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Επτά πρωτιές και πολλές 
διακρίσεις για τον Φίλιππο στο 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 
Στίβου Παίδων Κορασίδων

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
Προσοχή στις πινακίδες 

και στις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ στα όρια της πόλης

Το πρόγραμμα 
της 196ης Επετείου 
του Ολοκαυτώματος 

της Νάουσας

Συγκροτήθηκε σε Σώμα 
το νέο Δ.Σ. της Ένωσης 

Αστυνομικών 
Ημαθίας 

- Επανεκλέχθηκε 
πρόεδρος ο Απ. Μούρτης

Κατάθεση δικαιολογητικών για  
θεώρηση των επαγγελματικών 

αδειών πωλητών λαϊκών
 αγορών του Δήμου Βεροίας

Σε χαμηλές τιμές
 πουλήσαμε και φέτος λέει 

ο Πρόεδρος των 
Αιγοπροβατοτρόφων Βέροιας

Νεκρός 25χρονος 
μοτοσικλετιστής σε τροχαίο 

χθες στη Βεργίνα

Συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη 
κενών συσκευασιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων
-Σε ποια σημεία μπορούν 

να τις παραδίδουν δωρεάν οι κάτοχοί τους
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Επιτέλους ας «κλειδώσει»
ένα σύστημα…

  Η «Μεγάλη Εβδομάδα» για τους μαθητές της Γ΄ 
Λυκείου που θα συμμετέχουν στις πανελλήνιες 
εξετάσεις θα συνεχιστεί μέχρι και τον Ιούνιο. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το υπουργείο 
Παιδείας χθες το απόγευμα, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν 
στις 6-7 Ιουνίου και θα τελειώσουν με τα ειδικά 
μαθήματα στα τέλη του μήνα. Δυστυχώς για μια ακόμη 
φορά θα επισημάνουμε το θολό και αβέβαιο τοπίο 
που διαχρονικά υφίσταται στο θεσμό των εισαγωγικών 
εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, κατά το 
δοκούν, αποφασίζει για τις ημερομηνίες των εξετάσεων, 
τον αριθμό των μαθημάτων, τον αριθμό των εισακτέων, 
όροι που έπρεπε να είναι προαποφασισμένοι και να 
αποτελούν σταθερές στο σύστημα των εξετάσεων και 
όχι μεταβλητές αξίες. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, 
η αγωνία και οι θυσίες των εξεταζομένων και των 
οικογενειών τους δεν πρέπει να επιτείνονται από την 
αβεβαιότητα των συνεχών αλλαγών και προσαρμογών 
που επιφέρει ο κάθε υπουργός. Καλές και αγαθές 
θεωρούμε οι προθέσεις όλων των υπουργών Παιδείας, 
αλλά κάποια στιγμή ας καταλήξουμε κάπου. Σε καμία 
προηγμένη χώρα δεν θα δούμε να αλλάζει το σύστημα 
εξετάσεων τρεις και λίγο. Με μια διαρκή διακομματική 
επιτροπή παιδείας, ας «ξεπατικώσουμε» ότι καλό 
και δοκιμασμένο μας ταιριάζει προσαρμόζοντάς το 
στην ελληνική πραγματικότητα και επιτέλους ας 
κλειδώσουμε ένα σύστημα και ας το αφήσουμε με 
ησυχία να λειτουργήσει. Κατά τ’ άλλα υπομονή, δύναμη 
και καλή επιτυχία στα παιδιά!
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
+ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Ο Μυστικός Δείπνος

ΟΜ.Βαρβιτσιώτης
στιςεκδηλώσεις

τουΟλοκαυτώματος
στηΝάουσα

Σύμφωναμεπληροφο-
ρίες ο βουλευτήςΜιλτι-
άδης Βαρβιτσιώτης θα
εκπροσωπήσειτηΝέαΔη-
μοκρατίαστις εκδηλώσεις
της 196ης Επετείου του
Ολοκαυτώματος της Νά-
ουσας,πουθαπραγματο-
ποιηθούν τηνΚυριακή 15
Απριλίου.Δενξέρουμε,αν
οΜ.Βαρβιτσιώτηςμε την
ιδιότητά τουωςΤομεάρχη
Μεταναστευτικής Πολιτι-
κήςτηςΝ.Δ.εκτόςαπότις
εκδηλώσεις στη Νάουσα
θελήσειναενημερωθείγια
την κατάσταση που επι-
κρατεί στους χώρους φι-
λοξενίαςπροσφύγωνπου
έχουμεστονομόμας.

«Σε χαμηλές τιμές πουλήσαμε και φέτος» 
λέει ο πρόεδρος των αιγοπροβατοτρόφων

Οισφαγέςτελείωσανχθεςκαιτααμνοερίφιακρέμονταιστατοπικάκρεοπω-
λείαγιαναπωληθούνκαιναβρεθούνστοπασχαλιάτικοτραπέζιτωνσπιτιών.

Οπρόεδρος των αιγοπροβατοτρόφων Στέργιος Κύρτσιος μιλώντας χθες
στονΑΚΟΥ99.6 («Πρωινέςσημειώσεις») έδωσε και τιςφετινές τιμέςπουθα
αγοράσειοκαταναλωτής.

Οιτιμέςείναιίδιεςμετιςπερσινέςκαιαπευθύνονταισεόλαταβαλάντια,ό-
πωςείπε,ενώεξαρτώνταιγενικώςαπότηνποιότητα,τονκρεοπώληκαιάλλους
παράγοντες.

«ΤοφετινόΠάσχα, τοαρνάκιπουλήθηκεαπό τουςπαραγωγούςστα4,50
–4,80 ευρώ το κιλό, χαμηλέςσεσχέσημε το κόστοςπου ξεπερνάει τα6,50
–7,00ευρώ»,είπε,ενώεκτίμησεότιστατοπικάκρεοπωλείαθαφτάσειστα8
ίσωςκαι9ευρώτοκιλό,μεεξαίρεσητασούπερμάρκετπουέχουνχαμηλότερες
τιμέςλόγωαθέμιτουανταγωνισμού,επισημαίνονταςότικαιπάλιδενμπόρεσαν
ναγίνουνοιαπαραίτητοιέλεγχοιστηνεισαγωγήτωναμνοεριφίων.

ΠάντωςυπάρχειαυτάρκειαστοΝομόκαιοκαθέναςανάλογαμετηντσέπη
τουκαιτιςανάγκεςτου,θακαθορίσεικαιτιςαγορέςτουοιοποίεςαναμένεταινα«κινήσουν»τηναγοράκυρίωςτηνΜ.
ΠαρασκευήκαιτοΜ.Σάββατο.

«Intermetzo σε 11/8», από 
τον Γιάννη Γεωργουδάκη

«Intermetzoσε11/8», είναι ο τίτλος τουβιβλίου του
βεροιώτη εκπαιδευτικούΓιάννηΓεωργουδάκη,πουμό-
λιςκυκλοφόρησεκαι ετοιμάζεται,όπωςμαθαίνουμε,να
παρουσιαστείστηΒέροια.

και το μολύβι..., σαν μηχανή στο ρελαντί που περιμένει... 
και το μολύβι πάντα εκεί, καραδοκεί..., 
μήπως και σώσει ό,τι γεννάει η στιγμή 
προτού παντοτινά χαθεί μέσα στο «τίποτα»..., 
Τοβιβλίοπεριέχει11διηγήματακαιτοcd11τραγού-

δια,έναγιακάθεδιήγημα
Τουευχόμαστεναείναικαλοτάξιδο!

Επιστροφή πινακίδων 
και αδειών οδήγησης και 

κυκλοφορίας, για το Πάσχα 

Άρχισαν να επιστρέφονται από τηνΤετάρτη 4Α-
πριλίου2018,οιάδειεςοδήγησης,καθώςκαιοιπινα-
κίδεςκαιάδειεςκυκλοφορίαςτωνοχημάτων,προκει-
μένουναδιευκολυνθούνοιπολίτεςστιςμετακινήσεις,
ενόψειτωνεορτώντουΠάσχα.

ΗΑπόφασηόμωςαφοράσταστοιχεία οδήγησης
και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί
στιςΑστυνομικέςΑρχές μέχρι και χθες 3Απριλίου
2018,μόνογιαπαραβάσειςπαράνομηςστάθμευσης
καισυγκεκριμένα: τουάρθρου34τουΚ.Ο.Κ. (παρά-
νομηστάθμευση)καιτηςπαραγράφου3τουάρθρου
4(πινακίδαΡ-40,απαγορεύεταιηστάσηκαιηστάθ-
μευση), για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της
άδειας κυκλοφορίας και τωνπινακίδων κυκλοφορίας
τουοχήματοςγια20ημέρες,σύμφωναμετηνπαρά-
γραφο8τουάρθρου103τουΚ.Ο.Κ.

Προϋπόθεση για την επιστροφή τωνπροαναφε-
ρόμενωνστοιχείωνοδήγησηςκαικυκλοφορίαςείναιη
καταβολήτουδιοικητικούπροστίμου.

Ανάστασησταορεινά
τηςΒέροιας

ΣτοορεινόκαιόμορφοΣέλιτουΔήμουΒέροιας,θαγίνει
η τελετή τηςΑνάστασης το βράδυ τουΜεγάλουΣαββάτου
καιόπωςκάθεχρόνοοικάτοικοικαιοιεπισκέπτεςσεκατα-
νυκτικήατμόσφαιραπεριμένουντοΧριστόςΑνέστη!

Για το βράδυ τηςΑνάστασης ετοιμάζονται και οι Ξηρο-
λιβαδιώτες με τα δέονταπου ήδη ξεκίνησε οΠολιτιστικός
Όμιλος…

Ελπίζουμεοκαιρόςναευνοήσειτηνεπιλογήτουβουνού
πουείναιιδανικήγιατοκλίματωνημερών!

ΣτηνΠλατεία
Εληάς

ηΑνάσταση
ΣτηνΠλατείαΕληάςθαγίνεικαιφέ-

τος η τελετή τηςΑνάστασης από τον
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίαςκ.Παντελεήμονα.

ΕκείθασυναντηθούνγιατοΧριστός
Ανέστη, τρειςΕνορίες, του Ι.ΝαούΑ-
ποστόλωνΠέτρουκαιΠαύλου(Μητρό-
πολη), τωνΑγίωνΑναργύρων και του
ΑγίουΙωάννη(Αγ.Στέφανοςπλέον).

Ήδη η εξέδραστήνεται στηνΕληά
για τη χαρμόσυνηβραδιά τηςΑνάστα-
σηςτουΚυρίου!
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Ευχές
Χριστός γαρ εγερθείς 
εκ νεκρών,
απαρχή των 
κεκοιμημένων εγένετο

Ο Πειρασμός, η Προδο-
σία, τα Πάθη, ο Γολγοθάς, η 
Ανάσταση, Μακάρι το έθνος 
μας, με την Χάρη του Ανα-
στάντος Κυρίου, να εγερθεί 
από τα πάθη του και να βα-
δίσει στον αναστάσιμο δρόμο 
του Χριστού.

Καλή Ανάσταση,  Καλό Πάσχα
Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης

 Ημαθίας

Ευχές
Σας εύχομαι από καρδιάς 

Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα

Το φως το ανέσπερο 
να φωτίσει

 τις καρδιές όλων 
Με εκτίμηση

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
Πρόεδρος

 Δ.Σ. ΑΝ.ΗΜΑ ΑΕ

Ευχές
Αχτίδες αγάπης, αλληλεγ-

γύης και ανθρωπιάς ας φωτί-
σουν και αυτές τις γιορτές

Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση 
Απόστολος Τζιτζικώστας

Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας

Ευχές
Καλό Πάσχα 

και Καλή Ανάσταση 
σε όλο τον κόσμο 

και σε όλους 
τους Ημαθιώτες

Θανάσης 
Θεοχαρόπουλος

Πρόεδρος ΔΗΜΑΡ

Νεκρός 25χρονος 
μοτοσικλετιστής 
σε τροχαίο χθες 

στη Βεργίνα
Στην άσφαλτο έχασε τη ζωή του, 25χρονος, όταν η δίκυκλη μο-

τοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που 
οδηγούσε 64χρονος υπήκοος Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο 
τραυματισμό του 25χρονου οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας. Το 
τροχαίο συνέβη χθες Μ. Πέμπτη, στις 4.15 το απόγευμα στη Βεργίνα 
Ημαθίας. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διε-
νεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Δημοτική Αστυνομία Βέροιας: 
Προσοχή στις πινακίδες και στις 

διατάξεις του Κ.Ο.Κ στα όρια της πόλης
   Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους  ο-

δηγούς που κινούνται και δραστηριοποιούνται στα όρια της πόλης της 
Βέροιας ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις πινακίδες του Κ.Ο.Κ που 
ρυθμίζουν την κίνηση και την στάθμευση των οχημάτων προς αποφυ-
γήν διαφόρων προβλημάτων και ιδιαίτερα:

1) Να μην εισέρχονται και σταθμεύουν σε πεζόδρομους, πλην 
βεβαίως αυτών που έχουν την συγκεκριμένη κατά περίπτωσιν  κάρτα.

2) Να μην σταθμεύουν στους χώρους φορτοεκφόρτωσης για ο-
ποιονδήποτε λόγο (στάση για φορτοεκφόρτωση έχουν δικαίωμα μόνο 
τα φορτηγά).

3) Να μην σταθμεύουν σε λωρίδα κυκλοφορίας (τακτικό φαινόμενο 
που δημιουργεί συχνά διακοπή κυκλοφορίας).

4) Να σταματούν στις διαβάσεις πεζών όπου υπάρχουν, εντός και 
εκτός κέντρου της πόλης.

5) Να υπακούν στις υποδείξεις των οργάνων (Αστυνομικών και 
σχολικών τροχονόμων).

6) Να μην σταθμεύουν μπροστά σε ράμπες και σε χώρους στάθ-
μευσης ΑΜΕΑ.

7) Να μην εισέρχονται στην αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου για 
να σταθμεύσουν (αντίθετα), διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχη-
μάτων.

8) Να μην επικαλούνται το ‘’δεν σφύριξε το όργανο’’, διότι δεν 
προβλέπεται  κάτι τέτοιο αφού όλα ρυθμίζονται με τις πινακίδες του 
Κ.Ο.Κ. και το ότι ‘’δεν πρόσεξα ότι είχε πινακίδα’’.

9) Να μην σταθμεύουν στον χώρο στάθμευσης των τουριστικών 
λεωφορείων και στις στάσεις αστικών 

(Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία και τον  προϊστάμενο
του Τμήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού – αστυνόμευσης δημο-

τικής αστυνομίας, Χαράλαμπο Καπουρτίδη, είναι το 2331350610 για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση).

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Πα-
παδόπουλος, ενημερώνει ότι παρά τις προ-
σπάθειες που κατέβαλε τα τελευταία έτη και 
συνεχίζει να καταβάλει ο Δήμος Βέροιας  για 
την ευαισθητοποίηση του αγροτικού κόσμου 
σχετικά με την ορθή διαχείριση των κενών συ-
σκευασιών φυτοπροστατετυτικών προϊόντων 
συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους στα 
σημεία πλήρωσης των αγροτικών βυτίων με 
νερό και στα ρείθρα των δρόμων.

Ο δήμος Βέροιας παρόλο που οι κενές 
συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
ανήκουν στην κατηγορία των επικινδύνων 
αποβλήτων, για τα οποία σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 50910/2727/2013 δεν έχει την αρμοδιό-
τητα διαχείρισης τους, σεβόμενος την ανάγκη 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
δημοσιάς υγείας των δημοτών του, υιοθέ-
τησε τις οδηγίες της Συντονιστικής Εθνικής 
Αρχής (ΣΕΑ) με τίτλο «Κατευθυντήριες ο-
δηγίες διαχείριση αποβλήτων χρήσης φυτο-
προστατευτικών προϊόντων», την εγκύκλιο 
5919/62354/13-05-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ), 
«Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης 
Γεωργικών Φαρμάκων», καθώς και του Ν 
4036/2012 ως προς τη διαχείριση των κενών 
συσκευασιών και με γνώμονα αυτές ενημέρω-
σε τον αγροτικό κόσμο που δραστηριοποιείται 
στα διοικητικά του όρια.

Υπήρξε ο πρώτος δήμος στην Κεντρική 
Μακεδονία που εντάθηκε στο πιλοτικό πρό-
γραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών  φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων που εκπονείται 
από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας 
(ΕΣΥΦ)

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) 
και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
(Π.Ο.Υ), συστήνεται η λειτουργία ειδικών σχη-
μάτων διαχείρισης συσκευασιών, για την προ-
στασία των χρηστών των φυτοπροστευτικών 
προϊόντων και του κοινού, τα οποία θα δια-
σφαλίζουν ότι :

• Οι συσκευασίες των φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων ξεπλένονται τρεις φορές 
αμέσως μετά τη χρήση του περιεχομένου 
τους και το περιεχόμενο της έκπλυσης  ρίχνε-
ται και αυτό στο δοχείο από το οποίο θα γίνει 

η εφαρμογή
• Προλαμβάνεται οποιαδήποτε ακα-

τάλληλη χρήση των κενών συσκευασιών
• Είναι εύκολο για τους χρήστες να 

επιστρέψουν τα κενά δοχεία στο σχήμα
Οποιοδήποτε σχήμα διαχείρισης για να 

στεφθεί με επιτυχία πρέπει να στηρίζεται στη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη δια-
κίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων : 
τις ελεγκτικές αρχές, τις εταιρίες παραγωγής, 
τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμά-
κων, τους χρήστες των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, τις υπηρεσίες συλλογής απορριμ-
μάτων και τις εταιρίες ανακύκλωσης ή ανάκτη-
σης ενέργειας.

Τα τελευταία τρία χρόνια τα καταστήματα 
πώλησης γεωργικών φαρμάκων και οι συνε-
ταιρισμούς που λειτουργούν εντός των διοι-
κητικών ορίων του Δήμου, διαθέτουν ειδικούς 
σάκους για τη συλλογή των κενών συσκευ-
ασιών φ.π και ενημερωτικό υλικό, τα οποία 
διατίθενται στους αγρότες για τη φύλαξη των 
κενών συσκευασιών, έως την παράδοση τους 
κατά την ημέρα συλλογής, σε ειδική ομάδα 
βεβαίωσης ορθή διαδικασίας διαχείρισης κε-
νών συσκευασιών φ.π..

Η ειδική ομάδα αποτελείται από εκπρόσω-
πο του συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ημαθίας, 
εκπρόσωπο του Δήμου και εκπροσώπους του 
ΕΣΥΦ και της ΕΕΑΑ Α.Ε.. Οι εκπρόσωποι, 
κατά την ημέρα συλλογής, αφού εξετάσουν 
ενδελεχώς το περιεχόμενο της κάθε σακούλας 
με τις κενές συσκευασίες που τους παραδίδε-
ται από τους παραγωγούς και τους ιδιώτες εν 
γένει και αφού διαπιστώσουν ότι έχει πραγ-
ματοποιηθεί το τριπλό ξέπλυμα στις κενές 
συσκευασίες και κατά συνέπεια τηρούνται οι 
οδηγίες της Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, παραλαμβάνουν τις σακούλες και 
καταγράφουν τον κωδικό και το βάρος αυτών 
υπογράφοντας τη σχετική βεβαίωση παραλα-
βήςΑπό το Σεπτέμβριο του 2015 έως σήμερα, 
το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου έχει οργα-
νώσει και πραγματοποιήσει τέσσερις συλλο-
γές κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. 

Στις αρχές του 2017 το πρόγραμμα επε-

κτάθηκε με την τοποθέτηση ειδικών κάδων 
συλλογής στα καταστήματα πώλησης γε-
ωργικών φαρμάκων Οι κάτοχοι κενών συ-
σκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
μπορούν να παραδώσουν δωρεάν τις κενές 
συσκευασίες που έχουν στην κατοχή τους και 
έχουν υποβληθεί στη διαδικασία του τριπλού 
ξεπλύματος σύμφωνα με τους κανόνες του πι-
λοτικού προγράμματος, οποιαδήποτε στιγμή 
του χρόνου στα καταστήματα πώλησης γεωρ-
γικών φαρμάκων και στον αγροτικό συνεταιρι-
σμό, που αναφέρονται παρακάτω, ανεξάρτητα 
από τη συλλογή που διοργανώνει η υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου Βέροιας.

Ειδικούς κάδους διαθέτουν :
1. Γεωφορία, Αποστολίδης Γρηγόριος, στη 

Βέροια (νέα περιφερειακή οδός Βέροιας – Νά-
ουσας)

2. Βράνας Χρήστος, Αριστοτέλους 165 Γ’, 
Μακροχώρι

3. Νικολαϊδής Κωνσταντίνος στην Πατρίδα 
4. Τσεσμελής Χαράλαμπος, 7,5 km προς 

Άγιο Γεώργιο  
5. Γιουβανίτσκα Μαρία, Βεργίνα
6. Γουλσουζιάδης Ηρακλής, Σταδίου 80, Βέροια
7. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Τριπόταμος
8. Ταϊπλιάδης Κωνσταντίνος, Πατρίδα
9. Σβαρνόπουλος Αντώνιος, Ριζώματα
10. Αγροτικός Συνεταιρισμός Αλιάκμων
Παρόλαυτα η ανεξέλεγκτη απόρριψη εξα-

κολουθεί να υφίσταται γεγονός που επιβεβαι-
ώνεται από αυτοψίες της υπηρεσίας. 

Οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων παρου-
σιάζουν ενστάσεις ως προς την τήρηση των 
υποχρεώσεων τους απέναντι στην εφαρμογή 
της ΣΕΑ και των απαιτήσεων του προγράμμα-
τος. Οφείλουν όμως να γνωρίζουν πως η μη 
τήρηση των απαιτήσεων της ΣΕΑ επιφέρει τη 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45, 
παρ. 2 του Ν. 4036/2012. «Στους παραβάτες 
των διατάξεων των άρθρων 38 έως 44 του 
παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από τριακό-
σια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»

Τον τελευταίο χρόνο ο Δήμος έχει καταθέ-
σει μηνυτήρια αναφορά και όποιος διαπιστω-
θεί να πετά κενές συσκευασίες φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων θα έρχεται αντιμέτωπος 
με το νόμο.

Eυχετήριο 
μήνυμα

«Το μήνυμα της Ανάστασης 
μας αγγίζει όλους. Αποτελεί το 
θρίαμβο της πίστης, της ελπί-
δας και της ζωής. Σε αυτή τη 
δύσκολη εποχή χρειαζόμαστε 
την πίστη και την ελπίδα. Η λύ-
τρωση έρχεται μέσα από τη δύ-
ναμη της πίστης. 

Καλή Ανάσταση σε όλους, 
σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε οικογένεια. Στην Ελλάδα και στην 
Ημαθία μας.

Το Άγιο Φως να φωτίζει το νέο δρόμο που έχουμε ανάγκη 
όλοι μας. Ένα δρόμο που μόνο η πίστη, η αγάπη και η ενότητα 
μπορούν να ανοίξουν».

Απόστολος Βεσυρόπουλος
Βουλευτής Ημαθίας Ν.Δ.

Συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών 
συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
-Σε ποια σημεία μπορούν να τις παραδίδουν δωρεάν οι κάτοχοί τους



4 www.laosnews.gr ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Μ. ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018  

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ   (ΜΕΤΑΓΛ.) 
Προβολές: Καθημερινά στις 17.30

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΡΟΜΠ ΛΙΜΠΕΡ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΦΑΝΗΣ ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙ-
ΜΕΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΜΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΙΑ 
ΡΑΠΤΗ

Το Κορίτσι στην Ομίχλη    (Ζαν Ρενό)
La Ragazza Nella Nebbia του Ντονάτο Καρίσι
Προβολές:  Κάθε μέρα στις : 19.15 και 21.45  ( 

εκτός Μ. Σάββατο  )

Σκηνοθεσία: Ντονάτο Καρίσι
Σενάριο: Ντονάτο Καρίσι

Πρωταγωνιστούν: Τόνι Σερβίλο, Ζαν Ρενό, Α-
λέσιο Μπόνι, Λορέντζο Ρικέλμι, Γκαλάτεα Ράντζι, 
Μικέλα Σεσκόν, Λουκρέτζια Γκουιντόνε

ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ - A QUIET PLACE      (Ε-
ΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ)

Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΒΟΝΤΣ  
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ
Ηθοποιοί: ΕΜΙΛΙ ΜΠΛΑΝΤ, ΤΖΟΝ ΚΡΑΖΙΝΣΚΙ
Προβολές: Κάθε μέρα στις : 19.15 και 21.30    ( 

εκτός Μ. Σάββατο  )

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ πα-
ρακάτω: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/4/18 - 11/4/18

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Ρεσιτάλ κιθάρας του Θάνου Μήτσαλα στη Νάουσα 

στο πλαίσιο της 196ης Επετείου του Ολοκαυτώματος
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο εορτασμού 

της 196ης Επετείου Ολοκαυτώματος της πόλης και σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της Εστίας 
Μουσών, διοργανώνει ρεσιτάλ κιθάρας με τον διεθνούς φήμης 
σολίστ και συμπολίτη Θάνο Μήτσαλα, ο οποίος θα ερμηνεύσει 
έργα Άσαντ, Πιατσόλα, Ροντρίγκο κ.ά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Απριλίου 
2018 με ώρα έναρξης στις 20:30 (πέρας προσέλευσης: 20:15) 
στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα 
«ΕΡΙΑ»).

Ο Θάνος Μήτσαλας συχνά χαρακτηρίζεται από τους ει-
δικούς ως ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους της 
γενιάς του. Οι ερμηνείες του καταφέρνουν να καθηλώνουν το 
ακροατήριο χάρη στο κορυφαίο μουσικό του αισθητήριο, την 
προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια και την απαράμιλλη 
δεξιοτεχνία που δημιουργούν την αίσθηση ελευθερίας και 
πειθαρχίας ταυτόχρονα. Σπούδασε κλασική κιθάρα στο Νέο 
Ωδείο Θεσσαλονίκης στην τάξη του καταξιωμένου διεθνώς 
σολίστ και καθηγητή Κώστα Κοτσιώλη, από όπου και αποφοί-
τησε ως υπότροφος και Αριστούχος με Α’ Βραβείο και Αριστείο 
εξαιρετικής επίδοσης. Έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία και 
διεθνείς διακρίσεις σε ονομαστούς διαγωνισμούς και έχει ηχογραφήσει επανειλημμένα σε Ελληνικά και 
διεθνή ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα, όπως και συνεργάσθηκε με Ελληνικές και Ευρωπαϊκές ορ-
χήστρες και οργανικά σύνολα υπό τη διεύθυνση σημαντικών αρχιμουσικών. Παράλληλα με τη σολιστική 
του δράση, ο Θάνος διδάσκει κιθάρα στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το Ωδείο Βορείου Ελλάδος και το 
Δημοτικό Ωδείο Νάουσας, όπου έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής επί σειρά ετών. Από την τάξη του 
έχει αποφοιτήσει πλειάδα διακεκριμένων φοιτητών, οι οποίοι σταδιοδρομούν επιτυχώς στον διεθνή καλλι-
τεχνικό και εκπαιδευτικό χώρο. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα www.mitsalas.com.

Γενική είσοδος 5€ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων της Εστίας Μουσών. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε μαθητές σχολείων.

Διακρίσεις μαθητών από το Ωδείο 
της Μητρόπολης 

στην  6η Πανελλαδική 
Συνάντηση Σαξοφώνου

Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα η 6η Πανελλαδική 
Συνάντηση Σαξοφώνου που περιελάμβανε σεμινάρια, masterclass διαγωνιστικού χαρα-
κτήρα. 

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 3 σπουδαστές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας με τον καθηγητή του Ωδείου μας κ. Θεόφιλο Σωτηριάδη. 
Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν οι σπουδαστές μας λαμβάνοντας βραβεία και επαίνους. 
Συγκεκριμένα πρώτο βραβείο στην Β’ κατηγορία έλαβε ο μαθητής Θωμάς Μπούκτσης 
και έπαινο ο Βασίλης Αναδός και η Μαρία Δίντση. 

Το Σάββατο 14 Απριλίου από τις «Αντιστίξεις»
«Δημοτικά τραγούδια της 
Νάουσας σε ήχο…άλλο»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο εορτασμού 
της 196ης Επετείου Ολοκαυτώματος της πόλης, παρουσιάζει τη 
μουσική συναυλία «Δημοτικά τραγούδια της Νάουσας σε ήχο …
άλλο» με το μουσικό σύνολο «Αντιστίξεις» το Σάββατο 14 Απριλί-
ου 2018 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Ο μουσικός θησαυρός της Νάουσας, προσεγγίστηκε μ’ έναν 
άλλο ήχο, αλλά με τον προσήκοντα σεβασμό και ευλάβεια, τόσο 
στη μελωδική του γραμμή όσο και στη «μνήμη της ναουσαίικης 
γλώσσας», την τοπική ντοπιολαλιά, όπως τη διασώζουν οι προ-
φορικές και οι γραπτές πηγές.

Το μουσικό σύνολο «Αντιστίξεις» αποτελούν οι: Σοφία 
Στάμκου: πιάνο, Παντελής Βογιατζής: κλαρινέτο, Παναγιώτης 
Κελέκης: φλάουτο, Μαρίνα Γκοργκάτζε: βιολί, Ντίνα Σαρατζή: 
τσέλο, Δημήτρης Μπιλιούρης: μαντολίνο, Θεοδόσης Λιλιάμτης: 
μαντολίνο,  Χρήστος Σαρκατζής: κλασική κιθάρα, Αναστάσης Στο-
ΐδης: κλασική κιθάρα, Άκης Σταυρίδης: ακορντεόν, Λάκης Τζίμκας: 
μπάσο, Πασχάλης Καρβουνάρης: τρομπέτα, Πανάγιω Καραμού-
ζη: κρουστά. Τραγουδούν: Μαρία Πέτκου, Κωνσταντίνος Μίσκος, 
Τρύφων Μπάιτσης, Μαρία Σταματίου

Δραματοποίηση κειμένων: Θεόδωρος Δόδης, Διάνα Σαμαρά, 
Τάκης Μπάιτσης Επιμέλεια κειμένων, ηλεκτρονικού υλικού - σκηνοθεσία: Πέτρος Στοΐδης

Επιλογή, ενορχήστρωση τραγουδιών, διεύθυνση ορχήστρας: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους τους δημότες σε αριθμημένες θέσεις με επίδειξη ατομικής ειδι-

κής πρόσκλησης στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου πριν την έναρξη της συναυλίας.
Προσκλήσεις διατίθενται από την Τετάρτη 4 Απριλίου στο Δημαρχείο Νάουσας, στα τηλ. 23323 50338-

50360-50375, email: culture@naoussa.gr, ώρες 09:00-14:00. Τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές κρατήσεις δεν 
γίνονται αποδεκτές.

«30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ από τον Bach 
στους ABBA»  |με την Μικτή Χορωδία Θεσσαλονί-
κης | ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σάββατο  28 Απριλίου  2018 | Ώρα 20:30 |ΕΙΣΟ-
ΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Το Κέντρο Πολιτισμού  της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας διοργανώνουν συναυλία με την Μικτή 
Χορωδία Θεσσαλονίκης,  στο Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βέροιας.  

Συντελεστές
Μουσική διδασκαλία – Διεύθυνση | Μαίρη Κων-

σταντινίδου 
Σκηνοθεσία – Εικαστικά | Αθανάσιος Κολαλάς 
Electone | Παναγιώτης Κουντούρης 
Πιάνο | Βαλέρια Χαριτίδου 
Μουσικοί συνεργάτες | Kostica Colaku, Αλέξαν-

δρος Πουρλουκάκης 
Χορογραφίες | Κωνσαντίνα Χουλιάρα 
Video | Άλκης Βασίλογλου 
Η Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης με όλους της 

τους Χορωδούς, νέους παλαιούς και διαχρονικούς  
γιορτάζει με το κοινό της πόλης σε μια  συναυλία  
σα κινηματογραφική ταινία όπου έργα εμβληματικά  
ενώνουν το παρόν με το παρελθόν και γίνονται 
ατσάλινοι κρίκοι μιας αδιάλειπτης τριάνταχρονης 
μουσικής πορείας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης 
 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας  και Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: του ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας

28 Απριλίου στο Χώρο Τεχνών
Από τον Bach στους ABBA με την 

Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης



Οι εκδηλώσεις για την 196ης Επέτειο του Ολοκαυτώματος τηςΝάουσας θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Σάββατο 14 Aπριλίου 2018 
• Ιερός Ναός Αγίου Μηνά, 18:00: Μέγας Πολυαρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπε-

ρινός της μνήμης των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων και πάνδημη λιτανεία της ιε-
ράς εικόνος των Νεομαρτύρων με κατεύθυνση στο Χώρο Μαρτυρίου (Κιόσκι), όπου 
θα τελεστεί αρτοκλασία.

• Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 20:30: Επετειακή Μουσική Συναυλία «Δημοτικά 
τραγούδια της Νάουσας σε ήχο... άλλο» με το μουσικό σύνολο «Αντιστίξεις».

Κυριακή 15 Aπριλίου 2018
• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 07:30: Όρθρος και 

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο.
• Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 10:15: Πέρας 

προσέλευσης επι-
σήμων.

• Ιερός Μητρο-
πολιτ ικός Ναός 
Μ ε τα μ ο ρ φ ώ σ ε -
ως του Σωτήρος, 
10:30: Δοξολογία. 
Συμμετοχή  του 
Μουσικού Σωμα-
τείου «Ωδείο Να-
ούσης».

• Χώρος Θυσί-
ας, 11:15: Επιμνη-
μόσυνη δέηση. Ρί-
ψη Στεφάνου στον 
ποταμό της Αράπι-
τσας από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και κατάθεση στεφάνων στο Χώρο Θυσίας. 
Τήρηση ενός λεπτού σιγής. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Εκφώνηση του Πανηγυρι-
κού της Ημέρας από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Σπυρίδων Λίτσα. 
Αναπαράσταση της 
θυσίας των γυναι-
κών.

• Μνημείο των 
1241 Νεομαρτύρων 
στο Πλακόστρωτο 
του πάρκου «Κιό-
σκι», 12:00: Κατά-
θεση στεφάνου από 
τον Δήμαρχο Η.Π. 
Νάουσας.

• Οδός Μ. Αλε-
ξάνδρου, 12:30: Πα-
ρέλαση πολιτιστικών 
συλλόγων, μαθητών 
και στρατιωτικών 
τμημάτων στο χώρο 
μπροστά από το Η-
ρώο της πόλης.

•  Ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο 
«MARON» (πρώ-
ην «Κιόσκι») 13:15: 
Παράθεση επισή-
μου γεύματος εκ 
μέρους του Δημάρ-
χου, κ. Νικολάου 
Κ ο υ τ σ ο γ ι ά ν ν η . 
(είσοδος μόνο με 
προσκλήσεις).

•  Πολυχώρος 
Πολιτισμού «Χρή-
στος Λαναράς» 
(αίθουσα Βέτλανς), 
18:30: Παρουσί-
αση του βιβλίου 
«ΝΑΟΥΣΑ-μια νέα 
πόλη».

•  Πολυχώρος 
Πολιτισμού «Χρή-
στος Λαναράς» 
(αίθουσα ΕΡΙΑ), 
20:30: Ρεσιτάλ κι-
θάρας του Θάνου 
Μήτσαλα. 

Κυριακή 22 A-
πριλίου 2017 

• Οδός Μ. Αλε-
ξάνδρου, 10:30: 
« 1 6 ο ς  Δ ρ ό μ ο ς 
Θυσίας». Αγώνας 
δρόμου αθλητών 
και πολιτών όλων 
των ηλικιών προς 
τιμή των Ηρωίδων 
του Ολοκαυτώμα-
τος.
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Συγκροτήθηκε σε Σώμα 
το νέο Δ.Σ. της Ένωσης 
Αστυνομικών Ημαθίας 

- Επανεκλέχθηκε 
πρόεδρος ο Απ. Μούρτης

Σ τ ι ς  3 1 
Μαρτίου 2018, 
δ ι ε ν ε ρ γ ή θ η -
καν εκλογές 
στην Ένωση 
Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. 
Ημαθίας γ ια 
την ανάδειξη 
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ 
Συμβουλ ίου , 
Ε λ ε γ κ τ ι κ ή ς 
Ε π ι τ ρ ο π ή ς , 
Εκπροσώπου 
στο Συμβούλιο 
Μεταθέσεων 
της Αστυνομι-
κής Διεύθυν-
σης Ημαθίας 
και αντιπρο-
σώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υ-
παλλήλων. 

Εν συνεχεία την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, οι εκλεγέντες 
σύμβουλοι πραγματοποίησαν αρχαιρεσίες για την ανάδει-
ξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η σύνθεση 
ύστερα από τη συγκρότηση του σε σώμα έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Μούρτης Απόστολος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Τσιλώνης Νικόλαος 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Κωστούλης Κωνσταντίνος  
ΤΑΜΙΑΣ:                   Κοπαλίδης Αγαθοκλής
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Ερμίδης Γεώργιος 
ΜΕΛΟΣ:                    Μπόσκος Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ:                    Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μούρτης Απόστολος
Χριστοδουλίδης Γεώργιος
Κωστούλης Κωνσταντίνος  
Τσιλώνης Νικόλαος
Κοπαλίδης Αγαθοκλής
Παπαδόπουλος Βασίλειος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σαββίδης Νικόλαος
Συρσυρής Φώτιος
Λεπιδάς Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Γκιόντος Δημήτριος (Τακτικός)
Γεωργούλας Δημήτριος (Αναπληρωματικός)

Στα «Λαζάρια» της Ματαράγκας
η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης

Την Παρασκευή 30 
Μαρτίου 2018, η Εύ-
ξεινος Λέσχη Ειρηνού-
πολης, παρεβρέθηκε 
για πρώτη φορά στις 
εκδηλώσεις των Λαζα-
ριών στη Ματαράγκα. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνη-
σαν με παρέλαση χο-
ρευτικών και συλλόγων 
από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, που με 
τοπικές φορεσιές και 
χορούς, περπάτησαν 
στον κεντρικό δρόμο, 
ακολουθούμενοι από ά-
ντρες του χωριού «τους 
Λαζαράδες». Όλοι μαζί 
καταλήξαμε στην κεντρική πλατεία, όπου ήταν στημένη η 
εξέδρα των εκδηλώσεων.

Στερεά Ελλάδα ,Μακεδονία, Κρήτη, Θράκη, Πόντος 
στέκονταν με δέος και θαυμασμό κοιτάζοντας το ένδοξο 
παρελθόν μας.

Το μεγαλείο και ο πλούτος της πολιτιστικής μας παρά-
δοσης ξεδιπλώνονταν μαζί με τις φιγούρες των χορευτικών 
συλλόγων. Ο σύλλογός μας κέρδισε επάξια το πιο θερμό 
χειροκρότημα και ζέστανε την βραδιά.

Η αποστολή επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου στην 
Ειρηνούπολη μετά από μία στάση για καφέ και βόλτα στην 
Άρτα, έχοντας κερδίσει ευχάριστες αναμνήσεις, εμπειρίες, 
εντυπώσεις και γνώση της πολύπαθης ιστορίας μας.

Ευχαριστίες
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους 

στη Ματαράγκα για την πρόσκληση που μας έκαναν, τη 
ζεστή φιλοξενία και να ευχηθούμε να έχουν πάντα επιτυχία 
στις όμορφες εκδηλώσεις τους.

Το Δ.Σ.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

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

Ο ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
του Αποστόλου και της Ελισσά-
βετ, το γένος Λιόλιου, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του 
Ιωάννη και της Σοφίας, το γένος 

Σερεμετίδη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κα-
τοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Πρ. Ηλία Βέροιας.

Το πρόγραμμα της 196ης Επετείου 
του Ολοκαυτώματος της Νάουσας



Ο Σεβασμιώτατος :
Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου 

το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού.

Την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου 
στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Παθών στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Ναούσης.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απρι-
λίου το πρωί θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και 
της Αποκαθήλωσης του Κυρίου στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλε-
ξανδρείας.

Την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απρι-
λίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στην Ακολουθία του Επιταφίου 
Θρήνου στον Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστό-
λων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Το Μεγάλο Σάββατο 7 Απριλί-
ου στις 11:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στην Ακολουθία της Παννυχίδος 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βε-
ροίας, εν συνεχεία θα προεξάρχει 
στην τελετή της Αναστάσεως στην 
Πλατεία Ελιάς στην Βέροια και έπει-
τα θα ιερουργήσει στον Μητροπολι-
τικό Ναό Βεροίας.

Την Κυριακή 8 Απριλίου στις 
10:30 π.μ. θα χοροστατήσει στον 
Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της 
Αγάπης στον Ιερό Μητροπολιτικό 

Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου Βεροίας και στις 6:30 μ.μ. 
στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Ναούσης.

Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
9 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βερ-
γίνας.

 Την Δευτέρα της Διακαινησίμου 
9 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό στο Ιερό 
Παρεκκλήσι των Αγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου και Ειρήνης Λουτρού. 

Την Τρίτη της Διακαινησίμου 10 
Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου 
και Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ει-
ρήνης Παλαιοχωρίου.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 
12 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Να-
ούσης επι τη εορτή των Αγίων Πέντε 
Ναουσαίων Ιερομαρτύρων.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου 
12 Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό 
Εσπερινό της Ζωοδόχου Πηγής στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας 
Δοβρά.

Την Παρασκευή της Διακαινησί-
μου 13 Απριλίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει επί τη εορτή της Ζωοδόχου 
Πηγής στο Καθολικό της Ιεράς Μο-
νής Παναγίας Δοβρά.

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14 
Απριλίου στις 6:00 μ.μ. θα συμμε-
τάσχει στον Πολυαρχιερατικό Πανη-
γυρικό Εσπερινό των Αγίων Ναου-
σαίων Νεομαρτύρων στον Ιερό Ναό 

Αγίου Μηνά Ναούσης και εν συνε-
χεία θα προεξάρχει της Πάνδημης Ι-
ερής Λιτανείας  της Εικόνος των Αγί-
ων Ναουσαίων Νεομαρτύρων στον 
«Χώρο Μαρτυρίου» Κιόσκι.

Την Κυριακή του Θωμά 15 Απρι-
λίου το πρωί θα συμμετάσχει στο 
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορ-
φώσεως Ναούσης. Στο τέλος θα τε-
λέσει Δοξολογία και θα κατευθυνθεί 
στο «Χώρο Θυσίας» όπου θα τελέ-
σει επιμνημόσυνη δέηση για τους 
σφαγιασθέντες ήρωες της πόλης κα-
τα την επανάσταση του 1822.
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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. 6980 683443.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ «ΠΕΛΕΚΑΝ»

Κομνήνιο Βεροίας Τηλ.: 23310 44034 & 44036

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Απόγευμα: : Ακολουθία των Παθών, 
Δώδεκα (12) Ευαγγέλια, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωί: ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ώρα 10 π.μ.
Απόγευμα: Ακολουθία Επιταφίου, ώρα 6.30 μ.μ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωί: Θεία Λειτουργία, ώρα 7.30-10 π.μ.
Βράδυ: Ακολουθία της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ώρα 11 νυκτερινή κωδωνοκρουσία

Καλή Ανάσταση

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2018

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
8:00 -   9:45 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19:00 - 22:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ - 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 - 11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 20:50 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
20:50 - 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΒΙΚΕΛΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
8:00 - 10:15 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ -ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - 
ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2018

Παρεκκλήσιο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
19:00 - 22:30 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ - 12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00 - 11:15 ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ
19:00 - 21:00 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
21:00- 21:45 ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ -ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
23:00 - 02:00 ΠΑΝΝΥΧΙΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-ΟΡΘΡΟΣ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7:30 - 10:30 ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Κίνηση του Μητροπολίτη

Περιφορά του Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας
  Την Μ.Παρασκευή 6 Απριλίου 2018 και ώρα 5.00 μ.μ. , θα γίνει περιφορά 

Επιταφίου στο Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και το Μ.Σάββατο 7 Απριλίου 
2018 και ώρα 12.00 μεσημβρινή  , θα τελεστεί η ακολουθία της πρώτης Ανάστα-
σης του Κυρίου στον Ι.Ν.Υψώσεως Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου Βέροιας.

Ιερός Ναός Αγ. Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου 
Κωστοχωρίου

Ανακοίνωση
Η Ενοριακή Επιτροπή του Ι.Ν. Αγ. 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κω-
στοχωρίου, καλεί όλους τους συγχω-
ριανούς και φίλους του χωριού μας, 
να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την 
Αναστάσιμη ακολουθία που θα τελε-
στεί το Μ. Σαββάτο στις 23.00 το βρά-
δυ.

Η Ενοριακή Επιτροπή

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ο.Τ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ
Για τις γιορτές του Πάσχα διαθέσα-

με σε τρόφιμα το ποσό των 200 ευρώ 
στο συσσίτιο της Φιλοπτώχου Αδελ-
φότητος Κυριών Βέροιας. Ευχόμαστε 
στα μέλη, στους φίλους και σε όλο τον 
κόσμο Καλή Ανάσταση.

Το Δ.Σ.ΔΩΡΟΣΗΜΟ ΠΑΣΧΑ
Η πληρωμή του Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους για 

όσους πληρωθούν μέσω των Υποκαταστημάτων μισθωτών του ΕΦΚΑ, θα γίνει 
στο χρονικό διάστημα από 04/04/2018 μέχρι 20/04/208, κατά τις ημερομηνίες 
4,5,11,12,19 και 20/04/2018 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκατα-
στημάτων.

Δικαιολογητικά πληρωμής:
-Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
-Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών 

Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
-Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Α-

πογραφής Ασφαλισμένου ή Απόασπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
Το δωρόσημο καταβάλλεται μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν 

επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση.



Πάνω από 300 σύνεδροι την 
ημερίδα για την φυσιολογία, 

θρέψη και 
φυτοπροστασία της ακτινιδιάς

Με τη συμμετο-
χή πλέον των 300 
συνέδρων πραγ-
ματοποιήθηκε με 
επιτυχία η ημερίδα 
με θέμα ‘φυσιολο-
γία, θρέψη και φυ-
τοπροστασία της 
ακτινιδιάς’, την Τε-
τάρτη 28 Μαρτίου 
στις εγκαταστάσεις 
του Τμήματος Φυλ-
λοβόλων Οπωρο-
φόρων Δένδρων 
Νάουσας.

Κατά τη διάρ-
κεια της ημερίδας 
α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν 
ενδιαφέρουσες ει-
σηγήσεις. Ο Δρ. 
Θεοχάρης Χατζη-
στάθης ερευνητής 
του Ινστ ι τούτου 
Εδαφοϋδατ ι κών 
Πόρων Θεσσαλο-
νίκης αναφέρθηκε 
στην παραγωγή και 
εμπορία των ακτινι-
δίων στη χώρα μας 
και ειδικότερα στην 
αυξητική τάση της παραγωγής αλλά και των εξαγωγών κατά τα τελευταία έτη.

Ο ομότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Δρ. Ιωάννης 
Θεριός μίλησε για θέματα φυσιολογίας, διαφοροποίησης ανθοφόρων οφθαλμών, άνθησης, 
καρπόδεσης και αύξησης του καρπού της ακτινιδιάς, στους παράγοντες που τα επηρεάζουν 
και στους τρόπους βελτίωσης της καρπόδεσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
καρπών.

Ο Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νά-
ουσας ανέπτυξε το θέμα ‘Θρέψη και Λίπανση της ακτινιδιάς’. Αναφέρθηκε στους ρόλους 
των θρεπτικών στοιχείων και στη συνιστώμενη λίπανση των ακτινιδεώνων με βάση τη φυ-
σιολογία του φυτού και των εδαφολογικών αναλύσεων.

Ο Δρ. Αντώνης Ζαμπούνης του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάου-
σας εστιάστηκε στις μυκητολογικές ασθένειες της ακτινιδιάς και ειδικότερα στο βοτρύτη και 
τη φυτόφθορα παρουσιάζοντας τους τρόπους αντιμετώπισης των ασθενειών στα πλαίσια 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.

Ο Δρ. Φίλιππος Ιωαννίδης μίλησε για την αντιμετώπιση των προσβολών από έντομα 
και νηματώδεις στα φυτά της ακτινιδιάς, ενώ ο κ. Σάββας Παστόπουλος για τον βακτηριακό 
καρκίνο και την ίσκα της ακτινιδιάς.

Ο κ. Elvio Romani της εταιρίας Roberto Romani S.r.l. παρουσίασε τα καινοτόμα συστή-
ματα τεχνητής επικονίασης της ακτινιδιάς που χρησιμοποιούνται στην Ιταλία και ειδικότερα 
στις μηχανές συλλογής και διασκορπισμού της γύρης για την επίτευξη καλύτερης επικονία-
σης και γονιμοποίησης των καρπών.

Ο κ. Θ. Καραγιάννης της εταιρείας λιπασμάτων ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ αναφέρθηκε στα λιπά-
σματα υψηλής τεχνολογίας Nutractive για αύξηση της αποτελεσματικότητας λίπανσης των 
καλλιεργειών. 

Οι επόμενοι ομιλητές Χ. Δημητρίου και Ε. Τσαγκεράς των εταιρειών Κ&Ν Ευθυμιάδη και 
Χελλαφάρμ αντίστοιχα, παρουσίασαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα των εταιριών τους με 
έγκριση χρήσης στην ακτινιδιά. Από τη συζήτηση που ακολούθησε φάνηκε το ενδιαφέρον 
των παραγωγών και των 
γεωτεχνικών για την καλλι-
έργεια της ακτινιδιάς και για 
τους τρόπους αύξησης της 
παραγωγής και βελτίωσης 
της ποιότητας των καρπών.

Εκπαιδευτικές 
ομιλίες 

για την αγωγή 
υγείας 

στην εφηβική ηλικία

Το ΚΕΠ  Υγείας του Δήμου Βέροιας σε 
συνεργασία με την Αντικαρκινική Εταιρεία 
Ελλάδας - παράρτημα Βέροιας, διοργάνω-
σαν με επιτυχία ομιλίες ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης γυναικολογικών νοσημά-
των με θέμα: «Αγωγή υγείας για την Ε-
φηβική Ηλικία» σε μαθητές Λυκείων της 
Βέροιας.

 Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από 
τους ιατρούς- γυναικολόγους κ. Κόλβατζη 
Κυριαζή (Πάροχο υγείας του Κεπ Υγείας) 
και Παπαχαραλάμπους Ευάγγελο (Πρόε-
δρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδας 
- παράρτημα Βέροιας). Στις ομιλίες συζήτη-
σαν για την Πρόληψη για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας (Τέστ Παπανικολάου 
& HPV λοίμωξη και εμβόλιο) και τις Βασικές 
Αρχές Αντισύλληψης.

Τις ενημερώσεις παρακολούθησαν 274 
μαθητές. Πολλοί από τους μαθητές εξέ-
φρασαν την επιθυμία οι ομιλίες να επανα-
ληφθούν.

Το Κεπ Υγείας του Δήμου Βέροιας θέλει 
να ευχαριστήσει για την συνεργασία την 
Αντικαρκινική Εταιρεία Ελλάδας, και τον 
πρόεδρο του παραρτήματος Βέροιας κ. 
Παπαχαραλάμπους Ευάγγελο, τον κ. Κόλ-
βατζη Κυριαζή, τον πάροχο Υγείας του Κεπ 
Υγείας Δήμου Βέροιας, την Διευθύντρια της 
Δ.Ε.Ε  Ημαθίας κα Μαυρίδου Αναστασία, 
την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Δ.Ε.Ε  Ημαθίας κα Λένα Δημητριάδη και 
τους Δ/ντες του ΓΕΛ Μακροχωρίου κα Τσα-
ντσάν Ιωάννα, του Εσπερινού ΓΕΛ Βέροιας 
κ. Τυφίδη Αναστάσιο και τον κ. Απόστολο 
Γκανά διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Βέροιας. 
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Κατάθεση δικαιολογητικών για  
θεώρηση των επαγγελματικών 

αδειών πωλητών λαϊκών
 αγορών του Δήμου Βεροίας 

Σύμφωνα  με το άρθρο 22 με τίτλο ‘Θεώρηση αδειών επαγγελ-
ματιών πωλητών υπαίθριου Εμπορίου’, του νόμου 4497/2017(ΦΕΚ 
171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτή-
των, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» οι άδειες επαγγελματικών αδειών πωλητών θεωρούνται 
ανά τριετία. 

Για την θεώρηση της αδείας του ο πωλητής υποβάλλει στον Δήμο 
της μόνιμης κατοικίας του, πριν τη λήξη της αδείας του, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά :     

1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: 
α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε πε-

ρίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το 
όριο του άρθρου 21 (Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να 
έχουν εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προ-
ϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά τους, που να υπερβαίνουν 
το 15% του ετήσιου τζίρου τους ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου 
της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονο-
πρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
(το μέγιστο εισόδημα από άλλη πηγή ανέρχεται στα 1.800,00 ευρώ) 
Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες 
από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του 
ανωτέρω ορίου).

 β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν ά-
δεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατη-
γορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της  παραγράφου 
3 του άρθρου 38 (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες Αγορές, Χρι-
στουγεννιάτικες  και Πασχαλινές Αγορές, Λοιπές οργανωμένες Αγο-
ρές. Στις αγορές του συγκεκριμένου άρθρου, συμμετέχουν πωλητές 
που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι 
αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον 
διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 
διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των 
ενδιαφερόμενων πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την 
έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις 
αγορές των δήμων όλης της χώρας), και

 γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιον-
δήποτε φορέα.

 δ) Δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες σχετικά με την καταβολή 
των τελών του άρθρου 36 (Ημερήσιο Τέλος του νόμου 4497/2017 - 
ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017).

2.α) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,
   β) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και 
   γ) έντυπα Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών, από τα 

οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική 
δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το 
όριο του άρθρου 21,

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
4. Δημοτική Ενημερότητα και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 
5.Kατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με 

την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6.  Παράβολο 15€ 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται  στο Τμήμα Αδειών, 

Εμπορίου και Καταστημάτων, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης & Τουρισμού, του Δήμου Βέροιας (Γραφείο 10, Μητροπόλεως 
46, Βέροια, τηλ. 2331350517).

Μ.Ε.Δ.
Ο  Αντιδήμαρχος  

Ασλάνογλου Στυλιανός   

ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟ 

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ
Ο Πολιτιστικός Όμιλος 

Ξηρολιβάδου  τηρώντας και 
φέτος την παράδοση προ-
σκαλεί όλα τα μέλη του Ο-
μίλου, τους συγχωριανούς 
και τους φίλους του χωριού 
να παρακολουθήσουμε όλοι 
μαζί την Αναστάσιμη Ακο-
λουθία που θα τελεστεί το 
Μεγάλο Σάββατο στις 22:00 
το βράδυ στον Ιερό Ναό 
του Προφήτη Ηλία στο Ξη-
ρολίβαδο.  

Το Δ.Σ. 



Ολοκληρώθηκε με μεγάλη ε-
πιτυχία το πρώτο δεκαήμερο των 
εκδηλώσεων (21 – 30 Μαρτίου) 
για τον ερχομό της Άνοιξης που 
υλοποίησε το τμήμα Προσχολικής 
Αγωγής του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Παιδαγωγικού προγράμματος των 
Παιδικών Σταθμών για μια γιορ-
τή βαθιά ριζωμένη στην ιστορία 
και τον πολιτισμό του τόπου μας,  
πραγματοποιήθηκε πλήθος θεμα-
τικών εκδηλώσεων και  αναβίωση 
εθίμων για την Άνοιξη και το Πά-
σχα, σε συνεργασία με το τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης.

Τα παιδιά του Γ’ Βρεφονηπι-
ακού Σταθμού καλωσόρισαν την 
Άνοιξη με τα «Χελιδονίσματα» στο 
Δημαρχείο και τη Δημόσια Κεντρι-
κή Βιβλιοθήκη της πόλης. 

Ο Α’ Παιδικός Σταθμός παρου-
σίασε στο ΚΑΠΗ του Δήμου Βέ-
ροιας  τη γιορτή που είχε προε-
τοιμάσει για την επέτειο της 25ης 
Μαρτίου.

Tα παιδιά του Γ’ Παιδικού 
Σταθμού επισκέφτηκαν τους ηλικι-
ωμένους του Γηροκομείου Βέροι-
ας  σκορπίζοντάς τους συγκίνηση 
και τιμώντας μαζί τους την εθνική 
επέτειο. 

Τα παιδιά του Δ’ Παιδικού 
Σταθμού  επισκέφτηκαν τους η-
λικιωμένους του ΚΗΦΗ Βέροιας 
όπου τραγούδησαν, έβαψαν και 
διακόσμησαν  μαζί τους πασχαλι-
νά αυγά, έφτιαξαν λαζαράκια και 
υποδέχτηκαν την άνοιξη ακούγο-
ντας «ιστορίες από τα παλιά». 

Ανοιξιάτικες ιστορίες από το 
Πάσχα  επίσης, διηγήθηκαν στα 
παιδιά του Β’ Παιδικού Σταθμού, οι παππούδες 
και  γιαγιάδες στο ΚΑΠΗ Προμηθέα. 

Οι κυρίες της ομάδας λαογραφίας του ΚΑ-
ΠΗ Βέροιας επισκέφτηκαν τον Παιδικό Σταθμό 
Μακροχωρίου και μαζί με τα παιδιά ζωντάνε-
ψαν έθιμα του Λαζάρου και της Σαρακοστής 
όπως η «Χάσκα» και άλλα. 

Πρωταγωνιστές όλων των δράσεων η ζω-
ντάνια των παιδιών, η χαρά, η συγκίνηση των 
ηλικιωμένων, το κέφι και η καλή διάθεση όλων 
όσων είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν. 

Παράλληλα, παιδιά και προσωπικό από 
όλους τους Παιδικούς Σταθμούς  του ΚΑ-
ΠΑ Δ. Βέροιας, συμμετείχαν στο «Πασχαλι-
νό Μπαζάρ» στο φουαγιέ της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
κατασκευάζοντας  ανοιξιάτικες 
χειροτεχνίες με πολύ μεράκι, 
φαντασία και δημιουργικότητα 
για την οικονομική ενίσχυση του 
Συλλόγου Μ. Α.μ.α. 

Όμως η δημιουργικότητα και 
η γιορτινή διάθεση των Παιδι-
κών Σταθμών Βέροιας δεν στα-

ματούν εδώ!
Πρόσκληση

 στη γιορτή της Μητέρας

 Γι’ αυτό, σας περιμένουμε στη γιορτή της 
«Μητέρας», την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, στην 
πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας από τις 10.30 
έως τις 14.30,  για να τιμήσουμε με ξεχωριστό 
τρόπο  την ημέρα που είναι αφιερωμένη σε όλες 
τις μαμάδες του κόσμου με παιχνίδια, τραγού-
δια, κατασκευές  και πολλές εκπλήξεις! 

Συνεχίζουμε με αμείωτο το ενδιαφέρον μας 
για το παιδί!

Ο Πρόεδρος
Διαμάντης  Στέργιος

Γράφει ο Τόπης Αθανάσιος
Διαιοτολόγος – Διατροφολόγος
MSc of Education & Disability

H μακρά περίοδος της νηστείας πλησιάζει  προς 
το τέλος της και πλέον λίγες  ημέρες χωρίζουν τους 
νηστεύοντες και μη από το τραπέζι με τη μαγειρίτσα, 
τα κόκκινα αυγά και όλα τα καλούδια του πασχαλι-
νού τραπεζιού. Γιατί παχαίνουμε κατά τη νηστεία; Τι 
πρέπει να προσέξουμε στη διατροφή μας τη Μεγάλη 
Εβδομάδα;

«Η νηστεία είναι μια περίοδος κατά την οποία 
συνήθως γίνεται κατανάλωση μεγάλης ποσότητας α-
μυλούχων τροφών (π.χ. πατάτες, μακαρόνια, ρύζι και 
άλλες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα), 
που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του βάρους. 
Παρατηρείται, επίσης, έλλειψη ποικιλίας και ισορ-
ροπίας στη διατροφή των νηστευόμενων μιας και ε-
γκλωβίζονται σε συγκεκριμένες τροφές. Έτσι οδηγού-
μαστε σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών βιταμινών 
και ιχνοστοιχείων, που βρίσκονται σε ζωικές τροφές, 
όπως η βιταμίνη D (κρόκος αυγών, λιπαρά ψάρια, 
κρέας) , η ριβοφλαβίνη (υπάρχει κυρίως σε ζωικά 
προϊόντα) καθώς επίσης και ο σίδηρος, το ασβέστιο, 
το ιώδιο, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή το διαι-
τολόγιο των ευπαθών κατηγοριών, όπως υπερήλικες, 
εγκυμονούσες ή θηλάζουσες, παιδιών, εφήβων, α-
θλητών και ασθενών. Η μειωμένη πρόσληψη ζωικής 
πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό, κακή 
ανάπτυξη και εξασθένηση του ανοσοποιητικού».

Κατά την Αγία και μεγάλη εβδομάδα θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

• Συνδυάστε πρωτεϊνούχες τροφές για την κάλυψη 
των απαραίτητων αμινοξέων. Υπάρχουν διατροφικές 
ανησυχίες σχετικά με τις φυτικές τροφές, που είναι 
χαμηλότερες σε ποσότητα και ποιότητα πρωτεΐνης, 
σε σύγκριση με τα ζωικά τρόφιμα. Οι νηστεύοντες 
μπορούν να λάβουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα 
τους μέσω συνδυασμών των διαφόρων πηγών φυτι-
κών πρωτεϊνών. Συνδυάστε: ή όσπρια με δημητριακά 
(ρύζι, πλιγούρι, φαγόπυρο, κινόα, κ.λπ.) ή όσπρια με 
ξηρούς καρπούς, σουσάμι, ταχίνι ολικής και σπόρους 
(ηλιόσπορους, λιναρόσπορο, κ.λπ.).

• Καταναλώστε τροφές με τα απαραίτητα ω3 λιπα-
ρά οξέα. Η διατροφή όσων νηστεύουν περιέχει πολλά 
ω-6 λιπαρά οξέα σε βάρος των ω-3 λιπαρών οξέων, 
γι’ αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο να καταναλώνουν 
τρόφιμα πλούσια σε ω3, όπως π.χ. λιναρόσπορο, 

καρύδια, αβοκάντο, σουσάμι, ταχίνι ολικής κ.λπ.
• Εξασφαλίστε τις βιταμίνες του συμπλέγματος 

Β κάθε μέρα. Σε όσους νηστεύουν, συχνά παρατη-
ρείται έλλειψη στη βιταμίνη B12 -διότι αυτή υπάρχει 
κυρίως σε ζωικές τροφές- που είναι απαραίτητη για 
την ανάπτυξη και τη διατήρηση της υγείας του νευρι-
κού συστήματος και για τη δημιουργία των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Η παρουσία της με τρόφιμα πλούσια 
σε σίδηρο ενισχύουν την απορρόφηση του σιδήρου. 
Καλές φυτικές πηγές Β12 είναι τα δημητριακά ολικής 
άλεσης, το γάλα σόγιας κ.ά.

• Δώστε σημασία στις πηγές διατροφικού σιδήρου 
για την αποφυγή αναιμίας. Τα πράσινα φυλλώδη λα-
χανικά, οι φακές, τα φασόλια, ο αρακάς, τα δημητρια-
κά ολικής άλεσης είναι πολύ καλές πηγές μη-αιμικού 
σιδήρου (που δεν προέρχεται δηλαδή από ζωικές 
τροφές). Ο συνδυασμός αυτών των τροφών με τρο-
φές που περιέχουν βιταμίνη Β12 και C βοηθά στην 
καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου, δημιουργώντας 
τις προϋποθέσεις για επαρκή κάλυψη του οργανι-
σμού.

• Προσθέστε βιταμίνη C στη διατροφή σας για 
καλύτερη απορρόφηση σιδήρου. Ο συνδυασμός των 
τροφών, που αναφέραμε ως πηγές σιδήρου με μία 
πηγή βιταμίνης C, όπως είναι τα φρέσκα λαχανικά 
και φρούτα, επιτυγχάνει πολύ καλύτερη απορρόφηση 
του σιδήρου στον οργανισμό.

• Να θυμάστε τη σημασία του ψευδαργύρου. Ο 
ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την καλή λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, συμμετέχει 
στην αναπαραγωγή και ανάπτυξη των κυττάρων του 
σώματός μας και, επιπλέον, έχει σημαντική δράση 
για το μεταβολισμό των υδατανθράκων και για το 
νευρικό σύστημα. Πηγές ψευδαργύρου είναι: τα κα-
ρύδια, τα κάσιους, τα φασόλια, τα κουκιά,η φάβα, το 
φύτρο σιταριού,το κάρδαμο κ.λπ.

• Καταναλώστε τροφές με ασβέστιο για την α-
ποφυγή οστεοπόρωσης. Τροφές με ασβέστιο δεν 
υπάρχουν μόνο στα γαλακτοκομικά, αλλά και στα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως μπρόκολο, λάχα-
νο, σπανάκι, αμύγδαλα, καρότα, τα εμπλουτισμένα 
με ασβέστιο δημητριακά πρωινό.

Τέλος ας μην ξεχνούμε ότι η νηστεία είναι πάνω 
απ όλα πνευματική, έτσι λοιπόν πέρα από τις οδηγεί-
ες του διαιτολόγου χρειαζόμαστε όλοι μας και τις οδη-
γείες του Πνευματικού.  Δεν  αρκεί  βεβαίως μόνον η 
αποχή από τις τροφές, για την επαινετή νηστεία, ας 
νηστεύσουμε λοιπόν νηστεία δεκτή, ευάρεστη στο 
Θεό. Αληθινή νηστεία είναι η αποξένωση από το  κα-
κό,  η  εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από το  θυ-

μό,  ο χωρισμός 
από τις επιθυμίες, 
την καταλαλιά, το 
ψεύδος, την ψευ-
δορκία. H στέρη-
ση από αυτά είναι 
αληθινή νηστεία. 
Μέσα σ’ αυτά λοι-
πόν η νηστεία εί-
ναι αγαθό.  

Καλή 
Ανάσταση !!!!
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πασχαλινή εκδρομή 
σε Λευκάδα 

- Πάργα - Πρέβεζα
Η λέσχη μας μας διοργανώνει για τα μέλη και του φί-

λους της λέσχης πασχαλινή εκδρομή σε Λευκάδα-Πάρ-
γα-Πρέβεζα από 6-9/4. Περιλαμβάνει: πρωινό, αναστά-
σιμο γεύμα και πασχαλινό γεύμα και όλα αυτά σε πολύ 
χαμηλή τιμή. Παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα από τη 
λέσχη μας.

Η λέσχη μας είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή 10.30-12.30. Τηλ.: 23310 25654, Ανοίξεως 90.

Το Δ.Σ.

Μεγάλη εβδομάδα 
και νηστεία

Τα έθιμα της Άνοιξης 
και του Πάσχα αναβίωσαν 

τα παιδιά Προσχολικής Αγωγής 
του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας
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Πασχαλιάτικο πρόγραμμα 
υπηρεσίας καθαριότητας 

στο Δήμο Νάουσας
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Η Αποκομιδή των απορριμμάτων, και 

των ανακυκλώσιμων υλικών, θα γίνει κανονικά όπως ορίζει 
το πρόγραμμα.

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ:Η πρωινή αποκομιδή των απορριμμάτων, 
θα γίνει κανονικά όπως ορίζει το πρόγραμμα, και  η Νυχτε-
ρινή αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο της Νάου-
σας, θα γίνει στις 17:00 το απόγευμα, και όχι στις 22:00 το 
βράδυ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Λόγω Αργίας δεν θα γίνει απο-
κομιδή απορριμμάτων, και ανακυκλώσιμων υλικών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:  Λόγω Αργίας δεν θα γίνει απο-
κομιδή απορριμμάτων, και ανακυκλώσιμων υλικών.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες να σεβαστούν το πρό-
γραμμα της υπηρεσίας καθαριότητας για το καλύτερο απο-
τέλεσμα του Δήμου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Βέροιας στο «Σπίτι της Βεργίνας»
Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, 

στα πλαίσια κοινωνικής δράσης, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστι-
κού μας Συλλόγου Αγίου Γεωργίου 
Βέροιας επισκέφτηκε το Σπίτι της 
Βεργίνας του Συλλόγου Κοινωνικής 
Πρωτοβουλίας «Πρωτοβουλία για 
το Παιδί». Μας δόθηκε η ευκαιρία 
να γνωρίσουμε από κοντά τους αν-
θρώπους που προσφέρουν τόσο 
σημαντικό έργο στην τοπική μας 
κοινωνία, και με την σειρά μας να 
βοηθήσουμε παραδίδοντας ποσό-
τητα τροφίμων που συγκέντρωσαν συγχωριανοί μας, όπως και το ποσό των 200€ προκειμένου να καλυφθούν κάποιες ανάγκες του σπιτιού.

Ευχαριστίες
Θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε την κυρία Καραβασίλη για την φιλοξενία και να ευχηθούμε σε όλη την Οικογένεια του Σπιτιού της Βεργίνας 

Υγεία, Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Επίσης να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τους συγχωριανούς μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας 
για την συγκέντρωση τροφίμων, αποδεικνύοντας πως ακόμα και στις δύσκολες εποχές υπάρχει θέληση για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη προς 
τους συνανθρώπους μας.

Το ΔΣ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ  
(Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )    
 Διεύθυνση Τεχνικού   

 Βέροια 05/04/2018 
Αρ. πρωτ. 1766 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 7 / 2018 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 64.476.00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΔΑ: 7Ζ8ΞΟΛΠ9-ΞΛΕ 
ΑΔΑΜ:18PROC002913590 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018» 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει 
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018» για την κάλυψη των ανα-
γκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού Εξή-
ντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξη ευρώ (€ 
64.476,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκ-
πτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Τιμών Λιανικής 
(Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), της απλής 
αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) , του πετρε-
λαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και του υγραερίου κίνησης 
(lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για 
το Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσί-
μων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την 
χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά 
(Ε’ ομάδα ειδών), για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών 
ξεχωριστά, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, «Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών έτους 2018».    

Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού, ο 
οποίος θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό 
Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 24/4/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
από 10 π.μ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) έως 
10.30π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών). Οι προ-
σφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε 
τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγού-
μενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή 
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και 
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν 
επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από 
το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμα-
ράκης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή 
πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), και στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr  

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 
O Πρόεδρος Δ.Σ   

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (ΔΕΥΑΒ) ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Βέροια 4 / 4  / 2018 
Αρ. πρωτ: 1747 

Αρ. Μελέτης: 5/2018 
Μίσθωση μηχανημάτων έργων, συντηρήσεων 

και επεκτάσεων δικτύων έτους 2018. 
  ΑΔΑ: 7Τ2ΞΟΛΠ9-ΓΚΣ           

ΑΔΑΜ:18PROC002911000 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ 

διακηρύσσει ότι: 
 εκτίθεται σε δημοπρασία, με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, 

με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά όπως 
καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγι-
σμένες προσφορές για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργων, 
συντηρήσεων και επεκτάσεων δικτύων» προϋπολογισμού 
120.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλ-
λονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρο-
νικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.

ΔΗ.Σ. 
Ημερομηνία Ανάρτησης Διακήρυξης στη Διαδικτυακή πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ:  5/4/2018 
Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 

23/4/2018 και ώρα 08:00  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 

30/4/2018 και ώρα 23:00 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 

3/5/2018 και ώρα 10:00  
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλε-
κτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτό-
ματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και 
το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οι-
κονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολου-
θώντας την σχετική διαδικασία εγγραφή

ς. Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τρι-
ών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζό-
μενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 2.400,00 €. Η εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΒ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αναγνωρισμένοι ιδιοκτή-
τες χωματουργικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρω-
μένα τα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια οχήματος και τα νόμιμα 
δικαιολογητικά κυκλοφορίας. 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ 
 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Συνάντηση με τη νέα Διοίκηση 
του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Θεσσαλονίκης είχε ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας, στο γρα-
φείο του στην Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας

Ο κ. Τζιτζικώστας συζήτησε για 
τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει ο επαγγελματικός κόσμος της 
Θεσσαλονίκης, ενώ αναλύθηκαν οι 
παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει 
από την πλευρά της η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και οι συνέργειες 
που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των 
δύο πλευρών, έτσι ώστε τα προβλήματα αυτά 
να αντιμετωπιστούν.

Συζητήθηκαν ακόμη και οι προοπτικές 
ανάπτυξης, η δυνατότητα επενδύσεων και η 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ό-
φελος των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης, 
που στα χρόνια της κρίσης συρρικνώθηκαν, 
με αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων θέσεων 
εργασίας. Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα 
σχετικά με τη συνεργασία των δυο φορέων 
στον τομέα του τουρισμού.

«Στο πλαίσιο των επαφών που έχουμε 
με τις νέες διοικήσεις των Επιμελητηρίων 
συναντηθήκαμε με τη νέα Διοίκηση του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο υπό την προεδρία του Μιχάλη Ζορπίδη 
κάνει όλα αυτά τα χρόνια εξαιρετική δουλειά 
στο χώρο των επαγγελματιών και όχι μόνο. 
Συζητήσαμε πώς μπορούμε και τα επόμενα 
χρόνια να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία 
που έχουμε και να την εμβαθύνουμε ακόμη 
περισσότερο, με στόχο τη μέγιστη δυνατή βο-
ήθεια στους επαγγελματίες της περιοχής μας, 
που συνεχίζουν να πλήττονται από την κρίση. 
Στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρέθηκαν 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας, 
στα οποία θα συνεργαστούμε με τα Επιμελη-
τήρια προκειμένου να φτάσουν τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια στην πραγματική οικονομία, διότι 
αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Επίσης μας 
απασχόλησαν μια σειρά άλλα θέματα, όπως 
το θέμα των υποδομών στη Θεσσαλονίκη, τα 
οποία ενδιαφέρουν ειδικά το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Οι συναντήσεις 
αυτές δεν είναι απλώς εθιμοτυπικές, αλλά 
αποδεικνύονται και ουσιαστικές. Γιατί τα Επι-

μελητήρια αποτελούν σταθερούς συνομιλητές 
της Διοίκησής μας στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε 
όσο μπορούμε τους επαγγελματίες και να 
αναστρέψουμε το κλίμα που δημιούργησε η 
παρατεταμένη κρίση, με τα συνεχή λουκέτα 
σε επιχειρήσεις και την αύξηση της ανεργίας. 
Αλλά και γιατί είμαστε υπέρ των συνεργασιών 
έτσι ώστε από κοινού με τους φορείς να συν-
διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον 
τόπο μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τη συνάντηση απασχόλησε επίσης και 
το πρόσφατο πρόβλημα της υδροδότησης 
της Θεσσαλονίκης, με τον κ. Τζιτζικώστα να 
στηρίζει την πρόταση Επιμελητηρίου για 10% 
έκπτωση σε όλους τους λογαριασμούς της 
ΕΥΑΘ που αφορούν στην επαγγελματική στέ-
γη. «Είναι μια σοβαρή και αξιόπιστη πρότα-
ση. Εμείς ως Περιφέρεια ενώνουμε τη φωνή 
μας με τη φωνή του Επιμελητηρίου και τη 
στηρίζουμε», σημείωσε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας μετά το τέλος της συ-
νάντησης, όπου ήταν παρόντες επίσης η Αντι-
περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατου-
λίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ε-
παγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Μιχάλης Ζορπίδης έκανε λόγο για «μια συ-
νάντηση που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα», 
ενώ χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «ιδιαίτερα θετι-
κή». «Εκθέσαμε τα προβλήματα του κλάδου 
και της πόλης και βρήκαμε ανοικτά αυτιά και 
πολύ καλή ανταπόκριση από τον Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τα στελέχη 
της Διοίκησης της Περιφέρειας», σημείωσε ο 
κ. Ζορπίδης.

Με τη νέα διοίκηση του επαγγελματικού 
επιμελητήριου Θεσσαλονίκης 

συναντήθηκε ο Απόστολος Τζιτζκώστας
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Ο Απόστολος Μπέκας 
εξαπέλυσε βολές κατά 
της διαιτησίας για τον 

υποβιβασμό της Νάουσας. Την 
άγουσα για τα τοπικά πρωτα-
θλήματα της Ημαθίας πήρε η 
Νάουσα μετά από δύο χρόνια 
παραμονής στη Γ’ Εθνική και ο 
πρόεδρος Απόστολος Μπέκας 
είναι, εύλογα, πολύ απογοητευ-
μένος.

Οδιοικητικόςηγέτης τηςομάδας τηςΗ-
μαθίας μίλησεστη «Metrosport» για τις αι-
τίες του υποβιβασμού τηςΝάουσας χωρίς

ναλείψουνκαιοιβολέςκατάτηςδιαιτησίας.
«Τις τελευταίες αγωνιστικές κάναμε κά-

ποιες νίκες εκτός έδρας, όμως, μέσα στη
Νάουσαδεντακαταφέραμεεπιθετικά.Ίσως
έπαιξε ρόλο η αποχώρησηΚωτσόπουλου,
πιθανώς δεν αντέξαμε το βάρος και την
πίεση.Ηομάδα,πάντως, κυνηγήθηκε από
τηδιαιτησία.ΣτοΚιλκίςκαιμετηνΑΠΕΛα-
γκαδά  μας ακύρωσαν κανονικά γκολ, στο
παιχνίδιμετονΠιερικόυπήρξεαντικανονική
εκτέλεσηπέναλτι ακόμη και με τοΠαλαιο-
χώρι που κερδίσαμε είχαμε θέματα με τη
διαιτησία», δήλωσε οΑπόστολοςΜπέκας
στη «Μetrosport», ο οποίος ενόψει της ε-
πόμενης μέραςάφησε ανοιχτό ενδεχόμενο
αποχώρησηςαπότηπροεδρία.«Ακόμηκαι
ηδικήμουπαρουσίαπαίζεται.Έχωκουρα-
στεί».

Ε-ε-έρχε-
ται… και, 
πιθανότα-

τα, ως πρωτα-
θλητής! Με γκολ 
των Μάνου και 
Βουό, ο ΟΦΗ, 
μπροστά σε 
9.000 και πλέον 
οπαδούς του, 
υποχρέωσε τον 
Άρη στην πρώτη 
του ήττα στη 
σεζόν (2-0) και 
«σκαρφάλωσε» 
πρώτος! 

Καιάδειακαι…
πρωτάθλημα!

Μπροστάσε 9.000 καιπλέον…κουζουλούς οπαδούς
του, ο τρομερόςΟΦΗ«κατάπιε» τον κακόΆρη (2-0) και
υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη του ήττα στη σεζόν,
«σκαρφάλωσε»μόνοςπρώτοςστην κορυφή τηςFootball
League,στο+3απότους«κίτρινους»!

Έτσι,οιΚρητικοίπροσπερνούνσεμίααπότιςτελευταί-
ες«στροφές» (έξιαγωνιστικέςπριν τοφινάλε) τηνομάδα
τηςΘεσσαλονίκηςκαιγίνονταιεκείνοιτομεγάλοφαβορίνα
ανέβουνωςπρωταθλητέςστηSuperLeague.

Ακόμη ένα γκολ για τοναπίθανοΔημήτρηΜάνο,που
άνοιξε το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο
«ΓεντίΚουλέ»,έφτασετα19τέρματαστοπρωτάθλημακαι
έγραψε ιστορία, καθώς «έπιασε» τονσπουδαίοΡόναλντ
Γκόμες, ο οποίος είχε, επίσης, 19 τη σεζόν 1999-2000,
αλλάστηνΑ’Εθνική.Ο23χρονοςεπιθετικός,λοιπόν,έχει,
πλέον, τη δυνατότητα να ξεπεράσει τονΚοσταρικανό και
να «κυνηγήσει», μάλιστα, το θρυλικόρεκόρ τουΔημήτρη
Παπαδόπουλουαπότο1977,με23γκολ!

Τοπρώτο τέρμα τωνγηπεδούχωνπροήλθεαπόπολύ
όμορφη εναλλαγή τηςμπάλας,με τονΜάνοναβρίσκεται
σεθέσηβολήςστααριστεράτηςπεριοχήςκαιναπλασάρει
εύστοχα τονΑναγνωστόπουλο.Το 2-0,που διατηρήθηκε
ως το τέλος,πέτυχε οΒουόστο47’, «σκοτώνοντας» τον
Άρη.Ο Σενεγαλέζος σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα
κόντραρεστονΙντζόγλου,χτύπησεστοοριζόντιοδοκάρικαι
κατέληξεσταδίχτυατων«κίτρινων».

Οι τελευταίοι ήτανκαλύτεροιστο ξεκίνημα τουντέρμπι
στο«Θ.Βαρδινογιάννης»καιδη,στοπρώτο25λεπτο, εί-
χανδύοκαλέςευκαιρίες,προκειμένουναπάρουν«κεφάλι»
στοσκορ, αλλάδεν τα κατάφεραν και από εκεί καιπέρα
«παραδόθηκαν»στουςΚρητικούς,που είχαν την τύχηνα
πετύχουνκαιταδύογκολσεπολύκομβικάσημεία.

Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε μία πολύ περίεργη

φάση,όταν,στο59’,οδιαιτητήςΡατσιάτοςσφύριξεφάουλ
πάνωστονΔιαμαντόπουλο,τηνώραπουοΠασάςέστελνε
μεπλασέτηνμπάλασταδίχτυατουΣτρέζου.Ορέφεριτης
αναμέτρησης,ωστόσο, ξανασκέφτηκε την απόφασή του
καιπααρότιαρχικάέδειξενακάνεικίνησηπροςτησέντρα,
στησυνέχειαεπέμεινεστηναρχικήτουαπόφαση,καταλο-
γίζονταςτοφάουλκαιπροκαλώνταςτηνέντονηαντίδραση
απόπλευράςΆρη.

Ταχθεσινάαποτελέσματα
Μ.Τετάρτη,4/4
ΟΦΗ-Άρης.............................................................2-0
ΑπόλλωνΠόντου-Εργοτέλης.................................1-1
Πανσερραϊκός-Σπάρτη...........................................2-1
Τρίκαλα-Καραϊσκάκης............................................0-0
ΑπόλλωνΛάρισας-Καλλιθέα..................................4-3

Τοσημερινόπρόγραμμα
Κισσαμικός-ΔόξαΔράμας(15:00)
Παναιγιάλειος-Παναχαϊκή(17:00)
ΑναγγένησηΚαρδίτσα-Βέροια3-0α.α.
Αιγινιακός-Αχαρναϊκός3-0α.α.

Επόμενη(26η)αγωνιστική
Σάββατο(14/04)
Πανσερραϊκός-Κισσαμικός(17:00)

Κυριακή(15/04)
Σπάρτη-ΑναγέννησηΚαρδίτσας(16:00)
Άρης-Παναιγιάλειος(16:00)
Παναχαϊκή-ΑπόλλωνΛάρισας(16:00)
Εργοτέλης-ΑπόλλωνΛάρισας(16:00)
Καραϊσκάκης-Καλλιθέα(16:00)
ΔόξαΔράμας-ΟΦΗ(17:00)
Βέροια-Αιγινιακός0-3α.α.
Αχαρναϊκός-Τρίκαλα0-3α.α.

ΑπόστολοςΜπέκας:
“Κυνηγήθηκεαπότηνδιαιτησία

ηΝάουσα”

FootballLeague
Νικητής ο ΟΦΗ στο ντέρμπι κορυφής 2-0 

τον Άρη
ΣκόρερκαιπάλιοΔημ.Μάνος

Στην προπόνηση της Ακαδημίας 
Βέροιας ο Σωκράτης Κουσουλάκης 

IδιαίτερητιμήγιατηνΑκαδημίαΠοδο-
σφαίρουΒέροιαςηπαρουσία τουπαλαί-
μαχου και πιο ένδοξου ίσωςποδοσφαι-
ριστή της Βέροιας,στην προπόνηση κ.
Σωκράτη Κουσουλάκη . Η προσωπική
του φιλία με τον τεχνικό διευθυντή της
ΑκαδημίαςΒέροιας κ.ΣάκηΣίμπομετρά
πολλάχρόνια,από τότεπου ταονόματα
των δύο παικτών απασχολούσαν κάθε
εβδομάδα τιςποδοσφαιρικές στήλες του
Νομούγια τις επιδόσεις τους.Σεμιαπε-
ρίοδο που το Ημαθιώτικο ποδόσφαιρο
πονά,παρουσίεςσαντουκ.Κουσουλάκη
κοντάσενέουςαθλητέςαποτελούνπηγή
έμπνευσης και μίμησης.Τον ευχαριστού-
μεθερμά! «Κόπηκαν» 

σε πρώτη 
φάση 

Σπάρτη, Αιγινιακός, 
Αναγέννηση Καρδί-
τσας, Απόλλων Λάρι-
σας, Καλλιθέα, Παναι-
γιάλειος και Πανσερ-
ραϊκός.

Αντίθετα, όπως ανακοίνωσε
ηΕΠΟ,οιΟιΠΑΕΚαραϊσκάκης
Άρτας,ΑπόλλωνΠόντου,Άρης,
ΔόξαΔράμας, Εργοτέλης, Κισ-
σαμικός, ΟΦΗ, Παναχαϊκή και
Τρίκαλαπληρούντιςπροϋποθέσεις.Οιομάδεςπουδεν
πέρασαν τη διαδικασία απειλούνται με αφαίρεση τριών
βαθμών.

Αναλυτικά:
«ΤοΠρωτοβάθμιοΌργανοΑδειοδότησης τηςΕλληνι-

κήςΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδίαςκατάτηντελευταίατου
συνεδρίασηστις 2/4/2018 έλαβε τιςπαρακάτωαποφά-
σειςαναφορικάμετηνδιαδικασίαεπιτήρησηςγιατιςΠΑΕ

τηςFootballLeague.
ΟιΠΑΕΚαραϊσκάκηςΆρτας,ΑπόλλωνΠόντου,Άρης,

ΔόξαΔράμας,Εργοτέλης,Κισσαμικός,ΟΦΗ,Παναχαϊκή
καιΤρίκαλαπληρούν τις απαιτήσεις της 1ηςφάσης της
διαδικασίαςεπιτήρησης.

ΟιΠΑΕΣπάρτη,Αιγινιακός,ΑναγέννησηΚαρδίτσας,
ΑπόλλωνΛάρισας,Καλλιθέα,ΠαναιγιάλειοςκαιΠανσερ-
ραϊκός δενπληρούν τις απαιτήσεις της 1ηςφάσης της
διαδικασίαςεπιτήρησης».

Μπελάδεςγια7ΠΑΕστηδιαδικασίαεπιτήρησης
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Έγινε το απόγευμα της 
Δευτέρας στην Κατε-
ρίνη το διασυλλογικό 

πρωτάθλημα στίβου παίδων- 
κορασίδων των σωματείων των 
νομών Πιερίας Ημαθίας Πέλλας 
Κιλκις. 

Οι νεαροί  αθλητές κατάφερανπαίρνο-
ντας πολλές πρωτιές πολλά μετάλλια και
καταρρίπτονταςπολλάατομικά τους ρεκόρ
ναπετύχουνόριαγια τοπανελλήνιο πρω-
τάθλημα,αλλάκαιναανεβάσουνβαθμολο-
γικάτονσύλλογο.

Αναλυτικάτααποτελέσματαείναιταεξής.
Παιδες10000μ.βαδην.1οςΚελεπουρης

Ανθιμος46’48’’

800 μ. 1ος Παπανικολαου Δημητρης
2’11’’7

400μ.2οςΜπεκαςΝικος52’’96

200μ.1οςΜπεκαςΝικος32’’22

100μ.7οςΑμανατιδηςΘεοφιλος12’’39
15οςΖησιοςΘανασης13’’03
18οςΞυναδαςΑριστοτελης13’’25
19οςΑνθυμιαδηςΑλεξανδρος13’’27
21οςΑκριβοπουλοςΓιαννης13’’31
23οςΤσιληςΧρηστος13’’48

110εμπ.4οςΑβραμιδηςΓιαννης18’’61
5οςΔημητροπουλοςΓιωργος19’’90

Υψος1οςΤσιληςΧρηστος1.72

Μηκος6οςΜαγαλιοςΚωστας5.66
8οςΑβραμιδηςΓιαννης5.52
12οςΑνθυμιαδηςΑλεξανδρος5.18
13οςΞυναδαςΑριστοτελης5.06

Κορασιδες5000βαδην1ηΚαραγιωργου
Αθηνα29’37

2ηΜαγαλιουΑναστασια30’28’’
3ηΤζημαΔεσποινα30’35’’
4ηΒασιλακακηΕλευθερια30’38’’

800μ1ηΙωαννιδουΕλενη2’22’’81
7ηΒενατικιδουΘεοδωρα2’50’’3

400μ.2ηΙωαννιδουΕλενη60’’98

100μ.9ηΑθανασακηΡεβεκκα13’’76
14ηΑραμπατζηΕλενη13’’89
34ηΘεοζαροπουλουΦαιη15’’14

Μηκος2ηΑθανασακηΡεβεκκα5.23
12ηΜελιοπουλουΓιαννουλα4.64
13ηΜπεκαΚατερινα4.61
23ηΘεοχαροπουλουΦαιη4.15

Υψος1ηΜελιοπουλουΓιαννουλα1.56
3ηΜπεκαΚατερινα1.53
4ηΑραμπατζηΕλενη1.46

Σφαιρα8ηΓκαλιτσιουΔημητρα9.67

Ακοντοι3ηΓκαλιτσιουΔημητρα36.00
7ηΚοσμιδουΕλενη29’32

Η συμμετοχή μας σε μεγάλους αγώνες 
έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, 
γιατί πεποίθηση μας είναι ότι τα 

σωματεία και οι φορείς που ασχολούνται 
με τα ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, θα πρέπει όχι μόνο να ζητάνε, αλλά 
και να δίνουν, στα πλαίσια της αλληλεγγύ-
ης και της συνεργασίας που -θα πρέπει- να 
έχουν μεταξύ τους.  

Όπως ανακοινώθηκεπριν λίγες μέρες, η φετινή συμ-
μετοχή της ομάδαςδρομέωνμαςστον13οΔιεθνήΜαρα-
θώνιο «ΜέγαςΑλέξανδρος», ήταναφιερωμένηστηνπρο-
σπάθειαπουκάνειτοΕργαστήριοΕιδικήςΕπαγγελματικής
Εκπαίδευσης&Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)Βόλουνααποκτήσει
δικότουλεωφορείογιατηνκαθημερινήμεταφοράτωνμα-
θητών με αναπηρίες,ως ανταπόδοση της βοήθειαςπου
μας ζητήθηκεστην οργάνωση,προώθηση και διεκπαιραί-
ωση του φιλικού φιλανθρωπικούποδοσφαιρικού αγώνα
μεταξύ των ομάδων τηςΝίκης Βόλου και της Ελληνικής
ΕθνικήςΟμάδοςΑστέγων,τονοποίοδιοργάνωσεηΚοινο-
πραξία La petiteCantineProjectDrinksCoffe&FoodΚοιν
ΣΕπτηΜ.ΔευτέραστοΠανθεσσαλικόΣτάδιοΒόλου(βλ.
σχετικά:r4rehab.blogspot.gr/2018/04/)

Σήμερα τοπρωί, στις εγκαταστάσεις τουΕΕΕΕΚΒό-
λου, συναντηθήκαμε με τηνΔιευθύντρια του σχολείου κ.
ΓρηγορίουΦωτεινή και τηνΓεν. Γραμματέα τουΣυλλόγου
Γονέων,Κηδεμόνων&Φίλων τωνΜαθητών τουΕΕΕΕΚ
Βόλου, κ. Ιντζεσίλογλου Ρούλα και παραδώσαμε μέρος

του ποσού που συγκε-
ντρώθηκε από την ομάδα
δρομέων μας, καθώς και
το αναμνηστικό t-shirtπου
το σωματείο μας, που με
τη βοήθεια των χορηγών
μας,τύπωσεειδικάγιατον
αγώνα. Τον φάκελο με τα
χρήματαπαρέδωσεστηνκ.
Ιντζεσίλογλου ηΠρόεδρος
του «Εν Σώματι Υγιεί» κ.
Γούσια Ευαγγελία (φω-
τό 1) και το αναμνηστικό
μπλουζάκιπαρέδωσεστην
κ.Γρηγορίου,οιδρυτήςκαι
υπεύθυνος τουσωματείου
κ.ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος,
ο οποίος και ο ίδιος εργά-
ζεται ως (αναπληρωτής)
στην Ειδική Εκπαίδευση
(φωτό 2). Στη συνέχεια, η
κ.Γρηγορίουμαςξενάγησε
στους χώρους τουσχολεί-
ου και μας ενημέρωσε για

τις δράσεις τωνδιαφορων εργαστηρίωνπου λειτουργεί το
σχολείογιατουςσυνολικά48μαθητέςπουφοιτούνφέτος.

Ακολουθείηλίστα τωνδρομέωνπουσυμμετείχανστην
συγκέντρωσητουχρηματικούποσού

1.ΑΙΝΑΛΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
2.ΑΜΠΟΥΚΕΛΗΜΑΡΙΑ
3.ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
4.ΓΟΥΣΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
7.ΚΑΠΡΕΤΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ
9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑ
11.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗ
12.ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13.ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14.ΚΥΡΑΤΖΗΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ
15.ΜΕΝΕΞΕΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16.ΝΤΟΥΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΕΤΡΟΣ
18.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗ
19.ΠΑΥΛΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣ
20.ΠΕΤΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΡΟΡΡΗΚΥΡΙΑΚΗ
22.ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ
23.ΤΟΠΟΥΖΑΚΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
24.ΤΟΥΣΚΟΦΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣ
25.ΤΣΕΛΝΙΚΟΥΑΝΝΑ
26.ΧΑΛΒΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΗ
27.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

Επτά πρωτιές και πολλές 
διακρίσεις για τον Φίλιππο

στους Διασυλλογικούς

Εν Σώματι Υγιεί
ΦιλανθρωπικήΚίνησηπροςτοΕΕΕΕΚ
Βόλουσεμιαπροσπάθειααπόκτησης
ιδιόκτητουλεωφορείουμεταφοράς

μαθητώνμεαναπηρία

Πρωταθλήτρια Ελλάδας 
η Γεωργία Γκουγκούδη 

στους σχολικούς 
αγώνες πάλης 

ΠρωταθλήτριαΕλλάδαςγια2ησυνεχόμενηχρο-
νιάστουςΠανελλήνιουςΣχολικούςαγώνεςελευθέ-
ραςπάλης γυναικώναναδείχθηκε η αθλήτρια του
ΠαλαιστικούΣυλλόγουΑλεξάνδρειας «ὁΗμαθίων»
Γεωργία Γκουγκούδη, εκπροσωπώντας το Γενικό
ΛύκειοΠλατέος-Κορυφής.

Ησημαντική αυτή αθλητική διοργάνωσηδιεξή-
χθη τηνΤετάρτη28ηΜαρτίου,στο κλειστό γυμνα-
στήριο«Νέας Ιωνίας»τουΒόλου.Στοφετινόπρω-
τάθλημα, το οποίο συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο
τοΥπουργείοΠαιδείαςκαιηΕλληνικήΟμοσπονδία
Πάλης,συμμετείχαν210αθλητέςκαιαθλήτριεςαπό
όλητηνΕλλάδα.

ΗΓεωργία Γκουγκούδηστην κατηγορία των62
κιλώνγυναικείαςπάληςκατέκτησετοχρυσόμετάλ-
λιοκαιτοντίτλοτηςπρωταθλήτριαςγιατο2018,σε
μια κατηγορία όπου βρέθηκαν 11 αθλήτριες από
όλητηνΕλλάδα.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 

Απρίλιος 2018 
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό2-4-2018 μέχρι8-4-2018 
θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητής
βλαβών:τηλ.2331021814.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΓΙΝΑΤΙ
Ο σοφός της λίμνης
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ

Ο Ζώτος
και η Χαβαή,
με την πο-
λ υ κ ύ μ α ν τ η
ερωτική τους
σχέση, ένας
αινιγματικός
β α ρ κ ά ρ η ς ,
μ ι α  γ υ να ί -
κ α - α ρ ά χ ν η
που γυρεύει
δωμάτιο για
μια νύχτα κι
έναν άντρα
γιαμιαζωή,ο
σατανικός κο-
μπογιαννίτης
γιατρόςΜαρ-

γαζής και ο τυχοδιώκτηςπαπα-Λέρας, ο οποίος
παινεύεταιότιεκδύειτιςγυναίκεςαπότααμαρτή-
ματακιαπόταεσώρουχα,μπλέκονταιστογαϊτα-
νάκιπουυψώνειωςμιαρήήευλογημένηέκρηξη
το γινάτι με αφορμή ένανφόνο, μια αυτοκτονία,
τονφόβο τηςαντεκδίκησης, την καταφρόνια της
κοινωνίας, τονπλούτο, τηφτώχια, τη ζήλια, τον
πόθο,κάποιαανομολόγηταεγκλήματα, την εθνι-
κή ταυτότητα και τον διάβολοή τονάγγελοπου
κρύβει καθένας μέσα του.Και κυλά η ζωή τους
πότεσαναγριεμένοποτάμι καιπότεσανγλυκα-
σμόςτηςάνοιξης.

Πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές πο-
ρεύονται στα χρόνια της ιταλικής κατοχής των
Ιωαννίνων του 1917∙ της πρώτης απόπειρας
δημιουργίας Βλάχικου πριγκιπάτου στην Πίν-
δο∙ της εξόρυξηςπετρελαίουστηΔραγοψά∙ της
εκστρατείας στηΜικράΑσία∙ της προσφυγιάς
Μικρασιατών καιΠοντίων, αλλά κι εκείνης των
Τουρκογιαννιωτών∙ του διχασμού σε βενιζελι-
κούς και αντιβενιζελικούς και της μάστιγας της
ληστοκρατίαςστηνΉπειρο.Συνάμαακολουθούν
ταβήματαΕβραίων,Βλάχων,ΑλβανώνκαιΣαρα-
κατσάνων, και γενικότερα την ταραγμένη εποχή
πριν από το 1922 και κατά τηνπρώτηδεκαετία

τουΜεσοπολέμου.
Στην ίδιαπατρίδασυνυπάρχουν ή συγκρού-

ονται διαφορετικοί κόσμοι, ομάδες και άτομα∙
σμίγουν ήαποχωρίζονται τα όνειρα κι ανακατώ-
νονται τα αίματα, οι θρησκείες και οι γλώσσες∙
κιόλασυμβαίνουνσταΓιάννενα,στηνπόλητων
θρύλωνκαιτηςμυστηριακήςγοητείας.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αν  κ ά τ ι
έ χω  μάθ ε ι
όλα αυτά τα
χρόνια που
αξιώθηκα να
ζήσω, είναι
πως η ελευ-
θερία και η
αγάπη είναι
αξεχώριστες.
Γέννες της ί-
διας σποράς,
καρποί των
αδείλιαστων
ψυχών. Δεν
αρκεί να επι-
θυμείς, δεν
αρκεί να πε-

ριμένεις.Πρέπει να τολμήσεις, ν’ αγωνιστείς για
όσααξίζουνστη ζωή. Για να έχει νόημα. Για να
μηνξοδευτείάδικα.Εγώανήκωσεμιατέτοιαγε-
νιά.Στηγενιάπουδεφοβήθηκετηθυσία…

Γυναίκες της μικρήςπατρίδας…Μακεδόνισ-
σες.Ελληνίδες.Στηχαραυγήτουεικοστούαιώνα,
άγριος κι αδυσώπητος ξεσπάει ο αγώνας στη
σκλάβαΜακεδονία.Η γηματώνει, ο ελληνισμός
ψυχορραγεί.Τούρκοι, Βούλγαροι, κομιτάτα, τσέ-
τες,πυρπολήσεις,εκτελέσεις,αμέτρητεςθυσίες.

Γυναίκεςτηςμικρήςπατρίδας…ΣαντηνΑρε-
τή.Σαν τηΦωτεινή.Ζυμώθηκανμε τονκίνδυνο,
πάλεψαν για το γένος, τηνπίστη, τη λευτεριά.
Θέριεψανοιψυχέςτουςκι έκλαψανσυνάμα.Για
τουςφίλουςπουέπεσαν,ταμαρτύριαπουάντε-
ξαν,ταμυστικάπουβάσταξαν.Γιατολατρεμένο
παιδίπουέχασετόσοάδικαημία.Γιατονάντρα
πουαγάπησεπαράφορακαισκότωσεμετα ίδια

της τα χέρια η άλλη.Μπορεί να τις κυνήγησαν,
μπορείνατιςβασάνισαν.Δεντιςδάμασανόμως
ποτέ.Αυτές. Τις γυναίκες της μικρήςπατρίδας
μας...

ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΡΑΚΗ

Ερζιντζάν,
Αρμενία. Ά-
νοιξη1915.

Ο Κεβόρκ
καιηΝεβάρτ,
βυθ ι σμ έ νο ι
στην άγνοια
και την υπε-
ραισιοδοξία
των ν ιάτων
και του έρω-
τά τους,πλά-
θουν όνειρα.
Άξαφνα, τα
μαύρα που-
λιά του μί-
σους και οι
άνεμο ι  του

πολέμουθαοδηγήσουν τηΝεβάρτστην ελεύθε-
ρηΘεσσαλονίκηκαι τονΚεβόρκστηνέρημοτης
Συρίας,όπουθαβιώσειτηφρίκητηςγενοκτονίας
τουλαούτου∙ωστόσοθακαταφέρειναεπιβιώσει
και ναφτάσει στονΠειραιά. Καιρό μετά, οι δύο
νέοι θα επιστρέψουνστοΕρζιντζάν με διαφορά
δύο μηνών ο ένας από τον άλλο, αναζητώντας
μάταια τον μεγάλο έρωτά τους, πριν αφήσουν
οριστικάπίσω τους τηνπόλη όπου γεννήθηκαν
καιμεγάλωσαν.

Τριάντα έξι χρόνια αργότερα, ένα χρυσόμε-
νταγιόν, με έναμεγάλορουμπίνισεσχήμα καρ-
διάςστοκέντρο,θατουςξαναφέρεικοντά,κάνο-
ντάς τους ναμυρίσουν το άρωμαμιας ευτυχίας
χαμένηςγιαπάντα.

Μιααληθινή ιστορία,σανχιλιάδεςάλλεςαπό
εκείνητηνεποχή,συνυφασμένημετηνπορείαε-
νόςαδάμαστουχριστιανικούλαού,πουδελύγισε
στιςδυσκολίες.

ΝΕΕΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣΑΠΟΤΟΝ«ΨΥΧΟΓΙΟ»

Φαρμακεία
Μ. Πέμπτη 5-4-2018

13:30-17:30ΖΕΡΗΣΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ
15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(-
περΚΤΕΛ)23310-62163

21:00-01:00 + διαν.ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2823310-25130



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
2ου ορόφου χωρίς ασαν-
σέρ, 85 τ.μ., με 2ΔΣΚ,
ανακαινισμένο, περιοχή
Κυριώτισσας, 29.500 ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδια-
μέρισμα 110 τ.μ. καθαρά
στηΝάουσα,Νικομηδείας
4στον 2ο όροφο.Τηλ. ε-
πικοινωνίας:6937111143.

ΝΑΟΥΣΑκέντρο(Βε-
ν ιζέλου & Μπιγκάνου
γωνία) πωλείται οροφο-
διαμέρισμα 1ου ορόφου
δ ιώροφης  ο ι κοδομής
87 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλεκτρ. τέντες

στα  μπαλκόν ια .  Τιμή
συζητήσιμη. Τηλ.: 6979
464317.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη
καινούργιο κατάστημα 45
τ.μ. στην οδό Κεντρικής
της Βέροιας, δίπλα στο
Επιμελητήριο, με πατάρι
30 τ.μ., αυτόνομη θέρ-
μανση και θέσηπάρκιγκ.
Τηλ.:6936870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
500τ.μ.στηΜελίκη(πλη-
σίονΚονάκι).Τιμήλογική.
Πληρ.τηλ.:6970862964.

ΣΤΟΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ
12στρέμματαμεμονοκα-
τοικία ημιτελή.Τιμή εξαι-
ρετική50.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ε-
π ι χ ε ί ρηση  κα -
φέ-μπαρ επί της
οδούΕληάςπλή-
ρως εξοπλισμέ-
νη. Τηλ. :  6945
013461.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στηνΑλεξάνδρεια διαμέ-
ρισμα ρετιρέ 120 τ.μ. επί της οδούΝ.
Πλαστήρα, ανακαινισμένο, ατομική θέρ-
μανση,ενεργειακότζάκι,ηλιακόθερμοσί-
φωνα,εντοιχιζόμενεςηλεκτρικέςσυσκευ-
ές,κλειστόγκαράζκαικλιματισμόσετιμή
ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6980919964.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδο
από400τ.μ.τοκαθένα,μεμο-
νωμέναήόλαμαζί,στηΡαχιά,
στο κέντρο τουχωριού,πίσω
από το σχολείο.Τηλ.: 23310
20051&6942779696 κ.Αγ-
γελική.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωράφι  10
στρέμματα με δέντρα (ροδακι-
νιές) στον 5ο χρόνο, στηνπε-
ριοχή της Μέσης, 500 μέτρα
απότοχωριό.Τηλ.επικοινωνί-
ας:6971629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC,
στην οδόΜ.Αλεξάνδρου
42 (δίπλα στο Κηροπλα-
στείο) 2ος όροφος, με κε-
ντρική θέρμανση μεωρο-
μετρητή, πλήρως ανακαι-
νισμένο. Τιμή 230 ευρώ.
Πληρ.τηλ.:6976555454.

ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο
προςΑγ.ΓεώργιοΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΟΝΤΑΙ:α)διαμέρισμα100
τ.μ.,1οςόρ.,κεντρικήθέρμαν-
ση,ηλιακό,β)κατάστημαισό-
γειο100τ.μ.,μεγάλαμπαλκό-
νιακαιπροαύλιο.Τηλ.:23310
71554&6971706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-
ΓΡΑΦΕΙΑ-
ΓΚΑΡΑΖ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙμαγαζίστην
οδόΣταδίου67 τ.μ.με έξ-
τραεξωτερικόχώροσετιμή
μεγάλης ευκαιρίας 30.000
ευρώ.Τηλ.:6973735020.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργασίαωςσερβιτόρα για
καφενείο sport-καφέ στη
Βέροια γιαπρωινήήαπο-
γευματινή εργασία. Τηλ.:
6986766900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία ελλη-
νίδα για εργασίαπρωινού
8ώρου σε καφέ-ουζερί.
Τηλ.:6971831074.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ζητάπωλητή ήπωλήτρια
με δίπλωμαοδήγησης για
μόνιμη απασχόλησηστον
ΝομόΗμαθίας και στους
όμορουςΝομούς.Βιογρα-
φικά: info@staboulis.com.
Τηλ.2332026904

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλλη-
λος με δίπλωμα οδήγη-
σης κατηγορίας Β΄ σε
κατάστημα ενοικιάσεως
αυτοκινήτων (γνώσεις
πλυντηρίου αυτοκινήτων)
στηΖάκυνθο για τησεζόν
1Μαΐου έως31Οκτωβρί-
ου. Τηλ.: 6945 704344.
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμετα-
φορών ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός
με εμπειρία σε μεταφορι-
κή-κούριεργιατοΝ.Ημαθί-
ας.Αποστολήβιογραφικών:
ouzounidisp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για τη
φύλαξηκαιπεριποίησηγε-
ρόντουμεπρόβλημαόρα-
σης.Τηλ.: 25176και 6998
027956.

ΑΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙ-
ΡΙΑζητείταικύριοςάνωτων

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 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφι5στρ.,κοντάστοΠ.Σκυλίτσι,ποτιστικό,10.000
ευρώ.
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 τ.μ., Ραχιά, περίφραξη, ρεύμα, νερό,
19.000ευρώ,ΠΟΙΚ77

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,τιμή29.000ευρώ.

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

ντρο40τ.μ.Τιμή19.000ευρώ

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπι-
τιών, καταστημάτων με προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ
καλές τιμές και συνέπειαστο χρόνο.Τηλ.: 6944 764477 κ.
Δημήτρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριόροφοκατάστημαστοκέντροτης
αγοράςμέσαστονπεζόδρομοΑριστοτέλους21,πλήρες
εξοπλισμένομεασανσέρ,κλιματισμόκ.λπ.Πληροφορίες
στοτηλ.:6945541642κ.Ζαφείρης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα με σαλοκουζίνα,
υπνοδωμάτιο, μπάνιο,αποθήκη και μπαλκόνι με
τέντα,μεατομικήθέρμανση,πλήρωςεπιπλωμένη
και εξοπλισμενημε ολες τις ηλεκτρικέςσυσκευές,
μεaircondicionκαιαποθηκευτικούςχώρους.Πολύ
κοντάστοκέντρο.Τηλεπικοινωνίας6974030013. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-

κόπεδο 510 τ.μ.,
στοΔιαβατό.Τιμή
συζητήσιμη χω-
ρίς μεσίτες. Τηλ.:
6980357675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύ-
ριος ή κυρία άνω
των 25 ετών με
άνεση λόγου και
ευχέρεια στις δη-
μόσιεςσχέσεις να
αναλάβει εταιρία
στο Νομό. Τηλ.:
6934888738.
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30 ετών,σοβαρός, με ευχέρεια
λόγου&άνεσηστιςδημόσιεςσχέ-

σειςνααναλάβειεταιρίαστοΝομό
Ημαθίας.Τηλ.:6934888738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και
μηχανικός αυτοκινήτων γιασυ-
νεργείοστηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331071553&6936905040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μά-
γειρακαάτομαγιατηνκουζινα
σε γνωστή ταβέρνα στη Βέ-
ροια.Τηλ.: 23310 70846 μετά
τις10.00π.μ.

ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέ-
λες για εργασία. Τηλ.: 6984
472747,κοςΓιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑπροσφέρει εργασία

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

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ με γνώσεις

και κηπουρικής ζητά ανάλογη
εργασία.Τηλ.:6974599047.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.:
6993678697.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονο-
γονικής οικογένειας, ζητάει ερ-
γασία, γιαφύλαξηηλικιωμένων
και καθαρισμό σπιτιών. Τηλέ-
φωνο:6999262565.

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για
φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σεσπίτικαιγραφεία.Τηλ.επι-
κοινωνίας:2331073642.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
φροντίδα ηλικιωμένων& καθα-
ρισμα σπιτιών, γραφείων και
σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙκρεβατάκιΒΕΒΕ

σε άσπρο χρώμα, με στρώμα
και υφασματάκια προστατευ-
τικά, σχεδόν αχρησιμοποίητο.
Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ.
Τηλ.:6977430658.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριοςχωρίςυ-

ποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος
50ετώνψάχνειεμφανίσιμηκυ-
ρίαως 50 ετών για γνωριμία.
Τηλ.:6972371446.

ΚΥΡΙΟΣ72ετώνζητείκυρια
από50ετώνέως70γιασοβαρή
σχέση.Τηλ.:6989007541.

42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος
με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρί-
στου χαρακτήρα.Τηλ.: 6942
274316.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:23841 -ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας21τ.μ.στον4οόροφο.
Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζί-
να,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα,
A/C,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:120€.

Κωδ:24680ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ,επιπλωμένη
γκαρσονιέρα35τ.μ.,καθ.κατασκευή2004,1
οςόροφος ,έχειαλουμινίουκουφώματα με
διπλά τζάμια,αυτόνομηθέρμανσημεογκο-
μετρητέςκαιδιαθέτειυδραυλικόανελκυστήρα
,μεωραίομπάνιο , είναικέντροαπόκεντρο
μεγάληβεράντακαιμίσθωμαμόνο160€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105722 -.ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45 τ.μ.
στον 4 ο όροφο.Αποτελείται απόΣαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Ηκουζίνα της είναι και-
νούργια .Είναικατασκευασμένητο1970και
διαθέτει θέρμανσημεΘερμοπομπός, έχει
πολύμεγάληβεράντα και εξαιρετικήΘέα,
ΚουφώματαΣυνθετικά,μεδιπλάτζάμια ,με
ΑνελκυστήρακαιA/C,αλλάκαιΗλιακόθερ-
μοσίφωνα,Μπαλκόνια30 τ.μ. -Τιμή:140€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.105811ΤΣΕΡΜΕΝΙ, επιπλωμένη
κομπλέ ισόγεια γκαρσονιέρα55 τ.μ. κατα-
σκευή΄04αποτελούμενηαπόμίασαλονοκου-
ζίνα ,1υ/δκαιμπάνιο ,μεπανοραμικήθέα
,σευπεράριστηκατάσταση,έχεικαινούργια
αλουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,κα-
τοικίαμεπολυτέλεια και ζεστασιά, άριστης
αρχιτεκτονικήςσχεδίασης,μεατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,
κέντροαπόκεντρο,μόνο220€.Πληροφορίες
αποκλειστικάστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24698ΠΑΠΑΚΙΑ ενοικιάζεται κο-
μπλέανακαινισμένη,επιπλωμένηκαιμεόλες
τιςηλεκτρικέςσυσκευέςεξοπλισμένη ισόγεια
γκαρσονιέρα58τ.μ.,καθ.σαλονοκουζίναμε
1,5υ/δ,σεκαλήκατάσταση ,μεενεργειακή
κατηγορίαΖ , έχειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιμηδένκοινόχρηστα , ενοίκιο190€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105833Γκαρσονιέραμεγάληστο
κέντροτηςΒέροιας65τ.μ.με1δσξεχωριστή
κουζίνακαιμπάνιο ,3οςορ.σεκαλήκατά-
στασημερικώςανακαινισμένημε κεντρική
θέρμανσηπουλειτουργεί άψογα , διαθέτει
μεγάληβεράντακαιμεπολύλογικό ενοίκιο
στα220€.

Κωδ:105799-ΤΣΕΡΜΕΝΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας87τ.μ.
βρίσκεταιστον2οόροφο,έχει2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,μεατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου, κουφώματακαινούργιασυνθετικά

μεδιπλάτζάμια,ηλιόλουστοιχώροι,γωνιακό,
διαθέτειαποθήκη , τέντεςκαιείναιχωρίςα-
νελκυστήρα,ενοίκιομόνο230€.

Κωδ:24492-ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας88τ.μ.ευ-
ρισκόμενοστον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,καιΜπάνιο.
Είναι κατασκευασμένο το1982καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική -Πετρέλαιο,Κουφώματα
Συνθετικά,είναιδιαμπερές,φωτεινόκαιέχει
μίααποθήκηεντός ,χωρίςασανσέρκαιμε
μηδενικάκοινόχρηστα.Μίσθωμα180€.

Κωδ:23967 -ΠΙΕΡΙΩΝΤΕΡΜΑΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητο
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,βλέ-
πεισεανοιχτωσιά,1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό2Υ/Δ,μίαωραίαΣαλονοκουζίνα
καιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτει θέρμανσηΑτομικήΠετρελαίου,
έχειΚουφώματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμια,
Ανελκυστήρα καινούργιο , κλειστό γκαράζ
μεγάλοκαιδυνατότητα2ηςθέσηςστάθμευ-
σης,Τέντες,Σίτες,BBQ,Μπαλκόνια16τ.μ.
-Τιμή:300€.

Κωδ: 115685ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζε-
ταισπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
105 τ.μ. 2οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης
,Διαμπερέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους
,αποτελούμενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλο-
κουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1999καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμευ-
πέρυθρες,έχειμεγάληβεράντα,απεριόριστη
Θέαστονκάμποκαιτακουφώματατουείναι
μεδιπλάτζάμια,-Τιμή:260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σε τιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24335ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Μονοκατοικία
112 τ.μ.,σεδύο επίπεδακατασκευή1985,
3υ/δ,εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,άψο-
γασυντηρημένο, η ευπρέπεια τωνχώρων
δεδομένη,ξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
επιμελημένηςκατασκευής,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου, διαθέτει τζάκι, επιπλωμένη
κομπλέ,μεδύο ντουλάπες και μεηλεκτρι-
κέςσυσκευές , ιδανικόγιακατοικία,μεδύο
μπάνιακαιμεανοιχτόparking ,σεγαλήνιο
περιβάλλονσίγουρακαισεπολύκαλή τιμή

330€,Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 -ΡΑΧΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας130τ.μ.
σε1οόροφο,άψογασυντηρημένη,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά.Αποτελείταιαπό3μεγάλα
Υπνοδωμάτιαμε εντοιχιζόμενεςντουλάπες,
μιαωραιότατησαλοκουζίναμε τζάκικαι ένα
μπάνιο .Είναι κομπλέ επιπλωμένομαζίμε
ηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινόχρη-
στηαυλή,Σκαλιάεισόδου-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΑποθήκησυνολικής
επιφάνειας23τ.μ.Ισόγειαμεεξαιρετικάκαλή
πρόσβαση.Αποτελείταιαπό1Χώρο.Ενοί-
κιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας25 τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένο το1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ: 23795 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας50 τ.μ.Ημι-
ώροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Χώρο, .Είναι κατασκευασμένο το1990και
διαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Έ-
πιπλα,Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου -Τιμή:
250€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθω-
μα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24009-ΠΙΕΡΙΩΝπερίπουστημέ-

σηκατάαποκλειστικότητακατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
απόένανενιαίο ισόγειοχώροκαιμεπατάρι
-Τιμή:280€.

Κωδ:24003 -ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας56 τ.μ.σεπολύκαλόσημείογια
άπειρεςεπαγγελματικέςχρήσεις.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώρομεWCαλλάκαιυπό-
γειο.Τομίσθωματουπολύχαμηλόστα250€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24007 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητακατάστημασυνολικής
επιφάνειας78τ.μ.ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
ΧώροκαιWC.Διαθέτειπολύμεγάληβιτρίνα
και επιπλέον45 τ.μ.πατάρικαι102 τ.μ.υ-
πόγειο,μίσθωμαεξαιρετικάχαμηλόστα310
€.ΑποκλειστικήδιάθεσηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14333-ΣτόΤΣΕΡΜΕΝΙΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ: 14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητα νεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικής επιφάνειας119 τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα
καιδύοΜπάνια .Είναι κατασκευασμένο το
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρε-
λαίου , έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστή-
ριοκλειστόκαιμεγάλο,κήποκοινόχρηστοκαι
Τζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ ,
είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβερά-
ντες-Τιμή:πολύπροσιτή150.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Πωλούνται σήμερα2 με-

ζονέτες των150τ.μ.ηκάθεμιαμεεσωτερι-
κήσκάλα,οιοποίεςβρίσκονταισεοικόπεδο
744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, διαθέτουν
εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα, μεπολύ
ωραίοκήπο,οιχώροι τουςλειτουργικοί,σε
αμφιθεατρικήθέση,διαμπερές.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςθασυζητηθούν,σεπολύκαλή
τιμήκαιοιδυομεζονέτεςμαζίμόνο70.000€,

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ13851ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,στοπάνωΜα-

κροχώριπωλείται καινούργιος επαγγελματι-
κόςχώροςδύοορόφωνκατάλληλοςγιαωδείο
καιόχιμόνοσυνολικά167τ.μ.,σεοικόπεδο
1.054τ.μ.κατασκευή2005,6χώροι,σεδύο
επίπεδακαισευπεράριστηκατάσταση,πράγ-
ματιπρόκειται για ένααριστούργημακατα-
σκευής,αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
άριστηςαρχιτεκτονικήςσχεδίασηςκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου, έχεικλιματιστικά
καιθωρακισμένηπόρτα,αφοράαπαιτητικούς
αγοραστέςκαιπρόκειται για ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
προσφέρεται σε τιμή μοναδικής ευκαιρίας
μόνο65.000€,

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13803ΚΕΝΤΡΟ,ΚοντάσταΚΤΕΛ

ισόγειοκατάστημα28τ.μ.,με28τ.μ.πατάρι
καιμεπολύμεγάλουπόγειο84τ.μ.μεεσωτε-
ρικόασανσέρ,κατασκευήapos;72,διατίθεται
προςπώληση ,με εγγυημένηαπόδοση,Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ , τιμή ευκαιρίας
σίγουρα,μόνο32.00€.

Κωδ.13804ΓΗΠΕΔΟ,Κατάστημα65τ.μ.,
ισόγειομε35τ.μ.υπόγειο,διατίθεταισετιμή
ευκαιρίαςμόνο40000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ13801ΜΙΚΡΗΣΑΝΤΑ,πωλείταια-

γροτεμάχιο6.144τ.μ.,σεπολύχαμηλήτιμή,
υπάρχεικαινερόκοντά,τιμήμόνο3.500€,

Κωδ.13857Πωλείταιαγροτεμάχιοστο
ΚαλοχώριΗμαθίας,μιαενιαίαπλάκα30στρ.
μενερό,τιμή88.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13793ΜΕΤΟΧΙ ,Οικόπεδο 529

τ.μ.,σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα ,αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο, ευκαι-
ρίαχωρίςαμφιβολία,μόνογιααποφασιστικό
αγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεση και υπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
25.000€.

Κωδ.13852ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Στηνο-
δόΣλαμίνοςπωλείταιοικόπεδο1.406τ.μ.,με
συντ.δόμησης0,8 ,άρτιοκαιοικοδομίσημο
,μοναδικήευκαιρία , τιμή70.000€.Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820

τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομίσημο
, εξαιρετικόγια επένδυσηκαι γιαανέγερση
μονοκατοικίας ,η τιμήτουεξαιρετικάσυμφέ-
ρουσα,μόνο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,άποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουν τεθεί εντός τουσχεδίουπόλεως , τα
685τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.
εκτόςσχεδίου ,διαθέτειμία εκπληκτικήκαι
ανεμπόδιστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές
,πολύκοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικό-
πεδο.Πληροφορίες μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικό
αγοραστή ,προσφέρεταισε τιμή ευκαιρίας
μόνο130.000€όλο.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ.105120ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΕπιχεί-

ρηση-Καφέ90τ.μ.,σεπλήρηλειτουργίακαι
σεσημείοεξαιρετικό,γιαλόγουςαναχώρησης
απότηΒέροια,κομπλέωςέχεικομπλέτιμή
35.000€μόνοκαιμεπολύλογικόμίσθωμα
στα1.900€,Μόνοσοβαρέςπροτάσειςθα
συζητηθούν.

Κωδ.105276ΣτηΒέροιαπωλείται επι-
χείρησηΠαιδότοποςμεπλήρηεξοπλισμόκαι
μεσυνολικήεπιφάνεια600τ.μ.Ηεπιχείρηση
είναισελειτουργίααποδεδειγμένακερδοφόρα
καιμεεξαιρετικάπολύκαλέςπροοπτικές.Η
τιμήπώλησηςείναι εξαιρετικάσυμφέρουσα,
στις70.000€.Θαγίνειυπόδειξημόνοσεπολύ
σοβαρόενδιαφερόμενο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣΓΙΑΤΟΛΜΗΡΟΥΣ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ, Μητροπόλεως

πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€όλα.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής ε-
πιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

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

www.laosnews.gr

Ταπαραπάνωαποτελούνμέροςτουχαρτοφυλακίουμας

Γιαναταδείτεόλαμπείτεστοwww.mesitiki.www.mesitiki.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜεγάληΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντωνστηνπεριο-

χήτηςΗμαθίαςενδιαφέρεταιγιατηνκάλυψητωνπαρακά-
τωθέσεωνεργασίας

1)ΤεχνίτηςήΑρχιτεχνίτηςήΕργοδηγόςΜηχανικόςεγκατα-
στάσεων2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηςΜηχανικόςεγκαταστάσεων4ηςειδικότητας-
Θερμαστής

3)Τεχνίτης ήΑρχιτεχνίτης ή ΕγκαταστάτηςΗλεκτρολόγος
Α΄Ειδικότητας

Υποβολή Βιογραφικού: personnelv.s2@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόπαραγωγική εταιρία τηςΒέροιας ζητείται εργατοτεχνί-

της,οδηγόςμε επαγγελματικόδίπλωμα (Π.Ε.Ι.) καιυπάλληλος
γραφείουμεγνώσειςμάρκετινγκ.Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974
814606και6974312313.

HΒιομηχανίαΧυμώνΑΣΠΙΣΑ.Ε. –ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΔΕΣΖΗΤA:

-ΤεχνολόγοΓεωπόνο
-ΗλεκτρολόγοΠαραγωγήςμεεμπειρίασεΒιομηχα-

νικούςαυτοματισμούς(Ηπροϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί)
ΒιογραφικάγίνονταιδεκάστοΕ-mail:

a.barakou@aspis.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ποτών ζητείται κύριος άνω των 25
ετών,σοβαρόςμε ευχέρεια λόγουκαιάνεσηστιςδημό-
σιεςσχέσεις,νααναλάβειτοτμήμαπωλήσεων.Ηεταιρία
προσφέρειμισθό,ασφάλιση,αυτοκίνητοκαικινητό.Τηλ.:
6947021868.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ25τ.μ.επιπλωμένο120ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ30τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΠΑΚΙΑ35τ.μ.επιπλωμένο150ευρώ
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό130ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.επιπλωμένο160ευρώ
ΠΑΤΡΙΔΑ40τ.μ.120ευρώ
ΠΙΕΡΙΩΝ45τ.μ.καινούργιο220ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.15ετώνεπιπλωμένοθέα250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο140ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένο190ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο200ευρώ
ΡΟΛΟΪ50τ.μ.15ετώνκαλό180ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ55τ.μ.10ετών220ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τ.μ.1ΔΣΚκαλό180ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τ.μ.επιπλωμένο10ετών250ευρώ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ2δωμάτια,καλή220ευρώ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένο250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ80τ.μ.ατομικήθέρμανση180ευρώ
ΡΟΛΟΪ90τ.μ.ατομικόςλέβηταςκαλό200ευρώ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ80τ.μ.ανακαινισμένο240ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.15ετώνηλιακό,πάρκιγκ250ευρώ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.ανακαινισμένοεπιπλωμένο250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙδιαμέρισμα100τ.μ.σεμονοκατοικίαατομι-
κήθέρμανση250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση300ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ατομικήθέρμανσητζάκι350ευρώ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ110τ.μ.ατομικήθέρμανση,θέα320ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ130τ.μ.4δωμάτια,10ετών250ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.4δωμάτια,10ετών,θέα,γκαράζ,400ευρώ
ΕΛΙΑ120τ.μ.επιπλωμένο,400ευρώ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετώντζάκι,ατομικήθέρμανση,
επιπλωμένο400ευρώ

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

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

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

www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΦοιτητικεςΓκαρσ.Στοκεντρο.
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙΜονοκατοικια65τ.μμεοικοπεδο200τ,μ50000€
ΙΚΑ95τ.μΑ.ΘΚοπλαμ,ασανσερ,ρετιρε43000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙανω,οικόπεδο.600τ,μ24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣκαιν.4ος120τ.μμεparkigk,Α.Θ3ΔΣΚ
τζακιαναμ.140000€
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥοικ.375τ,μμεπαλιακατοικια28000
ΚΕΝΤΡΟ95τ.μ,2ΔΣΚτου200380000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ2ΔΣ-ΚΘέα,αποθ.Α.Θανακαιν.75000€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑμεΘεα,Α.Θ,τζακιπαρκιγκ,150τ.μ3ΔΣΚ
wc130000€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝΣτουντιο-Γραφειο30τ.μμεθεα,προσο-
ψηςΕυκαιρία10000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙΜονοκατοικια68τ.μτου75΄μεοικοπ.270
μετρα30000€
EΛΗΑ1ΔΚουζινακιWC38τ.μευχαριστο,10000€
ΟΙΚΟΠΕΔΟ380Τ.Μκεντροσ.δ1,2καλητιμη
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣκαινουριομεθεα,3ος92τ.μ+γκαραζ,Α.Θ
85000€
N.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜον/κιαημιτεληςμε3ΔΣΚ+900τ.μ
οικοπεδο0100€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑΜονοκατοικιαδιατηρητεασεοικοπεδο190
τ.μ70000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝεπιπλωμενοστουντιο240€όλαπληρωμενα
Π.ΜΕΛΑ3ος.3ΔΣΚ2WCΑ.Θπανελ,καλό300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ4ος1ΔΣ-ΚWCΚ.Θ170€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΣΚ4oςΘερμ/τεςμεθεα170€
Π.ΜΕΛΑ2ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ,μωσαικο-ξυλο220€
ΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣΚΑ.Θχωριςκοιν.ισογειοκαι3ος120€
ΠΑΠΑΚΙΑ80τ.μ2ΔΣΚΑ.Θ.1οςανακαινις.2017-250€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚ.Α.Θ.ΡΕΤΙΡΕΚοπλαμ,260€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ-ΚουζιναχωρισταΑ.Θ,Κοπλαμ280€
ΑΓ.ΠΑΤΑΠΙΟ25ετιαςδιαμπερεςμε3ΔΣΚΩρ/ση300€
ΚΕΝΤΡΟ2ΔΣΚΘέα,Κοπλαμ,θωρακ.Θερμ/τεςΑ/C
280€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣ/ΚΑ.Θεπιπλωμενο400€
ΩΡΟΛΟΙ2ΔΣΚΑ.Θκοπλαμ,επιπλωμενο250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗΒεροιαςΦιλέτο16στρ.πανωστηνάσφ.σ.δ0216€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ8500τ.μμεΠομόναστηνασφ3000τοστρέμμα
ΕΡΓΟΧΩΡΙ10500τ.μαγροοικοπεδοΕυκαιρια25000€

ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣκονταστουΤσεσμελη19στρ.με
επιτραπεζια,μετοχήΠομόναςκμπεκακια2800€το
στρεμμα
ΤΕΛΩΝΕΙΟΒιομηχανικηαποθηκηκαιμεταλικοστεγα-
στρο200τ.μεντοςγηπεδου1500τ.μ30000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρεμ.μεπομωνα+ροδακ.25000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣκτημα21στρ.μεβιομηχανικατα8στρ
42000€
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιομεΘέα25.000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΣΥΚΙΕΣπανωαπό66΄35στρεμ.70000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣδιπλαστοχωριομπαξες3στρ.10000€
ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6500τ.μ.κονταστοχωριο30.000€ΤΩΡΑ
24000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10στρ20000€-ΣΤΑΥΡΟΣ15στρ.45000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑθεσηΤουμπα,4στρ4000€
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.10στρ,πανωστηνασφαλτοκονταστην
Πατριδα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκΚαρατασουκαταστηματα40τ.μ30.000€
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥκαταστημα50τ.μ30.000
ΑΝΟΙΞΕΩΣκαταστ.75τ.μ+60οροφος50000€
AΓΓΕΛΩΝκαταστ.25τ.μκατάλληλοκαιγιαγκαραζ20000
ΩΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ33τ.μπροσοψης18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣχωροςπροσοψη,400+400τ.μ700€
ΙΑΤΡΕΙΟδιχωροκονταστηνΒενιζελου250€
ΚΤΕΛ,καταστημα60τ.μ+60υπογειο5€
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΓΡΑΦΕΙΟεναςχωρος+wc80€
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟπρωηνΚεντρο65τ.μ350€
ΑΠΟΘΗΚΗισόγειαεπιτηςΑνοίξεως180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειο50τ.μΛουξπρό-
σοψη300€
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙΔιώροφοΝεοκλασικόκεντρογιαΚαφε-Ρε-
στωράν
ΠΩΛΕΙΤΑΙστονΠΡΟΜΗΘΕΑυπογειααποθηκη80Τ.μ
7000€
ΩΡΟΛΟΙΓκαραζκλειστοενοικιο50€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕπαγγελματικοςχωρος100τ.μ200€
ΚΑΤΩΑΠΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΩΡΟΣ
1300τ.μ
Γιαδιαλογητηριοηπαρομοιεςχρησεις,μεψυκτικουςθα-
λαμους..

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣΝΑΟΥΣΑΣ πωλείται σπίτι 
150 τ.μ.διώροφοσε300 τ.μ.οικόπεδο,στοκέ-
ντροτουχωριού,25.000ευρώ,τιμήσυζητήσιμη.

Τηλ.: 6979 159954.

Ηκατασκευαστική εταιρίαΜατσάλαςΧρήστος, με έδρα
το9οχλμ.Βέροιας-ΝάουσαςΖΗΤΑένανΗλεκτρολόγο-Μηχα-
νικό,ένανηλεκτρονικόμηχανικόκαιένανπωλητήγιαμόνιμη
απασχόληση.ΕπιθυμητήηγνώσηΑγγλικήςγλώσσαςκαιη
γνώσηΗ/Υ.Βιογραφικάσταγραφεία τηςεταιρίαςκαιστοe-
mail:info@matsalas.gr.Τηλ.:2331093440&6936805053.

ZHTEITAIαρτεργάτηςγιαναεργαστείσεαρτοποιείο
Απαραίτηταπροσόντα:
•Ηλικίααπό22έως50
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Επιθυμητήηπροϋπηρεσίακαιεκπλήρωσηστρατιωτικήςθητεί-

ας.Παρακαλώεπικοινωνήστεστοτηλ.2331074041υπ.ΚΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣαπότις09.00έωςτις13.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙνεαράκοπέλαγιανα εργαστείωςγραμματει-
ακήυποστήριξησεγραφείογιαπρωινήήαπογευματινήαπασχό-
ληση.

Απαραίτηταπροσόντα
•Έως30ετών.
•ΔίπλωμαΙ.Χ.
•Άριστη γνώσηΗ/ΥMicrosoftWord, Internet, email,Αγγλικά

επιπέδουlower.
•Πολύκαλέςεπικοινωνιακέςικανότητες.
Παρακαλώαποστείλατετοβιογραφικόσαςμεφωτογραφίαγια

συνέντευξηergasiaxm@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ήβοηθόςΦαρμακείου ή υπάλλη-
λοςφαρμακείουμε εργασιακή εμπειρίασε ιδιωτικόφαρμακείο
για πλήρη απαασχόληση στηνπόλη τηςΝάουσας.Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
vasilikhstavrou@gmail.com.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΕυριπίδης ενός έτους περίπου,10

κιλάκια, υγιέστατος, στειρωμένος και τσι-
παρισμένος.

Βρέθηκε εγκαταλειμμένος μαζί με το
αδερφάκι του σε άσχημη κατάσταση και
σώθηκεχάρηστιςεπίμονεςπροσπάθειες
φιλόζωης.Το αδερφάκι του υιοθετήθηκε
και ο μικρούληςψάχνει παρηγοριά στο
νέοτουπαντοτινόσπίτι.

Θα δοθεί με πλήρως ενημερωμένο
κτηνιατρικόβιβλιάριο καιπολύ ευγνωμο-
σύνη για την ολοκλήρωση τηςπροσπά-
θειαςσωτηρίαςτου.Tηλ.6943671469

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕπιχείρησηαγροτικώνπροϊόντων«ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΙΣΑΓΩΓΙ-

ΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ»στονΑγ.ΓεώργιοΒέροιας ενδιαφέρεται για
τηνκάλυψητωνπιοκάτωθέσεω:

α)ΜόνιμηθέσηΓεωπόνουΠ.Ε.ήΤ.Ε.Ι.
β)Χειριστήκλαρκγιατηθερινήπερίοδο.
Υποβολήδικαιολογητικών:athinasmpc@gmail.comήστοfax

2331051094.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331051093
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΠεριοχήΜητρόπολης,38 τ.μανακαινισμένομεa/c,
βλέπειακάλυπτο,επιπλωμένο24000€
(κωδΓΚ53)
ΙσόγειοστοβήματουΑποστόλουΠαύλου64τ.μ
1ΔΣΚΜχωρίςκοινόχρησταοικοδομής25000€
(κωδΓΚ48)
Κυριώτισσα36τ.μ2οςακάλυπτος9000€
(κωδΓΚ44)
Ρολοι,38τμ,βλέπεισεακάλυπτομεανοιχτωσιακαι
ήλιο,καινούργιακουφώματακαιτέντες,
επιπλωμένο,18000€(ΓΚ54)
2ΔΩΜΑΤΙΑ
Καλλιθέα83τ.μ2ΔΣΚΜκαινουργιο,ατομικήθέρμανση,-
μεγάληβεράντα,θέαστονκάμπο,65000€(κωδ2Δ140)
Προμηθέας,94τ.μ,1οςορ,2ΔΣΚΜ,15ετίας,ελά-
χισταχρησιμοποιημένο,δυνατότηςαυτόνομηςθέρ-
μανσης57000€(κωδ2Δ134)
Τσερμένι,70τ.μ1οςοροφος,2ΔΣΚΜ,5ετίας,air
Condicion,πυλωτή,αποθήκη,από60000τώρα
45000€(κωδ2Δ133)
ΚοντάστηνπλατείαΩρολογίου70τ.μ2ΔΣΚΜ,2ος
ανακαινισμένο,40000€(κωδ2Δ132)
Καλλιθέα125τ.μ,2ΔΣΚ2μπάνια,1οςοροφος,τιμή
80000€(κωδ2Δ130)
Προμηθέας,καινούργιαοικοδομή,ισόγειομεδικήτου
είσοδο,άριστηκατασκευή,μοντέρνο,φωτεινό,ευχάρι-
στο,2ΔΣΚΜ,πάρκινγκ,42000€(κωδ2Δ152)
Καινούργιαοικοδομήστοκέντρο,περιοχήΑγ.Αντωνί-
ου,93τ.μ3ος,ιδανικόγιαεπαγγελματικήχρήσηαλλά
καιγιακατοικία65000€(κωδ2Δ123)
ΠαράλληληστηνΠιερίων,92τ.μ2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,3οςορ.Πάρκινγκ,8ετίας,62000€(κωδ2Δ120)
Μητρόπολη,104τ.μ,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ατομικήθέρμανση,
ηλιακός,3οςοροφος65000(κωδ2Δ109)
Τσερμένι ,100τ.μ,1ος,2ΔΣΚΜ,τζάκι,ηλιακός,τέντες,
ωρομετρηση,κουφωτήντουλάπα,πόρταασφαλείας
,θέα,ιδιωτικήκατασκευή,τιμήσυζητήσιμη(κωδ2Δ102)
Στοκέντρο,σεπεζόδρομο,75 τ.μ2οςορ,2ΔΣΚΜ,
βλέπειπίσω,χρήζειμερικήςανακαίνισης ,κατάλληλο
καιγιαεπαγγελματικηχρηση,τιμή
50000(κωδ2Δ125)
ΦανάριαΚύπρου,60 τ.μ ,2ος,2ΔΣΚΜ,ατομικήθέρ-
μανση,πάρκινγκ2θεσεις,οικοδομή10ετίας60000€
(κωδ2Δ85)
3ΔΩΜΑΤΙΑ
Πάνωαπό τοπασακιόσκι,μαιζονέτα,ισόγειο-1ος,
3ΔΣΚ2,103τμ,γίνονταικαιδύοδιαμερίσματα,μπάνια
,άμεσηπρόσβασηστηναυλή,κλειστόπάρκινγκ,και-
νούργιο,95000€(κωδ3Δ86)
Πασακιόσκι,100τ.μ ,3ΔΣΚ2μπάνια,ωραίαβερά-
ντα,70000€(δυνατότητααγοράςκλειστούπάρκινγκ
έξτρα)(κωδ3Δ93)
ΒήμαΑπ.Παύλου,3ΔΣΚΜ,4οςορ,σκεπή,μεανακαι-
νισμέναμπάνιο,κουζίνα,κουφώματα,
διαμπερές65000€(κωδ3Δ100)
ΠωλούνταιΔιαμερίσματαμε2δωμάτια:
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2Δ97τμοροφοδιαμέρισμα,μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα,χολ,μεγ.μπάνιο,ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
(2Δ143)
•ΡΟΛΟΙ120τμ.2Δ,ανακαινισμένο,ΣΛ,Κ,WC,κόπλαν,

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

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

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στονπρώτοόροφο

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

www.laosnews.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλαγραφείουσεεξαιρετικήκατάστασηκαιτιμή(4
γραφεία, 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2βιβλιοθήκες, 4συρταριέρεςμε
ρόδες,1καναπές,2καρέκλεςγραφείου,7καρέκλεςαπλές,όλαμαζί
ήκαιμεμονωμένα).Τηλ.:6973777747.

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.

ΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΕταιρεία «TSIFLIDIS SECURITY» ζη-

τάει γιαΆμεσηΠρόσληψη άτομα (γυναίκες
ή άνδρες) μεΆδειαΕργασίαςΠροσωπικού
Ασφαλείας για μόνιμη απασχόληση.Απα-
ραίτηταπροσόνταείναι:όρεξηγιαδουλειά,
δίπλωμααυτοκινήτουκαισυνεργασίαμετην
εταιρεία για εξέλιξη . Βιογραφικά και συνέ-
ντευξησταγραφείατηςεταιρείας,Θεσσαλο-
νίκης45-Βέροια59131.Τηλ.:2331027102.



Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα ξεκινήσουν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισα-
γωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Η ημερομηνία αυτή αφορά στους υποψήφιους των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, οι οποίοι 
θα ολοκληρώσουν τις εξετάσεις στις 19 Ιουνίου με την Βιολογία.

Μια ημέρα νωρίτερα, θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των Ημερησίων και Εσπερινών 
Επαγγελματικών Λυκείων, με τα Νέα Ελληνικά και τη Ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν 21 
Ιουνίου.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν επίσης με την εξέταση 
στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας, στις 7 Ιουνίου. Στις 9 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) 
και στο διάστημα 12-21/6 θα εξεταστούν στα μαθήματα ειδικότητας.

Εξάλλου, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως και τις 30 Ιουνίου. 
Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις ξεκινούν στις 22 Ιουνίου, με τα Αγγλικά, ακολουθούν Γερμανικά και Ισπανικά 
(23/6), ελεύθερο (25/6) και γραμμικό σχέδιο (26/6), τα Γαλλικά (27/6), τα Ιταλικά (28/6) και τέλος, η Αρμονία 
(29/6) και ο Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (30/6).

Όσον αφορά στους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), θα πρέπει να προχωρήσουν στην υγειονομική εξέταση και 
πρακτική δοκιμασία από τις 19 μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2018.

Ό π ω ς 
κάθε χρόνο, 
ώρα έναρξης 
των εξετάσε-
ων για τους υ-
ποψηφίους η-
μερήσιων και 

εσπερινών Λυκείων ορίζεται 
η 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι μαθητές 
θα πρέπει να προσέρχο-
νται στις αίθουσες εξέτασης 
μέχρι τις 08.00 π.μ., ενώ η 
διάρκεια της εξέτασης κάθε 
μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η δι-
άρκεια των φετινών Πα-
νελλαδικών θα είναι κατά 
δύο ημέρες μικρότερη λόγω 
κατάργησης της εξέτασης 
στην Ιστορία και στα Μα-
θηματικά Γενικής Παιδείας 
των Γενικών Λυκείων.
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8 - 19 Ιουνίου φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις 
‘Ολο το πρόγραμμα
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