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Να ολοκληρωθεί επιτέλους η 
«πολύπαθη» γέφυρα Κούσιου
  Έχουν περάσει 8 χρόνια από την θεμελίωση της 
γέφυρας Κούσιου και υπογράφτηκε χθες η νέα 
σύμβαση για την ολοκλήρωσή της. Πραγματικά 
δεν πρέπει να υπάρχει δημόσιο έργο στην Βέροια 
με τα χρήματα εξασφαλισμένα που να έχει αργήσει 
τόσο πολύ. Γνωρίζουν πολύ καλά στο δήμο 
Βέροιας ότι πλέον δεν υπάρχουν ούτε οικονομικά, 
ούτε χρονικά περιθώρια για την αποπεράτωση του 
έργου. Υπάρχει ηθική υποχρέωση απέναντι στους 
ευεργέτες που δυστυχώς δεν πρόλαβαν να δουν το 
έργο ολοκληρωμένο, αλλά και απέναντι σε όλους 
τους δημότες της Βέροιας που δυσανασχετούν 
τόσα χρόνια από την απίστευτη καθυστέρηση. 
Στην παρούσα φάση τα πράγματα δείχνουν 
ευοίωνα, όπως δήλωσε και ο εργολάβος, ωστόσο 
χωρίς περιττά λόγια χρειάζεται μόνο δουλειά και 
καλή συνεργασία  όλων των εμπλεκομένων για να 
παραδοθεί σε χρήση ένα έργο που θα διευκολύνει 
την καθημερινότητα του βεροιώτη. 
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Θ. Τεληγιαννίδης:
«Πλέον ο κόσμος

εμπιστεύεται την ΑΝΗΜΑ»

Οπεριφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος τηςΑΝΗΜΑ
Α.Ε.ΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης κοινοποίησε στονπροσωπικό
τουλογαριασμόστοfacebookθέμααπότοlaosnews.grανα-
φορικάμετηνολοκλήρωσητωναιτήσεωνγιαπρόγραμμαπου
«τρέχει» ο φορέας και σχολίασε:«Ιδιαίτερη τιμή και χαρά 
να υπάρχει τέτοια συμμετοχή και προθυμία. Πλέον ο κό-
σμος εμπιστεύεται την ΑΝΗΜΑ Α.Ε.. Προχωράμε σταθερά, 
υλοποιούμε προγράμματα και κάνουμε ο,τι περνάει από 
το χέρι μας για να στηρίξουμε την Ημαθία. Οι αγροτικές 
περιοχές, ο πυρήνας της οικονομίας της Ημαθίας, χρειά-
ζονται έναυσμα και μέσω της ΑΝΗΜΑ το παρείχαμε! Σας 
ευχαριστούμε!».ΕμείςναευχηθούμενασυνεχίσειηΑΝΗΜΑ
γιατίείναιαπαραίτητοςκρίκοςγιατηνανάπτυξητηςΗμαθίας.

Με όμορφες μουσικές και εντυπωσιακούς ξυλοπόδαρους 
απόλαυσε ο κόσμος την Λευκή Νύχτα 

ΓέμισεηαγοράτηςΒέροιας,χθεςτοβράδυαπόκόσμοπουβγήκεγια
νακάνειταψώνιατουκαινααπολαύσειταδρώμενατηςΛευκήςΝύχτας.
Ξυλοπόδαροι, dj’s, μουσικάσχήματα έδωσαν έναν χαρούμενο και εορ-
ταστικό τόνοστηβραδιά.Ο κόσμοςπερπάτησεστηνΒενιζέλου και την
Κεντρικήςχωρίςτονθόρυβοτωναυτοκινήτων,άλλοιχάζεψαντιςβιτρίνες
καιάλλοιψώνισανγιαναεπωφεληθούντιςπρονομιακές τιμέςλόγωτης
λευκήςνύχτας.Μέσαστααξιοσημείωτατηςβραδιάς,τομικρόαποχαιρετι-
στήριοπάρτυπουείχεστηθείέξωαπότοκατάστημα«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»επί
τηςοδούΚεντρικήςμε τονΑπόστολοΧατζόγλου (επί χρόνιαπρόεδρο
τουεμπορικούσυλλόγου)καιτηνσύζυγότουΓεωργίανααποχαιρετούν
τονεμπορικόκόσμοτηςΒέροιαςμετάαπό59χρόνια!!!ΟφακόςτουΛΑ-
ΟΥσυνέλαβεεπίσηςστηνσυμβολήΙπποκράτουςκαιΠροφ.Ηλίατονδή-
μαρχοΚώσταΒοργιαζίδη,τοναντιδήμαρχοΒασίληΠαπαδόπουλοκαι
τονπρόεδροτουΚΑΠΑΣτέργιοΔιαμάντη,νααπολαμβάνουντηνβόλτα
στουςεμπορικούςδρόμουςτηςπόληςκαιναμιλούνμετονκόσμο.

Διαδικτυακό
σχόλιο
γιατο

πλακόστρωτο
της

Κυριώτισσας
Στο χθεσινό λαϊκό μας «Το πλακό-

στρωτο της Κυριώτισσας παραμένει σε
κακή κατάσταση», το οποίο δημοσιεύ-
θηκε και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
laosnews.gr, απάντησεμεσχόλιό της η
ΜαρούλαΓεωργιάδου, πολιτικός μηχα-
νικός,τηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτουδήμου
Βέροιας.Συγκεκριμένασχολιάζει:«Μέσα 
στα πλαίσια του Σχεδίου Βιώσιμης Α-
στικής Ανάπτυξης της πόλης μας, θα 
γίνει και δεν θα το γνωρίζετε!!!».Με
ιδιαίτερη χαράθαπεριμένουμε και το λί-
φτινγκστηνΚυριώτισσα, μιααπό τιςπιο
γραφικέςγειτονιέςτηςπόληςμας.

“Κομμάτι”
απότηνιστορία
τηςενημέρωσης
στηνΗμαθία

Με αφορμή το χθεσινό φιλικό παιχνίδι της Βέροιας
στηνΠτολεμαΐδαμετηντοπικήομάδαΜακεδονικόςΦού-
φας, οπαλιός μαςσυνεργάτηςΚώσταςΤσιμόπουλος,
ανήρτησεστο 24oresnews.gr, φωτογραφία απόμια δη-
μοσιογραφικήαποστολήγύρωστατέλητηςδεκαετίαςτου
’80.Μαζί με τονΒίληΓαλανομάτη ήταν απεσταλμένοι
για ζωντανήραδιοφωνικήαναμετάδοση τουαγώναΕορ-
δαικού-Βέροιας, από τον τότεΤύποs fmκαι τώραπλέον
AKOY99.6.Οιίδιοιάνθρωποιβρέθηκανστοίδιογήπεδο
μετάαπό30χρόνιακαιθυμήθηκαντιςδύσκολεςκαιρικές
συνθήκεςμεχιόνιακαιπολικόψύχος,αλλάκαιτομεράκι
πουυπήρχεγιαναγίνειτοκαλύτεροδυνατόμεταπεριο-
ρισμένατεχνικάμέσατηςεποχής.Γιατίποιοςείπεότικαι
ηενημέρωσηδενέχειτηνιστορίατης;
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Ξεκινούν οριστικά 
οι εργασίες στη Γέφυρα Κούσιου 

Υπογράφτηκε η νέα σύμβαση που δρομολογεί την ολοκλήρωση του έργου 
Το προσεχές διάστημα αναμένεται η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της Γέφυρας Κούσιου 

μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης που έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 30 Αυγούστου 2018 μεταξύ 
του Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη και του νέου ανάδοχου εργολάβου, κ. Δημήτρη Παζιάνα, 
παρουσία του υπεύθυνου για το έργο Αντιδημάρχου, κ. Άρη Λαζαρίδη, και των μελών της Διαχειριστικής Επι-
τροπής της Δωρεάς Αφών Κούσιου. 

Μετά την υπογραφή, ο κ. Βοργιαζίδης τόνισε: «σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Δήμο της Βέροιας 
αφού ένα έργο που πέρασε τόσες διακυμάνσεις και αντιμετώπισε τόσα εμπόδια βαδίζει προς την οριστική 
ολοκλήρωσή του. Πλέον υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί το έργο με επι-
τυχία όπως, μεταξύ άλλων, ένας εξαιρετικός εργολάβος, μια νέα μελέτη και εγγυημένη χρηματοδότηση από 
τη δωρεά. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στους δη-
μότες της Βέροιας το σπουδαίο αυτό έργο υποδομής, εκπληρώνοντας παράλληλα την ηθική μας υποχρέωση 
απέναντι στους αδελφούς Κούσιου, δωρητές του έργου, και τιμώντας τη μνήμη τους με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο». 

Από τη μεριά του ο εργολάβος, κ. Παζιάνας, σημείωσε: «όπως τόνισε ο Δήμαρχος υπάρχουν πλέον όλοι 
οι καλοί οιωνοί για την ολοκλήρωση της γέφυρας. Συναισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης και τη σπουδαιό-
τητα του έργου για το Δήμο, τη Διαχειριστική Επιτροπή και την τοπική κοινωνία αλλά θα ήθελα να σας διαβε-
βαιώσω ότι από την πλευρά μας υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και αποφασιστικότητα ώστε 
να κατασκευαστεί το έργο με επιτυχία και εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρονοδιαγράμματος». 

Τέλος, τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής της Δωρεάς Αφών Κούσιου εξέφρασαν τη χαρά και την ικα-
νοποίησή τους για την υπογραφή της νέας σύμβασης αλλά και την εμπιστοσύνη τους στον ανάδοχο εργολά-
βο και τη Δημοτική Αρχή για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

 «Χίλια κομμάτια» ο δρόμος στον Άγιο Νικόλαο 
από τη νεροποντή της Δευτέρας

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται από τη Δευτέρα, λόγω της μεγάλης νεροποντής, στην πίσω πλευρά του Άλσους του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα, στο χώρο του πάρκινγκ, αλλά και στον δρόμο για το Σέλι. 
«Τόνοι» βροχής έπεσαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη ζημία και ο χώρος να γεμίσει λάσπες και πέτρες. Το τοπίο μοιάζει «βομβαρδισμένο» και είναι απαραίτητη η άμεση αποκατάστασή του, 
για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Μάλιστα, σε επικοινωνία που είχε αναγνώστης μας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας έκανε τον περίπατό του στο Άλσος, μας ενημέρωσε ότι για να κατέβει από το συγκεκριμένο δρόμο, χρειαζόταν … σκι! 
ΕΛΛΗ ΠΟΛΑΚΗ 



Σήμερα στις 9.00 μ.μ. στην Μπαρμπούτα
Ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ 

Επικής Αφήγησης 
«Έ ρ ω ς κ α ι Ψ υ χ ή «  Παράσταση αφήγησης και χορού
Όλες οι ραγισμένες και καμένες καρδιές διηγούνται. Διηγούνται για τον καιρό που είχαν φτερά στην 

πλάτη και πετούσαν, διηγούνται για τον πόνο από την πληγή των βελών του. Έρχεται όμως ένα μυρμη-
γκάκι, ένας αητός και η φωνή του ανέμου στα καλάμια και τις παρηγορούν. Στον Άδη κατεβαίνουν και η 
καρδιά τους σκληραίνει. Αν λιώσουν σαράντα ζευγάρια σιδερένια παπούτσια στις ερημιές του κόσμου τον 
Έρωτα θα ξαναβρούν. Κουμάντο στην ζωή τους δεν θα κάνει πια η άκαρδη θεά της λαγνείας και του πά-
θους, η Αφροδίτη.

Ο μύθος του έρωτα και της ψυχής ενώνει την επική με την λυρική αφήγηση, την μυθολογία με το παρα-
μύθι όπως μας το διέσωσε ο λατίνος Απουλήιος. Μιλά για τις περιπέτειες του θεού Έρωτα και της θνητής 
Ψυχής κι ο Στέλιος Πελασγός τις επιτρέπει να διαπερνούν την ψυχή και την φωνή του ενώ η Μαρία Κυρμά 
επεκτείνει με την χορευτική της κίνηση κάθε χειρονομία του αφηγητή. 

Το σώμα ξεκινά και το σώμα τελειώνει τις ιστορίες της ψυχής ή ο λόγος ξεκινά κι ο λόγος τελειώνει τις 
ιστορίες του έρωτα;

Χρειάζεται ύφος λυρικό που να παρασύρει και να συγκινεί ή ύφος επικό που να δείχνει την θεϊκή υπό-
σταση των συναισθημάτων; Αναθέρμανση μύθου κι αφήγηση: Στέλιος Πελασγός Χορευτικοί αυτοσχεδια-
σμοί : Μαρία Κυρμά   ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Αιθ1: (κλιματίζεται)
ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑΠΙΑ (ΜΕΤΑ-

ΓΛ.)
Προβολές:  Κάθε μέρα στις 18.00
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΖΕΝΚΙΝΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΟΥΡΓΟΣ, ΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΙΩΤΑ ΜΗΛΙΤΣΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΕΡΤΑ

ΘΕΡΙΝΗ   Αίθουσα
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η ΠΤΩΣΗ
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Προβολές:  Παρασκευή 31/8 – Σάββατο 1/9 στις 

20.00 στην Αιθ1 και  21.15 στην Θερινή
Πέμπτη 30/8 – Κυριακή 2/9 – Δευτέρα 3/9 – Τρί-

τη 4/9 –Τετάρτη 5/9 στις 21.15 στην Θερινή
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα με-

ταφερθεί στην Αίθουσα 1)
Σκηνοθεσία/ Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΚΟΥΑΡΙ
Ηθοποιοί: ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ, ΜΙΣΕΛ ΜΟΝΑΓΚΑΝ, 

ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΡΕΜΠΕΚΑ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ , ΣΑΪ-
ΜΟΝ ΠΕΓΚ, ΑΛΕΚ ΜΠΑΛΝΤΟΥΙΝ, ΒΙΝΓΚ ΡΕΪΜΣ

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/8/18 - 5/9/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

Σήμερα Παρασκευή  31 Αυγούστου
«Ένα ταξίδι στην Ελλάδα...» 

με την Εύξεινο Λέσχη Χαρίεσσας
  Η Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας διοργανώνει και 

φέτος την 4η Γιορτή Γης, «Ένα ταξίδι στην Ελλά-
δα...», την Παρασκευή  31 Αυγούστου 2018 και ώρα 
8.30 μ.μ στον αύλειο χώρο του δημοτικού σχολείου 
Χαρίεσσας.                                                    

Ένα μοναδικό πάντρεμα με την παράδοση και 
την ανάδειξη των Ημαθιώτικων καρπών, μαζί με κα-
ταξιωμένους καλλιτέχνες, τους :Μπάμπη Ιωακειμίδη 
(τραγούδι)  , Στάθη Παυλίδη (τραγούδι) ,  Μπάμπη 
Κεμανατζίδη (λύρα-κλαρίνο)

 Συμμετέχει το τμήμα λύρας του συλλόγου :Στέ-
φανος Σισμανίδης (λύρα-τραγούδι), Τσοπουρίδης 
Θωμάς (λύρα), Μπούχτης Θωμάς (λύρα), Φωτειάδης 
Ιωακείμ (λύρα),

Μπράσας Αντώνης (κλαρίνο), Μπράσας Αλέξαν-
δρος (νταούλι) Πασχαλίδης Ιορδάνης Τουλούμ –Γα-
βάλ.

Χορευτικά συγκροτήματα που θα πλαισιώσουν 
την βραδιά:

Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάουσας 
«Η Αράπιτσα»          

Εύξεινος Λέσχη Χαρίεσσας (παιδικό τμήμα & τμή-
μα παραστάσεων )      

Σχολή χορού Body Control.
 Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης όπως κάθε 

χρόνο θα προσφέρονται δωρεάν φρούτα της περιοχής! 
 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ημαθίας και τον Δήμο 

Ηρωικής Πόλης Νάουσας. 

H σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Δήμη-
τρα Γαλάνη παρουσιάζει ένα 2ωρο απολαυστι-
κό  πρόγραμμα γεμάτο από τα τραγούδια που 
την ανέδειξαν είτε τραγουδώντας τα, είτε γρά-
φοντας την μουσική τους και που συνθέτουν το 
soundtrack μιας ξεχωριστής ζωής και πορείας. 
Με την μαγική φωνή της να χρωματίζει κάθε στίχο 
και να αφηγείται τις πιο μεγάλες μας επιθυμίες, τα 
πιο μεγάλα μας όνειρα.

Καλεσμένος της στις παραστάσεις αυτές ο νε-
αρός συνθέτης και ερμηνευτής Ευστάθιος Δράκος 
που γνωρίσαμε μέσα από τους Minor Project και 
με τον οποίο παρουσίασαν το 2017 το άλμπουμ 
«Το Βαλς των χαμένων μετά» σε στίχους Νίκου 
Μωραίτη. Δύο διαφορετικές φωνές “παντρεύο-
νται” ιδανικά, ανεξάρτητα από τις χροιές τους, 
καθώς τις συνδέουν κοινά σημεία αναφοράς και 
μουσική παιδεία. Οι δυο τους ακούγονται σα να 
είναι “ένα” και κάπως έτσι θα ενωθούν και στην 
σκηνή παρουσιάζοντας ορισμένα από τα πιο 
ωραία τραγούδια τους αλλά και άλλα αγαπημένα 
και των δύο.. Ανάμεσα σ’αυτά, η «Εκδρομή» και 
το «Νερό», που έχουν ήδη αγαπηθεί και φιλοξε-
νηθεί στα ραδιόφωνα της χώρας.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί με τους 
οποίους συνεργάζεται η Δήμητρα Γαλάνη τα τε-
λευταία χρόνια. Ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος (τύ-
μπανα), ο Μηνάς Λιάκος (ηλεκτρική κιθάρα), ο 
Θωμάς Κωνσταντίνου (λαούτο, μαντολίνο, λάφτα, 
κιθάρα), ο Σπύρος Μάνεσης (πιάνο), ο Στέλιος 
Προβής (μπάσο).

Οι συναυλίες της Δήμητρας Γαλάνη θα είναι 
και αυτό το καλοκαίρι μελωδικές, γεμάτες με ιστο-
ρίες των Βαλς των χαμένων μετά και προσωπικές 
αφηγήσεις μιας ολόκληρης ζωής γεμάτη μουσική. 
Της ζωής μιας μοναδικής ερμηνεύτριας και συνθέ-

τριας, της Δήμητρας Γαλάνη.
Ώρα Έναρξης: 21.00
Εισιτήρια:  Γενική είσοδος: 15€
Φοιτητικά / Μαθητικά / Ανέργων / Πολυτέκνων:  

12€ Ticketservices.gr – Public  
Στο χώρο τεχνών δήμου Βέροιας (Π.Μελά & 

Μπιζανίου, 2331078100) 
 Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο 
 Ουζερί «Στάσου Μύγδαλα» 
 Καφέ Μπρίκι
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ο Πρόεδρος, Ηλίας Γραμματικόπουλος, το Δ.Σ. 

και τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ», 
μετά την πραγματοποίηση της συναυλίας με τους 
Γιώργο Μαργαρίτη – Ελεάννα Παπαϊωάννου στις 
25/8 στο Γήπεδο της Πατρίδας, επιθυμούμε να ευ-
χαριστήσουμε τους παρακάτω φορείς και ιδιώτες, οι 
οποίοι με τη συνεργασία και με τη συνδρομή τους, 
βοήθησαν στην επιτυχή έκβαση της εκδήλωσης.

• Τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Κά-
μπου Νάουσας», την Πρόεδρο κυρία Δήμητρα Σα-
ράντη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
για την αμέριστη υποστήριξη. 

• Τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και όλο 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

• Τον Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς», 
Αντώνιο Καγκελίδη καθώς επίσης και τα μέλη του 
Συλλόγου που κατέθεσαν «ψυχή και σώμα» αφιλο-
κερδώς.

• Τον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πατρίδας, 
Γιάννη Σιδηρόπουλο.

• Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροι-
ας, Φώτη Καραβασίλη και όλο το Δ.Σ.

• Τον Πρόεδρο του ΚΑΠΑ, Στέργιο Διαμάντη.
• Τον Πρόεδρο της ΚΕΠΑ, Λεωνίδα Ακριβόπουλο.

• Τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας 
Τριάδας, Μελέτη Σισμανίδη.

• Τον Μιχάλη Νοταρίδη από το Καφέ «Μπρίκι»
Επίσης τους χορηγούς
• Γιάγκογλου Αναστάσιο
• Παπαοικονόμου Κωνσταντίνο
• Χατζόγλου Κυριάκο 
• Δοβλέτογλου Νικόλαο
• Novacert
Επιπλέον 
• Τα τοπικά Μ.Μ.Ε 
• Τους εθελοντές της εκδήλωσης, μικρούς και 

μεγάλους αλλά και κάθε έναν ξεχωριστά, που με τον 
τρόπο του συνεισέφερε στην επιτυχία της διοργάνω-
σης 

• Την Νανά Καραγιαννίδου από την ΚΕΠΑ για την 
συνεχή και αδιάκοπη υποστήριξη στην οργάνωση 
της εκδήλωσης

• Όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε στην εκδήλω-
ση και παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες υποστήριξε 
τους σκοπούς του «Δεσμού»

Από καρδιάς σας ευχαριστούμε όλους και υπεν-
θυμίζουμε 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

Εκ μέρους του Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος 

Γραμματικόπουλος Α. Ηλίας

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η Δήμητρα Γαλάνη στο Θέατρο 

Άλσους Μελίνα Μερκούρη
Συμμετέχει ο Ευστάθιος Δράκος

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του 
Στέφανου και της Δέσποινας, το γέ-
νος Πετρίδη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στο Μακροχώρι 
Ημαθίας και η ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Γε-

ωργίας, το γένος Νατσούκη, που γεννήθηκε στη 
Θεσ/νίκη  και κατοικεί στη Χαλκηδόνα Θεσ/νίκης, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο 
Δημαρχείο Χαλκηδόνας Θεσ/νίκης.



Με αφορμή την 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναπτύσσεται η νέα φθι-
νοπωρινή εξόρμηση της ΝΔ από τη Μακεδονία και τη Θράκη, για να επεκταθεί 
σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Ύστερα από οδηγίες του Προέδρου του Κόμματος 
Κυριάκου Μητσοτάκη, Βουλευτές, Τομεάρχες, Γραμματείς, μέλη της Πολιτικής Επι-
τροπής, μέλη της ΟΝΝΕΔ και τοπικά στελέχη, προετοιμάζουν σειρά επισκέψεων, συ-
ναντήσεων και εκδηλώσεων στην Κ. Μακεδονία (Χαλκιδική, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, 
Πέλλα, Πιερία), τη Δυτ. Μακεδονία (Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά) και την 
Αν. Μακεδονία – Θράκη (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος). 

Στη σημερινή συνεδρίαση (29-08-2018) της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονί-
κης, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της 
ΝΔ και Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκη, συζητήθηκαν ζητήματα οργάνωσης και 
συντονισμού των δράσεων και εκδηλώσεων της ΝΔ στη Β. Ελλάδα. 

Η επίσκεψη του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και των στελεχών της ΝΔ στη 
Βόρεια Ελλάδα ξεπερνά τα στενά εθιμοτυπικά όρια μέσα στα οποία γίνονταν οι επι-
σκέψεις αυτές στο παρελθόν. Τα στελέχη της ΝΔ έχει προγραμματισθεί να πραγμα-
τοποιήσουν επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μονάδες 
καινοτομίας, συλλόγους νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς και δομές κοινωνικής 
αλληλεγγύης, που στηρίζονται από την Εκκλησία και τοπικούς φορείς. 

Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία που έχουν στην παραγωγή υπεραξίας και 
πλούτου στις τοπικές κοινωνίες η έρευνα, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η αρι-
στεία, αλλά και να στείλει η ΝΔ το μήνυμα ότι χρειάζεται ένα κλίμα στο οποίο να μπο-
ρούν να κινητοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και να αξιοποιηθούν οι 
ενδογενείς και κυρίως οι τοπικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Τομεάρχες, Βουλευτές, Γραμματείες, τα μέλη της Π.Ε., τα μέ-
λη της ΟΝΝΕΔ, τα τοπικά στελέχη της ΝΔ και η Διοικούσα Επιτροπή 
Θεσσαλονίκης  διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων στη Συμπρωτεύου-
σα, καθώς και στους Νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, με θέ-
ματα που αφορούν το νέο status quo στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, 
τις μεταρρυθμίσεις και τις επιπτώσεις του λαϊκισμού στη ζωή μας, την 
Παιδεία και το ρόλο της στη σύγχρονη Δημοκρατία. 

Παράλληλα, θα γίνουν επισκέψεις και συναντήσεις βουλευτών 
και στελεχών της ΝΔ  σε κοινωνικές δομές, γυναικείους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς, εργατικά κέντρα, ενώσεις αποστράτων, επιστημονι-
κούς φορείς, καθώς και με 
εκπροσώπους ελληνικών 
κοινοτήτων του εξωτερικού 
και Ποντιακών Ομοσπον-
διών. Μεταξύ άλλων, θα 
γίνουν στοχευμένα επισκέ-
ψεις σε αγροτικούς συνε-
ταιρισμούς και επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των ποτών, των 
τροφίμων και της μεταποί-
ησης, σε επιχειρήσεις που 
επενδύουν στην εξωστρέ-

φεια και την καινοτομία.
Για 3η συνεχόμενη χρονιά, η ΝΔ είναι το μοναδικό κόμμα, που με αφορμή τη ΔΕΘ 

ξεφεύγει από τα στενά όρια της επίσκεψης και ομιλίας στην Έκθεση και συγκροτεί έ-
να ολοκληρωμένο πρόγραμμα επισκέψεων με ευρύτερη θεματολογία και δράση στη 
Β. Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει πάνω από 250 στοχευμένες επισκέ-
ψεις κλιμακίων και 17 εκδηλώσεις σε όλους τους νομούς της Β. Ελλάδας, καθώς και 
μεγάλες εκδηλώσεις στο ν. Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, οι Γραμματείες της ΝΔ θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις στη Θεσ-
σαλονίκη (10-14/09) με θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, την επιστήμη & 
επιχειρηματικότητα, την ψήφο στους αποδήμους, τους εργαζόμενους στον Δημόσιο 
& Ιδιωτικό Τομέα, τις προκλήσεις της επόμενης κυβέρνησης σε οικονομία & ασφά-
λεια, τις πολιτικές για την προστασία της οικογένειας,  την καινοτομία & ανταγωνι-
στικότητα, το ρόλο της αυτοδιοίκησης στη σύνδεση τουρισμού & πολιτισμού, τους 
ΡΟΜΑ, τα νέα δεδομένα στα Βαλκάνια, καθώς και τη Συμφωνία των Πρεσπών.   

Παράλληλα, η Διοικούσα Επιτροπή Θεσσαλονίκης προγραμματίζει σειρά εκδη-
λώσεων, την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, οι οποίες περι-
λαμβάνουν ζητήματα εθελοντισμού, δημοσίου διαλόγου και πολιτικού πολιτισμού, ε-
νώ στο ανοικτό αμφιθέατρο του Δημαρχείου θα λειτουργούν κιόσκια με τη συμμετοχή 
εθελοντικών οργανώσεων και πολιτιστικών συλλόγων. 

Κορύφωση όλων αυτών των εκδηλώσεων η κεντρική ομιλία του Προέδρου μας 
Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου. 

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων, ο κ. Αυγενάκης επεσήμανε 
«Η εικόνα της μιζέριας, της ανικανότητας και του διχασμού της Κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ πρέπει να αλλάξει και να αντικατασταθεί από την Ελλάδα των έργων, της 
ενότητας, της προόδου και της αισιοδοξίας. Η συνεχής και εξωστρεφής παρουσία 
της ΝΔ αναδεικνύει ότι δίνουμε προτεραιότητα στα πραγματικά προβλήματα και τις 
ανάγκες της κοινωνίας και σχεδιάζουμε, από κοινού με τους πολίτες, την επόμενη 
ημέρα. 

Ζητάμε από τους πολίτες να συμπορευθούμε σε μια προσπάθεια αναγέννησης 
της πατρίδας μας. Αυτή είναι η πρόκληση της επόμενης ημέρας και δεν συνδέεται 
μόνο με τα μνημόνια. Η Ελλάδα χρειάζεται μια συνολική επανεκκίνηση».
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Συλλήψεις 
για ναρκωτικά
Συνελήφθη στις 29 Αυγούστου 

2018 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημα-
θίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 46χρονος ημεδα-
πός, καθώς διαπιστώθηκε να καλλι-
εργεί σε οικόπεδο δίπλα από το σπίτι 
του ένα δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 
2,5 μέτρων, το οποίο εκριζώθηκε και 
κατασχέθηκε.

Συνελήφθη στις 28 Αυγούστου 
2018 το βράδυ σε περιοχή της Ημα-
θίας, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, 37χρονος αλλο-
δαπός, διότι σε αστυνομικό έλεγχο 
βρέθηκαν στην κατοχή του και κατα-
σχέθηκαν, 110 ναρκωτικά δισκία και 
το χρηματικό ποσό των 215 ευρώ, ως 
προερχόμενο από τη διακίνηση ναρ-
κωτικών.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο MATA PAJTIM του Hajrulla 
και της Mislime, το γένος Gjergji, 
που γεννήθηκε στο Ντίμπρ Αλβα-
νίας και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΤΣΑΜΙ ΕΛΕΝΑ του Αλέκο και της 

Νικολέτα, το γένος Λάρτη, που γεννήθηκε στην 
Κορυτσά Αλβανίας και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
του Γεωργίου και της Γιαννούλας, 
το γένος Πέτκου, που γεννήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΚΑΤΑΦΕΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παναγιώτη και 

της Δέσποινας, το γένος Απτοσίδου, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΝΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/
νου και της Σταματίας, το γένος 
Γκουγκούμα, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΜΠΟΥΖΙΝΗ 
ΑΘΗΝΑ του Αντωνίου και της Μα-

λάμως, το γένος Κοπούκη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία Βέροιας.

Με εξωστρέφεια απαντά η Νέα Δημοκρατία 
στην εσωστρέφεια και το διχαστικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ!

Η ΝΔ σύσσωμη στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στην κοινωνία 
που μοχθεί, που παράγει, που εργάζεται και που αισιοδοξεί!
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Η κίνηση 
του 

Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μη-

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

Την Παρασκευή 31 
Αυγούστου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στο Καθολικό 
της Ιεράς Μονής Παναγί-
ας Δοβρά στην Βέροια.

 Κάλεσμα 
καθηγητών/τριών 

για το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Νεότητας 
της Μητρόπολης

 
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού 

Κέντρου Νεότητας της Μητροπόλεώς μας. Ο σκοπός του 
Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντι-
στηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές και 
μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθε-
λαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο, να 
απευθυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως (τηλ. 
2331022270 εσωτ. 8).

Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Πέμπτη 30 

Αυγούστου 2018 από τον Ιερό 
Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στον Αγ. Γεώργιο (Δοβρά) 
Ημαθίας ο Αλέξανδρος Γραμ-
ματικόπουλος του Πασχάλη 
σε ηλικία 68 ετών.

Γραφείο Τελετών
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 31 Αυγούστου 2018 στις 
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Νικολάου Φυτειάς ο Πέ-
τρος Δημ. Μπουρδάνος σε 
ηλικία 77 ετών.

Γραφείο Τελετών
«ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως 

του Γηροκομείου Βέροιας

ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΒΕΡΟΙΑΣ     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

7ήμερα λουτροθεραπείας 
για τα μέλη των ΚΑΠΗ Βέροιας 

ΤΟ Ν.Π.ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 

7ΗΜΕΡΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Από  1-7 Σεπτεμβρίου 2018   

στους εξής προορισμούς:
• Λουτρά Ν. Απολλώνιας
Τιμή 150 ευρώ (6 διανυκτερεύσεις ,
σε σπιτάκια
πλήρη διατροφη,6 λούσεις)
+ 1,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)
• Λουτρά Ποζαρ
Τιμή 150 ευρώ
 (6 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια», ημιδιατροφή, 
 μεταφορά  στα λουτρά ,δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των λουτρών)
+4,50 ευρώ (φόρο διανυκτέρευσης)

Έναρξη ηλεκτρονικών 
αιτήσεων στο Δημόσιο ΙΕΚ 
Βέροιας Εξαμήνου 2018Β
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγρα-
φούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικο-
τήτων που έχουν προκηρυχθεί για το εξάμηνο κατάρτισης 
2018Β. 

 Στο σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr 
Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Τρίτη 28 Αυγούστου 

2018 και ώρα 17:00 και θα κλείσει τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρί-
ου 2018 και ώρα 15:00. 

Οι ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Βέροιας είναι οι εξής:
1 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

3 ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ-

ΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
7 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
9 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡ-

ΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Επισημαίνεται ότι η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ είναι δω-

ρεάν και παρέχεται αναβολή στράτευσης.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ,                           
ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ                                                                           
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
‘’ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ‘’      
Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια  Τηλ. - Fax : 23330 27212
e-mail:   spring.children@yahoo.gr info@tapaidiatisanoixis.gr
Official Site: https://tapaidiatisanoixis.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( 30/08/2018 )
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημα-

θίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψει τις ανά-
γκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτι-
σης ΑμεΑ, με διακριτό τίτλο  « Τα Παιδιά της Άνοιξης »  στην Αλεξάνδρεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ

Με προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Ικανότητα συνεργασίας.
Διάθεση προσφοράς.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
-Βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
-Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Κέντρου «Τα Παιδιά 

της Άνοιξης», Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας 
) καθώς και ηλεκτρονικά στα παρακάτω e- mail :  spring.children@yahoo.gr info@
tapaidiatisanoixis.gr      έως την Τετάρτη 05/09/2018 και ώρες 09:00 έως 15:00

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου

H Πρόεδρος
Γιοβανοπούλου   Αικατερίνη



Η μεθοδολογία CLIL ή αλλιώς ΟΕΠΓ 
(Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομέ-
νου και Γλώσσας) είναι μία παιδαγωγική 
μέθοδος η οποία επιδιώκει να συνδυάσει 
αρμονικά τη διδασκαλία ενός γνωστικού 
αντικειμένου με την εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας, στην προκειμένη περίπτωση 
των Αγγλικών. Με λίγα λόγια, μέσω αυτής 
της παιδαγωγικής προσέγγισης παρέχεται 
η δυνατότητα στους μαθητές να διδαχθούν 
ένα σχολικό τους μάθημα στα Αγγλικά με 
σκοπό την κατάρτισή τους εμμέσως σε 
δύο πεδία γνώσης, του περιεχομένου και 
της γλώσσας. 

Η ανάγκη δημιουργίας, σχεδιασμού και 
εξέλιξης της εν λόγω μεθοδολογίας γεννή-
θηκε από τότε που εδραιώθηκε η πολυ-
γλωσσία σαν στόχος της πολιτικής της Ε.Ε 
δίνοντας, με αυτό τον τρόπο, έμφαση στην 
πολιτιστική ταυτότητα του κάθε Ευρωπαί-
ου πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, το CLIL άρ-
χισε να διεκδικεί μία θέση στο χώρο της 
εκπαίδευσης τη δεκαετία του ’90 ενώ μία 
σειρά από επίσημες έρευνες και μελέτες 
κατέδειξαν τα θετικά αποτελέσματα που 
μπορεί να επιφέρει στην εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας.

Στην Ελλάδα βέβαια, το CLIL δεν έχει 
εισαχθεί επίσημα ακόμα στο σχολικό ανα-
λυτικό πρόγραμμα αλλά εφαρμόζεται με τη 
μορφή πιλοτικών σχεδίων έργου (project) 
ή μαθημάτων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 
σημειωθεί ότι το CLIL εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά στα πλαίσια του Ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος σαν πιλοτικό 
πρόγραμμα στο 3ο πειραματικό δημοτικό 
σχολείο Εύοσμου το 2010, υπό την επί-
βλεψη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 
& Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. 
Τα αποτελέσματα αυ-
τής της προσπάθειας 
είχαν θετικό πρόσημο 
θέτοντας τη βάση για 
την εξάπλωση του 
CLIL και σε άλλα δη-
μοτικά σχολεία καθι-
στώντας το από τούδε 
και στο εξής όλο και 
πιο δημοφιλή παιδα-
γωγική πρακτική. 

Μερικές από τις 
θετικές επιδράσεις του 
CLIL, σύμφωνα με δι-
άφορες μελέτες που 
έχουν γίνει κατά και-

ρούς, είναι ότι η διδασκαλία μέσω CLIL 
προάγει τις ικανότητες ανάγνωσης και ομι-
λίας στην ξένη γλώσσα, δημιουργεί αισθή-
ματα αυτοπεποίθησης στους μαθητές ως 
προς το χειρισμό της γλώσσας, βελτιώνει 
και εμπλουτίζει τις στρατηγικές μάθησης 
και ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση. Πα-
ράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα αυτής 
της μεθοδολογίας είναι ότι καλλιεργεί μία 
πολυπολιτισμική συνείδηση στους μαθη-
τές ανοίγοντας τους τις πόρτες σε νέους 
πολιτισμούς και κουλτούρες, γνώση που 
θα τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν πιο 
εύκολα στις πολυσύνθετες απαιτήσεις μίας 
κοινωνίας που συνεχώς αλλάζει και εξε-
λίσσεται. Υπέρτατος στόχος του CLIL είναι 
να δημιουργήσει αυτόνομους μαθητές που 
θα χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα ως 
εργαλείο επικοινωνίας για διάφορα γνω-
στικά θέματα. 

Τέλος, με την ένταξη της χώρας μας 
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η ανάγκη για 
πρωτοποριακές μεθοδολογίες διδασκα-
λίας, όπως το CLIL, που θα συμβαδίζει 
με τις νέες εξελίξεις στο χώρο της εκπαί-
δευσης και θα παρέχει ολοκληρωμένη και 
σφαιρική γνώση, είναι επιτακτική. Το Ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκαίο 
να υποστηριχθεί περαιτέρω στην προσπά-
θειά του να είναι εισηγητής του CLIL κα-
θώς και  άλλων διδακτικών μεθοδολογιών.          

              
Ολυμπία Πατινέα - Κόβα

Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας Α.Π.Θ
M.Sc στην Εκμάθηση και Διδασκα-

λία Ξένης Γλώσσας Α.Π.Θ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΔΑ: ΩΑΗΦΩΨΠ-2ΥΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλεξάνδρεια, 30-08-2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 16992

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

σία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑ-
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 236.773,67 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 
24% και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 140.712,24€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.328,20€ 
Απρόβλεπτα 24.906,07€, 
ΦΠΑ 45.827,16€
Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλε-

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50158, FAX επικοινωνί-
ας 2333350108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 26.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 02.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.00π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

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

οποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

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

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

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

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής ύψους 3.818,00 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου 
του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον 
έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού δηλ. μέχρι 25.04.2019. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπα-
νών και ΔΠ Σχ. Πόλης.

7. Η διάρκεια του έργου είναι εκατόν είκοσι ημέρες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ 

μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.

Ο Δήμαρχος 
Γκυρίνης Παναγιώτης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ            Αλεξάνδρεια 29/08/2018                                                                                                
                                                           Αριθ. Πρωτ.     16959
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των 
ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδό-
χου εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων έξι 
παιδικών χαρών, προϋπολογισμού  217.923,80 ευρώ με τον 
Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης θα 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλλη-

λος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατά-

σταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι παιδικών χαρών του 
Δήμου Αλεξάνδρειας. Στόχος είναι η βελτίωση και αναβάθμιση 
των χώρων αυτών του Δήμου ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμό-
τητα και η λειτουργικότητά τους και συγκεκριμένα των κάτωθι:

• Παιδική Χαρά στο Συνεδριακό κέντρο στην Αλεξάνδρεια
• Παιδική Χαρά στην  Πλατεία Κούγκα στην Αλεξάνδρεια 
• Παιδική χαρά στο Καμποχώρι
• Παιδική χαρά στο Σκυλίτσι
• Παιδική χαρά στα Καβάσιλα 
• Παιδική χαρά στο Κεφαλοχώρι 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής ποσού  3.514,90 ευρώ.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ του-
λάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της 
προσφοράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό 
αριθμό 63211, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προ-
κήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα 
αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα ορίζεται η 30.08.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 
μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 28.09.2018, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος 
Παναγιώτης Γκυρίνης

Η Μεθοδολογία CLIL 
στην Ελλάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες  των μα-

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

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

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

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

Ο Δ/ντής  του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
Σκούπρας Χρήστος

Φιλόλογος  - δρ. Παιδαγωγικών



Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής για το 
τουρνουά «Naoussa Street Beach Volley v.1» που 
διοργανώνει ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο 
πλαίσιο διοργάνωσης του 2ου “Naoussa Street 
Festival” από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2018 στην αυλή 
του 7ου Δημοτικού Σχολείου.

ΘαδιεξάγονταικαθημερινάαγώνεςBeachVolleyσεειδικά
διαμορφωμένο για τις ανάγκες χώρομε την υποστήριξη του
τμήματοςβόλεϊτου«ΕΓΣΖαφειράκης».

Ησυμμετοχήείναιε-
λεύθερη για όλουςάνω
των16ετών,άνδρεςκαι
γυναίκες, αθλητές και
μη.

Δημιουργήστε το
ζευγάρι σας και ελάτε
ναδιασκεδάσουμεστην
άμμο! Σε όλους τους
συμμετέχοντες θα δο-
θούναναμνηστικάσυμ-
μετοχής και οι νικήτριες
ομάδες θα κερδίσουν
μοναδικά δώρα.Δηλώ-
στε συμμετοχή μέχρι
τηνΔευτέρα 3 Σεπτεμ-
βρίουστο ΓραφείοΠο-
λιτισμού&Αθλητισμού
του Δήμου Νάουσας,
τις εργάσιμες ημέρες
καιώρεςκαιστοemail:
culture@naoussa.gr.

Πληθαίνουν οι υποστη-
ρικτές της φετινής προ-
σπάθειας των Αετών 

Βέροιας. μΕυχαριστούμε 
θερμά τον Νίκο Ακριβόπουλο 
(Συστήματα Κουφωμάτων 
Αλουμινίου & PVC), Απέλλη 
32 στη Βέροια 
αλλά και τους 
Αφους Τσιγιάν-
νη (Συνεργείο 
Τρακτέρ) στην 
Πατρίδα για την 
στήριξη στον 
σύλλογο μας.

Ευχόμαστε καλές
δουλειές και ένα ευοίω-

νοεπιχειρηματικόμέλλον!
Όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα της

ΑΕΚΑΣΚΕΜ, όπως ενημέρωσεσχετικά η
Ένωση,ηκλήρωσητουπρωταθλήματοςθα
διενεργηθεί στις 19/9 ενώ το τζάμπολορί-
στηκεγιατοΣάββατο29/9.

Θυμίζουμεπως τοπρώτοπαιχνίδιΚυ-
πέλλουμεαντίπαλο τηνΚούπαΚιλκίς, με-
τατέθηκεγιατηνΤετάρτη5/9στηνέδρατων
αντιπάλωνμας.

Οι επτά ομάδες της 
Βορείου Ελλάδος, 
που θα συμμετά-

σχουν στο νέο πρωτάθλημα 
της Handball Premier, θα 
δοκιμάσουν τις δυνάμεις 
τους στο 1ο «Βίκος Handball 
Tournament» που θα διε-
ξαχθεί από την Παρασκευή 
31/8 έως την Κυριακή 2/9 
στις Συκιές, με την υποστή-
ριξη του Φυσικού Μεταλλι-
κού Νερού ΒΙΚΟΣ.

«ΟδιοργανωτήςΦοίβοςΣυκεώνκα-
λωσορίζει τουςΠΑΟΚ,ΦίλιπποΒέροι-
ας,ΑερωπόΈδεσσας, ΧΑΝΘ,ΑΕΣΧ
ΠυλαίαςκαιΔράμα1986,μετηφιλοδο-
ξία αυτό το τουρνουά να γίνει θεσμός
και από την επόμενηπερίοδο νααπο-
κτήσει διεθνή χαρακτήρα.Είναι μία ευ-
καιρία για τους φίλους του αθλήματος
ναδουναπόκοντάτιςομάδεςμετανέα
μεταγραφικάαποκτήματά τους και όλοι
μαζίναπεράσουμεένατριήμερογεμάτο
χάντμπολ»,τόνισεοπρόεδροςτουΦοί-
βου,ΑντώνηςΣαουλίδης.

Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιη-
θούνστοΔΑΚΣυκεών,μεεξαίρεσητην

αναμέτρησηΦίλιπποςΒέροιας–Αερω-
πόςΈδεσσας(31/8–18:30),πουθαδι-
εξαχθείστοΦιλίππειο γυμναστήριο της
Βέροιας.Η είσοδος θα είναι ελεύθερη
γιατουςφιλάθλους.

Οιόμιλοιτουτουρνουά
Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Φοίβος Συκεών, Φί-

λιππος Βέροιας,ΑερωπόςΈδεσσας,
ΧΑΝΘ

Β’ΟΜΙΛΟΣ:ΠΑΟΚ,ΑΕΣΧΠυλαίας,
Δράμα1986

Τοπρόγραμματωναγώνων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ31/8
18:00/ΠΑΟΚ–ΑΕΣΧΠυλαίας
18:30 /ΦίλιπποςΒέροιας –Αερω-

πόςΈδεσσας(Φιλίππειογυμναστήριο)
20:00/ΦοίβοςΣυκεών–ΧΑΝΘ

ΣΑΒΒΑΤΟ1/9
11:00/ΠΑΟΚ–Δράμα1986
13:00/ΧΑΝΘ–ΦίλιπποςΒέροιας
15:00 /Φοίβος Συκεών –Αερωπός

Έδεσσας
17:00/ΑΕΣΧΠυλαίας–Δράμα1986
19:00 /ΦοίβοςΣυκεών –Φίλιππος

Βέροιας
21:00/ΧΑΝΘ–ΑερωπόςΈδεσσας

ΚΥΡΙΑΚΗ
16:00 / 3ος 1ου ομίλου – 3ος 2ου

ομίλου
18:00 /2ος1ουομίλου–3ος2ουο-

μίλου
20:00 / 1ος 1ου ομίλου – 1ος 2ου

ομίλου

CMYK

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018www.laosnews.gr

CMYK

Έναρξη παιδικών τμημάτων 
Jiu-Jitsu ΑΣ Ρωμιός

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

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

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

Μεεκτίμηση
ΑΣΡωμιός

ΤουρνουάΧάντμπολ
Σήμερα στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

(6.30 μ.μ.) Φίλιππος-Αερωπός

Οιδύονέοιυποστηρικτές
τωνΑετώνΒέροιαςκαιοι

ημερομηνίεςκλήρωσης-έναρξης
πρωταθλήματος

Συνεχίζονταιοιδηλώσειςσυμμετοχήςγια
το«NaoussaStreetBeachVolley.v.1»



Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η 
Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Ημα-
θίας και στη συνέχεια έγιναν οι 

κληρώσεις για την Α1 τη Β κατηγορία και 
την πρώτη φάση του Κυπέλλου. Το πλήρες 
πρόγραμματης Α1 είναι το εξής:

1η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-

2η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-

3η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-

4η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-

5η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-

6η αγωνιστική
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-

7η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-

8η αγωνιστική
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-

9η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-

10η αγωνιστική
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-

11η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-

12η αγωνιστική
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-

13η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-

14η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-

15η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-

ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-

16η αγωνιστική
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-

17η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-

18η αγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-

19η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-

20η αγωνιστική
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-

21η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-

22η αγωνιστική
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-

ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-

23η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-

24η αγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-

25η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-

26η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-

27η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-

28η αγωνιστική
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-

29η αγωνιστική
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ:-
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ:-
ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ:-
ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ:-
ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ:-
ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:-
ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-

30η αγωνιστική
ΓΑΣΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΠΛΑΤΕΟΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ:-
ΑΟΜΑΡΙΝΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣΚΛΕΙΔΙΟΥ:-
ΕΝΩΣΗΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣΜΕΛΙΚΗΣ:-
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΓΡ.ΑΣΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ:-
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ-ΑΕΧΑΡΙΕΣΣΑΣ:-
ΑΧΙΛΛΕΑΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣΕΠΙΣΚΟΠΗΣ:-
ΑΡΗΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΟΚΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ:-

CMYK

9ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 www.laosnews.gr

ΕΠΣ Ημαθίας

ΤοπρόγραμματηςΑ1ερασιτεχνικήςκατηγορίας
γιατηναγωνιστικήπερίοδο2018-19



10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018www.laosnews.gr

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

Αύγουστος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκα-

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

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία
Παρασκευή
31-8-2018

13:30-17:30 ΠΑΝΑ-
ΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ723310-28594

21:00-08:00ΠΑΝΤΑ-
ΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 - ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310 -
66812

Ο Παπαπέτρου θα είναι ο διαι-
τητής της αναμέτρησης Πανι-
ώνιος-ΠΑΟΚ ενώ ο Παπαδό-

πουλος θα σφυρίξει στο ματς του 
Αστέρα με την ΑΕΚ. Στο «Γ. Καραϊ-
σκάκης» ο Φωτιάδης και στο ΟΑΚΑ 
ο Τσαμούρης.

Ανακοινώθηκανοι διαιτητές της 2ηςαγωνιστι-
κής τηςSuperLeagueμε τονΠαπαπέτρουναο-
ρίζεταινασφυρίξειτηναναμέτρησηανάμεσαστον
ΠανιώνιοκαιτονΠΑΟΚενώοΠαπαδόπουλοςθα
είναιοδιαιτητήςστοΑστέρας-ΑΕΚ.

Αναλυτικάοιδιαιτητές:
ΣΑΒΒΑΤΟ1ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2018
19:15Παναθηναϊκός-Λαμία
Διαιτητής:ΑλέξανδροςΤσαμούρης(Πειραιά)
Βοηθοί: ΙορδάνηςΑπτόσογλου (Αθηνών),Δη-

μήτριοςΦίλος(Βοιωτίας)
4ος:ΓεώργιοςΚομίνης(Θεσπρωτίας)

21:30Ατρόμητος-Ξάνθη
Διαιτητής:ΕμμανουήλΣκουλάς(Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Κων/νος Νικολαϊδης (Μακεδονίας),

ΜαρίδαΔέτση(Αθηνών)
4ος:ΓεώργιοςΛάμπρου(Εύβοιας)

21:30Αστέρας-ΑΕΚ
Διαιτητής: ΙωάννηςΠα-

παδόπουλος(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Γεώργιος Χρι-

στακόγλου (Χαλκιδικής),
Δημήτριος Νατσιόπουλος
(Μακεδονίας)

4ος:Αθανάσιος Τζήλος
(Λάρισας)

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ

19:15Πανιώνιος-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Αναστάσιος

Παπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί: Βασίλειος Καμπούρης (Εύβοιας),Α-

ντώνιοςΚαρατζίκας(Αθηνάν)
4ος:ΑριστοτέληςΔιαμαντόπουλος(Αρκαδίας)

19:15Άρης-ΑΕΛ
Διαιτητής:ΓεώργιοςΤζοβάρας(Φθιώτιδας)
Βοηθοί:ΡάινχαρντΜπουξμπάουμ (Ανατ.Αττι-

κής),ΠαντελήςΣπυρόπουλος(Ανατ.Αττικής)
4ος:ΑθανάσιοςΣέζος(Κιλκίς)

21:30Ολυμπιακός-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:ΦώτιοςΦωτιάδης(Καστοριάς)
Βοηθοί:ΧρήστοςΑκρίβος (Αθηνών), Ιορδάνης

Δημητριάδης(Καστοριάς)
4ος:ΆγγελοςΕυαγγέλου(Αθηνών)

ΔΕΥΤΕΡΑ3ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
21:30Παναιτωλικός-ΟΦΗ
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΓρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί:ΑντώνιοςΔίπλαρης(Καρδίτσας),Ηλίας

Κωνσταντίνου(Πρέβεζας)
4ος:ΠραξιτέληςΖαχαριάδης(Μακεδονίας)

21:30Λεβαδειακός-ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:ΕυάγγελοςΜανούσος(Αργολίδας)
Βοηθοί: Τρύφων Πετρόπουλος (Αρκαδίας),

ΚωνσταντίνοςΤριανταφύλλου(Αρκαδίας)
4ος:ΓεώργιοςΒρέσκας(Πιερίας)

ΟΠαπαπέτρουστοΠανιώνιος-ΠΑΟΚ,
οΠαπαδόπουλοςστοΑστέρας-ΑΕΚ

Προπόνηση 
στο χιόνι για 
την εθνική 

ομάδα Μετέχει 
και ο Βασίλης 

Μάντσιος

ΓιατονπαγετώνατουHintertuxτηςΑυστρί-
ας θααναχωρήσει η εθνική ομάδα τις 30Αυ-
γούστου όπου για δύοπερίπουβδομάδες θα
συνεχίσει το πρόγραμμα προετοιμασίας στο
χίονι.Την ελληνικήαποστολήαποτελούνοι α-
θλητές ΙωάννηςΑντωνίου,ΕμμανουήλΖωγρά-
φοςΜάνος, ΒασίληςΜάντσιος καιΦίλιππος
Κόζαρης και ο ομοσπονδιακός προπονητής
ΣτέργιοςΠάππος.

ΟΙωάννηςΠρώιοςέχειμεταβείστοZermatt
τηςΕλβετίαςαπότις25Αυγούστουκαισυνεχί-
ζειτοατομικότουπρόγραμμαπροπόνησης.Ο
πρωταθλητής μας θα κάνειπροετοιμασίαστις
ΕλβετικέςΆλπειςγιατρειςβδομάδες.
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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.

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

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπεδα

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

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

ΚΑΤΩΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 διαμερί-
σματα, ισόγειο και 1ος
όροφος, από70 τ.μ. και
80 τ.μ., με αυλή και τα
δύο μαζί, καλοριφέρι,
σκεπή, σε καλή κατά-
στασηκαι τιμήευκαιρίας
58.000 ευρώ και τα δύο
μαζί.Τηλ.: 6974058284
&6973475239.

ΖΗΤΩ προς αγορά
κατοικία με 2 δωμάτια
στο κέντρο μέχρι «Πα-
πάκια», 1ου ή 2ου ορό-
φου, με ασανσέρ, που
να χρίζει ανακαίνιση μέ-
χρι 40.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινι-
σμένη μονοκατοικία 80
τ.μ. μέσα σε οικόπεδο
114 τ.μ. στηΝ.Νικομή-
δεια Βέροιας, επιπλω-
μένο, 2ΔΣΛΚWC, περι-
φραγμένο καιπολλά έξ-
τρα.Τιμή 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6942924285.

ΕΡΓΟΧΩΡΙ πωλείται
κατοικία75τ.μ.σεοικόπε-
δο300τ.μ.Τιμήευκαιρίας
24.000 ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώ-
τηκαινούργιοκατάστημα
45τ.μ.στηνοδόΚεντρι-
κής της Βέροιας, δίπλα
στο Επιμελητήριο, με
πατάρι30τ.μ.,αυτόνομη
θέρμανσηκαιθέσηπάρ-
κιγκ.Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται
επιχείρηση γυμναστήριο
στη Βέροια, πλήρως ε-
ξοπλισμένο,ενενεργεία.
Τηλ.:6976057340.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

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

www.laosnews.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

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

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

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

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

Προσφορά της εβδομάδας
-ΕΥΚΑΙΡΙΑπωλείται οικοδομή επί τηςΘεσσαλο-

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

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

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

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χω-
ράφι 10.300 τ.μ.
στοΜακροχώρι,το-
ποθεσία «Βάλτος»
κοντά στο Αντλιο-
στάσιο.Τηλ.:23310
24097.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρησηFast-Food επί
της οδούΕληάς σε
τιμή ευκαιρίας.Τηλ.:
6945013461.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23043ΜονοκατοικίαστουςΓεωρ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.12912Ενοικιάζεταιαποθήκηστο

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:115739 -ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030 -ΚέντροΚατάστημασυ-

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.105015ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ ,Διατίθε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 105440 ΚΕΝΤΡΟ ,Διατηρητέα

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:12824 -ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλει-

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:105101 -ΩΡΟΛΟΙκατάαποκλει-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083ΚΑΒΑΚΙΑ,Πωλείταιχωρα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

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

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

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

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

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

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

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσι-
μο.Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€
ευκαιρίασίγουρη.

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης,νέοςψυκτικόςήμηχανο-
λόγοςγιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι
ηλεκτρομηχανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Η
προϋπρεσίακαιεμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331062225.

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

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

πλωμαΓ΄κατηγορίας
2. Αποθηκάριο

με γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Τηλ.:
6947021868

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ 
ΛΟΥΤΡΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παραθαλάσσια οικόπεδα στο Κα-
στρίΛουτρόσταΜεσάγγαλαΛάρισας (συνεχόμενα
στουςΝ.ΠόρουςΠιερίας)των200τ.μ.,περιφραγμέ-
ναμεδίκτυανερούκαι8μετρουςδρόμους.Ευκολίες
πληρωμής.Τηλ.:6932240774.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέραμε
δωμάτιο,κουζίνα,χολκαιμπάνιοστον
2οόροφοοικοδομήςμεβεράντα,ατο-
μικήθέρμανση,κοντάστοΒυζαντινό
Μουσείο.Πληρ.τηλ.6973551477κ.
Δημήτρης.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα σε
ιδιόκτητηοικοδομή,Άρεως11,στη
Βέροια στον 3ο όροφο.Τρία δω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μεγάλαμπαλ-
κόνια με θέα, θερμοηχομονωτικά
κουφώματα, ασανσέρ, θέρμανση
με ογκομέτρηση (χαμηλό κόστος),
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου
στηνπιλοτή.Τηλ.:6985013342ή
2331073935-6947007710.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμπερές
οροφοδιαμέρισμα  2ου ορόφου
στη Θεσ/νίκη επί της οδού Π.
Καραμανλή, 200μ. από το Ιππο-

κράτειο, 120 τ.μ., αποτελούμενο
από τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι,
κουζίνα, μπάνιο &W.C. Ιδανικό
γιαφοιτητές.Τηλ.:6936585843.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία100τ.μ.σεοικόπεδο1
στρέμμα, με 30 τ.μ. έξτρα χώρος
και 80 τ.μ. αποθηκευτικός χώρος,
ανακαινισμένα, νυχτερινό ρεύμα.
Τηλ.:6936204117.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ολύμπια Γη με έ-
δρα τηνΑλεξάνδρεια αναζητά για
τουποκατάστημά τηςστοΔιαβατό
εποχικό προσωπικό εργάτες και
εργάτριες για το τμήμα παραγω-
γής. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφε-
ρόμενες μπορούν να καταθέτουν
αιτήσεις στοΔιαβατό. Τηλέφωνο
επικοινωνίας:2331041499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός κατηγορίας
Δ (λεωφορείο) ή κατηγορίαςΕ (ε-
πικαθήμενο) για εργασία σε αντί-
στοιχα οχήματα. Επικοινωνία κ.
Κώστας2331021904ώρες09.00-
17.00.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ολιγόω-
ρηφροντίδαηλικιωμένηςμεκατά-
κλιση στις Βαρβάρες. Τηλ.: 6981
894337.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Κέντρο Ξέ-
νων Γλωσσών «ΑΛΚΗ» καθηγή-
τριαΑγγλικών. Βιογραφικά αυτο-
προσώπωςκατόπινραντεβούστο
τηλ.:6977338716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα σε ξε-
νοδοχείο της Βέροιας με γνώση
βασικών Αγγλικών. Τηλ.: 6948

457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαdeliveryμε

δικό τουμηχανάκι για τοψητοπω-
λείοΓΙΑΝΝΗΣ.Τηλ.:6984472747
κ.Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία
στοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».Τηλ.:
6984472747κ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περι-

ποίησηκαιφροντίδαηλικιωμένων,
παιδιών, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 6996
592973.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περι-
ποίηση γερόντων, για πρωί ή για
απόγευμα, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946
479828&6940679667.

ΚΥΡΙΑ προσφέρει εργασία κα-
θαρισμούσπιτιώνκαθώςφροντίδα
μικρώνπαιδιών και ηλικιωμένων.
Τηλ.:6984095883.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ, έμπειρος

καθηγητήςπαραδίδει ιδιαίτεραμα-
θήματαΑγγλικών και Ιταλικών.Τι-
μέςφιλικές.Τηλ.:6972307251.

ΒΙΟΛΟΓΟΣπαραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές
Λυκείου.Τηλ.:6972334522.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος του
ΑΠΘμε10ετήπείραπαραδίδειμα-

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.
ΑΝΟΙΞΕΩΣπολυτελεστατοδιαμερισμα100τ.μμεθεαγια
εκλεκτους
ΚΟΝΤΑστηνΑνοιξεως110τ.μμεκοπλαμ,πορταασφαλει-
ας,διαμπερεςμονο50000€
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ
45000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑισογειοδιαμερισματου82΄70τ.μ2ΔΣΚ
20000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑανακαινισμενο2οςχ.ασαν.2ΔΣ-Κδιαμπε-
ρες32000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια2ΔΣ-ΚWCτου75΄οικοπ.270
μετρα24000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ85τμ2οςπισωΥμ/πογειοστηνεισοδο,με
θεα17000€
ΠΑΤΡΙΔΑκατοικια100τ.μ+καταστημα100τ.μμεοικοπ.
95000€
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟμον/κιατου200675000[i]
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ58000€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000το
στρέμμα
ΡΑΧΙΑ3300τ.μομορφο,μερευμακνερότρεχουμενο13000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.μεεπι-
τραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€τοστρεμμα
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομόνα+ροδακ.25000€
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ12ΣΤΡμεακτ.+μπεκακια23000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχή,καταστημα200τ.μισογειομονοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωροςΤουαλεττακοινη80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΠΙΕΡΙΩΝ75τ.μ.μεπαταρι350€
ΠΕΡΙΦ/ΚΟΣκαταστ,75+75+70450€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80τ.μ
7000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗSPEEDEXCΟURIERΒΕΡΟΙΑΣ, ζητάει για μόνιμη εργασία

δύο (2) άτομαμε δίπλωμα γιαμηχανή και αυτοκίνητοαν υπάρχει.
Ραντεβούμετηλ.στο6937226565.

ΠΩΛΕΙΤΑΙστηνΑλεξάνδρειαδιαμέρισμαρετιρέ120τ.μ.
επίτηςοδούΝ.Πλαστήρα,ανακαινισμένο,ατομικήθέρμαν-
ση, ενεργειακό τζάκι,ηλιακόθερμοσίφωνα, εντοιχιζόμενες
ηλεκτρικέςσυσκευές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρομηθέα4ου

ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ,πανταχώθεν ελεύθερο, με απε-
ριόριστη θέα, σεπροχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.
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θήματασεμαθητές-τριεςΔη-
μοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6979
569371.

ΔΑΣΚΑΛΑ προετοιμάζει
το καλοκαίρι παιδιά που θα
φοιτήσουνστηνΑ΄καιΒ΄Δη-
μοτικούγιαομαλήμετάβαση
στην γραφή και ανάγνωση.
Τηλ.:6974198050.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:  πλήρες

φοιτητικό δωμάτιο λευκό με
στρώμα, πλυντήριο ρού-
χων45άρι, διπλή ντουλάπα,

καναπές που γίνεται διπλό
ρεβάτι, γραφείο με λευκό
τζάμι αμμοβολή και συρτα-
ρι΄΄εραγραφείου.Τηλ.:6978
335129.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός
ταβέρνας στα Ριζώματα, σε
καλή κατάσταση.Τηλ.: 6943
930145.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγρα-
φειου,σαλόνιSATOμπλε,4
καρέκλες,τραπέζι,τραπεζάκι,
τραπέζιπτυσσόμενοσυσκέ-

ψεων,ντουλάπαμεκλειδαριά
(κερασί), ντουλάπα-ράφια
(μελί), καναπέδες, όλασε ά-
ριστηκατάσταση.Τηλ.:23310
21210,Κιν.:6978004183.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός χωρίς

υποχρεώσειςζητάκυρίαέως
50 ετών για σοβαρή σχέση.
Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά για γνωρι-
μία κυρία από50 έως55 ε-
τώνγιασοβαρήσχέση.Τηλ.:
6974862936.

ΚΥΡΙΟΣσοβαρός70ετών
ζητάγνωριμίαμεκυρίααπό55
έως65ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςζητάεικυ-
ρίαμεσκοπότογάμο,χωρίςυπο-
χρεώσεις.Τηλ.:2331026934.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕλληνικήςαντι-
προσωπείαςWOLKSWAGEN
CANDYBAN του ‘99,πετρέ-
λιο1890κυβικά,λευκό(FDW)
300.000 χιλιόμετρα, ΚΤΕΟ
έως 12/2019, αξία 1.500 ευ-
ρώ.Τηλ.: 6974876369 κ.Α-
πόστολος.

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

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

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

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

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

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

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

Ταακίνηταείναιενδεικτικά.Γιαπερισσότεραεπι-
κοινωνήστεμαζίμας.

Ζητούνταιακίνηταγιααγορά
Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)

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

νατότηταναεπεξεργαστούνταεσπεριδοειδήκαιμε
φύλλακαινακηρωθούν100%.Τηλ.:2331021063.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείτα ι  κομπλέ

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



Την απόσυρση νομοσχεδίου για την τριχο-
τόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε 
προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από το νο-
μικό κόσμο και είχε κατατεθεί στη Βουλή προς 
ψήφιση, ζήτησε με επιστολή του από τον Πρόε-
δρο της Βουλής, ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης 
Μιχάλης Καλογήρου.

Με αφορμή τις επίμαχες ρυθμίσεις ο Δικη-
γορικός Σύλλογος Αθηνών, είχε προχωρήσει 
σε δημοψήφισμα, στο οποίο οι δικηγόροι με 
συντριπτικά ποσοστά είχαν ταχθεί κατά, ενώ το 

θέμα αυτό είχε πυροδοτήσει αντιπαραθέσεις 
ανάμεσα στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης 
Σταύρο Κοντονή και τον πρόεδρο του ΔΣΑ Δη-
μήτρη Βερβεσό.

Η απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου 
εκτιμάται ότι δηλώνει τις προθέσεις του νέου 
υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος προφανώς 
δεν θέλει να διατηρεί ανοιχτά μέτωπα με τους 
δικηγόρους, ενώ άγνωστο παραμένει, αν θα 
επανέλθουν η όχι προς κατάθεση, άλλες δι-
ατάξεις του νομοσχεδίου που αποσύρεται, 

οι οποίες και αφορούν το τεκμήριο 
αθωότητας και τις ρυθμίσεις εκείνες 
για μειώσεις ποινών στις περιπτώσεις 
που έχει παραβιαστεί σε εναρμόνιση 
κοινοτικής.
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P Διέκοψαν το τουρ-
κικό σίριαλ για να μετα-
δώσουν τον ανασχηματι-
σμό! Σε τι χώρα ζούμε…

P Αφήστε που έδωσαν 
τα αποτελέσματα των πα-
νελληνίων το απόγευμα της 
προηγούμενης, για να είναι 
όλη η επόμενη μέρα δικιά 
τους.

P Γράφουν το σενά-
ριο στο έργο που πρωτα-
γωνιστούν...

P Κάψε το σενάριο σε 
νέες περιπέτειες.

P Κι εσύ λαέ βασα-
νισμένε, μην ξεχνάς τον 
Ωρωπό.

P Αναρωτιέμαι αν εμείς θα 
παίρνουμε άδεια τα Σαββατοκύριακα 
με την ίδια ευκολία που θα τα παίρ-
νει και ο Κουφοντίνας.

P Που να δείτε ότι έβαλε στό-
χο να γίνει ο επόμενος Παλαιοκώ-
στας.

P Ρίχνει άδεια, για να πιάσει 
γεμάτα.

P Όσο μικραίνει ο χρόνος της 
πρώτης φοράς, θα επιχειρηθεί η 

τελευταία.

P Να δείτε που ο σερ Άλεξ έ-
βαλε την Κατερίνα στην κυβέρνηση 
επειδή δεν ήθελε να ρισκάρει την 
κουρτίνα 2.

P Δηλαδή φίλε αναγνώστη, 
αν στα φοιτητικά στέκια πετύχαι-
νες τον Αλέξη σε κάνα κουτουκάκι, 
σήμερα ίσως ήσουν στην κυβέρ-
νηση.

P Την πρώτη μέρα της θητείας 
Κουβέλη στο Άμυνας, οι Τούρκοι έ-
πιασαν τους δυο στρατιωτικούς. Την 
πρώτη μέρα στο Ναυτιλίας, πήρε 
φωτιά πλοίο με 875 επιβάτες. Να 

μας πει 40 νούμερα στο Τζόκερ να 
παίξουμε τα υπόλοιπα.

P Κι όμως, το πρόγραμμα 
Θεσσαλονίκης δεν περιλάμβανε 
κουβέντα για τέτοιο προξενιό.

P Κατά τα άλλα. Στο γυράδικο ο 
Μήτσος με καταλαβαίνει από τα μά-
τια πόσους γύρους θέλω. Μια τέτοια 
αγάπη έπρεπε να βρω.

P Αυτά παθαίνεις ότι επιλέ-
γεις με κλειστά τα μάτια.

P Κανονικά με τη σύζυγο πρέ-
πει να παίρνεις και ένα μοντέλο δώ-
ρο.

P Έστω και αναδρομικά.

P Έκοψα το σεξ, αλλά ευτυχώς 
μού είπαν ότι ξαναφυτρώνει.

P Σάματις καλά μάς τα λέει ο 
Αρκάς και σήμερα ε;

P Και:

Ο Γιωρίκας επιστρέφει σπίτι νωρίς 
και βρίσκει τη γυναίκα του στο κρε-
βάτι γυμνή, λαχανιασμένη και καταϊ-
δρωμένη.

-Αχ ! Νομίζω ότι μ’ έπιασε η καρ-
διά μου, αναφωνεί αυτή.

Τρέχει έξω απ’ το δωμάτιο ο Γιω-
ρίκας και πάει να πάρει τηλέφωνο 
στις πρώτες βοήθειες. Εκεί που τρέ-
χει, πετάγεται ξαφνικά μπροστά του 
ο μικρός του γιος φωνάζοντας:

-Μπαμπά, μπαμπά! Είναι ένας 
γυμνός άνδρας στην ντουλάπα!

Ξανά πίσω στην κρεβατοκάμαρα 
ο Γιωρίκας, μπαίνει σαν σίφουνας, 
ανοίγει την ντουλάπα και βρίσκει τον 
Κωστίκα, τον καλύτερό του φίλο.

-Καλά ρε Κωστίκα, του λέει. Εδώ 
η γυναίκα μου έχει πάθει καρδιακή 
προσβολή και εσύ κάθεσαι και τρο-
μάζεις τα παιδιά;

Κ.Π.

Αποσύρει τη διάταξη Κοντονή για τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών ο Μ. Καλογήρου
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