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Το gatzoli εύχεται στον κάτοχο του αυτοκινήτου  ... 
Καλό Πάσχα
Καλή Ανάσταση
Καλά ... Παρκαρίσματα!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Έχετε υπόψιν σας σε ποιόν ανήκει; Για να σας βοηθήσουμε, σας ενημερώνουμε
ότι ανήκει σε πολιτικό πρόσωπο, υποψήφιο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, που
είναι επιρρεπής στο παράνομο παρκάρισμα και πάντα μας δίνει το καλύτερο
παράδειγμα!! Όμως είναι λιγάκι άτυχος και πέφτει πάντα πάνω μας!!!!!!!!!!
Ακόμα να βρείτε το Κουίζ; 
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Το ενσταντανέ τουΤο ενσταντανέ του
δημάρχου με την Κατερίναδημάρχου με την Κατερίνα
... !!!... !!!
Φαίνεται  πως  ορισμένα  μέσαΦαίνεται  πως  ορισμένα  μέσα
ενημέρωσης έχουν αδυναμίεςενημέρωσης έχουν αδυναμίες
στο  δήμαρχοστο  δήμαρχο
Αλεξανδρούπολης Β. ΛαμπάκηΑλεξανδρούπολης Β. Λαμπάκη
(υπάρχει   «χημεία»  )   και  με(υπάρχει   «χημεία»  )   και  με
την πρώτη ευ...την πρώτη ευ...

Η πεντάμορφη και ο ...Η πεντάμορφη και ο ...
Πέτροβιτς!Πέτροβιτς!
Είναι αλήθεια ότι το γυναικείοΕίναι αλήθεια ότι το γυναικείο
φίλο,  αγαπάει  ιδιαίτερα  τοφίλο,  αγαπάει  ιδιαίτερα  το
δημοσιογράφο  και  υποψήφιοδημοσιογράφο  και  υποψήφιο
αντιπεριφερειάρχη  Έβρουαντιπεριφερειάρχη  Έβρου
Δημήτρη  Πέτροβιτς.  ΤονΔημήτρη  Πέτροβιτς.  Τον
έχο...έχο...

Έγγραφο ντοκουμέντο γιαΈγγραφο ντοκουμέντο για
το Δήμαρχοτο Δήμαρχο
Αλεξανδρούπολης Β.Αλεξανδρούπολης Β.
Λαμπάκη και την αργία τωνΛαμπάκη και την αργία των
33!!33!!
Μια  ωραία  φωτογραφία  σαςΜια  ωραία  φωτογραφία  σας
έχουμε  σήμερα.  Δεν  είναιέχουμε  σήμερα.  Δεν  είναι
απλώς  η  φωτογραφία  ενόςαπλώς  η  φωτογραφία  ενός
δικαστικού  εγγράφου,  άλλαδικαστικού  εγγράφου,  άλλα
ταυτόχρονα  και  μεγάληςταυτόχρονα  και  μεγάλης
ευκρίνειας...ευκρίνειας...

Περασμένα μεγαλεία καιΠερασμένα μεγαλεία και
διηγώντας τα να κλαις..διηγώντας τα να κλαις..
Περιφερειακές  εκλογές  ΑΜΘΠεριφερειακές  εκλογές  ΑΜΘ
2010. Εγκαίνια του εκλογικού2010. Εγκαίνια του εκλογικού
κέντρου  της  "  περιφερειακήςκέντρου  της  "  περιφερειακής
αναγέννησης " στον Έβρο μεαναγέννησης " στον Έβρο με
επικεφαλής τον ...επικεφαλής τον ...

Παρουσίαση 20 νέωνΠαρουσίαση 20 νέων
υποψηφίων της παράταξηςυποψηφίων της παράταξης
"Πόλη & Πολίτες""Πόλη & Πολίτες"
Συνέντευξη  τύπουΣυνέντευξη  τύπου
παραχώρησε  τη  Μ.  Τετάρτηπαραχώρησε  τη  Μ.  Τετάρτη
16  Απριλίου  2014  ο16  Απριλίου  2014  ο
επικεφαλής  της  δημοτικήςεπικεφαλής  της  δημοτικής
παράταξης  « Πόλη  & Πολίτεςπαράταξης  « Πόλη  & Πολίτες
» και Δήμαρχος Α...» και Δήμαρχος Α...

"ΔΗΜΟΣ και ΔΗΜΟΤΕΣ":"ΔΗΜΟΣ και ΔΗΜΟΤΕΣ":
Παρουσιάσθηκαν δέκα νέαΠαρουσιάσθηκαν δέκα νέα
ονόματαονόματα
Δέκα  νέα  ονόματαΔέκα  νέα  ονόματα
παρουσίασε  τη  Δευτέρα  14παρουσίασε  τη  Δευτέρα  14
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Αντιδράσεις:

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα

2 σχόλια :

Klik KliΣάββατο, Απριλίου 19, 2014 3:17:00 µ.µ.

Lambakis

ΑπάντησηΔιαγραφή

1.

Nikolas GalanisΣάββατο, Απριλίου 19, 2014 9:45:00 µ.µ.

Παρεξήγηση και πάλι. Πρόκειται για ένα από τα νέα
υπερσύγχρονα οχήµατα ελέγχου οδοστρώµατος που έχει
προµηθευτεί ο Δήµος. Η συγκεκριµένη φιγούρα στάθµευσης
προβλέπεται στις οδηγίες του κατασκευαστή ως η πλέον
κατάλληλη για τη διαπίστωση προβληµάτων στα πεζοδρόµια, τα
οποία προφανώς ο χειριστής του οχήµατος επιβλέπει σπιθαµή
προς σπιθαµή.

Η προµήθεια των οχηµάτων έχει γίνει χωρίς συµπληρωµατική
σύµβαση.

ΑπάντησηΔιαγραφή

2.

Φόρτωση περισσότερων...

Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα

επισκέψειςεπισκέψεις

επισκέψειςεπισκέψεις

επισκέψειςεπισκέψεις

επισκέψειςεπισκέψεις

επισκέψειςεπισκέψεις

επισκέψειςεπισκέψεις

Απριλίου,  στα  γραφεία  τουΑπριλίου,  στα  γραφεία  του
συνδυασμού  "Δήμος  καισυνδυασμού  "Δήμος  και
Δημότες",  ο  επικεφαλής  τηςΔημότες",  ο  επικεφαλής  της
παράταξης...παράταξης...

Δέχομαι πρωτοφανείςΔέχομαι πρωτοφανείς
ψυχολογικές πιέσεις απόψυχολογικές πιέσεις από
τον Άρη Γιαννακίδη…τον Άρη Γιαννακίδη…
Έπειτα  από  τόσα  χρόνιαΈπειτα  από  τόσα  χρόνια
αρθρογραφίας  για  τα  κρυφάαρθρογραφίας  για  τα  κρυφά
και  τα  παρασκηνιακά  τηςκαι  τα  παρασκηνιακά  της
παράταξης  Γιαννακίδη  καιπαράταξης  Γιαννακίδη  και
έπειτα  από  τόσα… χάπια  πουέπειτα  από  τόσα… χάπια  που
τον έκανα ν...τον έκανα ν...

12 ακόμη υποψήφιους12 ακόμη υποψήφιους
παρουσίασε η Δημοτικήπαρουσίασε η Δημοτική
παράταξη «ΑΝΑ.Σ.Α. γιαπαράταξη «ΑΝΑ.Σ.Α. για
την Αλεξανδρούπολη»την Αλεξανδρούπολη»
Οι  12  Υποψήφιοι  ΔημοτικοίΟι  12  Υποψήφιοι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι είναι οι εξής: Σύμβουλοι είναι οι εξής: 

Στην Εθνική ποδοσφαίρουΣτην Εθνική ποδοσφαίρου
Κ-15 ο Εβρίτης ΣκαρλάτοςΚ-15 ο Εβρίτης Σκαρλάτος
ΧρήστοςΧρήστος
Ανακοινώθηκαν  από  τουςΑνακοινώθηκαν  από  τους
Ομοσπονδιακούς  προπονητέςΟμοσπονδιακούς  προπονητές
οι  παίκτες  που  θαοι  παίκτες  που  θα
συμμετάσχουν  στο  τουρνουάσυμμετάσχουν  στο  τουρνουά
ποδοσφαιριστών  Εθνικήςποδοσφαιριστών  Εθνικής
Κ-15, το οποίο θα ...Κ-15, το οποίο θα ...

Η καλύτερη ατάκαΗ καλύτερη ατάκα
ακούστηκε σήμερα στονακούστηκε σήμερα στον
status radiostatus radio
H  καλύτερη  ατάκα  πουH  καλύτερη  ατάκα  που
ακούστηκε  σήμερα  Μεγάληακούστηκε  σήμερα  Μεγάλη
Τετάρτη,  ανήκει  στοΤετάρτη,  ανήκει  στο
δημοσιογράφο  Σταύροδημοσιογράφο  Σταύρο
Αποστολίδη.  Στη  συνομιλίαΑποστολίδη.  Στη  συνομιλία
που είχε ο δημοσιογράφος...που είχε ο δημοσιογράφος...

Οι πιο δηµοφιλείςΟι πιο δηµοφιλείς
συνταγέςσυνταγές

1 1 ρόστορόστο
βοδινό (Συνταγέςβοδινό (Συνταγές
Μαγειρικής ΚαιΜαγειρικής Και
Ζαχαροπλαστικής)Ζαχαροπλαστικής)
http://syntages-mageirikhs-http://syntages-mageirikhs-

zaxaroplastikhs.blogspot.grzaxaroplastikhs.blogspot.gr

2 2 κρέπες µεκρέπες µε
nutella (Συνταγέςnutella (Συνταγές
Μαγειρικής ΚαιΜαγειρικής Και
Ζαχαροπλαστικής)Ζαχαροπλαστικής)
http://syntages-mageirikhs-http://syntages-mageirikhs-

zaxaroplastikhs.blogspot.grzaxaroplastikhs.blogspot.gr

3 3 ριζότο µεριζότο µε
µανιτάρια (Οι συνταγέςµανιτάρια (Οι συνταγές
της Άννας)της Άννας)
http://www.sintagesannas.gr/http://www.sintagesannas.gr/

44
µπακαλιάρος σκορδαλιάµπακαλιάρος σκορδαλιά
(fedras bijoux and more)(fedras bijoux and more)
http://fedrasbijouxandmore.blohttp://fedrasbijouxandmore.blo

gspot.grgspot.gr

5 5 γαρίδες µεγαρίδες µε
πικάντικη σάλτσαπικάντικη σάλτσα
(Συνταγές Μαγειρικής Και(Συνταγές Μαγειρικής Και
Ζαχαροπλαστικής)Ζαχαροπλαστικής)
http://syntages-mageirikhs-http://syntages-mageirikhs-

zaxaroplastikhs.blogspot.grzaxaroplastikhs.blogspot.gr

6 6 δροσερήδροσερή
σαλάτα (Οι συνταγές τηςσαλάτα (Οι συνταγές της
Άννας)Άννας)

Αλεξανδρούπολη  17°  4 BF

Κομοτηνή  14°  2 BF

Ξάνθη  13°  1 BF

Καβάλα  14°  1 BF

Δράμα  12°  1 BF
WIDGET

ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΡΟΛΟ Η ΨΗΦΟΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΡΟΛΟ Η ΨΗΦΟΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ;ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ;

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ

ΝΑΙΝΑΙ

ΙΣΩΣ ΝΑΙΙΣΩΣ ΝΑΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ

ΟΧΙΟΧΙ

ΙΣΩΣ ΟΧΙΙΣΩΣ ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩΔΕΝ ΞΕΡΩ

Vote     View

pollcode.com pollcode.com 
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