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Συνεδριάζει σήμερα, στις 11 το πρωί στην Κοζάνη, η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».
3. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».
4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».
5. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του «προσωρινού αναδόχου», του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας».
6. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017».
7. Έγκριση του αρ. 26/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας.
8. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β΄ φάση».
9. Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στην συνδιοργάνωσης του 15ου Τουρνουά Σκακιού «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματο
στις 17 Δεκεμβρίου 2017 (προκριματικοί – 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός), στη Φλώρινα.
11. Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων αναμνηστικών (κύπελλα – μετάλλια) και Μικροφωνικής – Ηχητικής – Φωτιστικής κάλυψης, στα πλαίσια της χειμερινής εκδ
«Διοργάνωση kids Athletics (στίβος) επίδειξης τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας», του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ»,
πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας, στις 20-12-2017.
12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού τ
Καστοριάς.
13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικών) πολυμηχανήματος, του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομ
Π.Ε. Καστοριάς.
14. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια μεταλλίων – κυπέλων και έκδοση αφισών – φυλλαδίων, στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Ε
«ΕΛΠΙΔΑ».
15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αδρανών υλικών 3Α, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017.
16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 83227/5306/15-5-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθα
φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ Κοζάνης.
17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

http://neaﬂorina.gr/2017/12/synedriazi-ikonomiki-epitropi-tis-periferias-55/

2/13

9/12/2017

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο νέων ελαστικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4401 υπηρεσιακό επιβατικό αυτοκίνητο και αλλαγή θερινών – χειμερινών στ
κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 6827, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 υπηρεσιακά επιβατικά αυτοκίνητα της Π.Ε. Καστοριάς.
19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (σετ συμπλέκτη) για την επισκευή του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.
20. Έγκριση ή με της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα – μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού – Λαογρ
Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με τ
Καστοριάς.
23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεαι παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών και ενόψει επίσκεψ
Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.
24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΡΟΣ» Νταηλάκι Καστο
την Π.Ε. Καστοριάς.
25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Ν
Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής, ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜ
πλαίσιο των εορτών.
27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την «Πρώτη του Έτους» στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον καθαρισμό των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4404, ΚΗ
ΚΗΥ 6770 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς.
29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, για την επισκευή συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου
Καστοριάς & των εργασιών επισκευή των παρελκόμενων των μηχανημάτων έργου.
30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβητοστασίων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, τμ
Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς.
31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».
32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
36. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών.
37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας USB Κλείδα Προγράμματος BEISSBARTH (Αποκατάστασης βλάβης ΚΤΕΟ Γρεβενών).
38. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 24 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
39. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το έργο: «Τοποθέτηση Χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφ
Ενότητας Κοζάνης».
40. Έγκριση δημοπράτησης κει έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».
41. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο, για το έργο: «Αποκατάσταση ε
βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2017».
42. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γα
Εράτυρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου».
43. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδ
Σισανίου».
44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
45. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Αυλές – Κρανίδια».
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46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών Ι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, του αποχιονιστικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 54
47. Έγκριση της ορθής επανάληψης της 2172/3-10-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς το όνομα του αναδόχου του δρομολογίου Νο 31.
48. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018
49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.
50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης τια την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου των ακροφυσιών και της τουρμπίνας, καθώς και των ερ
επισκευής αυτών, του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.
51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον έλεγχο νομιμότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς.
52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (fuser unit & drum unit) φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τ
Καστοριάς.
53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (drum unit) fax της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118400.
55. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
56. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Καστοριάς.
57. Έγκριση δαπάνης.
58. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης βεβαίωσης γνησιότητας πτυχίων και της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης.
59. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών, της Π.Ε. Γρεβενών.
60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών.
61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φλουριού στο πλαίσιο εορτασμού για την πρώτη του έτους στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
62. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού – Συ
γυναικών Μεσοποταμίας με την Π.Ε. Καστοριάς.
63. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριά
Π.Ε. Καστοριάς.
64. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για υλικά γκαραζόπορτας στο Διοικητήριο στην Πτολεμαΐδα.
66. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, για την Π.Ε. Κοζάνης.
67. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης».
68. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκρισης της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Αντα
Εμπειριών – Διαχείρισης και επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».
69. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπε
Διαχείρισης και Επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».
70. Έγκριση δαπάνης και έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά κλινών στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.
71. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
72. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρ
σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.
73. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια παιχνιδιών για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, για τα παιδιά των εργαζομένων στην Π.Ε. Κοζάνης ενόψει Χριστουγέννων 2
Πρωτοχρονιάς 2018.
74. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
75. Έγκριση απευθείας ποσού 2.122,94 €, για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
76. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24η/2017.
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Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων της Φλώρινας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (http://nea orina.gr/2016/08/ola-ta-onomata-ton-epitychonton-tisorinas-stin-tritovathmia-ekpedefsi/)
 Αύγουστος 24, 2016 11:46
 1 (http://nea orina.gr/2016/08/ola-ta-onomata-ton-epitychonton-tis- orinas-stin-tritovathmiaekpedefsi/#comments)

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Δείτε παρακάτω,
πατώντας ...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (HTTP://NEAFLORINA.GR/2016/08/OLA-TA-ONOMATA-TON-EPITYCHONTON-TISFLORINAS-STIN-TRITOVATHMIA-EKPEDEFSI/)

Η Φλώρινα στο "The Voice" με την Billie Isak! (video, pics)
(http://nea orina.gr/2016/12/ orina-sto-voice-tin-billie-isakvideo-pics/)
 Δεκέμβριος 8, 2016 00:32
 4 (http://nea orina.gr/2016/12/ orina-sto-voice-tin-billie-isak-videopics/#comments)

Εγκαινιάστηκε ο Ζωολογικός Κήπος Φλώρινας (video, pics)
(http://nea orina.gr/2016/08/egkeniastike-o-zoologikos-kiposorinas-video-pics/)
 Αύγουστος 19, 2016 10:02
 1 (http://nea orina.gr/2016/08/egkeniastike-o-zoologikos-kipos- orinas-videopics/#comments)
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Τα ονόματα των επιτυχόντων της Φλώρινας στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
(http://nea orina.gr/2017/08/ta-onomata-ton-epitychonton-tisorinas-stin-tritovathmia-ekpedefsi-gia-akadimaiko-etos-20172018/)
 Αύγουστος 24, 2017 10:34
 0 (http://nea orina.gr/2017/08/ta-onomata-ton-epitychonton-tis- orinas-stintritovathmia-ekpedefsi-gia-akadimaiko-etos-2017-2018/#respond)

Δικαστική δικαίωση για Φλωρινιώτισσα που καθηλώθηκε σε
καροτσάκι μετά από επισκληρίδιο αναισθησία
(http://nea orina.gr/2016/12/dikastiki-dikeosi-gia- oriniotissapou-kathilothike-se-karotsaki-meta-apo-episkliridio-anesthisia/)
 Δεκέμβριος 30, 2016 01:12
 3 (http://nea orina.gr/2016/12/dikastiki-dikeosi-gia- oriniotissa-poukathilothike-se-karotsaki-meta-apo-episkliridio-anesthisia/#comments)

Νέο παιδιατρείο στη Φλώρινα (http://nea orina.gr/2017/01/neopediatrio-sti- orina/)
 Ιανουάριος 14, 2017 02:17
 0 (http://nea orina.gr/2017/01/neo-pediatrio-sti- orina/#respond)

Η εκπομπή Happy Traveller στη Φλώρινα (video)
(http://nea orina.gr/2016/12/ekpobi-happy-traveller-sti- orinavideo/)
 Δεκέμβριος 11, 2016 09:50
 1 (http://nea orina.gr/2016/12/ekpobi-happy-traveller-sti- orinavideo/#comments)

"Ζωντανά": το νέο και πρωτότυπο ιχθυοπωλείο της Φλώρινας!
(http://nea orina.gr/2016/11/zontana-neo-ke-prototypoichthyopolio-tis- orinas/)
 Νοέμβριος 18, 2016 09:42
 1 (http://nea orina.gr/2016/11/zontana-neo-ke-prototypo-ichthyopolio-tisorinas/#comments)

Νεκρός 49χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
(http://nea orina.gr/2016/10/nekros-49chronos-poukataplakothike-apo-trakter/)
 Οκτώβριος 31, 2016 09:00
 0 (http://nea orina.gr/2016/10/nekros-49chronos-pou-kataplakothike-apotrakter/#respond)

Η «Μάρω», η αρκούδα κατεβαίνει στα σπίτια στη Φλώρινα Ψυχραιμία συνιστά ο Αρκτούρος
(http://nea orina.gr/2017/04/maro-arkouda-kateveni-sta-spitiasti- orina-psychremia-synista-o-arktouros/)
 Απρίλιος 24, 2017 15:24
 6 (http://nea orina.gr/2017/04/maro-arkouda-kateveni-sta-spitia-sti- orinapsychremia-synista-o-arktouros/#comments)

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου προς τιμήν του Ηλία Κωστένη από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (video, pics)
(http://nea orina.gr/2016/08/ta-apokalyptiria-mnimiou-prostimin-tou-ilia-kosteni-apo-ton-proedro-tis-dimokratias-videopics/)
 Αύγουστος 28, 2016 08:56
 1 (http://nea orina.gr/2016/08/ta-apokalyptiria-mnimiou-pros-timin-tou-iliakosteni-apo-ton-proedro-tis-dimokratias-video-pics/#comments)

Αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε άνδρα στη Φλώρινα
(http://nea orina.gr/2017/08/arkouda-epitethike-ke-travmatiseandra-sti- orina/)
 Αύγουστος 20, 2017 14:29
 3 (http://nea orina.gr/2017/08/arkouda-epitethike-ke-travmatise-andra-stiorina/#comments)

Ανοίγει και πάλι ο Ζωολογικός Κήπος της Φλώρινας
(http://nea orina.gr/2016/08/anigi-ke-pali-o-zoologikos-kipos-tisorinas/)
 Αύγουστος 12, 2016 09:45
 1 (http://nea orina.gr/2016/08/anigi-ke-pali-o-zoologikos-kipos-tisorinas/#comments)
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Η Φλώρινα κάνει το δικό της ξεκίνημα με ΑΤΜ φρέσκου
γάλακτος (http://nea orina.gr/2016/08/ orina-kani-diko-tisxekinima-atm-freskou-galaktos/)
 Αύγουστος 16, 2016 14:22
 1 (http://nea orina.gr/2016/08/ orina-kani-diko-tis-xekinima-atm-freskougalaktos/#comments)

Η... θεά Αφροδίτη στις όχθες του Σακουλέβα (pics)
(http://nea orina.gr/2017/01/i-thea-afroditi-stis-ochthes-tousakouleva-pics/)
 Ιανουάριος 19, 2017 22:05
 5 (http://nea orina.gr/2017/01/i-thea-afroditi-stis-ochthes-tou-sakoulevapics/#comments)
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(http://www. orinas-dinaki.gr/)
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