοχήςμαςμε αρχαιολό-
γο τηςΕΦΑ και τηνΚυ-
ριακή 5Αυγούστου, στις
11:00 πμ. στο πλακό-
στρωτο, στο Κιόσκι στο
πάρκο τηςΝάουσας για
να ζωγραφίσουν και να
δημιουργήσουνταπαιδιά
μεβάση τοροδάκινο και
στις12:00μμ.

Ακολουθεί γαστρονομία με βάση το ροδάκινο με τον
GuestchefΓιώργοΠαλησίδη-ΚαθηγητήΓαστρονομίαςκαι

Τουρισμού.
Και φυσικά σε όλες τις βραδινές εκδηλώσεις  3-4-5

Αυγούστου2018μεώραέναρξης,9:00μμ.στοΔημοτικό
ΣχολείοΚοπανού.

Χωρίςίντερνετ
γιαλίγεςώρες

χθες
ηΜητροπόλεως
Χθες τοπρωί για λίγεςώρες έμει-

νανχωρίςίντερνετστηνΜητροπόλεως,
αφούλόγω τωνεργασιώνπουγίνο-
νται στονπεζόδρομο της Βικέλα,
υπήρξε ζημιάσε κάποιο καλώδιο του
υπόγειουδικτύου.Συνεργείο έσπευσε
και πριν το μεσημέρι αποκατέστησε
τηνβλάβη.Εκτόςαπόκάποιαγραφεία
καισπίτια, αισθητή έγινεηβλάβηστο
κατάστημα τωνΕΛΤΑκαισε καταστή-
ματα τραπεζώνπουαδυνατούσαν να
εξυπηρετήσουν,αφούτοσύστημαήταν
«πεσμένο»λόγωέλλειψης ίντερνετ.Α-
πόλυταεξαρτώμενα ταπάντααπότην
διαδικτυακήδιασύνδεση!

Ετοιμασίεςκαικαλέσματα
γιατην3ηΡοδακΟΙΝΟγνωσία



Για τα γνωστά στέκια κάνει λόγο και πάλι η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) σε ανακοίνωσή της στην οποία επισημαίνει τα εξής:
«Εδώ και χρόνια, είναι γνωστά τα προβλήματα που παρατηρούνται την περίοδο συγκομιδής του συμπύρηνου ροδάκινου αλλά και γενικότερα του συνόλου των ροδάκινων και των άλλων φρούτων. Πολλά προϊόντα  συ-

γκεντρώνονται από τυχαίους και εξωθεσμικούς διακινητές, σε χώρους ακατάλληλους και χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, χωρίς φορολογικά παραστατικά, χωρίς ασφαλισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς τήρηση όρων 
υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς διασφάλιση ποιοτικών προδιαγραφών. Επιπλέον, πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο αγοραστές του εξωτερικού να παραλαμβάνουν ροδάκινα απευθείας από τους αγρούς, πληρώνοντας 
μετρητοίς χωρίς κανένα παραστατικό, διογκώνοντας έτσι τη φοροδιαφυγή. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο και φέτος.  

Η φορολογική επιβάρυνση των αγροτών είναι σαφώς υψηλότερη τα τελευταία χρόνια δίνοντας κίνητρο στους ασυνείδητους πολίτες να επιδιώκουν την διακίνηση των προϊόντων χωρίς παραστατικά.
Καλούμε την Πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της να επέμβουν αποτελεσματικά ώστε να δοθεί επιτέλους τέλος σ’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση».

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  www.laosnews.gr 3

Ο Διευθυντής Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 
οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυ-
πηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διεξαγωγή θρησκευτικών 
εκδηλώσεων προς τιμή του Αγίου Αντωνίου του Βεροιέως στην πόλη 
της Βέροιας την 31η Ιουλίου και 1η Αυγούστου 2018 και την υποδοχή 
του Τιμίου Σταυρού από την Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, αποφάσισε 
για τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

 α) Από 10:00΄ ώρα της 31-07-2018 έως την 24:00΄ ώρα της 01-
08-2018, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης, 
παντός είδους οχημάτων, στις κάτωθι οδούς: -στην οδό Αγίου Αντωνίου, 
από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την 
οδό Βερμίου, -στην πάροδο Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής, καθώς και -στην Πλατεία Αγίου Αντωνίου. 

β) Κατά τη διάρκεια της Λιτανείας του Τιμίου Σταυρού την Τρίτη 31-
07-2018, κατά τις ώρες 20:30΄ έως 22:30΄, την απαγόρευση της κυκλο-
φορίας των οχημάτων, στις κάτωθι οδούς: -στην οδό Μαλακούση, από 
τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό 
Κεντρικής,  -στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλα-
κούση έως τη συμβολή της με την οδό Εληάς, -στην οδό Εληάς, από τη 
συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της με τη λεωφόρο 

Ανοίξεως, -στη λεωφόρο Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό 
Εληάς έως τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, -στην οδό 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ανοίξεως 
έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου. 

- Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλο-
φορίας, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα του 
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας. 

- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν 
με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Βέροιας, ενώ μέτρα τροχαίας θα 
ληφθούν από το Τ.Τ. Βέροιας, οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρό-
σθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί. γ) Η σή-
μανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας, που θα εφαρμόζονται, θα είναι 
σύμφωνα με την ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011) 
απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.  

- Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ. και τις διατάξεις των 
άρθρων 4, 52, 103, 104 και 105  του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώ-
σεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Άρθρο 4ο Η ισχύς της παρού-
σας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από 
αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων 
σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η 
κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.- 

31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια  
για τις εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Αντωνίου

ΕΚΕ: Έντονο και φέτος το φαινόμενο της παράνομης 
διακίνησης φρούτων ιδίως στο συμπύρηνο

PH EKE καλεί την πολιτεία να επέμβει...        PΤι ελέχθη για την πάταξη της “μαύρης” αγοράς 
ροδακίνου σε πρόσφατη σύσκεψη αρμόδιων φορέων, το Μάϊο στη Βέροια

 Με συντονισμένες κινήσεις και κλιμάκια 
ελέγχου η πάταξη του παραεμπορίου και των 
«μαύρων» εξαγωγών φρούτων από Ημαθία 
και Πέλλα

-Αγιάτρευτη ακόμα η πληγή
 από τα «στέκια»

 και τους παπατζήδες εμπόρους
Σε επίπεδο διαπιστώσεων, κατάθεσης 

προτάσεων και καλών προθέσεων, κινήθηκε 
η σύσκεψη που έγινε χθες το μεσημέρι (25 
Μαίου 2018) στο Επιμελητήριο Ημαθίας, για 
το παραεμπόριο φρούτων, σε Ημαθία και 
Πέλλα, τη «μαύρη» διακίνησή τους, με φορ-
τηγά από Βουλγαρία και Ρουμανία προς τις 
χώρες τους και την νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα δόθηκε έμφαση και στα «στέ-
κια», ένα θέμα που απασχολεί, ως πληγή, 
πολλά χρόνια τον τόπο μας, αλλά δεν φαίνε-
ται να δόθηκε ποτέ ριζική λύση.

Της σύσκεψης, προήδρευσε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, πα-
ρουσία του αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου 
Στέφανου Αποστολίδη, του καλεσμένου, 
υπεύθυνου του Συντονιστικού Κέντρου Αντι-
μετώπισης Παρεμπορίου της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου, Βασίλη Μαστρογιάννη 
και εκπροσώπου της Αστυνομίας.

Στην εισήγησή του ο κ. Καλαϊτζίδης ανέφε-
ρε ότι, ναι μεν δεν πατάχθηκε ακόμα το πα-
ραεμπόριο, γίνονται όμως αποτελεσματικές 
προσπάθειες και βήματα και ζήτησε από τους 
παριστάμενους εκπροσώπους εμπλεκόμενων 
φορέων να καταθέσουν  τις προτάσεις τους.

…Ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κώστας Απο-
στόλου έκανε λόγο για απόλυτη αδυναμία 
του κρατικού μηχανισμού να ελέγξει την κα-
τάσταση. Υπογράμμισε ιδιαίτερα, ως αιτία, 
την υψηλή φορολογία, που δίνει το κίνητρο να 

προσφεύγουν κάποιοι στη μαύρη αγορά, στις 
«μαύρες» εξαγωγές και στα «στέκια» χωρίς 
τιμολόγια και άδειες, ενώ όπως είπε, αναμέ-
νεται να αυξηθούν τέτοια φαινόμενα προς την 
Βουλγαρία, η οποία δεν έχει φέτος ροδάκινα. 
«Έχετε ανθρώπους και μηχανισμό;» ρώτησε. 
«Εάν δεν στελεχωθούν οι υπηρεσίες και δεν 
εφαρμοστούν οι διατάξεις, δεν θα βρεθεί λύ-
ση», κατέληξε, ο κ. Αποστόλου.

Σε παρέμβασή του ο αντιπεριφερειάρχης 
δεν διαφώνησε με το θέμα της φορολογίας, 
όμως, όπως  είπε, το πρόβλημα δεν είναι τα 
στέκια. «Από τη μαύρη εμπορία στα κτήματα, 
το δημόσιο χάνει λεφτά… Θέλουμε να στα-
ματήσει», ρώτησε και πρότεινε ως λύση τους 
αυστηρούς ελέγχους στα τελωνεία των δύο 
συνόρων, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. 

Για πολλαπλές συνέπειες του παρεμπο-
ρίου έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Αγοράς Θεσ/νίκης Δημήτρης Χαμπίδης, με 
πρώτη, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη διά-
λυση των συνεταιρισμών. «Δεν μπορούμε να 
χαράξουμε πολιτική, αν δεν παταχθεί η μαύ-
ρη αγορά. Πρότεινε τέλος, μετά τα μνημόνια 
«να πάμε σε άλλη φορολόγηση των αγροτών, 
με τεκμήρια, μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ».

…Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος 
Αντωνίου, που ήταν παρών στη σύσκεψη, 
εκτίμησε ότι η υπερφορολόγηση δεν είναι 
τόσο σημαντικό πρόβλημα, ούτε μπορεί να 
«ανοίξει», ως θέμα, στη συγκεκριμένη συγκυ-
ρία. «Η παροχή οικονομικών κινήτρων ώστε 
οι αγρότες να πηγαίνουν την παραγωγή τους 
στους συνεταιρισμούς, μπορεί να συζητηθεί 
μετά την αξιολόγηση του Αυγούστου… Όντως 
χάνονται πολλά έσοδα και για τους μεταφο-
ρείς. Είναι ένα σύνθετο θέμα, θα λάβουμε 
τις προτάσεις σας και θα καταλήξουμε σε 
αποφάσεις» είπε απευθυνόμενος στο ακρο-

ατήριο.
«Το πρόβλημα δεν είναι στην παραοικονο-

μία. Η ελληνική οικονομία κτίστηκε σε γυάλινα 
πόδια, φτωχέψαμε και το παρεμπόριο ανθί-
ζει… Για την πάταξή του, είμαστε στην αρχή, 
αλλά κάνουμε σοβαρή προσπάθεια να αλ-
λάξει το θεσμικό πλαίσιο που ήταν τραγικό» 
συμπλήρωσε ο κ. Μαστρογιάννης.

Το λόγο, λίγο πριν την ολοκλήρωση της 
ημερίδας, ζήτησε και ο Θόδωρος Παπα-
κωνσταντίνου, ως εκπρόσωπος των Γε-
ωργών Βέροιας διαμαρτυρόμενος ότι για το 
παρεμπόριο, όλα τα προβλήματα και τα βάρη 
καταλογίζονται στους αγρότες. «Ας δούμε ό-
μως, τι είναι το εμπόριο; Ποιος ελέγχει τους… 
εμπόρους μέσα στα χωράφια; Ποιος προστα-
τεύει τον αγρότη, όταν στο κάμπο της Ημαθί-
ας ένα σωρό παπατζήδες με ένα 500ρικο στο 
παντελόνι παριστάνουν τους έμπορους;…. 
Αυτό το σύστημα εις βάρος των συνεταιρι-
σμών και του οργανωμένου εμπορίου, ποιος 
το ελέγχει;» ρώτησε.

…Το πρόβλημα είναι διαχρονικό επανέ-
λαβε ο κ. Μαστρογιάννης. « Έγιναν πάνω 
από 7.000 έλεγχοι με πάνω από 700 ειδικά 
κλιμάκια. Πατάξαμε το παρεμπόριο; Όχι, αυτή 
είναι η πραγματικότητα. Έγινε όμως ένα βήμα 
και ζητάμε τη συνεργασία όλων των φορέων 
και υπηρεσιών».

Τη συνεργασία των υπηρεσιών ζήτησε και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, ο οποίος, κα-
τανοεί μεν, όπως είπε, το πρόβλημα, ζήτησε 
όμως να ληφθούν αποφάσεις τις οποίες θα 
στηρίξει, ώστε συντονισμένα να αντιμετωπι-
σθεί  το θέμα ,με κλιμάκια ελέγχου στα τελω-
νεία των συνόρων. «Θέλουμε να σταματήσει; 
Μπορούμε! Και λύσεις υπάρχουν και αρμόδι-
ες υπηρεσίες», κατέληξε. 

Στο ίδιο έργο θεατές!!!
Αντί άλλων σχολίων και επειδή τα προβλήματα σ αυτή τη χώρα 

έχουν την ίδια κακή τύχη, να διαπιστώνονται δηλαδή και σχεδόν ποτέ 
να μην λύνονται, δημοσιεύουμε βασικά σημεία του ρεπορτάζ του «Λα-
ού» από την σύσκεψη φορέων για την αντιμετώπιση της  «μαύρης» 
διακίνησης των φρούτων και για τα παράνομα στέκια…Τα σχόλια ανή-
κουν στους αναγνώστες!
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ 3: ΩΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  - 
HOTEL TRANSYLVANIA 3    (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.30
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Σενάριο: ΤΖΕΝΤΙ ΤΑΡΤΑΚΟΒΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑ-

ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβο-

λή θα μεταφερθεί στην Αίθουσα 1)
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΟΛ ΠΑΡ-
ΚΕΡ

Ηθοποιοί ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΜΕΡΙΛ 
ΣΤΡΙΠ, ΠΙΡΣ ΜΠΡΟΣΝΑΝ, ΣΕΡ, ΣΤΕΛΑΝ 
ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΚΟΛΙΝ ΦΕΡΘ, ΤΖΟΥ-
ΛΙ ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ, ΚΡΙΣΤΙΝ ΜΠΑΡΑΝΣΚΙ, 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ,  Προβολές:  Κάθε 
μέρα στις 21.15 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέ-
ατρου ΣΤΑΡ παρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     26/7/18 - 1/8/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στην Πατρίδα Βέροιας

Πρόσκληση σε ημερίδα εκπαίδευσης 
και συμπεριφοράς σκύλων 

Το Rudy Dog Park, σας προσκαλεί την Τε-
τάρτη 1 Αυγούστου 2018 στην ημερίδα εκ-
παίδευσης και συμπεριφοράς σκύλων, με θέμα 
«κατανοώ και εκπαιδεύω τον σκύλο μου».

Την ημερίδα θα παρουσιάσει ο εκπαιδευ-
τής – συμπεριφοριστής σκύλων, Βασίλης 
Καλαϊτζίδης μαζί με την ομάδα του K9 
PARK.

Όσοι θα συμμετέχετε, θα έχετε την ευκαιρία 
να μάθετε πώς να συμπεριφερθείτε στον σκύ-
λο σας και να τον κατανοήσετε καλύτερα, με 
στόχο την αρμονική συμβίωση σας.

Στο τέλος της ημερίδας θα απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις των συμμετεχόντων αλλά και 
θα πραγματοποιηθεί επίδειξη σκύλων. 

Δωρεάν είσοδος!
Παρακαλείστε, λόγω αυξημένων συμμετοχών, να μη έχετε μαζί τους τετράποδους φί-

λους σας.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:  Τηλ: 6984454599
e-mail: vasiliki.pejo@gmail.com

Την 8η  συνάντηση Συκιωτών  διοργανώνει 
ο Σύλλογος «Βάντα» 

στις 4 Αυγούστου                       
Ο  Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Συ-

κιάς «Βάντα» διοργανώνει την 8η  συνάντηση 
Συκιωτών, ο Σάββατο 4 Αυγούστου στις  8.30 
μ.μ στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο)

Ο Σύλλογος καλεί όλους τους Συκιώτες 
στην ετήσια συνάντηση που έγινε πλέον θε-
σμός και δίνει τη δυνατότητα να ξαναζήσουν 
όμορφες στιγμές από τα παλιά.

«Μια ευκαιρία για τους νέους Συκιώτες να 
γνωρίσουν από κοντά και να αγαπήσουν τον 
υπέροχο τόπο που μεγάλωσαν και ανδρώθη-
καν οι γονείς τους και οι παππούδες τους.

Το Αντάμωμα όλων των Συκιωτών  θα μας 
χαροποιήσει ιδιαίτερα.  

Θα διασκεδάσουμε και θα χορέψουμε 
παρέα με την παραδοσιακή ορχήστρα του 
Δημήτρη Παράσχου» αναφέρουν στην  πρό-
σκλησή τους .

VeriaTechLab στον 1ο όροφο 
της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας
 

Νέες δραστηριότητες για παιδιά και νέους στο 
VeriaTechLab δροσίζουν την καλοκαιρινή περίοδο.  
Δραστηριότητες με κυκλώματα littleBits (https://www.
littlebits.com  ) και Arduino (https://www.arduino.cc)  
αλλά και ρομποτικής με τα Lego Education WeDo2 
(https://education.lego.com/en-us/elementary/intro/
wedo2). Όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν στον Χώ-
ρο του VeriaTechLab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης. 
Ενημερώστε τους φίλους σας και κλείστε μια θέση 
έγκαιρα !!!!

 Εγγραφές από Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018
 LittleBits Week
Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, 10:30 – 11:00
LittleBits : Πρωϊνό Ξύπνημα !!! 
Δημιουργούμε το δικό μας ξυπνητήρι με κυκλώ-

ματα για πρωινό ξύπνημα με το πρώτο φως της ημέρας. Για παιδιά 7 έως 9 ετών. Στον χώρο του 
VeriaTechLab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018, 10:30 – 11:00
LittleBits: Κυνηγοί πεινασμένων φαντασμάτων!!!

Ένα φάντασμα μας αδειάζει το ψυ-
γείο κάθε βράδυ και αναζητούμε τρό-
πους να το τσακώσουμε στο καρπούζι. 
Για παιδιά 7 έως 9 ετών. Στον χώρο 
του VeriaTechLab στον 1ο όροφο της 
Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, 
10:30 – 11:00

LittleBits : Καλοκαιρινή δροσιά!!!
Όλοι έχουν την ανάγκη της δρο-

σιάς μέσα στο καλοκαίρι.  Αναζητούμε 
τρόπο να έχουμε πάντα μαζί μας την δροσιά, στο σπίτι , στον δρόμο, στην πλατεία…!!!.  Για παιδιά Για 
παιδιά 7 έως 9 ετών. Στον χώρο του VeriaTechLab 
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 Aduino Weekend
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, 12:00 - 13:30
Περικυκλώνουμε τα κυκλώματα!!! 
Ξεκινάμε το ταξίδι μας στην χώρα των μικροελε-

γκτών και κατασκευάζουμε χρήσιμους αυτοματισμούς, 
δημιουργώντας τα δικά μας κυκλώματα, τα οποία και  
προγραμματίζουμε.

Για νέους 13 έως 18 ετών.  Στον χώρο του 
VeriaTechLab στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

Με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου
 Lego Wedo2 Week
Τρίτη 7 Αυγούστου 2018, 10:30 – 11:30
Robot Κατάσκοποι!!!

Δημιουργούμε ρομπότ για να προστατεύσουμε 
τα δωμάτια μας από κάθε είδους εισβολείς. Για παι-
διά 10 έως 12 ετών. Στον χώρο του VeriaTechLab 
στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, 10:30 – 11:30
MILO, ο εξερευνητής των πλανητών!!!
Δημιουργούμε το πρώτο Robot της Βιβλιοθήκης 

για να εξερευνήσουμε τους πλανήτες….στο άπει-
ρο….και ακόμη παραπέρα!!!!! Για παιδιά 10 έως 12 
ετών. Στον χώρο του VeriaTechLab στον 1ο όροφο 
της Βιβλιοθήκης.



 Σειρά ερωτημάτων καταγγελτικού χαρακτήρα 
απευθύνει δημόσια με επιστολή του στα τοπι-
κά ΜΜΕ, ο Μιχάλης Χαλκίδης, ως υποψήφιος 
δήμαρχος Αλεξάνδρειας, προς τον δήμαρχο και 
τη δημοτική Αρχή του Παναγιώτη Γκυρίνη, διότ, 
όπως αναφέρει, «υπερψήφισε σε σκοτεινές ώρες 
εισήγηση ενοικίασης 300 στρεμμάτων δημοτι-
κής έκτασης, σε εταιρεία αμφιβόλου οικονομικού 
περιεχομένου, για την καλλιέργεια βιομηχανικής 
κάνναβης».

Αναλυτικά, αναφέρει ο κ. Χαλκίδης:
« Είναι γνωστή η αρρωστημένη πολιτική α-

ντίληψη «ανάπτυξης» της περιφέρειας μέσω της 
καλλιέργειας κάνναβης, αρχικά βιομηχανικής...Η 
πατρότητα της ιδέας αποδίδεται σε σημαίνον στέ-
λεχος της κυβερνώσας παράταξης, που ακούει 
στο όνομα Καρανίκας.

Το περίεργο είναι ότι στη λογική αυτή φαίνεται 
να προσχωρεί η σε απόδραση ευρισκόμενη δια-
λυμένη παράταξη του κ Γκυρίνη, η οποία υπερ-
ψήφισε σε σκοτεινές ώρες εισήγηση ενοικίασης 
300 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης, σε εταιρεία 
αμφιβόλου οικονομικού περιεχομένου, για την 
καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης .

Μελετώντας το εισηγητικό, είναι προφανές, 
ότι κάτι περίεργο συμβαίνει.Μια εταιρεία  δύο 
προσώπων, η οποία συστήθηκε προ μηνός με 
διαδικασία fast track, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 
10.000 ευρώ , εμφανίζεται με μια εισήγηση-μνη-
μείο παιδικής γραφής, να εισηγείται ένα επενδυ-
τικό σχέδιο εκατομμυρίων. Δηλώνει την πρόθεση 
ενοικίασης 300 στρεμμάτων, την καλλιέργεια 
αυτής, την εκπαίδευση προσωπικού σε ειδικά για 
την περίπτωση μηχανήματα, την αγορά τέτοιου 
τύπου μηχανημάτων και την κατασκευή πέντε κτι-
σμάτων συνολικού εμβαδού 3.600 τετραγωνικών 
μέτρων (3.6 στρέμματα κτίσματα!!!!) και όλα αυτά 
με τη χρήση του ιλιγγιώδους ποσού των 10.000 
ευρώ!!!!

Διατυπώνω ερωτήματα που δημιουργούνται 
στον κάθε καλοπροαίρετο συμπολίτη μας: 

Γιατί δεν ζητήθηκε από τους μεγαλοεπενδυτές 
να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως και να δώ-
σουν εξηγήσεις ενώπιον του συνόλου των  δημο-
τικών συμβούλων για το τι ακριβώς προτίθενται 
να κάνουν, με ποια κεφάλαια,  πέραν του αστεί-
ου  ποσού των 10.000 ευρώ,να αποδείξουν με 
ντοκουμέντα την ύπαρξη των κεφαλαίων αυτών 
και με τη βοήθεια έγκριτων νομικών να υπάρξει 
δέσμευση για την υλοποίηση της επένδυσης, 
εφόσον συνυπολογιστούν και οι παρενέργειες 

του εγχειρήματος. Σας προφυλάσσω, μην ισχυρι-
στείτε ότι υπήρξε συνάντηση Δημάρχου-επενδυ-
τών, διότι τότε η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη 
περισσότερο επί τα χείρω.Προστίθεται το σκληρό 
ερώτημα,γιατί συνάντηση ιδιωτική και όχι δημόσια 
τοποθέτηση, τι ήταν αυτό που δεν έπρεπε να μά-
θουν οι αποφασίζοντες σύμβουλοι.

 Γιατί δεν ζητήθηκε η συνδρομή πανεπιστη-
μιακών, με γνώση του αντικειμένου, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να σας ενημερώσουν και για την 
οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος και 
κύρια, για τις πιθανές παρενέργειες στον κοινω-
νικό περίγυρο. Δεν πέρασε από το μυαλό σας 
ότι ο εθισμός στην βιομηχανική κάνναβη, ακόμη 
και στην ιδέα, ότι θα  είναι το πρώτο βήμα στο 
να ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες για  ένα σύνολο 
νέων ανθρώπων, που έχουν μπει στο περιθώριο, 
να περάσουν στο επόμενο στάδιο; Τόση αφέλεια;

 Είναι αληθή τα όσα κυκλοφορούν περί συμ-
μετοχής προβεβλημένων στελεχών της πλειο-
ψηφούσας παράταξης σε εταιρεία  προώθησης 
προϊόντων κάνναβης και αν αληθεύουν, δεν επη-
ρέασε αυτό έστω και κατ ελάχιστο στη λήψη της 
απόφασης;Είναι δυνατόν να επενδύει κάποιος 
στην εμπορία προϊόντων κάνναβης και την ίδια 
στιγμή να καταψηφίζει την πρόταση καλλιέργειας 
κάνναβης; Είστε τόσο αφελής;

Φυσικά οι ερωτήσεις είναι ρητορικά σχήματα 
που απευθύνονται στους νοήμονες πολίτες του 
Δήμου μας. Στους πολίτες που ανησυχούν από 
την προώθηση τέτοιου τύπου «καινοτόμων ιδε-
ών», που ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών 

τους και των ερχόμενων 
γενεών, που ανησυχούν 
για την δημιουργία μιας 
κοινωνίας που θα στηρί-
ζει την ευημερία της στην 
εμπορία προϊόντων κάν-
ναβης και στην καλλιέρ-
γεια βιομηχανικής αρχι-
κά κάνναβης....Σ αυτούς 
που έχουν την στοιχειώ-
δη νοημοσύνη να κατα-
λάβουν ότι όταν σε ένα 
θερμοκήπιο ανοίξεις μια 
μικρή σχισμή, αυτό που 
ακολουθεί δεν είναι λίγη 
δροσιά αλλά καταστροφή 
όλης της εγκατάστασης..

Θέλω να πιστεύω ότι 
τώρα πλέον γίνεται ακό-
μη πιο εμφανές, το αλη-
θές της προηγούμενης 
αναφοράς μου,περί όχι 
απλώς ανίκανου αλλά ε-
πικίνδυνου Δημάρχου. Οι 
πράξεις δείχνουν... 

Μιχάλης Χαλκίδης 
 Υποψήφιος

 Δήμαρχος Δήμου 
Αλεξάνδρειας»

 Και συνεχίζει:.
 «κ.Δήμαρχε.
 Θα μου επιτρέψετε να σας επισημάνω ότι 

στον τόπο μας ζουν αξιοπρεπώς άνθρωποι που 
δεν είχαν την τύχη να μορφωθούν, γιατί οι και-
ροί ήταν δύσκολοι. ‘Εφαγαν τη ζωή τους σε ένα 
χωράφι για να σπουδάσουν εμάς. Τους σέβο-
μαι απεριόριστα , τιμώ την προσφορά τους και 
«παίρνω» από τη σοφία που τους πρόσθεσε η 
σκληρότητα της ζωής. Υπάρχουν νέα παιδιά με 
μόρφωση ανώτερη της δικής μας, με γνώσεις και 
απόψεις για την κοινωνία του αύριο, που χαίρε-
σαι να μιλάς μαζί τους. Δεν σας κρύβω ότι είναι 
πλούτος που διατίθεται απλόχερα αρκεί να έχεις 
«ευήκοον ους». Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, 
ευτυχώς ελάχιστων, ημιμαθών, που η ευκαιριακή  
κατάληψη μιας θέσης ευθύνης τους κάνει να νιώ-
θουν «θεοί». Ανήκετε στην τρίτη κατηγορία, σας 
ενημερώνω επειδή οι πράξεις σας δείχνουν ότι 
δεν το έχετε συνειδητοποιήσει.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης. Υπάρχει ο α-
μιγώς πολιτικώς χαρακτηρισμός «ανίκανος ή 
επικίνδυνος πολιτικά». Υπάρχει και η ύβρις «α-
νόητος». Φαντάζομαι πλέον να γνωρίζετε την 
σημασία των λέξεων και το κατώτερο επίπεδο 
δημοτικού άρχοντα.Τώρα ξέρετε..Άγνοια δεν δι-
καιολογείται..

Σε κάθε περίπτωση , αν νιώθετε την ανάγκη 
να δείτε αυτοπροσώπως κάποιον «ανόητο» μην 
ταλαιπωρείστε, κάντε κάτι πολύ απλό...Πάτε στον 
καθρέφτη..Εκεί είναι...Σας περιμένει...»
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Φαρμακευτικό
 υλικό  

και βρεφικές
τροφές 

στους πληγέντες 
της Αττικής

 έστειλε 
ο Εμπορικός 

Σύλλογος  Βέροιας

Η πρόσφατη απώλεια των συνανθρώ-
πων μας από την φωτιά στην Αττική,ο α-
ριθμός των οποίων συνεχώς και μεγαλώ-
νει, αλλά  και η καταστροφή χιλιάδων κατοι-
κιών, δεν άφησε ασυγκίνητη την Διοίκηση 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.

Την περασμένη Πέμπτη 26 Ιουλίου έφυ-
γε η πρώτη αποστολή βοήθειας με φαρμα-
κευτικό υλικό  και βρεφικές τροφές στους 
πληγέντες της Αττικής. Την προσπάθεια 
του Συλλόγου στήριξε η Εταιρεία Τσιχλακί-
δης Group  με την δωρεάν μεταφορά. 

 Καταγγελτικά ερωτήματα 
Μ. Χαλκίδη προς Π. Γκυρίνη για ενοικίαση 

δημοτικής έκτασης σε εταιρεία,
για καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπη-
τούς  Συγγενείς και Φίλους του 

Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες 
επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους 
του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 28 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Βέροιας 
ο Αντώνιος Κ. Πετσάβας σε 
ηλικία 77 ετών.

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

Γραφείο Τελετών
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 30 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Μητρόπολης Βέροιας ο 
Παράσχος (Πάρης) Παπα-
γεωργίου του Χαριλάου σε 
ηλικία 61 ετών.

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

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 

30 Ιουλίου 2018 από τον 
Ιερό Ναό Μητρόπολης Βέ-
ροιας η Βικτωρια Στερ. 
Παπαγιαννούλη.

Γραφείο Τελετών
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 29 

Ιουλίου 2018 από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Παρασκευής στην 
Πατρίδα Ημαθίας ο Ευστά-
θιος Παναγιωτίδης του Λα-
ζάρου σε ηλικία 61 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι Συμπολίτες μας 
έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται, μπορούν να 
τα  προσφέρουν για το 
Γηροκομείο Βέροιας στο 
υπόγειο της  Δημοτικής 
Αγοράς  καθημερινά 
από 11.00 έως 13.00.    
Το Δ.Σ. Αδελφάτου Γη-
ροκομείου Βέροιας Tηλ.
επικ. 6979 221680.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡ.
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια,
Ο αδελφός, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 Αυ-

γούστου 2018 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΠΑΥΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΔΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς 
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή

 στο Ξηρολίβαδο
Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές του Ξηρολιβάδου θα έ-

χουν την δυνατότητα να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή μέχρι 
τέλος Αυγούστου. Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 

– ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Από 2 έως και 15 Αυγούστου καθημερινώς 
θα τελείται η Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό μας: 
7.30-9.00 π.μ. (

Η Θ. Λειτουργία τελείται στο παρεκκλήσι 
στον υπόγειο χώρο του Ι. Ναού).

Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτό-
κο: 7.00 μ.μ.

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσ-
σίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν 
θερμά:

- Την κυρία Βαλδήρ Ελένη, για την ευγε-
νική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις 
μνήμην του συζύγου της Βαλδήρ Βασιλείου 
για τη συμπλήρωση ενός έτους από το θά-
νατο του.

- Την οικογένεια κυρίου Κεφαλά Ιωάννη 
και Σαββίδου Αλεξάνδρας για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνή-
μην του πατέρα της Σαββίδη Πέτρου με τη 
συμπλήρωση τριών μηνών από το θάνατο 
του.

- Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά του πο-
σού των 50 ευρώ εις μνήμην του συζύγου 
της Νικολάου.

- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προ-
σφορά 90 τεμάχια αυγών για τις ανάγκες 
του ιδρύματος.

- Τον κυνηγητικό σύλλογο Βεροίας για 
την προσφορά 51 τεμαχίων μπλούζες για 
τις ανάγκες του ιδρύματος.

- Την κυρία Τούλα Γκαγκούση για την 
προσφορά 2 πίτες εις μνήμην του πατέρα 
της Παναγιώτη Γκαγκούση.

- Ανώνυμες κυρίες για την προσφορά 2 
σουφλέ.

- Ανώνυμη κυρία για την προσφορά 1 
πίτας.

- Ανώνυμο κύριο για την ευγενική προ-
σφορά 40 kg ροδάκινα.

- Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προ-
σφορά 15  kg πιπεριές.

- Τον κύριο Σκουμπόπουλο Βασίλειο για 
την ευγενική προσφορά 32 μερίδες φαγη-
τού εις μνήμην του πατέρα του Δημητρίου 
Σκουμπόπουλου.

Εκ της Δ/νσεως 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Τετάρτη 1 Αυγού-

στου 2018, πανηγυρίζει 
ο Ιερός Προσκυνηματικός 
Ναός του Αγίου Αντωνίου 
του Νέου του Βεροιέως.

Τρίτη 31-7-2018
Ώρα 7.00 μ.μ. Υποδο-

χή του Τιμίου Σταυρού, 
Μέγας Αρχιερατικός Ε-
σπερινός, Λιτανεία του 
Τιμίου Σταυρού και των 
ιερών Λειψάνων του Οσί-
ου Αντωνίου.

Ώρα 11 νυκτερινή Ιερά 
Αγρυπνία

Τετάρτη 1-8-2018
Ώρα 7.00 μ.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Πρόοδος του Τιμίου Σταυρού και Αγια-

σμός.
Ώρα 7.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκλησις

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας



Εξιχνιάσθηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυ-
νομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης σε 
συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Κοζάνης, του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών και του 
Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης, κλοπές και απάτες 
που διέπραξε συμμορία σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.

Συνελήφθησαν στις 27 Ιουλίου, το πρωί σε περιοχή 
της Ημαθίας σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των 
αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης 
με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Αλεξάνδρειας, δύο ημεδαποί ηλικίας 58 και 48 ετών, με 
εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους.Στη 
δικογραφία που σχηματίσθηκε για σύσταση συμμορίας, 

διακεκριμένες κλοπές και απάτες, συμπεριλαμβάνονται 
ακόμη 6 συνεργοί τους από τους οποίους 4 άνδρες και 2 
γυναίκες, όλοι τους ημεδαποί. 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των 
αστυνομικών, τα προαναφερόμενα άτομα, συνέστησαν 
συμμορία και από τα τέλη Μαρτίου 2018 έως και τα μέσα 
Μαΐου, δρώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, 
διέπρατταν κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων 
ατόμων σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με 
σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.   

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, διαπιστώθηκε ότι 
προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ είτε ισχυρι-
ζόμενοι άλλες ιδιότητες (αστυνομικοί, υπάλληλοι δήμου 
κ.α.), έμπαιναν στα σπίτια των ηλικιωμένων προφασι-
ζόμενοι ηλεκτρολογική βλάβη ή άλλα προσχήματα, και 
αφαιρούσαν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί χρηματικά 
ποσά και κοσμήματα, είτε έπειθαν τους ηλικιωμένους 
να τους τα παραδώσουν οι ίδιοι για την ασφαλή φύλαξή 
τους.  

Όπως εξακριβώθηκε, διέπραξαν 10 κλοπές και απά-
τες σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων σε περιοχές της Πι-
ερίας, των Σερρών, της Κοζάνης και της Χαλκιδικής, α-
φαιρώντας συνολικό χρηματικό ποσό πάνω από 74.000 
ευρώ και κοσμήματα αξίας 8.500 ευρώ, σύμφωνα με 
τους παθόντες. 

 Επιπλέον, ενέχονται σε 3 περιπτώσεις απόπειρας 
απάτης και κλοπής από οικίες ηλικιωμένων σε περιοχές 
της Καβάλας, της Κοζάνης και της Πιερίας. Η έρευνα 
των αστυνομικών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η τυ-
χόν συμμετοχή τους σε παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού 
χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Κατερίνης.Συνελήφθη 20χρονος 

για κλοπή κινητού 
και τραπεζικών 

καρτών

Συνελήφθη στις 
27 Ιουλίου, το 
βράδυ σε περι-

οχή της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του Τμή-
ματος Ασφάλειας Αλε-
ξάνδρειας, 20χρονος 
ημεδαπός, διότι νωρί-
τερα αφαίρεσε από την 
κατοχή 57χρονου χωρίς 
να γίνει αντιληπτός, ένα 
κινητό τηλέφωνο και τρα-
πεζικές κάρτες τις οποίες 
χρησιμοποίησε πραγμα-
τοποιώντας συναλλαγές 
σε καταστήματα. 

Στην κατοχή του βρέ-
θηκε το κλεμμένο κινητό 
τηλέφωνο και αποδόθη-
κε στον παθόντα. 
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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 ΦΕΖΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Νικολάου και της Ελένης, 
το γένος Πάτρα, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στην 
Κουλούρα και η ΚΑΛΛΙΑΦΑ 
ΦΩΤΕΙΝΗ του Ηλία και της Πα-
ρασκευής, το γένος Παπαδο-

πούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Αγία Βαρβάρα Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Κουλούρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε  Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) 

και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ 
ΑΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολι-
κά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος 
Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιο-

λογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και 
οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 
2/2018 αριθ. Πρωτοκόλλου Συγκρ.Αλιακμ. 1003/27.06.2018 και στα σχετικά Παραρτήματα τα 
οποία αναρτώνται στην υπηρεσία μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών κατα-
στημάτων των δήμων Βεροίας και Κοζάνης.

Επιπροσθέτως η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2018, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα 
καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr, ακο-
λουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση―› Θέσεις Εργασίας―› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ –ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.
ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στη ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ Α.Ε ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
Τ.Κ. 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ  Τ.Θ 150, υπόψη κυρίας   Ε. Μπαλτζή τηλέφωνο (23310 -44040 – 44 – 45). 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ημέρα Τετάρτη 01/08/2018 έως  Παρασκευή 10/08/2018
ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΕΗ

Αλ. Καραγιαννίδης
Δ/ντής Συγκροτήματος Αλιάκμονα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΔΑ: ΨΑΧΗΩ9Ο-6Τ1
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 46 ΤΚ 59132 Βέροια                                                          

Βέροια  30-7-2018
Αρ. Πρωτ.:   20800    

Αρ. Αποφ.: 2938 
 ΘΕΜΑ: Ορισμός διατάκτη Δήμου Βέροιας. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος  Βέροιας 

Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 

87 Α΄/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθη-
καν με αυτές της παρ. 1α του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 
85 Α΄/11-4-12) και ισχύουν.

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114 Α΄/06) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

3. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά-
κτες» (ΦΕΚ 145Α΄).

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 203, 204 και 205 του Ν. 
4555/18 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133Α΄). 5. Την 
αρ. 464/6882/28-2-2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδη-
μάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου Βέροιας, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 Τροποποιούμε την αρ. 464/6882/28-2-2017 απόφασή μας 

ως εξής : 
1. Συμπληρώνουμε δεύτερο εδάφιο στην παρ. Α.1 ως εξής:  
«Στον Αντιδήμαρχο Ασλάνογλου Στυλιανό, μεταβιβάζουμε 

την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης 
όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Βέροιας πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 
σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.  

Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ως μοναδικού 
διατάκτη του Δήμου Βέροιας, δεν απαιτείται προηγούμενη 
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραί-
τητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση 
της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την 
απόφαση του Αντιδημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, 
όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επί-
πεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

2. Αντικαθιστούμε την παρ. Α1β ως εξής : 
β) «Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών 

των σχετικών με τη λειτουργία των Τμημάτων  της πιο πάνω 
Διεύθυνσης». 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 464/6882/28-2-2017 από-
φασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 

Μέλη συμμορίας προσποιούμενοι 
υπαλλήλους της ΔΕΗ 

έκλεβαν ηλικιωμένους 
-Προφασιζόμενοι ηλεκτρολογική βλάβη έμπαιναν στα σπίτια ηλικιωμένων και 

αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας άνω των 80.000 ευρώ



ΟΓιώργοςΜαραγκός συμφώνησε και
τυπικά με τη διοίκηση της ομάδας και θα
παραμείνει στην τεχνικήηγεσία τωνπρω-
ταθλητώντηςΓΕθνικής,πουπαρουσιάζο-
νταιφέτοςιδιαίτεραφιλόδοξοι.

Ο58χρονος (16/12/1960)προπονητής,
πουοδήγησε τονΑστέραστηνάνοδο του
στηΒΕρασιτεχνική τηςσεζόν 2018/2019,
έχει θητεύσει παλαιότερα στουςπάγκους
τωνΕθνικούΡάχης,ΑΕΠΒέροιας,Κεραυ-
νού Επισκοπής,ΑΣ Πατρίδας, Θύελλας
Σταυρού,ΑΣ Τριποτάου καιΑκαδημίας
«Λαζού».Ωςποδοσφαιριστής έχει αγωνι-
στεί σεΒέροια,Εδεσσαϊκό,Κοζάνη,Μέγα
ΑλέξανδροΑλεξάνδρειας,ΑΣΤριποτάμου,
Βέρμιο,Ακαδημία «Λαζού» και Θύελλα
Σταυρού
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Παράλληλα με την προκήρυξη 
των πρωταθλημάτων για τη 
σεζόν 2018/2019, η ΕΠΣ Ημα-

θίας δημοσίευσε την αντίστοιχη για 
το Κύπελλο Ερασιτεχνών. Υποχρεω-
τική είναι η συμμετοχή των ομάδων 
της Γ Εθνικής (στην προκειμένη περί-
πτωση η Νίκη Αγκαθιάς), της Α και 
Β Ερασιτεχνικής, ενώ για τη Γ είναι 
προαιρετική.

ΟιδηλώσειςσυμμετοχήςείναιμέχριτηΔευτέρα
20/8καιώρα12πμ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των
μονώναγώνωναποκλεισμού (νοκ-άουτ)μέχρι και
τηφάση των«16» τηςδιοργάνωσης.Οι νικήτριες

ομάδεςπροκρίνονταικάθεφοράστηνεπόμενηφά-
ση τηςδιοργάνωσηςκαισεπερίπτωση ισοπαλίας
θαυπάρξειπαράταση και διαδικασία τωνπέναλτι
γιατηνανάδειξητουνικητή.

Στα προημιτελικά αλλά και στα ημιτελικά, οι
αγώνεςθαδιεξαχθούνμετοσύστηματωνδιπλών,
εντός και εκτός έδρας αγώνων, στους οποίους
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ο κανονισμός του εκτός έδρας τέρ-
ματος.

Η νικήτρια ομάδα τουΤελικούΑγώνα τουΚυ-
πέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων ΕΠΣ Ημαθίας
ανακηρύσσεταιΚυπελλούχοςομάδα και θαπάρει
μέροςστοΚύπελλοΕλλάδαςΕπαγγελματικώνκαι
ΕρασιτεχνικώνΟμάδωνπεριόδου2019-2020, αρ-
μοδιότηταςΕΠΟ,σύμφωναμετηνπροκήρυξητης.

Ημερομηνία έναρξης τωναγώνων τουΚυπέλ-
λου ορίζεται το Σάββατο 1/9 και η κλήρωση θα
γίνει την ίδια μέραμε την αντίστοιχη τωνπρωτα-
θλημάτωνΑκαιΒΕρασιτεχνικής(29/8)

Η Προκήρυξη του Κυπέλλου
της ΕΠΣ Ημαθίας

Επίσημα
στονπάγκο

τουΤριποτάμου
οΓιώργος
ΜαραγκόςΜετά τη χθεσινή Γενική Συνέ-

λευση, την πρώτη μετά από 
12 χρόνια, με μεγάλη συμ-

μετοχή φιλάθλων αλλά κυρίως με 
την ανταπόκριση επιχειρηματιών 
της πόλης, δείχνει ότι το μέλλον της 
Βέροιας θα είναι καλύτερο.

Τηνέαδιοίκησητουσυλλόγουθααποτελούνοι:
ΣτέφανοςΑποστολίδηςΣτέλιοςΜεϊμαρίδηςΝί-

κοςΝούλαςΚωνταντίνοςΜπίκαςΑχιλλέαςΜπίκας
ΓιάννηςΑσλανίδης, ΣτέργιοςΔιαμαντής, Γιώργος
Κουτσιώνης,Γιάννης Ιωαννίδης.Αναπληρωματικοί
είναι οι Σαρηγταννίδης Στάθης, Σισμανίδης Γιάν-
νης,ΣισμανίδηςΚώστας.

ΠροπονητήτηςνέαςομάδαςθααναλάβειοΝί-
κοςΠαπανώτας.

Εκ μέρους της ομάδας επιχειρηματιών, οΣτέ-

φανοςΑποστολίδης πή-
ρε τον λόγο και τόνισε:
«Μια νέα ημέρα ξεκινά
γιατηνπόλη.Μιαομάδα,
μιαπαρέα.Μέγας χορη-
γός θα είναι οι αδερφοί
Μπίκα. Χορηγοί θα είναι
οι αδερφοί Μεϊμαρίδη
και ο ΣτέφανοςΑποστο-
λίδης.Θέλαμε με τον κ.
Μπίκα ένα νέο ξεκίνημα
χωρίς τα βάρη του πα-
ρελθόντος, θέλουμε να
βοηθήσουμε τα νέαπαι-
διά. Σε αυτό το μοντέλο
θαπροχωρήσουμε, μαζί
με κάποιους έμπειρους
παίκτες. Έχουμε προ-
πονητή και η ομάδα θα
παίξει στην»’ Εθνική, θα
δώσουμε μεγάλο βάρος
σταερασιτεχνικάτμήματα
τουΓΑΓ.

«Μην περιμένετε με-
γάλα βήματα αμέσως.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι
θαείμαστεδίπλαστηνο-
μάδαμαζίμετουςεπιχει-
ρηματίεςτουΔ.Σ.θαείναι
δίπλαμας και ισχυρές ε-
πιχειρήσεις της πόλης»
πρόσθεσε ο Χρήστος
Μπίκας.

Αμέσωςμετάέγινανοι
εκλογές και αναδείχθηκε
ηνέαδιοίκηση.

ΟΝίκος
Παπανώτας

στονπάγκοτης
«Βασίλισσας»

Άνθρωποι της διοίκη-
σης  που θα προκύψει
απότιςαυριανέςεκλογές
του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ, πέρα
απότονΑΦΜτηςΝίκης
Σκουτάρεως, που δίνει
στην ομάδα το δικαίω-
μα να αγωνιστεί στην Γ΄
Εθνική, φρόντισαν να έ-
χουνέτοιμοκαι τονπρο-
πονητή,προκειμένου να
τρέξουν από την επόμε-

νημέρατωνεκλογώνταμεταγραφικάθέματα,για
ναστηθείηνέαΒΕΡΟΙΑ.

Ο εκλεκτός ακούει στο όνομαΝίκοςΠαπανώ-
τας.ΟΒεροιώτης τεχνικός για μίαπερίοδοαυτήν
του2003-2014,ότανηΒΕΡΟΙΑκέρδισετηνάνοδό
της στην Γ΄ Εθνική, αγωνίστηκε με τα χρώματά
της.Έκτοτεσανπροπονητήςδούλεψεστο τοπικό
πρωτάθλημα τηςΕΠΣΗ, ενώγρήγοραπέρασε τα
σύνορα τηςΗμαθίας και κάθισεστονπάγκοομά-
δωνΓ΄ΕθνικήςγειτονικώνΝομών.

Γνωστό μπορούμε να κάνουμε και το όνομα
τουάμεσουσυνεργάτη τουΠαπανώτα.Πρόκειται
για τονΑντώνη Νατσούρα, επίσης παλαίμαχου
ποδοσφαιριστή τηςΒΕΡΟΙΑΣ, επί εποχήςΒασίλη
Τσαμήτρου,οοποίοςμετάτηνΒΕΡΟΙΑαγωνίστηκε
σεαρκετέςΕλληνικέςομάδεςσεΑ΄καιΒ΄Εθνική,
ενώ τα τελευταία δύοχρόνιασυνεργάζεται με τον
Παπανώτασεόποιαομάδαεργάζεταιονυντεχνι-
κόςτης«Βασίλισσας».

Σεκαλάχέριαη“Βασίλισσα
τουβορρά”,εκλέχθηκεηπρώτη

ΔιοίκησητουΓΑΣ
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Στην κορυφή του κόσμου τα κορίτσια 
του ελληνικού beach handball νίκησαν 
στον τελικό του παγκόσμιου πρωτα-

θλήματος στο Καζάν με 2-1 και τη Νορβηγία 
και κατέκτησαν την 1η θέση και το χρυσό 
μετάλλιο. Η Εθνική Γυναικών νίκησε 2-1 την 
Νορβηγία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρω-
ταθλήματος Beach Handball.

Ιστορία στονΕλληνικό αθλητισμό και στοΕλληνικό χά-
ντμπολ έγραψε η Εθνική Γυναικών, η οποία κατέκτησε το
ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαBeachHandball.

Τα«χρυσά»κορίτσια τωνΜαρίαςΚαραντώνηκαιΣοφίας
Δημητρίουνίκησαν2-1(18-14,15-24,5-2)τηνπρωταθλήτρια
ΕυρώπηςΝορβηγίαστασουταουτκαιαναδείχθηκανπρωτα-
θλήτριεςκόσμου!

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΈσκιΑντρέασεν): Χάλτβικ 4, Χαμερσταντ,
Βέφλερ12,Μάρτινσεν6,Άαρνταχλ2,Σάετρε,Πέτερσεν,Τζ.
Μπέργκ,Ούγκλαντ16,Βικ.Μπέργκ.

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη/Δημητρίου):Σαμολαδά,Ποιμενίδου
6,Καλοϊδη,Κερλίδη6,Σκάρα,Μούρνου3,Μ.Κεπεσίδου,Α.
Δημητρίου18,Μάστακα5,Ν.Κεπεσίδου.

Διαιτητές:Μαρτίνεζ-Μονίκο(Ουρουγουάη)
Θυμίζουμεότιπρώτεςσκόρερ τηςομάδαςστο τουρνουά

είναιοιΒεροιώτισσεςΕλένηΚερλίδηκαιΛέναΜούρνου.

«Αφιερωμένοστιςαδικοχαμένεςψυχές»
ΣταθύματατηςτραγωδίαςστηνΑττικήαφιέρωσεηελλη-

νικήαποστολήτοχρυσόμετάλλιοστοΠαγκόσμιοΠρωτάθλη-
μα.

Συγκίνηση,περηφάνια και ανεπανάληπτασυναισθήματα
για τα κορίτσια τηςΕθνικής ΓυναικώνBeachHandballπου
ανέβηκανστοψηλότεροσκαλίτουκόσμου.

ΗΟμοσπονδιακήπροπονήτρια και συνεργάτιδα τηςΜα-
ρίας Καραντώνη, ΣοφίαΔημητρίου είπε: «Αδιαμφισβήτητα
πλέον τα κορίτσια μας είναι φτιαγμένα από… χρυσό. Τις
κορυφέςδύσκολα τις κατακτάς και εμείς δουλέψαμεσκληρά
κμεθοδικάγια να τακαταφέρουμε!Θέλωναχαρίσω τοπιο
όμορφο και  ειλικρινές χαμόγελομουστον καθηγητήμου κ.
ΧρήστοΚοτζαμανίδηγιατηνπολύτιμηβοήθειατου!Οτίτλος
είναιαφιερωμένοςστιςαδικοχαμένεςψυχέςαπότηνπυρκα-
γιάστηνΑττικήκαιστουςσυγγενείς τουςπουθρηνούνμετά
την ανείπωτη τραγωδίαπου υπέστη η χώρα μας.Έχουμε
λυγίσειπολλέςφορέςγιαναμηνσπάσουμε!».

Ηαρχηγός και μεγαλύτερηαθλήτριασε ηλικία του τουρ-
νουάΒάσωΣκάραδήλωσε: «Έχω ζήσει τόσαπολλά, αλλά
αυτή τηνστιγμή την ονειρευόμουν.Να ακουστεί οΕθνικός
Ύμνος και ναπάρουμε ένα μετάλλιο.Θέλω ναστείλω ένα
μήνυμαστανέαπαιδιάναμηνταπαρατάνεποτέ,ναβάζουν
νέουςστόχους και να τοπιστεύουν.Είμαι 45 ετών και είμαι
ΠαγκόσμιαΠρωταθλήτρια».

Ηνεότερηαθλήτριατουτουρνουάη16χρονηΝικολίναΚε-
πεσίδουσχολίασε: «Δενυπάρχουνλόγια για ναπεριγράψω
τασημερινάσυναισθήματα...ΜόνοπερηφάνιαγιατηνΕλλά-
δα,γιαμαςγιαόλοτοελληνικόχάντμπολπουγιορτάζεισή-
μερα.Αφιερώνω το χρυσόμετάλλιοσεόλους τουςΈλληνες
καικυρίωςσεαυτούςπουδοκιμάζονταιαυτότοκαιρόαπότις
τραγικέςπυρκαγιές…Ελπίζω να δώσαμε μια μικρή ελπίδα
ότιηΕλλάδαείναιεδώκαιόλοιενωμένοιθατακαταφέρουμε
απότηναρχή.Ευχαριστώτιςσυμπαίκτριεςτιςπροπονήτριες
μουόσουςμαςπίστεψανκμαςστήριξαν…»

ΗΕυγενία Σαμολαδά επεσήμανε: «Είναι τεράστια χαρά
και τιμήγιαεμάςναεκπροσωπούμετηνχώραμας.Είμαστε
όλεςπολύχαρούμενεςγιααυτότομοναδικόαποτέλεσμαευ-
χαριστούμετιςπροπονήτριεςμαςκαιόλουςαυτούςπουμας
στήριξανσ’αυτήντηνπροσπάθειακαιαφιερώνουμετηννίκη
μαςστουςαδικοχαμένουςκαιτιςοικογένειέςτους».

ΗΔΕ του τμήματος
καλαθοσφαίρισης τουΑ-
ΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ανακοινώνει την επίση-
μη έναρξηδιάθεσης των
εισιτηρίων διαρκείας για
την αγωνιστικήπερίοδο
2018-19, που θα βρει
τηνομάδανααγωνίζεται
στον Βόρειο Όμιλο της
Β´ΕθνικήςΚατηγορίας.

Ταεισιτήριαδιαρκείας
καλύπτουντους15εντός
έδρας αγώνες πρωτα-
θλήματοςκαιταματςτουΚυπέλλουΕλλά-
δος,σταοποίαηομάδαμαςθακληρωθεί
ωςγηπεδούχοςκαιοιτιμέςτουςορίζονται
ωςεξής:

SILVER40€(κανονικό)
GOLD100€(VIPδιακεκριμένηςθέσης),
ACADEMY30 € (για τους γονείς των

αθλητώντωντμημάτωνυποδομής)
Ηφετινή καινοτομία εκ μέρους της ο-

μάδας μας είναι ότι ΚΑΘΕ κάτοχος εισι-
τηρίουδιαρκείαςπουθαπρομηθευτείτην
κάρταδιαρκείαςτουωςτις20Σεπτεμβρί-
ου, θα έχει τοπρονόμιο ναδει το όνομά
του (ή οποιοδήποτε όνομα αυτός/ή επι-
θυμεί)ναφιγουράρειστηνρίγατηςεπίση-
μηςεμφάνισηςτηςομάδαςγιατηνσαιζόν
2018-19, η οποία κατόπιν αυτού αποκτά
συλλεκτικήαξία.Ταυτόχροναμε τηναγο-
ρά της κάρτας διαρκείας και σταπλαίσια
τηςπλήρουςσυμμόρφωσηςμε τονκανο-
νισμόπερίπροστασίαςτωνπροσωπικών
δεδομένων(GDPR),οκάτοχοςυποχρεού-
ται να υπογράφει και την ανάλογη υπεύ-
θυνηδήλωσηαποδοχής της χρήσης των
προσωπικών του δεδομένων εκ μέρους

του συλλόγουΑΠΣΦίλιππος Βέροιας,
υποδεικνύονταςταυτόχρονακαι τοόνομα
πουεπιθυμείναεμφανίζεταιστηνφανέλα
τηςομάδας.

Σημείαπώλησης των εισιτηρίωνδιαρ-
κείαςορίζονταιταεξής:

Για τηνΒέροια: ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,
Βενιζέλου7,2331060977

Για την Αλεξάνδρεια : NOVACERT,
1ο χλμ ΠΕΟ Αλεξάνδρειας Βέροιας,
2333053200.

Για τηνΝάουσα :ΚατάστημαΒΕΝΕΤ-
ΤΟΝ,Ζαφειράκη22,2332028206

Πρωτοβουλία για το Παιδί : Σιδηρό-
πουλοςΤέλης,6944661092

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙΟΤΙ, ΟΠΩΣ ΣΥΜ-
ΒΑΙΝΕΙΑΝΕΛΛΙΠΩΣΤΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5
ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ 10%ΤΩΝΕΣΟΔΩΝΑΠΟ
ΤΗΝΔΙΑΘΕΣΗΤΩΝΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑΣΘΑΔΙΑΤΕΘΕΙ ΓΙΑΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΠΑΙΔΙ».Γιαοποιαδήποτεπληροφορία
οιενδιαφερόμενοιμπορούννααπευθύνο-
νταιστατηλέφωνα6932335069(ΛαζόςΗ-
λίας)και6974755234(ΣτεργίουΙωάννης)

Beach Handball

«Χρυσά»τακορίτσιαστοΚαζάν,
νίκησαντηΝορβηγία2-1

Με μεγάλη προσφορά από τις βεροιώτισσες
Μούρνου και Κερλίδου

Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων 
διαρκείας του Φιλίππου

στο μπάσκετ

1ος ο Κουτσούκης στα 400μ,
3ος ο Γουλάρας στα 110μ. εμπόδια

ΣτουςΠανελλήνιουςαγώνεςστίβου,μοναχικήκούρσα
για τονΚώσταΚουτσούκη τουΦιλίππουΒέροιαςπου
έτρεχε με αντίπαλο το χρονόμετρο ο οποίος τερμάτισε
σε 47.76 ,οΧρήστοςΚοτίτσαςπήρετηνδεύτερηθέση
με48,78κιτρίτοςοΑνδρέαςΧριστοφόρου49.18.Κούρ-
σα τωνατομικώνρεκόρ τα110μ εμπόδια νέωνανδρών
όπουοιτρειςπρώτοιβελτίωσανταρεκόρτους.ΟΧαρά-
λαμποοςΛύρης(ΟΣΦΠ)ήταννικητήςστα110μεμπόδια
νέωνανδρώνμεατομικόρεκόρ14.40.μετάτο14.55που
είχε σημειώσει στονπροκριματικό.Την τριάδασυμπλή-
ρωσανοΑλέξανδροςΠεριστέρηςμε14.57(ατ.ρεκ)καιο
ΒαλεντίνοςΓουλάρας14.72(ατρεκ)

Εκπληκτικό, μεγαλειώδες,
μοναδικό! Ο Γιάννης Σγου-
ρόπουλος είναι πρωταθλητής
Ευρώπης του απλού νέων για
δεύτερη διαδοχική χρονιά! Σε
συγκλονιστικό τελικό με τον
ΣουηδόΤρουλςΜέρεγκαρντ έ-
φερε τα πάνω-κάτω από 1-3
πίσω στα σετ και με τρομερή
απόδοση και καρδιά πρωτα-
θλητή επικράτησε με 4-3 και
διατήρησετασκήπτρα.Σημείω-
σε ένα επίτευγμαπολύσπάνιο
σεΕυρωπαϊκάπρωταθλήματα
γιαΈλληνααθλητή(καιπιθανόν
μοναδικόγιατηνκατηγορίατων
νέων)καιστοτέλοςίσωςναμην
μείνουνλέξειςγιαναπεριγράφουν τομε-
γαλείοτουκαιτηνσπάνιαπάστααπότην
οποίαείναιφτιαγμένος!

ΣτοΚλουζΝαπόκα τηςΡουμανίας δι-
καίωσεξανάτουςκόπουςτουςδικούςτου
και όλων όσων τον στηρίζουν στιςπρο-
σπάθειές τουκι έχειφτιάξει ήδη τονθρύ-
λο του!Αφήνει την κατηγορία των νέων
με ονειρεμένο απολογισμό και εμφανίζει
όλες τις προϋποθέσεις για να έχει λα-
μπρόμέλλον!Επιπλέον, τίμησε τη χώρα
σε μίαστιγμήαφάνταστα δύσκολη, μέσα
στοπένθοςαπό τηνανείπωτη καταστρο-
φήστηνΑττική κι αν έδωσε, έστωκαισε
λίγουςφιλάθλους, την ευκαιρία να χαμο-
γελάσουν,μέσαστηντραγικότητατωνγε-
γονότων,είναιπολύσημαντικόγιαεκείνον
και το άθλημα!Τα σετ του τελικού 9-11,
8-11,11-2,9-11,11-8,11-5και11-7.Νω-
ρίτερασταημιτελικάοΣγουρόπουλοςείχε

αποκλείσει με 4-1 σετ τον ΡώσοΜαξίμ
Γκρέμπνεφ(8-11,11-8,11-7,11-8,11-9).

Πριν από έναν χρόνο, στο Γκιμαράες
της Πορτογαλίας, ο Σγουρόπουλος είχε
γράψει ιστορίαότανέφερεγιαπρώτηφο-
ράστην ελληνική επιτραπέζιααντισφαίρι-
ση ευρωπαϊκό τίτλοστο απλό νέων. Στη
Ρουμανία πήγε με αυτό το διαφορετικό
δεδομένοκαιως2οφαβορί, αλλάδιαχει-
ρίστηκετοάγχοςμιαχαρά.Προχώρησεμε
σταθερήαπόδοσηκαιστοPolivalentaCluj
Sport Hall το έβαλε πείσμα να το κάνει
πάλι.Καιτοέκανε!Καιμετρόποπουχα-
ρακτηρίζει τουςπραγματικάσπουδαίους!
Ανέτρεψε τηνκατάστασηαπό1-3κόντρα
στονούμερο4 του ταμπλό, τονσημερινό
δευτεραθλητή κόσμουστοαγώνισμα, τον
αθλητήπουήταναήττητοςωςσήμεραστο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και είχε υπο-
χρεώσει και τον 18χρονοδιεθνήμαςστη
μοναδικήτουήττα(3-1στοομαδικό)!

Πινγκ-Πονγκ
ΠρωταθλητήςΕυρώπηςστοαπλό
νέωνγιαδεύτερησυνεχήχρονιά

οΣγουρόπουλος!

ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΑΡΩ ΟΣΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ»



10 ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018www.laosnews.gr

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

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

τάτοδιάστημααπό30-7-2018 μέχρι5-8-
2018 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άνοιξε τιςπύλες του για έβδο-
μη συνεχόμενη χρονιά το φεστι-
βάλArtvilleστηΝάουσα, από την
Παρασκευή 27 Ιουλίου έως και
σήμεραΤρίτη 31 Ιουλίου.Οφετι-
νός στόχος του φεστιβάλ είναι η
αντίδραση ενάντια στον σχολικό
εκφοβισμό. «ΟΧΙστο λεκτικό, κοι-
νωνικό, σωματικό και ηλεκτρονικό
bullying» είναι το φετινό σύνθη-
μαπουακολουθείσχεδόνόλεςτις
δράσειςκαιτιςεκδηλώσειςτουφε-
στιβάλ, που πραγματοποιούνται
στοΔημοτικόΠάρκοΝάουσας.

Στοφεστιβάλπραγματοποιείται

έκθεση χειροποίητων ειδών, κα-
θώς και πλήθος εκδηλώσεων και
συναυλιών από το πρωί έως το
βράδυ,μεδωρεάνείσοδο.

Συγκεκριμένα,τοσημερινόπρό-
γραμμαέχειωςεξής:

11.00Πένταθλο τουρνουάπα-
ραδοσιακώνπαιχνιδιών (τελικός)
μετουςΦανήΚοτζιάμπαση(μαθή-
τρια λυκείου),ΑρετήΛαφάρα (μα-
θήτριαλυκείου),Βασίλης Ιωάννου,
ΚωνσταντίνοςΒοδενλής (μαθητής
λυκείου),ΣταύροςΓκαδίνης(μαθη-
τήςλυκείου)καιΕυαγγελίαΔάιου./

ParkStage
13.00Ποδοτένιςleagueμετους

ΑντώνηΚαραγιαννόπουλο καιΠα-
ναγιώτηΤοπαλίδη./Parkstage

18.30 Παραμύθι και παιχνίδι.
Διαβάζουμε την «Χώρα τουΜη»
καιπαίζουμεμε τηνΕυδοξίαΤόσι-
ου (καθηγήτρια φυσικής αγωγής)
καιτηνΕβίταΚουτσουφλιάνου(λο-
γοθεραπεύτρια)/Παιδικόstage

19.30Παιχνίδι-ΖΩμε τονΓιώρ-
γοΧατζηνώτα/Παιδικόstage

21.00 Θεατρικό σκετσάκι με
τους εθελοντέςμας (επιμέλειαΒα-

σίλης ΙωάννουκαιΣτέλλαΧαρίση)
/Κεντρικόstage

21.30Προβολή ταινιών μικρού
μήκους με το N.I.F.F. – Το πα-
ντοπωλείον (διάρκεια: 9 λεπτά) –
Shame and glasses (διάρκεια: 7
λεπτά)/Κεντρικόstage

22.00 Στρίψε Ίσα live. Η rock
μπάντααπόΘεσσαλονίκηεπιστρέ-
φει στο φεστιβάλ για την απόλυ-
τη φιέστα!ΤάσοςΠαναγόπουλος,
Αστέριος Παπαστεργίου, Θέμης
Αμανατίδης,ΓιώργοςΚαλίφης/Κε-
ντρικόstage

Για7ησυνεχόμενηχρονιά
τοφεστιβάλArtvilleστηΝάουσα

Φαρμακεία
Τρίτη 31-7-2018

16:00-21:00ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)23310-66649

16:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ4523310-26757



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρομέχρι «Πα-
πάκια»,1ουή2ουορό-
φου,μεασανσέρ,που

ναχρίζειανακαίνισημέχρι
40.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένημονοκατοικία80τ.μ.
μέσασεοικόπεδο114τ.μ.
στηΝ.ΝικομήδειαΒέροι-
ας, επιπλωμένο, 2ΔΣΛ-
ΚWC,περιφραγμένοκαι
πολλάέξτρα.Τιμή38.000
ευρώ.Τηλ.:6942924285.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
χωράφι 10.300
τ.μ. στοΜακρο-
χώρι, τοποθεσία
«Βάλτος» κοντά
στο Αντλιοστά-
σιο. Τηλ.: 23310
24097.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 αγροτεμάχια
σε Σταυρό και Μακροχώριον Ημαθί-
ας.Τοπρώτοεκτωνδύοβρίσκεταιστην
περιοχή «Σοφολιό» εμβαδού 14.750
τ.μ., αρδευτικό και το δεύτερο στη θέ-
ση «Γαβριάλογα» εμβαδού 9.750 τ.μ.
Τιμήσυζητήσιμη.ΠληροφορίεςκοΠαύλο
τηλ.6932-425818.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον

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

στηνΣκιώνηΧαλκιδικής
ΣτηΝέαΣκιώνηΧαλκιδικήςε-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε-
πιχείρηση Fast-
Foodεπίτηςοδού
Εληάς σε τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.:
6945013461.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οι-
κόπεδο 744 τ.μ.
στηΒέροια γωνια-
κό. Χτίζει 890 τ.μ.
Τηλ.:2331100888.

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστηΛεπτοκαρυάΠιερίαςοικόπεδα1000τ.μ.,οικοδομήσιμα,
80μ.από τηθάλασσα.Πληροφορίες τηλέφωνο6932240774καιυπεύθυνος
Μηχανικόςκ.Βασίλης-τηλ.:6976167020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαεπί τηςοδούΕθν.
Αντιστάσεως, ρετιρέ,
60 τ.μ., με 2 δωμάτια,
σαλόνι, κουζίνα κ.λπ.
Τηλ.: 6974326873ώ-
ρες11.00-14.00.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλεί-
ται κατοικία 75 τ.μ. σε
οικόπεδο300 τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας 26.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ι-
διώτη καινούργιο κα-
τάστημα 45 τ.μ. στην
οδό Κεντρικής της
Βέροιας, δίπλα στο
Επιμελητήριο, με πα-
τάρι 30 τ.μ., αυτόνο-
μηθέρμανσηκαιθέση
πάρκιγκ. Τηλ.: 6936
870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΔΕΤΑΙ επιχείρηση
κερδοφόρα λόγω σύ-
νταξηςσεκαλήτμή.Κά-
θε έλεγχοςδεκτός.Με-
σιτικό ΣΤΟΧΟΣ. Τηλ.:
23310 68080 & 6973
735020.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 1ος όροφος
70 τμ απέναντι από
τηνΑστυνομία, 2 δω-
μάτια,σαλόνι, κουζίνα,
εσωτερική αποθήκη,
μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκι και αυτόνομη
θέρμανση με ογκομε-
τρητή,ανοιχτόparking.
Τηλ.  επικο ινωνίας:
6937243744.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος, άνω των 35
ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου και
άνεσηστιςδημόσιες
σχέσεις νααναλάβει
εταιρίαστοΝομόΗ-
μαθίας. Τηλ.: 6934
888738.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

Κωδ: 23286 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας35 τ.μ.
στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένη το1980καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΚεντρική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα,Ανελκυστήρα,Ηλ.
Συσκευές,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:180€.

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

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

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

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

Κωδ.23133ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Μικρόδυα-
ράκι59τ.μ.,καθ.κατασκευή2002,2υ/δ,1
οςόροφος ,βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογα
συντηρημένο,νεοαναγειρόμενοκαισίγουρα
επιμελημένηςκατασκευής,έχειδύοδυνατό-
τητεςθέρμανσης , ενεργειακήςκατηγορίας
Γ,αυτόνομηθέρμανσημεογκομετρητές,η
ατομικήμεκλιματιστικό,έχειεπίσηςδυνατό-
τηταστάθμευσηςκαιτομίσθωματου200€.
Από15/8/18ελεύθερο.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωρι-
στήκουζίνακαιμπάνιο  ,3οςορ.σεκαλή
κατάστασημερικώςανακαινισμένη με κε-
ντρικήθέρμανσηπουλειτουργεί άψογα  ,

διαθέτειμεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό
ενοίκιοστα210€.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότον

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.22949ΚΕΝΤΡΟενοικιάζεταιγρα-

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

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

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

Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο,-Τιμή:350€.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965 -ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕ-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ:23948 -ΜουσείοδίπλαστηνΑ-

νοίξεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειοπάρκινγκ

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.12867ΚΕΝΤΡ0,Καινούργιοακα-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714-ΚέντροστηνΕληάκοντά,

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

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

σεπρονομιακή τοποθεσία , Αποκλειστική
διάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ. 13509ΚΑΤΩΕΛΗΑ , πωλείται

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13691ΡΑΧΗ,πωλείταιχωραφοοι-

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

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

υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή28.000€,

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο529

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.111Πωλείταικομπλέλειτουργούσα

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο

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

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

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

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας:
6972334522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τηνΕθνικήΑσφαλιστική,
τη μεγαλύτερη εταιρία της χώρας, ηλικίας 24-45
ετών, τουλάχιστον απόφοιτοςΛυκείου, με ευχέ-
ρεια επικοινωνίας και επαγγελματική νοοτροπία.
Παρέχεται κανονισμόςαμοιβών και εξέλιξης, χρη-
ματοδότηση, αμοιβή BONUS, συνεχή εκπαίδε-
συη,ομαδικήασφάλιση.Αποστολήβιογραφικούe-
mail:ea.veroia8690@insurance.nbg.grΤηλ.:23310
66609 -Κιν.: 6975900180.Υπεύθυνοςαξιολόγη-
σης:ΑνθήΞηρού.
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ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται
μονοκατοικία 100 τ.μ. σε οι-
κόπεδο 1 στρέμμα, με 30 τ.μ.
έξτρα χώρος και 80 τ.μ. απο-
θηκευτικός χώρος, ανακαινι-
σμένα, νυχτερινό ρεύμα. Τηλ.:
6936204117.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
1ος όροφος, 70 τ.μ. απέναντι
από τηνΑστυνομία, 2 δωμά-
τια, σαλόνι, κουζίνα, εσωτερική
αποθήκη, μεγάλα μπαλκόνια,
τζάκικαιαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητή, ανοιχτό parking.
Τηλ .  επ ι κο ι νων ίας :  6937
243744.

ΑΣΩΜΑΤΑ ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 150,00 ευρώ, γκα-
ράζ, αυλή, μεπανορανική θέα,
ηλιακό και τζάκι. Τηλ.: 23310
91663.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ,ενοικιάζεται

κατάστημα100τ.μ.μευπόγειο
μεW.C.Τηλ.:6974238098.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

6981894337.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙκοπέλεςγιαερ-

γασίακαμαριέραςκαικουζίνας.
Τηλ.:2331044471.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός με μη-
χανάκι για εργασία εντός της
πόλης Βέροιας. Τηλ.: 6938
436951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για με-
ρική απασχόληση σε οδοντια-
τρείο. Τηλ. επικοινωνίας: 6946
145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για η-
μιαπασχόληση στο αρτοποιείο
ΤΑΝΟΣστηΒέροια.Τηλ.:6982
643134. Ώρες επικοινωνίας 8
με11.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για
συσκευαστήριο τροφίμων στο
Μακροχώρι Ημαθίας. Τηλ.:
2331070401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείοτηςΒέροιαςμεγνώση
βασικώνΑγγλικών. Τηλ.: 6948
457059.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ως σερ-
βιτόρα γιαπρωινή-απογευματι-
νή εργασία σε καφενειο-σπορτ
καφέ, στηνΠερικλέους 11 στη
Βέροια, περιοχή παλαιάςΜη-
τρόπολης.Τηλ.:2331505195.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία

καθαρισμού σπιτιών καθώς
φροντίδαμικρώνπαιδιώνκαιη-
λικιωμένων.Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει το

καλοκαίριπαιδιάπουθαφοιτή-
σουνστηνΑ΄ και Β΄Δημοτικού
για ομαλή μετάβασηστην γρα-
φή και ανάγνωση. Τηλ.: 6974
198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα γρα-

φειου, σαλόνι SATO μπλε, 4
καρέκλες, τραπέζι, τραπεζάκι,
τραπέζι πτυσσόμενο συσκέψε-
ων,ντουλάπαμεκλειδαριά(κε-
ρασί), ντουλάπα-ράφια (μελί),
καναπέδες,όλασεάριστηκατά-

σταση.Τηλ.:2331021210,Κιν.:
6978004183.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  έπιπλα σε
άριστη κατάσταση σε εκπλη-
κτική τιμή: -Τραπεζαρία με έξι
(6) καρέκλες, από ξύλο οξιάς,
χρώμακερασι,τιμή260ευρώ.
-Τριθέσιος και διθέσιος κανα-
πέςχώμαμωβτμή150ευρώ.
-Κρεβάτι μονό με το στρώμα.
Τιμή ευκαιρίας για όλα 400

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

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

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ45000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.540τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.95000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟπαζαρι380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟ1ΔΣΚμεΑ.Θ180€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντάΛΟΥΞΓκαρς.Επιπλωμενη1ΔΣΚWCA/C260€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1οςψηλός,μεΑυτ.Θ.ανακαιν.230€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος140€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ15ετιας2ΔΣΚΩρ/ση250€
ΠΙΕΡΙΩΝκατωΙ5ετιαςισογειομεΑ.Θ.1ΔΣΚ200€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο350€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚκοπλαμ,Θερμ/τες250€
ΚΤΕΛ2ΔΣ-Κ,1οςχωριςασανσερμεΑ.Θπορταα-
σφ.150€
ΠΑΡΚΙΓΚανοιχτοΜ.Αλεξανδρου-Βενιζελου50€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΛουξ1ΔΣΚ250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο
13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ.30000€&κτήμα
10300τ.μ25000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
EIΡΗΝΟΥΠΟΛΗ40στρ.αρδευομενομεβανες,ρευμα
κενο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μμεπαταρι350€
ΔΙΠΛΑΣΤΗΝΨΑΡΟΠΟΥΛΑκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ7000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθαλαμους..

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ τηςΚλασι-
κήςΦιλολογίας τουΑριστο-
τελείουΠανεπιστημίουΘεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση
στηνΕιδικήΑγωγή,παραδίδει
ιδιαίτεραμαθήματασεπαιδιά
Γυμνασίου καιΛυκείοιυ σε
Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση,
ΛατινικάκαιΝεοελληνικήΛο-
γοτεχνία.Πολύπροσιτές τι-
μές.Τηλ. επικοινωνίας:6974
430782.
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ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6973
777747.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι
ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα,
με στρώμα και υφασμα-
τάκιαπροστατευτικά,σχε-
δόναχρησιμοποίητο.Τιμή
ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός, ευ-

παρουσίαστος και συντα-
ξιούχοςΑμερικής, χωρίς
οικογ. υποχρεώσεις με
ιδιόκτητη κατοικία εντός
Βέροιας, ενδιαφέρεται για
σοβαρή σχέση με κυρία
47-55 ετών, ευπαρουσία-
στησοβαρή, χωρίςοικογ.
υποχρεώσεις.Μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ.:
6970648520.

ΚΥΡΙΟΣζητάγιαγνω-

ριμίακυρίααπό50έως55
ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6974862936.

ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός 70
ετώνζητάγνωριμίαμεκυ-
ρία από 55 έως 65 ετών
για σοβαρή σχέση. Τηλ.:
6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζη-
τάει κυρία με σκοπό το
γάμο, χωρίς υποχρεώ-
σεις.Τηλ.:2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Ελλην ι -

κής  αν τ ιπροσωπε ίας
WOLKSWAGEN CANDY
BAN του ‘99, πετρέλιο
1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000χιλιόμετρα,ΚΤΕΟ
έως 12/2019, αξία 1.500
ευρώ.Τηλ.: 6974 876369
κ.Απόστολος.

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
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει 
ότι σήμερα Τρίτη 31 Ιουλίου στις 7:00μ.μ. 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, θα πραγμα-
τοποιηθεί ενημέρωση του κοινού από 
κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περι-
φερειακής Ενότητας Ημαθίας, με θέμα: 
«Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από 
τα Κουνούπια».

Παράλληλα, το Αυτοτελές Τμήμα Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε 
συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου & 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ε-
νημερώνει το κοινό για τον Ιό του Δυτικού 
Νείλου:

Οδηγίες προστασίας
 από τα Κουνούπια

Ποια νοσήματα μπορούν να μεταδο-
θούν με τσιμπήματα κουνουπιών;

Αρκετά νοσήματα από ιούς και παρά-
σιτα όπως είναι η ελονοσία, η λοίμωξη α-
πό τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο δάγκειος 
πυρετός, ο πυρετός Chikungunya κ.λ.π.

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα 
τσιμπήματα των κουνουπιών;

• Με κατάλληλα ενδύματα: μακριά μα-

νίκια και παντελόνια. Πιο αποτελεσματικά 
είναι τα ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα.

• Με εντομοαπωθητικά στο ακάλυπτο 
δέρμα και επάνω από τα ρούχα, με τις 
παρακάτω δραστικές ουσίες:

o DEET (N,N-διεθυλοτολουαμίδη)
o Πικαριδίνη (picaridin) ή ικαριδίνη 

(icaridin)
o Αιθέρια έλαια ευκαλύπτου
o IR3535
o Για τα εντομοαπωθητικά που περιέ-

χουν DEET, προτιμώνται τα σκευάσματα 
με συγκέντρωση 20-50% για τους ενήλι-
κες και 10-30% για τα παιδιά.

• Προσοχή! Τα περισσότερα είδη κου-
νουπιών τσιμπούν από το σούρουπο 
μέχρι το χάραμα.

Όταν στην περιοχή μας υλοποιούνται 
προγράμματα καταπολέμησης κουνου-
πιών, χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ε-
ντομοαπωθητικά;

Ναι, γιατί τα προγράμματα αυτά δεν 
εκμηδενίζουν τον κίνδυνο. Γι’ αυτό και η 
ατομική προστασία είναι απαραίτητη.

Τι προσέχουμε κατά τη χρήση των 
εντομοαπωθητικών;

• Απλώνουμε όσο εντομοαπωθητικό 
χρειάζεται για να επαλειφθεί το ακάλυ-

πτο δέρμα (ή και τα 
ρούχα).

• Να αποφεύγε-
ται η υπερβολική 
ποσότητα.

• Δεν τα χρησιμο-

ποιούμε επάνω σε ερεθισμένο δέρμα, 
αμυχές (κοψίματα) και τραύματα. Δεν τα 
βάζουμε στα μάτια και το στόμα.

• Δεν αφήνουμε τα παιδιά να χρησι-
μοποιούν μόνα τους εντομοαπωθητικά. 
Όταν πρέπει να γίνει χρήση σε παιδιά, το 
επαλείφουμε στα χέρια μας και μετά τους 
το απλώνουμε,

• όπου χρειάζεται. Επίσης δε βάζουμε 
εντομοαπωθητικά στα χέρια των παι-
διών.

• Δε χρειάζεται εντομοαπωθητικό κά-
τω από τα ρούχα.

• Τα εντομοαπωθητικά χρησιμοποιού-
νται κυρίως έξω από το σπίτι. Όταν επι-
στρέψουμε συστήνεται το πλύσιμο του 
δέρματος με σαπούνι και νερό.

• Τα εντομοαπωθητικά πρέπει να ε-
παλείφονται μετά τα αντιηλιακά.

• Οι έγκυες και οι θηλάζουσες μητέρες 
θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες 
χρήσης των σκευασμάτων και να συμ-
βουλεύονται το γιατρό τους.

• Εντομοαπωθητικά με DEET αντεν-
δείκνυνται σε βρέφη μέχρι 2 μηνών, ενώ 
όσα περιέχουν αιθέρια έλαια ευκα-
λύπτου αντενδείκνυνται σε παιδιά 
μικρότερα των 3 ετών.

• Αν μετά από την εφαρμογή του 
εντομοαπωθητικού παρατηρηθεί 
ερεθισμός, σταματάμε τη χρήση, ε-
νημερώνουμε το γιατρό μας και του 
προσκομίζουμε το εντομοαπωθητι-
κό που χρησιμοποιήσαμε.

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει 
να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του 
σκευάσματος.

 Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα 
κουνούπια στο σπίτι;

• Με αντικουνουπικά πλέγματα (σή-
τες), σε παράθυρα, φεγγίτες, αεραγω-
γούς τζακιού. Απαιτείται περιοδικός έλεγ-
χος και συντήρησή τους.

• Με χρήση κουνουπιέρας σε περιο-
χές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών 
ή σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η 
χρήση άλλων προστατευτικών μέσων (ό-
πως σε βρέφη μικρότερα των 2 μηνών). 
Σιγουρευτείτε ότι δεν έχει εγκλοβιστεί 
κουνούπι στην κουνουπιέρα.

• Με χρήση εντομοκτόνων στον αέρα. 
Περιέχουν πυρεθρινοειδή (π.χ. Περμε-
θρίνη). Κυκλοφορούν στο εμπόριο στις 
εξής μορφές: αερόλυμα (αεροζόλ), τα-
μπλέτες, εξατμιζόμενο διάλυμα, σπιράλ 
(«φιδάκια») κ.λπ. Τα εντομοκτόνα δεν 
πρέπει να εφαρμόζονται στο δέρμα. Σε 
όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακο-
λουθούνται οι οδηγίες χρήσης του σκευά-

σματος ή της συσκευής.
• Με χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστι-

κών. Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δρα-
στηριότητα των κουνουπιών, αλλά δεν τα 
σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων (ιδίως 
οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση 
των εντόμων.

• Με χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώ-
ματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων 
(προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).

• Με κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και 
φυλλωσιών (σημεία που βρίσκουν κατα-
φύγιο τα ενήλικα κουνούπια).

• Προτιμήστε το πότισμα να γίνεται 
κατά τις πρωινές ώρες.

• Με απομάκρυνση του στάσιμου νε-
ρού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, πα-
λιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη 
του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβα-
ση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά, 
που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των 
αυγών τους. Ακόμα και το έδαφος που 
παραμένει για μεγάλα διαστήματα υγρό 
μετά το πότισμα μπορεί να αποτελέσει 
σημείο εναπόθεσης αυγών.
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P Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, 
ποιος να έχει την πολιτική ευθύνη...

P Κάποιοι Νταλάρες κάπου κάπο-
τε, πρέπει να φεύγουν πυξ λαξ.

P Δεν φταίω εγώ, η φαντασία μου 
τα φταίει.

P Το μόνο σχέδιο που πάει καλά 
στα χρόνια της κρίσης είναι το σχέδιο 
εκκένωσης της χώρας.

P Αργά αλλά σταθερά.

P Εκείνο που δεν κατάλαβα ακό-
μη, είναι το αν η κυβέρνηση πνίγηκε 
ή κάηκε.

P Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκρο-

τομή. Αλλά αργούν τα γκαρσόνια της Ευ-
ρώπης.

P Πήγε στα καμένα την επόμενη 
μέρα ο Καμένος και δεν έφαγε ξύλο. 
Πράγματι μας ψεκάζουν.

P Χθες πήγε και ο Αλέξης για ένα 
Μάτι.

P Κι έφυγε νωρίς μην τυχόν τον 
πάρει κάνα άλλο μάτι.

P Ούτε την ΕΡΤ δεν πήρε μαζί. Φα-
ντάσου ανασφάλεια.

P Ενοχοποιήσαμε μέχρι και το 
πεύκο αυτόν τον καιρό, για να μην κοι-
ταχτούμε στον καθρέπτη.

P Βλέπουμε το πεύκο και χάνουμε 
το δάσος.

P Ωσάν να φταίει το δέντρο για 
τη φωτιά, κι όχι η κακή του διαχείριση.

P Δώρο Θεού είναι το πεύκο, είδος 
μεσογειακό. Η διαχείρισή του είναι το 
πρόβλημα.

P Φανταστείτε την έκπληξη των 
δέκα Δανών που αγνοούνταν τις 
πρώτες ώρες, που θα τους έρθει το 
χαρτί του διορισμού τους στο δημόσιο 
στην πρεσβεία μας στην Κοπεγχάγη.

P Κρίμα τόσοι άνθρωποι να μην 
προλάβουν να βγουν από τα μνημόνια.

P Στατιστική είναι η επιστήμη 

σύμφωνα με την οποία αν βάλεις τα 
πόδια σου στον φούρνο και το κεφάλι 
σου στο ψυγείο, κατά μέσο όρο θα εί-
σαι μια χαρά.

P Και το στατιστικό:
Ένας βιολόγος, ένας χημικός κι ένας 

στατιστικολόγος πάνε για κυνήγι. Βλέ-
πουν ένα ελάφι. Ρίχνει ο βιολόγος και 
αστοχεί κατά 5cm προς τα δεξιά. Ρίχνει 
ο χημικός και αστοχεί κατά 5cm προς τα 
αριστερά. Κι ο στατιστικολόγος:

«Το πετύχαμε!»
Κ.Π.

Σήμερα στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας

Ενημέρωση πολιτών για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τα κουνούπια
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