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Πιο ενδιαφέρον το νέο 
δημοτικό συμβούλιο… αλλά 

ας έχει και ουσία!
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η θητεία του νέου δημο-

τικού συμβουλίου που μόλις ξεκίνησε δείχνει ότι θα 
είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Η συνεργασία των δύο 
παρατάξεων, η αντιδημαρχοποίηση δύο συμβούλων 
από την μείζονα αντιπολίτευση που λόγω συνεργασίας 
θα έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των συμβούλων 
της Γεωργίας Μπατσαρά, τα «δόντια» που έδειξαν με 
το καλημέρα οι Παυλίδης και Μαρκούλης, η παραίτηση 
του επικεφαλής Παπαγιάννη και η διαδοχή στην ομάδα 
του, συνθέτουν εξ αρχής ένα τοπίο που αν μη τι άλλο 
προδιαγράφει τουλάχιστον ότι θα υπάρχει ζωντανό εν-
διαφέρον. Αν σε αυτά προσθέσουμε τους υπόλοιπους 
ορισμούς προέδρων στα νομικά πρόσωπα, τις εναλ-
λαγές που θα έρθουν μελλοντικά στις θέσεις διοίκησης, 
αλλά και τις γκρίνιες και παράπονα που πιθανόν να 
υπάρξουν τότε το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο. Με 
όλα τα παραπάνω και την διαφαινόμενη πιο έντονη 
αντιπολίτευση σε αυτήν την σύνθεση του δημοτικού 
συμβουλίου σε σχέση με την προηγούμενη θητεία, θα 
πρέπει να περιμένουμε παραγωγή έργου και σύνθεση 
προτάσεων και εξεύρεση λύσεων και όχι μόνο ανούσιες 
και φωνακλάδικες συζητήσεις προ ημερησίας που δεν 
έχουν να προσφέρουν τίποτα. Εδώ θα είμαστε για να 
δούμε…
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Η παράταξη του Αντώνη 
Μαρκούλη σύσσωμη λίγο πριν 
την κυριακάτικη συνεδρίαση

Ο φωτογραφικός φακός του ΛΑΟΥ «συνέλαβε» τον επι-
κεφαλής του συνδυασμού «ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»
Αντώνη Μαρκούλη με τους συμβούλους του Κωνσταντίνο
Τροχόπουλο, Στουγιάννο Σωτήρη και ΚυριάκοΘεοδω-
ρίδη να πίνουν καφεδάκι λίγο πριν την κυριακάτικη πρώτη 
συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου. Σχεδόν πλήρης 
η ομάδα(έλειπε την στιγμή της φωτογραφίας η Πετρούλα 
Μουχτάρη), με χαλαρή διάθεση «στρατοπέδευσαν» από νω-
ρίς σε καφέ δίπλα από το δημαρχείο και προετοιμάστηκαν 
για την πρώτη επίσημη παρουσία της παράταξής τους στα 
αντιπολιτευτικά έδρανα, που απ’ ότι έδειξαν τα πράγματα θα 
είναι ιδιαιτέρως δυναμική.

Συνεχίζει να έχει «χρεωμένη» την γέφυρα Κούσιου
ο Άρης Λαζαρίδης 

Όπως δήλωσε στην χθεσινή ραδιοφωνική 
συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 99.6,  ο δήμαρχος 
Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης ο νέος πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Άρης Λαζαρίδης θα συ-
νεχίσει να έχει «χρεωμένη» την Γέφυρα Κού-
σιου μέχρι την ολοκλήρωσή της. Διευκρίνισε 
ότι είναι και ηθικό το ζήτημα, αφού μετά από 
τόσα χρόνια και έχοντας δεχθεί ο κ. Λαζαρίδης 
πολλά αρνητικά σχόλια και κριτική, δεν θα 
ήταν σωστό στην ολοκλήρωση του έργου να 
μην ήταν αυτός που θα γευόταν την ηθική ικα-
νοποίηση της ολοκλήρωσής της.  Όπως όλα 
δείχνουν, η γέφυρα που τόσο ταλαιπώρησε το 
Δήμο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την πρό-
βλεψη του κατασκευαστή στο τέλος του 2019. 
Κουβαλούσε το νερό τόσα χρόνια, να μην πιει 
τώρα που έφτασε η ώρα;

Σήμερα ανακοινώνονται οι αντιπεριφερειάρχες
από τον Απόστολο Τζιτζικώστα

Το νέο μοντέλο διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους 13 νέους Αντιπεριφερειάρχες θα παρου-
σιάσει σήμερα Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β. Όλγας 
198, πρώτος όροφος), στις 12 το μεσημέρι.

Μετά την παρουσίαση της νέας διοίκησης της Περιφέρειας, θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πάντως μετά την σαρωτική νίκη και τον αριθμό ψήφων ρεκόρ που συγκέντρωσε ο Κώστας Καλαιτζίδης θεωρείται 
αναμενώμενη η ανανέωση της θητείας του ως αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, απομένει φυσικά να δούμε και την ανα-
κοίνωση του Απ. Τζιτζικώστα.  

Στα«βαθιά»τηςαντιδημαρχίας
Τεχνικών&Πολεοδομίας
οΑλέξηςΤσαχουρίδης

Αν και ακουγόταν ότι ο πρώην πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας  Αλέ-
ξης Τσαχουρίδης είχε «κλειδώσει» στην θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλί-
ου, έγινε η έκπληξη όπως ανέφερε και ραδιοφωνικά ο δήμαρχος Βέροιας και του ανα-
τέθηκε η αντιδημαρχία Τεχνικών&Πολεοδομίας. Στην ουσία πρόκειται για μια υπεραντι-
δημαρχία, αφού συγχωνεύθηκε η πρώην αντιδημαρχία Τεχνικών με την Πολεοδομία και 
πλέον πρόκειται για ένα «χαρτοφυλάκιο» με πολύ μεγάλο πεδίο ευθύνης. Η έκπληξη 
έγκειται στο ότι ανατίθεται σε έναν μη μηχανικό, αλλά ο Αλέξης Τσαχουρίδης έχει δείξει 
στην πορεία του όλα αυτά τα χρόνια ότι του αρέσουν τα δύσκολα και είναι αποφασισμέ-
νος να δουλέψει σκληρά και να πετύχει. Ένας δικηγόρος σε ένα πόστο μηχανικών θα 
έχει ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη. Πάντως για την ιστορία ήταν επίσης ο Μενέλαος 
Ποτουρίδης επί θητείας Γιάννη Χασιώτη(1998-2002), που ορίστηκε αντιδήμαρχος Τε-
χνικών και δεν ήταν του κλάδου. 

ΠρεμιέραχθεςταΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ
μεκαλεσμένοτονΔήμαρχοΚώσταΒοργιαζίδη

Ξεκίνημα για τη νέα ραδιο-
φωνική σεζόν έκανε χθες η εκ-
πομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στην 
καθιερωμένη ώρα 13.00-14.00, 
με τους Ζήση Μ. Πατσίκα και 
Νίκο Βουδούρη στον ΑΚΟΥ 
99.6. Καλεσμένος ζωντανά στο 
στούντιο ο επανεκλεγείς δή-
μαρχος Βέροιας Κώστας Βορ-
γιαζίδης, στην πρώτη συνέ-
ντευξή του στη νέα του θητεία. 
Αναφέρθηκε στην συνεργασία 
του με τον συνδυασμό της Γε-
ωργίας Μπατσαρά, απάντησε 
στις «βολές» που δέχθηκε στην 
κυριακάτικη συνεδρίαση από 
τους Παυλίδη και Μαρκούλη, 
αλλά και τις προτάσεις που 
τους είχε κάνει. Μίλησε επίσης 
για τα πρόσωπα των αντιδη-

μάρχων, την «καυτή πατάτα» των αδέσποτων και τι θα γίνει με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη που μπορείτε να ακούσετε στο www.laosnews.gr και να δείτε το  βίντεο στην σελίδα του ΑΚΟΥ 99.6 στο 
facebook.
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Συνάντηση Δημάρχου Βέροιας με τη νέα 
Διοικήτρια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδας   

Τη νέα Διοικήτρια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδος, Σοφία Γαϊτανίδου, υποδέχτηκε στο γραφείο του ο Δή-
μαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών επισκέψεων της νέας Διοικήτριας της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
στους αυτοδιοικητικούς φορείς της περιοχής ύστερα από την ανάληψη των καθηκόντων της. 

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ο κ. Βοργιαζίδης συνεχάρη τη νέα Διοικήτρια με την ευκαιρία της ανάληψης 
των νέων της καθηκόντων και της ευχήθηκε ευδόκιμη υπηρεσία ενώ και οι δυο εξέφρασαν τη βούληση να συνεχιστεί η καλή συνεργασία ανάμεσα 
στο Δήμο Βέροιας και της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδος σε ζητήματα και δράσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Στην κυριακάτικη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου

Εκλέχθηκε ο Άρης Λαζαρίδης νέος πρόεδρος και τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ανακοίνωσε ο Δήμαρχος τους 7 αντιδημάρχους

Την Κυριακή το πρωί στις 11, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία-
ση του νέου δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να εκλεγεί προεδρείο, 
καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. Η διαδικασία ξεκίνησε αφού πήραν τις θέσεις τους 
στα έδρανα οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι, με τον Ηλία Τσιφλίδη να κάνει 
χρέη προέδρου, αφού ήταν ο σύμβουλος με τις περισσότερες ψήφους. 
Όσον αφορά τις θέσεις του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του 
συμβουλίου, η διαδικασία κύλησε γρήγορα, αφού δεν υπήρχαν άλλες 
προτάσεις και η εκλογή έγινε φανερά χωρίς κάλπη. Το νέο προεδρείο 
πήρε την θέση του, έκανε μια σύντομη τοποθέτηση ο νέος πρόεδρος 
Άρης Λαζαρίδης, ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης και οι επικεφαλής των 
συνδυασμών. Στην συνέχεια  ακολουθήθηκε η διαδικασία με ψηφοδέλ-
τια και μυστική ψηφοφορία σε κάλπη για την ανάδειξη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Άρης Λαζαρίδης νέος πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας

Ο Άρης Λαζαρίδης μετά από πρόταση του Κώστα Βοργιαζίδη εκλέ-
χθηκε στη θέση του προέδρου (ψηφίστηκε από τις παρατάξεις της πλει-
οψηφίας, της κ. Μπατσαρά και του κ. Παυλίδη, οι παρατάξεις Μαρκούλη 
και ΛΑΣ ψήφισαν λευκό, ψήφοι 32-7)), ο Δημήτρης Πυρινός μετά από 
πρόταση της Γεωργίας Μπατσαρά εκλέχθηκε στη θέση του αντιπροέ-
δρου (με ψήφους επίσης 32-7) και ο Μιχάλης Σουμελίδης μετά από 
πρόταση του Παύλου Παυλίδη στη θέση του γραμματέα (32-7), ψηφί-
στηκαν ως το νέο προεδρείο του νέου δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, 
στη συνεδρίαση των δημαιρεσιών της Κυριακής. 

«Ευχαριστώ τον δήμαρχο για τη μεγάλη τιμή, να με προτείνει ως 
πρόεδρο στο δημοτικό συμβούλιο ενός δήμου με τεράστιο πολιτιστικό 
απόθεμα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που με ψήφισαν. Συνερ-
γάστηκα με τέσσερις προέδρους (Μαυροκεφαλίδης, Τσαπαρόπουλος, 
Χατζηαθανασίου, Μωυσιάδης), όλοι ανέβασαν τον πήχη ψηλά. Ελπίζω 
να προσθέσω κι εγώ λίγους πόντους με την βοήθεια όλων σας. Προά-
γοντας τον γόνιμο διάλογο και όχι με στείρα αντιπαράθεση στο δημοτικό 
συμβούλιο, ως το ύψιστο μέσο παραγωγής ιδεών. Θα προσπαθήσω να 
είμαι δίκαιος και να υπερασπίσω τα δικαιώματα όλων σας» δήλωσε αμέ-
σως μετά την εκλογή του ο Άρης Λαζαρίδης. 

5+2 οι νέοι αντιδήμαρχοι
 που ανακοινώθηκαν από τον δήμαρχο

Τους επτά αντιδημάρχους με τους οποίους θα πορευτεί το πρώτο 
χρόνο της θητείας του ανακοίνωσε ο δήμαρχος άτυπα στη συνεδρίαση 
των δημαιρεσιών του δήμου Βέροιας, αφού η επίσημη ανακοίνωσή 
τους έγινε χθες. Είναι: ο Ηλίας Τσιφλίδης (Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Ποιότητας Ζωής), ο Βασίλης Παπαδόπουλος (Καθαριότητας, Περι-
βάλλοντος κ.λ.π.), ο Στέλιος Ασλάνογλου (Οικονομικών), ο Βασίλης 
Λυκοστράτης (Τουρισμού), ο Αλέξανδρος Τσαχουρίδης (Τεχνικών 
Έργων&Πολεοδομίας),  η Συρμούλα Τζήμα-Τόπη (Παιδείας) και o Στά-
θης Κελεσίδης (Κοινωνικής Πολιτικής). Να σημειώσουμε ότι οι πρώτοι 
πέντε αντιδήμαρχοι είναι από την παράταξη του δημάρχου Κώστα Βορ-
γιαζίδη, ενώ η Συρμούλα Τζήμα-Τόπη και ο Στάθης Κελεσίδης είναι από 
την παράταξη της Γεωργίας Μπατσαρά.

Τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων
«Έχουμε την κουλτούρα των συνεργασιών, καλούμαστε να το απο-

δείξουμε, με μια καταρχήν συνεργασία με την παράταξη της κ. Μπατσα-
ρά. Κάτι πρωτόγνωρο για όλους, δεν έχει ξαναγίνει. Με καλή διάθεση 
ξεκινάμε, αφού όλοι θέλουμε το ίδιο. Θα δούμε πώς θα περπατήσει το 

εγχείρημα. Θέλω να πιστεύω ότι θα περπατήσει…» 
τόνισε ο δήμαρχος, επαναλαμβάνοντας ότι η διοίκησή 
του θα είναι ανοικτή σε συνεργασίες για την ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση.

«Με πολλές προσκλήσεις, ίσως και δυσκολίες θα 
είναι η πορεία μας. Συνεργασία σημαίνει και άσκηση διοίκησης, γι’ αυτό 
και δεχόμαστε τις δύο θέσεις αντιδημάρχου και δύο νομικών προσώ-
πων…» τόνισε μεταξύ άλλων η Γεωργία Μπατσαρά.

«Συνεργασίες γίνονται όταν υπάρχει κοινός γνώμονας και όχι παζάρι 
θέσεων. Θα στηρίξουμε ό,τι το θετικό έλθει εδώ μέσα, βάζοντας στόχους 
και χωρίς να θέλουμε να ξεγελάσουμε τον κόσμο…» σημείωσε ο Παύ-
λος Παυλίδης.

«Δύο οι πολιτικές. Όσων έχουν ασκήσει διοίκηση και όσων όχι. Αυτό 
δείχνει η εκλογή του προεδρείου. Καμία προγραμματική σύγκλιση, αλλά 
μόνο αριθμητική. Καλούμαστε να επικυρώσουμε μια συναλλαγή…» υ-
πογράμμισε ο Αντώνης Μαρκούλης, κάνοντας λόγο για προεκλογική 
συμφωνία και ‘γυμνή βασίλισσα’.

«Θα στηρίζουμε ό,τι πιστεύουμε καλό για τον τόπο…» τόνισε ο Δη-
μήτρης Τσανακτσίδης, ενώ στο πνεύμα της ΛΑΣ κινήθηκε η τοποθέ-
τηση του Γιώργου Μελιόπουλου, που δήλωσε ότι η παράταξή του δεν 
θα προτείνει και δεν θα συμμετέχει στις εκλογές ανάδειξης μελών των 
δύο επιτροπών.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Βέροιας 

Με μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Βέροιας. 

Στην Οικονομική Επιτροπή θα συμμετέχουν 
ως βασικά μέλη οι:
Ορισθέντες από τον Δήμαρχο:
Στέλιος Ασλάνογλου (πρόεδρος Επιτροπής)
Βασίλης Παπαδόπουλος 
Αλέκος Τσαχουρίδης
Εκλεγέντες από το Δημοτικό Συμβούλιο
Στέργιος Διαμάντης
Θανάσης Δέλλας
Χρήστος Τσιούντας 
Γιώργος Γουλτίδης
Κώστας Τροχόπουλος
Δήμητρα Ράλλη
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συμμετέχουν 
ως βασικά μέλη οι:
Ορισθέντες από τον Δήμαρχο:
Ηλίας Τσιφλίδης (πρόεδρος Επιτροπής)
Βασίλης Λυκοστράτης
Στέλιος Ασλάνογλου
Εκλεγέντες από το Δημοτικό Συμβούλιο
Θεόφιλος Κορωνάς
Θανάσης Σιδηρόπουλος
Στάθης Κελεσίδης
Γιώργος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Θεοδωρίδης
Δημήτρης Τσανακτσίδης

Ζ.Μ.Π.
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ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ 2 (ΜΕΤΑΓΛ.)
THE SECRET LIFE OF PETS 2 (GR)
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.30
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ ΡΕΝΟ
Σενάριο: ΜΠΡΑΪΑΝ ΛΙΝΤΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΔΑΝΑΗ ΣΚΙΑΔΗ, ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΪΚΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
, ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΡΑ-
ΜΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    (Quentin 
Tarantino) – 

(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
Στο ΘΕΡΙΝΟ σινεμά «ΣΤΑΡ»
Προβολές:   καθημερινά στις 20.30           
 Σενάριο και  σκηνοθεσία: Quentin 

Tarantino
Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, 

Brad Pitt, Margot Robbie

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Προβολές:   Πέμπτη 29/8 – Δευτέρα 2/9 – 

Τρίτη 3/9 – Τετάρτη 4/9 στις 21.00          

Παρασκευή 30/8 – Σάββατο 31/8 – Κυριακή 
1/9 – στις 19.00 και στις 21.30

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΛΙΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜΟΡΓΚΑΝ & ΓΚΑΡΙ 

ΣΚΟΤ ΤΟΜΠΣΟΝ
Ηθοποιοί: ΕΛΕΝ ΜΙΡΕΝ, ΙΝΤΡΙΣ ΕΛ-

ΜΠΑ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΤΕΪΘΑΜ , ΝΤΟΥΕΪΝ ΤΖΟΝ-
ΣΟΝ, ΒΑΝΕΣΑ ΚΙΡΜΠΙ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για ό-
λο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/8/19 - 4/9/19

Επετειακό αντάμωμα Μικρασιατών
40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 
   Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ημαθίας 

γιορτάζοντας την επέτειο των 40 χρό-
νων από την ίδρυσή του, διοργανώνει σε 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Άμμου, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 
και ώρα 9:00μμ,  επετειακή βραδιά αντα-
μώματος Μικρασιατών .

  Ο χώρος τέλεσης του πανηγυριού 
είναι όπως κάθε χρόνο το γήπεδο ποδο-
σφαίρου του Άμμου. Μια βραδιά που με 
την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού 
σχήματος «ΜΕΛΟΡΥΘΜΟΙ» εγγυάται να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και του πιο 
απαιτητικού γλεντιστή.

  Συμμετέχουν σ’ αυτήν τη γιορτή τα 
χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών 
συλλόγων Ξηρολιβάδου, Αγίας Μαρίνας, 
Σμυρναίων Κορδελιού Θεσσαλονίκης «Η 
Αγ. Φωτεινή».

   Οργανώστε λοιπόν τις παρέες σας 
κι ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 40 χρό-
νια του συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας, 
πάντα με τη συνοδεία των απαραίτητων 
εδεσμάτων και ποτών.

                                                                            Σας περιμένουμε.
                                                                         Το ΔΣ του συλλόγου

Θα λειτουργήσει και φέτος 
το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερομένους ότι το κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας το 
οποίο λειτουργεί Υπό την Αιγίδα της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βέροιας 
ανταποκρινόμενο στην αγωνία των γονέων της πόλης οι οποίοι δυσκολεύονται και φέτος να 
αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηριακής δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει για ένατη συ-
νεχή χρονιά και απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Κ Γ’ Λυκείου. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ξεκινούν από την Τέταρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΩΣ και τις 11 Σεπτεμβρίου 
εκτός Σαββάτου το πρωί 11.00 - 13.00 και το απόγευμα 6.00 - 8.00μμ στο χώρο του κοινωνι-
κού φροντιστηρίου στην οδό Περικλεούς 2 στον τρίτο όροφο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
για τη φοίτηση των μαθητών είναι τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας μαθητή/τριας
 β) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας γονέα 
γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος 
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο π.χ. κάρτα ανεργίας γονέα , κοινωνικό μέρισμα , μονογονεϊκή 

οικογένεια, κτλ γίνεται δεκτό ως επιπλέον κριτήριο συμμετοχής. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
 ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΚΙΝ. 6975978717 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΙΝ. 697474526

«ικλουγιές γιέντι»: Γέλια μέχρι δακρύων στην Παράσταση 
του Δημήτρη Σαμαρά στο Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας 

Κυριολεκτικά γέλια μέχρι δακρύων χά-
ρισαν οι «ερασιτέχνες», κατά τ’ άλλα, 
ηθοποιοί που συμμετείχαν στην μονα-
δική μουσικοχοροθεατρική παράσταση 
με τίτλο ¨Ικλουγιές γιέντι ¨ του Δημήτρη 
Σαμαρά, που δόθηκε χθες Κυριακή 1 
Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 
Αλεξάνδρειας.

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο οι ηθοποι-
οί με μοναδικές ερμηνείες, κατάφεραν να 
χαρίσουν απίστευτο γέλιο στον κόσμο 
που κυριολεκτικά κατέκλυσε το χώρο.

Στην παράσταση που προφανώς ήταν 
εμπνευσμένη από τις πρόσφατες εκλο-
γές (Δημοτικές, εθνικές κλπ), οι ηθοποιοί 
σατίρισαν με ιδανικό τρόπο πρόσωπα 
και καταστάσεις που αφορούν στις διαδι-
κασίες των εκλογών.

Μάλιστα σ’ όλο αυτό κλήθηκαν να 
συμμετάσχουν και ο Δήμαρχος κ. Π. Γκυ-
ρίνης με τη σύζυγό του κ. Κική Αμοιρίδου 
που παρακολούθησαν, δίνοντας και αυ-
τοί το δικό τους τόνο σ’ αυτή τη μοναδική 
παράσταση.

Κίτσιος Γεώργιος

Την Δημόσια Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν 
25 στελέχη βιβλιοθηκών από τη Σερβία

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας αποτελεί εδώ και χρόνια πόλο έλξης επισκεπτών από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι σύγχρονες υποδομές, οι καινοτόμες υπηρεσίες, η πλούσια συλλογή και 
η επιτυχημένη πορεία της βιβλιοθήκης  προσελκύουν καθημερινά μεμονωμένα άτομα και ομάδες αν-
θρώπων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας της.

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου, ξεναγήθηκαν στους χώρους της,  25 στελέχη βιβλιοθηκών από τη 
Σερβία. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 85ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών 
(WLIC) της IFLA, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 24-30 Αυγούστου 2019.

Το Συνέδριο αυτό αποτελεί διεθνώς το σημαντικότερο γεγονός στο χώρο των βιβλιοθηκών και της 
πληροφόρησης. Κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 3.500 συνέδρους, από 120 και πλέον δια-
φορετικές χώρες.



Στην εκλογή των νέων μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι νέοι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Η θητεία 
των δύο οργάνων είναι διετής.

Βάσει της αναλογικότητας στην 
εκπροσώπηση των παρατάξεων, 
που προβλέπεται από το νόμο, η 
πλειοψηφούσα παράταξη του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, «Αλληλεγ-
γύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα 
εξέλεξε έξι τακτικά και έξι αναπλη-
ρωματικά μέλη στην Οικονομική 
Επιτροπή και εννέα τακτικά και ισά-
ριθμα αναπληρωματικά στη Μητρο-
πολιτική Επιτροπή.

Από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος στην Οικονομική 
Επιτροπή εξέλεξαν οι παρατάξεις «Κοιτάμε Μπροστά», «Πράξεις», 
«Λαϊκή Συσπείρωση» και «Ελληνική Αυγή». Στη Μητροπολιτική Επι-
τροπή, η παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά» εξέλεξε δυο τακτικά και δυο 
αναπληρωματικά μέλη κι από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό οι 
παρατάξεις «Πράξεις», «Λαϊκή Συσπείρωση», «Ελληνική Αυγή» και 
«Οικολογία – Πράσινη Λύση».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από την ψηφοφορία για τη νέα Οικονομική Επιτροπή προέκυψαν τα 

εξής αποτελέσματα:

-Από την «Αλληλεγγύη» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικά μέλη: Μαρία Δερμεντζοπούλου, Πέτρος Ζέρζης, Αικατερίνη 

Ζωγράφου, Παντελής Καζαντζίδης, Κωνσταντίνος Κούης και Απόστολος 
Τζόβας.

Αναπληρωματικά μέλη: Σωκράτης 
Δωρής, Αθανάσιος Κίκης, Αθανάσιος 
Μαλλιαράς, Απόστολος Νεστορόπου-
λος, Νικόλαος Τζόλλας και Αναστασία 
Σωτηριάδου.

-Από την παράταξη «Κοιτάμε 
Μπροστά» εκλέγονται οι εξής:

Τακτικό μέλος: Δήμητρα Θωμά.
Αναπληρωματικό μέλος: Μιχαήλ 

Βιδιαδάκης.
-Από την παράταξη «Πράξεις» 

εκλέγονται οι εξής:
Τακτικό μέλος: Γεώργιος Τρελλό-

πουλος.
Αναπληρωματικό μέλος: Χρήστος 

Κούτρας.
-Από την παράταξη «Λαϊκή Συ-

σπείρωση» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικό μέλος: Ιωάννης Τσεχελίδης.
Αναπληρωματικό μέλος: Θεόδωρος Ιγνατιάδης.
-Από την παράταξη «Ελληνική Αυγή» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικό μέλος: Νικόλαος Χρυσομάλλης.
Αναπληρωματικό μέλος: Άγγελος Αγγελίδης.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Από την ψηφοφορία για τη νέα Μητροπολιτική Επιτροπή προέκυψαν 

τα εξής αποτελέσματα:

-Από την «Αλληλεγγύη» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικά μέλη: Θεόδωρος Αγγελίδης, Χριστίνα – Όλγα Γούλα, Σωκρά-

της Δωρής, Γεώργιος Κεφαλάς, Αθανάσιος Κίκης, Θεόδωρος Μητρά-
κας, Κωνσταντίνος Πάλλας, Νικόλαος Τζόλλας και 
Άγγελος Χαριστέας.

Αναπληρωματικά μέλη: Ευστάθιος Αβραμίδης, 
Δημήτρης Ασλανίδης, Μαρία Δερμεντζοπούλου, 
Αλέξανδρος Θάνος, Παντελής Καζαντζίδης, Κων-
σταντίνος Κούης, Χρήστος Μήττας, Γερακίνα Μπι-

σμπινά και Μαγδαληνή Φιλιππιάδου.
-Από την παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικά μέλη: Ανατολή Αγαθαγγελίδου και Γιώργος Ζέρβας.
Αναπληρωματικά μέλη: Χρήστος Γιαννούλης και Δήμητρα Θωμά.
-Από την παράταξη «Πράξεις» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικό μέλος: Χρήστος Παπαστεργίου.
Αναπληρωματικό μέλος: Γιώργος Τρελλόπουλος.
-Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικό μέλος: Θεόδωρος Ιγνατιάδης.
Αναπληρωματικό μέλος: Σωτήρης Αβραμόπουλος.
-Από την παράταξη «Ελληνική Αυγή» εκλέγονται οι εξής:
Τακτικό μέλος: Άγγελος Αγγελίδης.
Αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Χρυσομάλλης.
-Από την παράταξη «Οικολογία – Πράσινη Λύση» εκλέγονται οι 

εξής:
Τακτικό μέλος: Φίλιππος Γκανούλης.
Αναπληρωματικό μέλος: Ελισάβετ Αβραμίδου.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας φίλη ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ 

που αναγορεύθηκε σε Κοσμήτορα της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας ευχόμαστε ολόψυχα καλή και δημιουργική 
θητεία και πάντα επιτυχίες.

Οικογένεια
Βασίλη και Ελένης Μπιλαδέρη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας 

ανηψιό και ξάδελφο Δημήτριο Δούλαλα του 
Γεωργίου και της Καλλιόπης ο οποίος με μεθοδι-
κότητα και αφοσίωση πέτυχε τον στόχο του να ει-
σαχθεί στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχαν. Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης. Σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα της ζωής 
του, του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι υγιής και 
να καταφέρει να υλοποιήσει τους υψηλότερους 
στόχους και τα όνειρά του.

Οι θείοι Χρήστος και Όλγα Τσίλη
Η ξαδέλφη Μαρία Τσίλη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαρητήρια στον αγαπημένο μου εγγονό 

Δημήτρη Δούλαλα του Γεωργίου και της Καλ-
λιόπης που πέτυχε στην Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχαν. Υπολογιστών του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του εύχομαι 
ολόψυχα καλές σπουδές και να πραγματοποιήσει 
κάθε μελλοντικό του στόχο με επιτυχία.

Η γιαγιά
Μάρθα Γραμματικοπούλου

Εξελέγησαν τα νέα μέλη της Μητροπολιτικής και της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
Από την Ημαθία στην Οικονομική Επιτροπή ο Απόστολος Νεστορόπουλος και ο Ιωάννης Τσεχελίδης



Ανακοίνωση
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 

χρειάζονται, μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Σε-

πτεμβρίου 2019 στις 12.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής 
του Κυρίου Βέροιας ο Νικόλαος 
Ιωσηφίδης σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 Σε-

πτεμβρίου 2019 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας 
στην Αγ. Μαρίνα (Δοβρά) Ημα-
θίας η Ελένη Σαμαρά σε ηλικία 
79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Σε-

πτεμβρίου 2019 στις 6.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
Αλεξάνδρειας ο Χρήστος Δεμε-
σκής σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 2 Σε-

πτεμβρίου 2019 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Γλυκε-
ρία Μοτσιοπούλου σε ηλικία 84 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 31 

Αυγούστου 2019 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφω-
σης του Σωτήρος Οινόη Κοζάνης 
ο Αριστοτέλης Αθαν. Σιδηρό-
πουλος σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Σε-

πτεμβρίου 2019 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αθανά-
σιος Μιχ. Δροσινός σε ηλικία 
77 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις 
ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και 
επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οι-
κονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 
0140 8290 8290 0200 1000 024

και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, 
Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο 
Βέροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γη-

ροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας 
γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν 
να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και 
να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρο-
νικό διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 εορτάζεται η 

μνήμη της Αγίας Ιερουσαλήμ και των τριών τέκνων 
της. ΟΙ ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ι.Ν. Αγ. 
Αντωνίου ως εξής:

Τρίτη 3-9-2019
6.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Τετάρτη 4-9-2019
7 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 

υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Πα-
ντελεήμονος.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί 
σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας Ιερουσαλήμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα του Συμβουλευτικού Κέντρου Νεότη-

τας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Μητροπόλεώς μας. 
Ο σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η δωρεάν ενισχυτική (φροντι-

στηριακή) διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασί-
ου και Λυκείου.

Καλούνται όσοι καθηγητές ή καθηγήτριες θα ήθελαν να προσφέρουν τις υ-
πηρεσίες τους στο Κέντρο, να απευθυνθούν στα γραφεία της Ιεράς μας Μητρο-
πόλεως (τηλ.: 2331022270 εσωτ. 8).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλόπτωχου  Αδελφότητος Κυριών 

Βέροιας, προσκαλεί τους φίλους τις φίλες και  τις συνδρομήτριες στην κα-
θιερωμένη θεία λειτουργία  για το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στις 8 
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή, στον ιερό ναό των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ. Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. θα προσφέρουν καφέ στα γραφεία 
της Φιλόπτωχου. (Ο ναός της Παναγίας Περίβλεπτου, δε θα λειτουργήσει).

Το Δ.Σ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων :

Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγί-
ου Γεωργίου και της Αγίας Ιερουσαλήμ 
Καμποχωρίου.

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας επί τη 
εορτή της Αγίας Ιερουσαλήμ και των 
τριών τέκνων αυτής.

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό επί τη εορτή του Α-
γίου Αθανασίου του Κουλακιώτου στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Νεο-
μαρτύρων Χαλάστρας.

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου το πρωί 
θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό 
Συλλείτουργο επί τη εορτή του Αγίου Α-
θανασίου του Κουλακιώτου στον Ιερό Ναό Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας 
και στην συνέχεια θα τελέσει τον Αγιασμό των Εγκαινίων του Πνευματικού 
Κέντρου του Ιερού Ναού.

Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπε-
ρινό επί τη εορτή της Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Καλλίπετρας και θα τελέσει Κουρά Μοναχού.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή της 
Γεννήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Γεννεσίου της Θεοτό-
κου Μαλγάρων.

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει επί τη εορτή των 
Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στο Γηροκομείο Ναούσης.



 Γράφει ο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Ενώ τα έντονα γεγονότα που βίωσε η χώ-
ρα μας τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως η 
πολιτική μεταβολή που συντελέστηκε, οι κα-
ταστροφικές πυρκαγιές καθώς και άλλα ση-
μαντικά συμβαίνοντα  που εξακολουθούν να 
απασχολούν το ενδιαφέρον των πολιτών, ο 
προσανατολισμός της κοινής γνώμης στρέ-
φεται στα αποτελέσματα των εισαγωγικών 
εξετάσεων στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που ήδη 
ανακοινώθηκαν.

Αυτοί που  διαγωνίστηκαν, οι οικογένειες τους και ο κοινωνικός τους 
περίγυρος, με έντονα συναισθήματα προσμετρούν το αποτέλεσμα των 
κόπων που καταβλήθηκαν.

Όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία, γνωρίζουν επακριβώς 
τις συνθήκες μέσα από τις οποίες οι νέοι αγωνίζονται για το μέλλον τους 
και αναζητούν τον προορισμό τους στην ζωή.

Αυτές τις ώρες όπου τα αποτελέσματα έχουν ήδη ανακοινωθεί, γίνε-
ται από κάθε οικογένεια μια αναδρομή της εξέλιξης του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, μέσα από το πρίσμα της διαρκούς οικονομικής αφαί-
μαξης και της μόνιμης έντασης που αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της 
στον χαρακτήρα των παιδιών.

Οι νέοι από την πρώτη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση, επιδίδονται σε έναν ατέλειωτο αγώνα με 

φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, έως ότου φτάσουν στην τελευταία 
τάξη του Λυκείου, με προσοφθάλμιο στόχο τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ακόμη και στην σημερινή εποχή με την δραματική υποβάθμιση της 
αξίας των πτυχίων και τις στρατιές των ανέργων πτυχιούχων, η επιτυ-
χία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα κυρίαρχο όραμα μέσα 
από το οποίο ο κάθε νέος σχεδιάζει το μέλλον και την κοινωνικοοικονο-
μική του προοπτική και εξέλιξη. 

Είναι όμως αναμενόμενο ότι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν ει-
σέρχονται όλοι όσοι διαγωνίζονται.

Για όσους παραμένουν εκτός, πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση 
και αποφυγή κάθε απαισιόδοξης σκέψης.

Η μη εισαγωγή σε κάποια Ανώτατη η Ανώτερη Σχολή δε σημαίνει 
απαραίτητα και την αποτυχία για τον νέο. Σε όλους δίνεται η δυνατότητα 
της νέας προσπάθειας την οποία πρέπει να αξιοποιήσουν.

Πέραν τούτου καθημερινώς παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες 
στη ζωή, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν αισιόδοξους δρόμους επαγγελ-
ματικής επιτυχίας, παρά την σοβούσα γενικότερη κοινωνικοοικονομική 
κρίση.

Αυτές είναι οι αισιόδοξες προοπτικές για το αύριο του τόπου.
Προς το παρόν, τα συγχαρητήρια   και οι ευχές συνοδεύουν ΟΛΟΥΣ 

τους νέους που έδωσαν τον αγώνα τον καλό, με την βεβαιότητα ότι ένα 
καλύτερο αύριο ξημερώνει για ΟΛΟΥΣ.

Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης 
– παραλαβής της Διοίκησης 

του 3ου ΤΕΑΣ, στο Παλαιοχώρι

Χθες στις 10:00 το πρωί, στο Α/Δ Αλεξάνδρειας (Στρατόπεδο 
«Μακεδονομαχου ΠΡΟΙΟΥ »), πραγματοποιήθηκε η τελετή παρά-
δοσης – παραλαβής της Διοίκησης του 3ου Τάγματος Ελικοπτέρων 
Αεροπορίας Στρατού (3οΤΕΑΣ)

Ο μέχρι πρότινος Διοικητής Ανχης (ΑΣ) Ιωάννης Σιδέρης  παρέ-
δωσε τη Διοίκηση στον Ανχη (ΑΣ) Γεώργιο Χριστογιάννη. 

Στην τελετή παράδοσης – παραλαβής που πραγματοποιήθηκε 
από τον Διοικητή τις 1ης ΤΑΞΑΣ ,Ταξίαρχο Χαράλαμπο  Μπαντιμα-
ρούδη παρευρέθηκαν ο Διοικητής του ΚΕΑΣ, Ταξίαρχος Ευστράτιος 
Γαιτανίδης εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικοί, λοιποί προσκε-
κλημένοι. 

Ευχόμαστε στον νέο Διοικητή κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκο-
ντα.

Κ.Σ.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Χαραλάμπους και της Ναταλία, το γένος 
Σμολιάρ, που γεννήθηκε στη Μόσχα 
Ρωσίας και κατοικεί στο Μακροχώρι Η-
μαθίας και η ΜΠΟΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του 
Δημητρίου και της Άννας, το γένος Ξυ-
νάδα, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρό-

κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Μακροχωρίου Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρή-

στου και της Δέσποινας, το γένος Σαβ-
βίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 
Ελευθερίου και της Αναστασίας, το γέ-
νος Μαμάτσιου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύ-
ρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημη-

τρίου και της Βασιλικής, το γένος Μουρ-
τζίλα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, το 
γένος Κολέτα, που γεννήθηκε στα Γιαν-

νιτσά Πέλλας και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε την αγαπημένη μας εγγονή ΕΛΕΝΗ 

ΝΤΟΒΑ που πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων και της ευχόμαστε καλές σπουδές και 
πάντα επιτυχίες.

Οι παππούδες
Ελένη και Νίκος Ντόβας

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο κος ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ έχασε το δίπλωμα γε-

ωργικού ελκυστήρα στην περιοχή της Ν. Νικομήδειας Βέ-
ροιας. Όποιος το βρει ας το παραδώσει στο πλησιέστερο 
Αστυνομικό Τμήμα.

Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων 
και οι αισιόδοξες προοπτικές για το αύριο
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ΑΔΑ: 912ΩΩ9Ο-ΩΧΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                      Βέροια 2-9-2019
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ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος  Βέροιας 

Έχοντας  υπόψη: 
1. Τα αριθ. 21/ΕΠ/2019, 22/ΕΠ/2019, 23/ΕΠ/2019, 24/ΕΠ/2019 και 29/

ΕΠ/2019 πρακτικά του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, περί ανακήρυ-
ξης, μεταξύ άλλων, του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, 
του Δημάρχου και των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβού-
λων κάθε συνδυασμού του Δήμου Βέροιας των Δημοτικών Εκλογών της 
26ης Μαϊου και των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019. 

2. Το αριθ. 19547/19-8-2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών 
Συμοβύλων, Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Βέροιας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του ν. 
3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-10) «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι-
ήθηκε με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 «Αντιδήμαρχοι» παρ. 1 του ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4555/2018. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 «Αντιμισθία αιρετών» του ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 
4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄).

 6. Τις διατάξεις του   ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄). 
7. Την αριθ. 82/59633/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
8. Τις διατάξεις του άρθρων  88 & 89 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/06) 

«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
9. Την αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που 
αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας (ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος 
Β’) για το Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του ανέρχε-
ται σε 66.547 κατοίκους. 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-10) 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Βέροιας απο-
τελείται από πέντε (5) δημοτικές ενότητες. 

11. Το γεγονός ότι στον Δήμο Βέροιας είναι δυνατός ο ορισμός έως 
επτά  (7) Αντιδημάρχων. 

12. Το υπ’ αριθ. 1/2019 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Παρά-
ταξης ««ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ», περί 
έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της για τον ορισμό ως Αντιδη-
μάρχων δημοτικών συμβούλων που ανήκουν σε αυτήν. 

13. Την αριθ. 20346/29-8-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολο-
γισμό του Δήμου έτους 2019 υπάρχει γραμμένη πίστωση για την δαπάνη 
καταβολής αντιμισθίας στους αντιδημάρχους που θα την λαμβάνουν και ότι 
ανάλογη θα προβλεφθεί και για το επόμενο έτος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
  Ι. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμ-

βούλους της παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» που αναδείχθηκε πρώτη 
και εξέλεξε Δήμαρχο στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 για την ανάδειξη 
των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, με θητεία από 1/9/2019 έως και 
31/8/2020, στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία : 

1. Ασλάνογλου  Στυλιανός του Αποστόλου 
2. Τσαχουρίδη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου 
3. Λυκοστράτη Βασίλειο του Κωνσταντίνου 
4. Παπαδόπουλο Βασίλειο του  Δημητρίου 
5. Τσιφλίδη Ηλία του Κωνσταντίνου 
ΙΙ. Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβού-

λους της παράταξης «ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ», 
η οποία ανακηρύχθηκε δεύτερη στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 για την 
ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, τους παρακάτω δημοτικούς 
συμβούλους που ανήκουν σε αυτήν και στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία: 

1 Κελεσίδη Ευστάθιο του Αναστασίου 
2 Τζήμα-Τόπη Συρμούλα του Αστερίου 
 Α) Στους παραπάνω Αντιδημάρχους Βέροιας μεταβιβάζουμε τις πα-

ρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητές μας, που προβλέπονται από τις διατά-
ξεις του ν. 3852/2010 και από την κείμενη νομοθεσία, ως εξής:  

 1. Στον Αντιδήμαρχο Στυλιανό Ασλάνογλου, στον οποίο παρέχεται 
αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Οικονομικών, ως εξής :     

 α) Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονο-
μικών, που σχετίζονται ειδικότερα με :  

•Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών 
και δικαιωμάτων,  

•Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την 
υπογραφή του ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, 

•Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών, 

•Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λει-
τουργίας των υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών. 

•Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής. 
•β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετι-

κών με τη λειτουργία των Τμημάτων  της πιο πάνω Διεύθυνσης. 
γ) Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (ά-

δειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ά-
σκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.) 

δ) Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λει-
τουργία και συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη 
επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή 
ενώσεις καταναλωτών). 

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

  Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ως μοναδικού διατάκτη του 
Δήμου Βέροιας, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργά-
νου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτού-
μενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από 
την απόφαση του Αντιδημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται 
ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται 
στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

 2. Στον Αντιδήμαρχο Ευστάθιο Κελεσίδη, στον οποίο παρέχεται αντι-
μισθία, αρμοδιότητες σχετικά με την Κοινωνική Προστασία, την Υγεία 
και τον Εθελοντισμό, ως εξής : 

•Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας και το συντονι-
σμό εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας. 

•Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντικών φορέων. 
•Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως 

αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
Τοπική Υγεία και Πρόνοια με Ανθρώπινο Πρόσωπο. 

•Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την ένταξη των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

•Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών. 
•Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων υγιεινής των 

δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 
3. Στον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, στον οποίο παρέχεται 

αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμη-
σης-Περιουσίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως εξής: 

α) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα 
των Τμημάτων Τεχνικού-Συντήρησης Έργων (πλην του έργου «Κατασκευή 
Γέφυρας Αφών Κούσιου»),  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονό-
μησης Ενέργειας, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των 
προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, 
Βεργίνας, Μακεδονίδος) και ΣυγκοινωνιώνΚυκλοφορίας – Αδειών Μεταφο-
ρών και ειδικότερα : •Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ 
(και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ). 

•Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
•Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου. 
•Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο. 
•Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε 

συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη ανάπτυξη.     

β) Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Κτηματολογίου – Περι-
ουσίας, ήτοι: 

•Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και 
υπογραφή όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του.  

•Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 
κέντρου της πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.). 

•Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
•Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και 

συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. 
•Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογι-

σμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 
17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

•Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με 
πλήρη ηλεκτρονική  χαρτογράφηση  της περιουσίας  του Δήμου. 

γ) Την εποπτεία του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). 
δ) Την εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας. 
 4. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαδόπουλο, στον οποίο παρέχεται 

αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας-Ανακύκλω-
σης-ΠεριβάλλοντοςΠολιτικής Προστασίας, ως εξής: 

Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) της Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος  - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, τη μελέτη και εισήγηση 
προτάσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της υπη-
ρεσίας αυτής. Ειδικότερα :

 • Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφόρτωσης - με-
ταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου. 

• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ανα-
κυκλώσιμων υλικών. 

• Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών. 
• Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου. 

• Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων. 
• Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων. 
• Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας .
• Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. 
 5. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λυκοστράτη, στον οποίο δεν παρέχε-

ται αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με  θέματα Τουρισμού, ως εξής : 
Την εποπτεία του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου. Ειδικότερα : 
•Το σχεδιασμό & συντονισμό ενεργειών και την εφαρμογή προγραμμάτων 

παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή με 
έμφαση σε όλες τις σύγχρονες μορφές τουρισμού, (πολιτιστικός, ιστορικός, 
θρησκευτικός, συνεδριακός, ορεινός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λ.π.).   

•Το σχεδιασμό υποστήριξης φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή του Δήμου. 

 6. Στον Αντιδήμαρχο Ηλία Τσιφλίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, 
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Α-
γροτικής Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π., ως εξής: 

Την εποπτεία όλων των Γραφείων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής 
της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού, ήτοι : Φυτικής 
Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής-Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων 
Ζώων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας.

 - Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανά-
πτυξης (Γ.Γ.Α.). 

 - Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις 
βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για 
την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 - Την άσκηση εποπτείας του Τ.Ο.Ε.Β., των Προσωρινών Διοικουσών Ε-
πιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ ε-
ξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και την αξιοποίηση 
εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

 - Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των 
δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος. 

- Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για  εκτέλεση 
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, 
την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την 
αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης 
βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

- Την εποπτεία  των  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου. 
 7. Στην Αντιδήμαρχο Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, στην οποία παρέχεται 

αντιμισθία, αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Παιδείας και Ισότητας των 
Φύλων, ως εξής : 

Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-
Αθλητισμού-Νέας Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής Προγραμμάτων Ισότητας 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, και ειδικότερα : 

• Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία, την 
Δια Βίου Μάθηση και την Ισότητα των Φύλων.  

 Β) Στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους Βέροιας, αναθέ-
τουμε την εποπτεία των αντίστοιχων με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες 
υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, 
πιστοποιητικών, αποφάσεων, των χορηγούμενων αδειών, αδειοδοτήσεων 
και ανακλητικών αποφάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

Γ) Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν 
μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Δ) Στους Αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 
Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή 
άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 
Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που 
είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο 
το διάστημα της θητείας τους. Την εν λόγω ειδική άδεια λαμβάνουν υπο-
χρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. 

Ε) Ο δήμαρχος μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να αντι-
καθιστά τον αντιδήμαρχο και πριν την λήξη της θητείας του και ειδικότερα 
έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση 
των καθηκόντων του. 

ΣΤ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των αντιδημάρχων, τις αρμο-
διότητές τους ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.   

Ζ) Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Λυκοστράτης θα αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κω-
λύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο ο αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης.

Η) Ο αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου θα αναπληρώνει τον Δήμαρ-
χο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά για την τέλεση των πολιτικών 
γάμων. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο 
για την ίδια αρμοδιότητα ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Λυκοστράτης.  

 Θ) Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά στο Συντονιστικό Το-
πικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας. 

Ι) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική η-
μερήσια εφημερίδα, και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της 
πρωτεύουσας του Νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του 
Ν. 3852/2010, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρό-
γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Ο Δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Ευχαριστήριο του Γηροκομείου Βέροιας
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν 

θερμά:  -Τον κ.Θεόδωρο και την μητέρα του Ελένη Χατζηλάμπρου,για την δωρεά του 
ποσού των 300 Ε,για ένα πλήρες γεύμα,εις μνήμη αδελφού και υιού, Απόστολου Χατζη-
λάμπρου.

-Τον κ.Νίκο Εμμανουηλίδη και την σύζυγό του Αικατερίνη Παπαρέντη,για την ευγενική 
προσφορά 1 κεφαλή μεσινέζας ,για τις χορτοκοπτικές εργασίες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία,για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος,εις μνήμη προ-
σφιλών προσώπων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη,για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεού , 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.                                                                             

                             Εκ της Δ/νσεως

Συνελήφθη 40χρονος που «άνοιξε» 
κατάστημα σε περιοχή της Ημαθίας 

Συνελήφθη στις 30 Αυγούστου 2019 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 40χρονος ημεδαπός, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα αφαίρε-
σε από κατάστημα σε περιοχή της Ημαθίας, διάφορα είδη συνολικής αξίας 120 ευρώ. Τα κλεμμέ-
να αντικείμενα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον  ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Επιτυχία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με την σύλληψη διαρρήκτη 
στη Βέροια που είχε «λεία» 2.300€ και ακριβό ρολόι

Συνελήφθη στις 30 Αυγούστου 2019 το απόγευμα στη Βέροια, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Α-
στυνομίας Ημαθίας, 42χρονος ημεδαπός, καθώς νωρίτερα διέρρηξε στη Βέροια όχημα 42χρονου ημεδαπού και αφαίρεσε 
το πορτοφόλι του που περιείχε το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ και ένα ρολόι αξίας 900 ευρώ. Τα κλεμμένα αντικείμενα 
εντοπίστηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον παθόντα.



Τους πέντε άξονες του ολο-
κληρωμένου και κοστολογημέ-
νου σχεδίου του για τη Μακεδο-
νία του 2030, παρουσίασε κατά 
την τελετή ορκωμοσίας του νέου 
Περιφερειακού Συμβουλίου, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
επαναλαμβάνοντας την «απόλυ-
τη και ξεκάθαρη δέσμευσή του ό-
τι θα είναι Περιφερειάρχης όλων 
των Μακεδόνων».

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε την 
ανάγκη ενότητας όλων των Μα-
κεδόνων κάτω από ένα κοινό 
όραμα: «Τα επόμενα χρόνια έ-
χουμε πολλά να κάνουμε. Σύμ-
μαχός μας στις προκλήσεις που 
έχουμε μπροστά μας είναι πάντα 
οι αξίες μας, που έρχονται από 
παλιά, όμως δεν είναι ούτε ξεπε-
ρασμένες, ούτε φθαρμένες, είναι 
βαθιές και αναλλοίωτες. Προχω-
ράμε με εργατικότητα, θάρρος, 
αφοσίωση, επιμονή και διεκδικη-
τικότητα. Με συνεργασία, αλλη-
λεγγύη, πατριωτισμό, αγάπη για 
τον τόπο μας. Προσωπικός μου στόχος δεν είναι η ευημερία αποστει-
ρωμένων αριθμών και δεικτών, που θα ανακηρύξουν επιτυχημένη τη 
διοίκησή μας. Στόχος είναι να ενώσουμε τους Μακεδόνες κάτω από ένα 
κοινό όραμα, που δεν είναι άλλο από ένα μέλλον διαφορετικό, ένα μέλ-
λον καλύτερο, με δυνατότητες, προοπτικές και ευκαιρίες για όλους, με 
ανθρώπους που θα νοιώθουν σιγουριά, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, 
για τη ζωή τους, τη δουλειά τους, την οικογένειά τους. Και σε όλους αυ-
τούς τους συμπολίτες μας, που ονειρεύονται αυτό το καλύτερο μέλλον 
και που είτε είναι σήμερα εδώ, είτε βρίσκονται σε κάποια γειτονιά, σε 
ένα χωριό ή σε κάποια πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας ένα πράγμα θέ-
λω να τους πω απόψε: Μην ακούτε άλλο τις αμφιβολίες ή τους φόβους 
σας, ακούστε τις ελπίδες και τις μεγαλύτερες προσδοκίες σας. Γιατί 
αξίζουμε και δικαιούμαστε το καλύτερο. Γιατί όλοι μαζί, ενωμένοι θα τα 
καταφέρουμε».

Στην έναρξη της ομιλίας του ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε: «Η 
ορκωμοσία είναι η πιο σημαντική στιγμή για μια νέα περιφερειακή δι-
οίκηση, για ένα νέο περιφερειακό συμβούλιο, πιο σημαντική ακόμα και 
από μεμονωμένες δράσεις ή αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα 
χρόνια. Και αυτό γιατί σήμερα, όλοι μαζί αλλά και ο καθένας από εμάς 
ξεχωριστά, υπογράφουμε ένα άρρηκτο συμβόλαιο με τους πολίτες της 
Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο αναλαμβάνουμε τη δέσμευση ότι τα 
επόμενα χρόνια πρώτα και πάνω απ’ όλα, θα βάζουμε τα συμφέροντα 
αυτού εδώ του τόπου, της γεωγραφικά μεγαλύτερης Περιφέρειας της 
χώρας, των επτά περιφερειακών ενοτήτων και των 2 εκατομμυρίων 
πολιτών».

Ο κ. Τζιτζικώστας δεσμεύτηκε ότι θα διοικήσει, όπως και όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαιρέσεις, χωρίς αποκλει-
σμούς, με ενότητα, συνεργασία και συνέπεια.

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι η μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία 
για τον τόπο είναι: «Να χτίσουμε μια Μακεδονία ισχυρή, σύγχρονη και 
ανθρώπινη, που θα αντανακλά τον καλύτερό μας εαυτό, τα ιδανικά και 
τις αξίες μας, το δυναμισμό και τις ικανότητές μας, τη δημιουργικότητα 
των ανθρώπων αυτού του τόπου. Άλλωστε, στη συνείδηση των πο-
λιτών η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει καθιερωθεί όλα αυτά 
τα χρόνια ως φορέας αποτελεσματικότητας και σταθερότητας, που 
κράτησε όρθια τη Μακεδονία στα πιο δύσκολα χρόνια, που στήριξε 
στην πράξη την κοινωνία και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, που 
πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της, δίπλα στις τοπικές επιχειρήσεις, στους 
παραγωγούς, στους αγρότες και τους επαγγελματίες, που πέτυχε με-
γάλες νίκες και πρωτιές, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στις εξαγωγές, 
στον τουρισμό, στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, στην υλοποίηση 
έργων».

«Από σήμερα, χωρίς να χαθεί ούτε μία μέρα, πάμε να χτίσουμε πά-
νω στα γερά θεμέλια που βάλαμε», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, περιγρά-
φοντας τους πέντε άξονες του σχεδίου του για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας:

Άξονας πρώτος: Η Κεντρική Μακεδονία γίνεται η πιο φιλική περιφέ-
ρεια της χώρας στις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα και την καινο-
τομία.

Άξονας δεύτερος: Η Κεντρική Μακεδονία γίνεται η περιφέρεια που 
θέλεις να ζεις. Ανθρώπινη με καλύτερη ποιότητα ζωής και προστασία 
για όλους.

Άξονας τρίτος: Η Κεντρική Μακεδονία που σέβεται και προστατεύει 
το περιβάλλον με δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Άξονας τέταρτος: Η Κεντρική Μακεδονία με ένα πλήρες, αναβαθμι-
σμένο και σύγχρονο δίκτυο υποδομών σε όλους τους τομείς.

Άξονας πέμπτος: Η αποτελεσματική Περιφέρεια που παρέχει υψη-
λής ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις.

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας του σχεδίου για τη Μακεδονία του 
2030 είπε ο Περιφερειάρχης, είναι η συνεργασία όλων: «Στις μεγάλες 
προκλήσεις του καιρού μας, σε όλα όσα έχουμε να κάνουμε το επόμενο 
διάστημα, δεν περισσεύει κανείς, και πρώτα απ’ όλα οι εργαζόμενοι της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αποδεικνύουν καθημερινά τις 
δυνατότητες και τις ικανότητές τους, αλλά και την αφοσίωσή τους στο 
έργο που κάνουμε, και τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την 
τεράστια προσφορά τους. Και φυσικά στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο 
της Κεντρικής Μακεδονίας, όλες οι δυνάμεις, όλες οι φωνές είναι χρήσι-
μες και έχουν πολλά να προσφέρουν, με προτάσεις, ιδέες, κριτική, δί-
νοντας πάντα όλοι, τον καλύτερό μας εαυτό, τηρώντας κάθε στιγμή τον 
όρκο που σήμερα δώσαμε, προτάσσοντας την ενότητα, τη συνεννόηση 
και τη συνεργασία».

Ο κ. Τζιτζικώστας έδωσε στην ομιλία του βαρύτητα στην ανάγκη 
ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι 
«μαζί με τις μεγάλες μάχες για τον τόπο μας θα δώσουμε τα επόμενα 
χρόνια μάχες και για την ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών, του 
θεσμού που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, του θεσμού που διαθέτει 
αστείρευτες δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να απελευθερωθούν. Είναι η 
ώρα να κάνουμε επιτέλους και στη χώρα μας το μεγάλο βήμα μπροστά, 
τη μετάβαση από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή 
διακυβέρνηση».

Στο χαιρετισμό του στην τελετή ορκωμοσίας, ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε: «Ο Υπουργός Εσωτερικών 
της ελληνικής Κυβέρνησης δεν θα μπορούσε να μην είναι παρών στην 
τελετή ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη της Μακεδονίας μας. Αποτε-

λεί ξεχωριστή τιμή για μένα να παραβρί-
σκομαι στην ορκωμοσία του Απόστολου 
Τζιτζικώστα και των Περιφερειακών Συμ-
βούλων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενός 
ανθρώπου, που για να πάρει ποσοστό 
62% από τον πρώτο γύρο περιφερει-
ακών εκλογών σημαίνει ότι είναι ψηλά 
στην εκτίμηση όλων των πολιτών της 
Κεντρικής Μακεδονίας, που τον επέλεξαν 
για να συνεχίσει το έργο της οικονομικής 
ανάπτυξης του τόπου, της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων, της ενί-
σχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
συνοχής. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι 
η τετραετία που αρχίζει σήμερα θα είναι 
ακόμη πιο γόνιμη και δημιουργική».

Επίσης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε 
πως η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα 
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό στρατηγικό 
σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδο-
νία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Απευθυνόμενος στον κ. Τζιτζικώστα ο Υπουργός τόνισε ότι «η συ-
νεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο και το σύνολο της Κυβέρνη-
σης είναι δεδομένη, θα είναι άριστη και δημιουργική. Περιμένουμε Από-
στολε αυτή η θητεία σου να είναι η καλύτερη και να συμβάλλεις ώστε ό-
λες οι Περιφέρειες της χώρας σ’ αυτή την τετραετία να πάνε πιο ψηλά».

Στην τελετή ορκωμοσίας παραβρέθηκαν οι Υφυπουργοί Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και Εσωτερικών (Μακεδονίας 
– Θράκης) Θόδωρος Καράογλου, οι Βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, 
Δημήτρης Κούβελας, Κώστας Ζουράρις, Σάββας Αναστασιάδης, Δη-
μήτρης Βαρτζόπουλος, Σωκράτης Φάμελλος, Δώρα Αυγέρη, Γιώργος 
Φραγγίδης και Χρήστος Δερμεντζόπουλος, η Επικεφαλής του Γραφείου 
του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκης Μαρία Αντωνίου, ο Πρόεδρος 
της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζολγου, ο Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και οι περισσότεροι από τους 38 Δη-
μάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, 
οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, φορέων και οργανισμών, εκπρόσωποι 
των εκκλησιαστικών, στρατιωτικών, αστυνομικών και προξενικών αρ-
χών, καθώς και χιλιάδες πολίτες.

Nέος Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου

Με ευρύτατη συναίνεση και με τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των 
περιφερειακών παρατάξεων αναδείχτηκε σήμερα το νέο Προεδρείο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολου Τζιτζικώστα στη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου εκλέχτηκε ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου. «Ο Βενιαμίν Καρα-
κωστάνογλου είναι ένας άνθρωπος με σημαντική πορεία στην κοινωνία 
της Θεσσαλονίκης και με αξιόλογο έργο στις θέσεις που μέχρι σήμερα 
κλήθηκε να υπηρετήσει. Έχει εμπειρία από τον χώρο της Αυτοδιοίκη-
σης, όπου διετέλεσε και Αντιδήμαρχος, ενώ κατείχε και άλλες θέσεις 
στον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για έναν διαπρεπή επιστήμονα 
της Νομικής και χαίρει της εκτίμησης των πολιτών της Κεντρικής Μακε-
δονίας. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι ο Πρόεδρος όλων των παρατάξεων 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας», σημείωσε εισα-
γωγικά ο κ. Τζιτζικώστας.

Στη θέση του Αντιπροέδρου και ύστερα από πρόταση του επικεφα-
λής της παράταξης «Κοιτάμε Μπροστά» Χρήστου Γιαννούλη αναδεί-
χτηκε ο Μανόλης Λαμτζίδης, ενώ στη θέση του Γενικού Γραμματέα και 
ύστερα από πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις» Χρή-
στου Παπαστεργίου αναδείχτηκε ο Χρήστος Τζιουβάρας.
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Απ. Τζιτζικώστας από την ορκωμοσία του νέου Περιφερειακού 
Συμβουλίου: «Χτίζουμε τη Μακεδονία του 2030

 – Ενώνουμε τους Μακεδόνες κάτω από ένα κοινό όραμα»
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Ισόπαλη 1-1 αναδείχθηκε η ΒΕΡΟΙΑ στο δυνατό 
φιλικό παιχνίδι που έδωσε στην Καβάλα με αντίπαλο 
τον τοπικό ΑΟΚ τον οποίο θα έχει αντίπαλο και στο 
πρωτάθλημα  Τα δύο γκολ της αναμέτρησης σημει-
ώθηκαν στο πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους 
να ανοίγουν το σκορ με τον Μελισσόπουλο και την 
«Βασίλισσα» να ισοφαρίζει με τον Σιμόνι.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο  με τον ΑΟΚ 
όμως να έχει περισσότερες τελικές προσπάθειες 
ειδικά στο πρώτο 45λεπτο.

Στο πρώτο ημίχρονο ξεχώρισε με την απόδοση 
του ο Μελισσόπουλος. Πέτυχε γκολ και απείλησε την 
αντίπαλη εστία σε δυο ακόμη περιπτώσεις.

Από τη Βέροια ο  Α. Ζούρκος πήρε πολλές προ-
σπάθειες από τα δεξιά. Στην επανάληψη  οι δυο 
προπονητές όπως αναμενόταν έκαναν πολλές αλ-

λαγές.

Τοφιλμτουαγώνα
Στο 18` κόρνερ Θω-

μαϊδη, κεφαλιά Αρναού-
τογλου από κοντά, απο-
μακρύνει ο Μπλέτσας.

Στο 20` σουτ του 
Μελισσόπουλου στο ο-
ριζόντιο δοκάρι.

Στο 33` με ωραίο 
σουτ ο Μελισσόπουλος 
το 1-0

Στο 36` σέντρα του 
Ζούρκου, με ωραία κε-
φαλιά ο Σιμόνι το 1-1.

Στο 41` σέντρα του 
Αρναούτογλου, κεφαλιά 
του Μελισσόπουλου ε-
ντυπωσιακή απόκρου-
ση του Βοσνιάδη.

Στο 67` σουτ του Τσολακίδη λίγο άουτ

Οισυνθέσειςτωνδυοομάδων
ΑΟΚ:Δήμιζας, Καζαντζίδης, Αρναούτογλου, Πα-

παστεριανός, Στίκας, Γαβριηλίδης, Θωμαϊδης, Με-
λισσόπουλος, Καθάριος, Βόσαλικ, Μαρκόπουλος.

Στο Β` μέρος έπαιξαν και οι: Παπαδόπουλος 
Γιάννης, Κουτσούμπας, Παπαδόπουλος Γρηγόρης, 
Οκάν, Μαϊδανός, Τουμανίδης, Ορφανίδης, Παυλίδης, 
Κέρθι, Πινιώτης, Τσολακίδης.

Βέροια:Βοσνιάδης, Ζούρκος, Λεφίδης, Στάμου, 
Μαραγκός, Βεργώνης, Μπλέτσας, Πέντα , Μεληκιώ-
της, Σιμόνι, Σκαθαρούδης.

Στο Β` μέρος έπαιξαν και οι: Τσιμόπουλος, Ν. 
Ζούρκος, Πολύζος, Μουρατίδης, Πεταυράκης, Πα-
σάς, Μουχαλής, Βασίλτσης, Ιωάννου, Τρούπκος.

Χωρίς προβλήματα έγινε η α’ 
φάση του κυπέλλου της ΕΠΣ 
Ημαθίας εκτός από την ανα-

βολή του αγώνα Ροδοχωρίου με την 
ομάδα του Μακροχωρίου αφού κατά 
την μεταφορά τους στο Ροδοχώρι 
τρεις παίκτες του Μακροχωρίου ενε-
πλάκησαν σε τροχαίο ευτυχώς χωρίς 
σοβαρά προβλήματα παρά μόνο υλι-
κές ζημίες. Αποτέλεσμα ήταν να ανα-
βληθεί το παιχνίδι.

Στα άλλα παιχνίδια τα φαβορί κέρδισαν εύκολα 
και πέρασαν στην επόμενη φάση  

Αναλυτικάτααποτελέσματα:τουΣαββάτου
Λουτρός – ΣΤΑΥΡΟΣ: ................................  0-6
ΔΙΑΒΑΤΟΣ – Ολυμπιακός Ν.: ....................  2-0

Αγ. Μαρίνα – ΤΡΙΚΑΛΑ:  ............................ 1-2
ΑΚΑΔ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Παλατίτσια:  ............... 2-0
Σχοινάς – ΛΕΥΚΑΔΙΑ:  ............................... 2-3
ΑΕΠ ΒΕΡΟΙΑΣ – Ραχιά:  ............................ 5-1
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – Άχθος Αρούρης:  ............... 2-0
Λιανοβέργι – ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ.:  ....................... 1-3
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν. – Νικομήδεια: ...................... 6-0

ΤαπαιχνίδιατηςΚυριακής
Δόξα Ν. – ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ:  ........................... 2-3
ΜΕΛΙΚΗ – Πατρίδα:  ................................... 5-2
Ροδοχώρι – Μακροχώρι  ............(αναβλήθηκε)
ΑΓΚΑΘΙΑ – Χαρίεσσα:  ............................... 6-0
ΚΟΥΛΟΥΡΑ – Ζερβοχώρι:  ......................... 7-1
ΚΥΨΕΛΗ – Αγ. Γεώργιος:  .......................... 2-1
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – Καψόχωρα: ...................... 4-0
ΠΛΑΤΥ – Τριπόταμος:  ............................... 4-0
ΜΑΡΙΝΑ – Κοπανός: .................................. 2-0
ΝΑΟΥΣΑ – Επισκοπή:  ............................... 5-0
* με κεφαλαία οι ομάδες που προκρίθηκαν

Σεφιλικόαγώνα
Καβάλα-Βέροια1-1

ΕΠΣΗμαθίας
Όλα τα αποτελέσματα της α’ φάσης 

του κυπέλλου

«Η βασίλισσα
του βορά δεν θα σε 

ξεχάσει ποτέ» 
Με ανάρτηση στο facebook η διοίκηση της Βέ-

ροιας δεν ξεχνάει τον ταλαντούχο τερματοφύλακα 
της ομάδας που χάθηκε ξαφνικά στην προπόνηση 
και γράφει τα εξής: « Σαν σήμερα, 4 χρόνια πριν, η 
ποδοσφαιρική (και όχι μόνο) οικογένεια της Βέροιας 
έχασε τον Αστέριο, κατά κόσμον Στέλιο, Μαρκούση. 
«Στέλιο,να μας προσέχεις από ‘κει ψηλά. Η Βασίλισ-
σα δε θα σε ξεχάσει ποτέ».



Ανακοίνωση του Φιλίππου για 
τα τμήματα υποδομής 

Δυο μεγάλα ονόματα στα τμή-
ματα ανάπτυξης του Φιλίππου .

Ο φετινός προπονητής της αν-
δρικής ομάδας Κύρος Σαράφης 
εκτός από το ανδρικό και εφηβικό 
τμήμα αναλαμβάνει το τμήμα των 
Παμπαίδων Β» .

Ενώ ο περσινός προπονητής 
της ανδρικής ομάδος Τεο Παυλί-
δης αναλαμβάνει το τμήμα των 
Παμπαίδων Α».

Σύντομα θα ανακοινωθεί και 
ο προπονητής του τμήματος των 

παίδων.
Με αυτές τις κινήσεις η διοίκη-

ση του Φιλίππου αποδεικνύει ότι 
προτεραιότητα της είναι τα τμή-
ματα υποδομής του Συλλόγου και 
γενικά η ανάπτυξη.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στο έργο τους.

Οπρόεδρος
ΓιώργοςΦυκατας.

ΟΓενικόςΓραμματέας
ΠαπαϊωάννουΓρηγόρης.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ανδρι-
κή ομάδα του Αγροτικού Αστέρα 
στον «εντός» έδρας αγώνα που 
έδωσε στο γήπεδο της Καψόχω-
ρας, με αντίπαλο την τοπική ο-
μάδα, για την 1η αγωνιστική του 
κυπέλλου ΕΠΣ Ημαθίας, με σκορ 
4 - 0. Θετικό το δείγμα στον πρώ-
το αγώνα της ανδρικής ομάδας 
που ‘ανέβασε’  10 παίκτες από 
την Κ16 γεννηθέντες 2003-2004 
και 2005 , με το μέλλον να τους 
ανήκει , αλλά πολύ σημαντική και 
η παρουσία των «μεγάλων» που 
με την εμπειρία τους δίνουν το 
ρυθμό.

Η ομάδα των Σάκη Καμπά και 
Γιάννη Σουλιώτη δεν άφησε κανέ-
να περιθώριο στους φιλοξενούμε-
νους, είχε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος 
του αγώνα και με 2 τέρματα σε 
κάθε ημίχρονο πήρε την πρόκρι-
ση στην επόμενη φάση του κυ-
πέλλου.

Το πρώτο γκολ της χρονιάς 
πέτυχε ο Δαδόπουλος στο 33’ με 
πολύ καλό δυνατό σουτ έξω από 
την περιοχή, από πλάγια θέση, ε-
νώ διπλασίασε τα τέρματα ο Ντό-

βας με σουτ μέσα από την περι-
οχή , μετά από φάση διαρκείας 
στα καρέ της Καψόχωρας. Ο ίδιος 
παίκτης έκανε το 3 - 0, στο 52’, με 
κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά 
από σέντρα του Δήμου.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν 
στο 65’, αλλά στο σουτ που δοκί-
μασε επιθετικός της Καψόχωρας, 
απέκρουσε θεαματικά ο Χειμώνας 
σε κόρνερ , κρατώντας το μηδέν.

Η υπεροχή του Αγροτικού Α-
στέρα ανταμείφθηκε με 4ο τέρ-
μα στο 76’ . Ο Χατζηκυριακίδης 
κέρδισε τη μπάλα στο κέντρο του 
γηπέδου, την κατάλληλη στιγμή 
σέρβιρε στον Γαλάνη που με σουτ 
έξω από την περιοχή πέτυχε το 
4-0.

Η ομάδα μας αν και γηπεδού-
χος αγωνίστηκε στην Καψόχωρα, 
λόγω της τέλεσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στο γήπεδο της Α-
γίας Βαρβάρας. Για ένα περίεργο 
λόγο η ΕΠΣΗ όρισε το γήπεδο 
των φιλοξενούμενων ως έδρα και 
γηπεδούχους τον Αγρ. για να κα-
λύψουμε τα έξοδα της διαιτησίας.. 
Πάντα τέτοια. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σάκης 

Καμπάς) : Χειμώνας, Εμμανουη-
λίδης, Σουλιώτης Ι., Μοτσιόπου-
λος (74′ Γαλάνης), Γκουτζιλίκας 
(69′ Χατζηκυριακίδης), Κώτελης, 
Δάμτσιος, Καμπάς, Δαδόπουλος 
(78′ Λίβας Ε.), Δήμου (84′ Τσιά-
τσης), Ντόβας.

ΑΕ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ (Παναγιώ-
της Σχοινόπουλος) : Μαραγκός, 
Χασάνογλου, Ταραπόσος, Σχοι-
νόπουλος (46′ Κίτσας Κ.), Ζω-
γράφος, Καλαμιώτης, Τσούκης, 
Ομπιντίγκουε, Σίσκος, Μαρτσέλος 
Η. (65′ Τοπαλίδης), Μαρτζέλος Γ.

Διαιτητής της αναμέτρησης ο 
κ. Χρυσάνης, με βοηθούς τον κ. 
Σιουκούρογλου και τον κ. Μου-
ρατίδη
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Έγινε γνωστή η ημερομηνία που θα πραγματο-
ποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος της Football 
League για την αγωνιστική σεζόν 2019-2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι την 

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 
12.00 στα γραφεία της Ένωσης 
(Θεμιστοκλέους 42, 4ος όρο-
φος) θα πραγματοποιηθεί συ-
νεδρίαση της Football League 
και θα συζητηθούν τα εξής θέ-
ματα:

-Ασφάλιση Ποδοσφαιριστών
-Διάφορα Θέματα
Μετά το πέρας της συνεδρί-

ασης θα διεξαχθεί στη 1 μ.μ. η 
κλήρωση του Πρωταθλήματος Football League αγω-
νιστικής περιόδου 2019-2020».

Έφτασε η μεγάλη ώρα 
για την διάθεση των καρ-
τών διαρκείας για την αγω-
νιστική χρόνια 2019-2020.

 Μια χρονιά ιστορική 
και γεμάτη όνειρα για την 
αντρική ομάδα βόλεϊ του 
Φιλίππου Βέροιας που θα 
συμμετέχει στο πρωτάθλη-
μα της Α2 Εθνικής κατη-
γορίας. Πάρε θέση.... στο 
γήπεδο και γίνε ένα με την 
ομάδα.

Οι κάρτες διαρκείας χω-
ρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Τα απλά εισιτήρια δι-
αρκείας των 40 ευρώ και 
τα VIP διαρκείας των 100 
ευρώ.

ΤηνΤετάρτηηκλήρωση
τηςFootballLeague

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων 
διαρκείας του Φιλίππου Βέροιας στο βόλεϊ

ΚύπελλοΕΠΣΗμαθίας
Ο γηπεδούχος Αγρ. Αστέρας νίκησε 
την Καψόχωρα 4-0 ... στην έδρα της!

Μοριοδότηση αθλητών 
ΑΣ ΡΩΜΙΟΣ

 Το Δ.Σ του Α.Σ Ρωμιός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους 
αθλητές του συλλόγου μας που έλαβαν μέρος, διακρίθηκαν και μορι-
οδοτηθηκαν στα πλαίσια του φετινόυ Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Ζιου - Ζίτσου της Αθήνας. 

Μετά από μια απαιτητική προετοιμασία και με εξαιρετική εμφάνιση 
στις κατηγορίες τους, οι αθλητές :

Ιγνατιάδου Μαρία ,Ιωαννιδου Μαρία ,Ιωσιφιδης Γιώργος ,Μπέλλας 
Γιώργος και Πελέκης Φώτης κατάφεραν να πάρουν, εκτός από τα με-
τάλλια τους, τα μόρια για να εγγραφούν στον ειδικό πίνακα των μοριο-
δοτούμενων αθλητών για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της χώρας. 

Δηλώσεις του προπονητή Μιχαήλωβ Χρήστου :
Οι αθλητές δούλεψαν και προπονήθηκαν δίνοντας τον καλύτερο 

τους εαυτό ,  αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
Μεεκτίμηση,

τοΔ.ΣτουΑ.ΣΡωμιός

Ανακοινώθηκανοιπροπονητές
στατμήματαυποδομήςτουΦιλίππου
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ΒΕΡΜΙΟ
Ταξιάρχες –  Nτορντόπολη 3-5 Πηγάδια

Κυριακή1Σεπτεμβρίου2019μετουςΟρειβάτεςΒέροιας

Βέρμιο, βουνό πανέμορφο,  με καστανιές και έλα-
τα, κουμαριές, οξιές και πεύκα. 

 Από εδώ ξεκίνησε ο βασιλιάς Μίδας για να φτά-
σει στη Φρυγία. Ζαρκάδια και αγριογούρουνα αλε-
πούδες και λύκοι. 

Ανεμώνες κυκλάμινα και ίριδες, κρόκοι και άγριες 
ορχιδέες.

Μπήκαμε  στο δάσος, φωνές πουλιών και πανέ-
μορφα αγριολούλουδα μας καλωσορίζουν….  

Φύγαμε από την Βέροια στις 7 το πρωί. Η πόλη 
αναφέρεται από τον Θουκιδίδη 

( 460 –397 π.Χ.) και τον Στράβωνα (63-23 π. Χ.).
 Στην διαδρομή προς την Νάουσα προσπερνάμε  

εκτάσεις με  καταπράσινη βλάστηση και άριστα καλ-
λιεργημένη  γη, με οπωροφόρα δένδρα, ροδακινιές, 
αχλαδιές.  κερασιές και μηλιές. 

Η περιοχή έχει ιστορία αιώνων. 
Τα τρία παιδιά του μυθικού Βέρη έδωσαν τα ονό-

ματα τους στις δυο σημαντικές πόλεις της Ημαθίας, 
Βέροια και Μίεζα ενώ ο γιός του Όλγανος μεταμορ-
φώθηκα σε ποτάμιο θεό .Η προτομή του ανακαλύ-
φθηκε τυχαία στην περιοχή του Κοπανού και χρονο-
λογείται  στο 2ο π. Χ. αιώνα.

Εκτεταμένα ερείπια στην περιοχή  ( ανάμεσα στον 
Κοπανό και τα Λευκάδια ) ενισχύουν την εκδοχή ότι 
εδώ στο χώρο αναπτύχθηκε μια σημαντική πόλη της 
αρχαιότητας, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ήταν 
η Μίεζα. 

Την Μίεζα διάλεξε ο Φίλιππος Β΄ και δημιούργησε 
στη θέση του ιερού των Νυμφών την σχολή του Αρι-
στοτέλη όπου ο Μέγας Αλέξανδρος διδάχθηκε από 
τον Αριστοτέλη  μεταξύ των ετών 343 π. Χ  - 340 π. 
Χ., ηθική, πολιτική και φιλοσοφία.

Η Μίεζα  ΄΄ ιερό των Νυμφών΄΄ ήταν ιερός χώρος 
της αρχαίας Μακεδονίας.

Το μαρτυρούν το αρχαίο θέατρο, οι ρωμαϊκές 
επαύλεις και άλλα μεγάλα  κτίρια. Συνεχίζει  να ακμά-
ζει και μετά την κατάλυση του μακεδονικού κράτους 
από τους Ρωμαίους το 168 π. Χ.

Περάσαμε την πόλη της Νάουσας,  η πόλη πο-
λύχρωμη, ολόφωτη από τον πρωινό ήλιο τοποθε-
τημένη σοφά στο μέρος που είναι κτισμένη όλο και 
απομακρύνεται από το οπτικό μας πεδίο. 

Η πόλη της Νάουσας βρίσκεται στο δυτικό τμήμα 
του νομού Ημαθίας.

 Από το 1955 χαρακτηρίζεται και ΄΄ ηρωική πόλη 
΄΄ ( πλάι στο Μεσολόγγι, το Σούλι και το Αρκάδι ) για 
τους αγώνες και τις θυσίες την περίοδο των απελευ-
θερωτικών αγώνων του 1822.

 Ανεβαίνουμε της στροφές του δρόμου, ο πλούτος 
των χρωμάτων από τα γύρω δάση εξακολουθεί  να 
μας εντυπωσιάζει. 

Μια φύση όμορφη, πλανεύτρα, δροσερή μας 
καλωσορίζει. Αυτή η φύση που επιμένει να μας εκ-
πλήσσει  με την ήρεμη και σιωπηλή παρουσία της.

Φθάσαμε στο ξωκλήσι των Ταξιαρχών,  αφήσαμε 
τα αυτοκίνητα, πήραμε το μονοπάτι που οδηγεί στον 
προφήτη Ηλία, ανηφορικό  πνιγμένο σε πελώριες 
οξιές, πανέμορφο. 

Το θέαμα είναι γαλήνιο και η εμπειρία να αντι-
κρίζεις δάση αρχέγονα σε ένα ήρεμο πρωινό είναι 
πάντα ξεχωριστή. 

Θαυμάζουμε για μερικά λεπτά της ώρας την ο-
μορφιά του τοπίου. 

Αφήσαμε πίσω μας το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία 
και πήραμε το ανηφορικό δασικό μονοπάτι με πορεία 

δεξιά . 
Στην πλάτη μας κουβαλάμε τα απολύτως απαραί-

τητα για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι, 
αυτάρκεις και οικολογικά συνεπείς.

Η φύση δαμάζει το σκοτάδι, φωτίζει τον μαρμα-
ρωμένο χρόνο, ανασυνθέτει καταστάσεις. 

Πρωινό  ακόμη και είναι η ώρα που τρέφονται τα 
περισσότερα άγρια ζώα και οι θάμνοι γεμίζουν από  
θορύβους και ήχους. 

 Καθώς η πανίδα που φιλοξενεί πουλιά, σκαντζό-
χοιρους, αλεπούδες  λαγούς και κουνάβια βρίσκονται 
σε εγρήγορση και πότε -πότε εμφανίζονται μερικά 
από αυτά στο μονοπάτι που τώρα πεζοπορούμε. 

Συνεχίζουμε  σε  δασικό δρόμο μπαίνοντας σε 
πυκνό δάσος οξιάς.  Η πορεία μόλις άρχισε……

Με το ξεκίνημα το μονοπάτι ανηφορικό, χαμηλή 
βλάστηση, πεσμένα  φύλλα,πράσινη  γη. 

Πουλιά φτερουγίζουν  και μας συνοδεύουν με το 
τραγούδι τους σε αυτή την απεραντοσύνη του αιώνι-
ου δάσους..

Μετά από μια επίπονη δυνατή ανηφορική  ανά-
βαση ανάμεσα από πυκνό δάσος θεόρατων οξιών 
φθάσαμε σε ξέφωτο.

 Με τις πρωινές  ακτίνες του ήλιου μια ξαφνική 
ομίχλη κάλυψε το δάσος μπροστά μας  αλλά και πέ-
ρα από αυτό, σκέπασε σχεδόν τις βουνοκορφές του 
βουνού,  προσδίδοντας μια μυστηριακή εμφάνιση. 

Αφήσαμε το δασικό δρόμο πήραμε πορεία αρι-
στερά μονοπάτι ανηφορικό  με τις πλαγιές  πλημμυ-
ρισμένες  από λογής  -  λογής  αγριολούλουδα.

Τα κυκλάμινα κάνουν την εμφάνιση τους με το 
ροζ χρώμα τους, και συμπληρώνουν το σκηνικό στον 
ατέλειωτο καμβά της εκρηκτικής φύσης.

Συνεχίζουμε την ανάβαση για περισσότερο από 
μια ώρα μέσα από πυκνό δάσος οξιάς τυλιγμένο 
στην σιωπή. 

Πλησιάζουμε στη θέση ΄΄Ντορντόπολη ΄΄ 
Αριστερά μας και πολύ ψηλότερα  οι κορυφές 

Δίδυμες, κάτω χαμηλά η πεδιάδα της Έδεσσας  και 
μπροστά μας  το χιονοδρομικό 3-5 πηγάδια.

Συνεχίζουμε για το χιονοδρομικό. 
Μας υποδέχεται καταπράσινο βουβό και έρημο. 

Το  ξενοδοχείο  δεν λειτουργεί μόνοι εμείς και η α-
περαντοσύνη του πράσινου. Ξεκουραζόμαστε για 
αρκετά λεπτά της ώρας, η παραμονή μας κύλησε σε 
αργούς ρυθμούς.

Επιστροφή….
Η ζέστη στο κατακόρυφο.
Με δυσκολία συνεχίζουμε με τις αχτίνες του ήλιου 

να ζεσταίνουν  τα δένδρα και   Εμας.
Πήραμε το μονοπάτι της επιστροφής από την ίδια 

διαδρομή,  μέσα από ένα ονειρικό δασωμένο τοπίο. 
Απολαυστική η μέρα σήμερα με την ανέγγιχτη 

ομορφιά από τα γύρω δάση.  Σήμερα ορειβατήσα-
με και πάλι στις πλαγιές του βουνού, ακούσαμε τα 
μυστικά του ανυπόμονα, ζήσαμε την ομορφιά του, 
πήραμε κάτι από τη γοητεία του.

Όλη μια παρέα μια συντροφιά από ορειβάτες που 
δείχνουν ότι δεν βιάζονται για την επιστροφή.

Τα τελευταία χιλιόμετρα μέχρι τα αυτοκίνητα είναι 
γεμάτα εικόνες, από μια παραμυθένια φύση τριγύρω.

Κάθε φορά και ένα ταξίδι κοντά στη φύση είναι 
μια γλυκιά συγκίνηση, μια απόδραση από την καθη-
μερινότητα.

ΓιατουςΟρειβάτεςΒέροιας
ΤσιαμούραςΝικόλαος

Τον καταρτισμό των ομίλων της Γ’ 
Εθνικής για τη σεζόν 2019-2020 ενέ-
κρινε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή 
της ΕΠΟ. Οι 107 ομάδες διανεμήθηκαν 
τους 8 ομίλους, με την κλήρωση να δι-
εξάγεται την επόμενη Δευτέρα 9/9 στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας. Ο Ηρακλής 
δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα, ενώ 
στη Χαλκιδική δήλωσε συμμετοχή και ο 
Άρης Παλαιοχωρίου.

Οι δύο ομάδες της Ημαθίας, Νίκη 

Αγκαθιάς και Μέγας Αλέξανδρος Τρι-
κάλων, τοποθετήθηκαν στον δεύτερο 
όμιλο μαζί με τις ομάδες από τις ΕΠΣ 
Μακεδονίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Φλώ-
ρινας, Καστοριάς και Γρεβενών.

Παράλληλα, μέχρι την Τρίτη ανα-
μένεται να κοινοποιηθεί η συμπληρω-
ματική προκήρυξη της Γ’ Εθνικής, που 
θα ορίζει μεταξύ άλλων και τον τρόπο 
διεξαγωγής του πρωταθλήματος στον 
κρητικό όμιλο, ο οποίος απαρτίζεται από 

εννέα ομάδες. Μετά την ολοκλήρωση 
των δύο γύρων, θα διεξαχθούν πλέι οφ 
μεταξύ των τεσσάρων πρώτων ομάδων, 
και πλέι άουτ, μεταξύ των πέντε τελευ-
ταίων ομάδων της βαθμολογίας.

Αναλυτικά ο καταρτισμός και οι ομά-
δες του 2ου ομίλου  της Γ’ Εθνικής

:2ος (15 ομάδες)
ΕΠΣ Μακεδονίας: Μακεδονικός, Α-

γροτικός Αστέρας, Ποσειδώνας Μηχανι-
ώνας, Θερμαϊκός Θέρμης

ΕΠΣ Ημαθίας: Νίκη Αγκαθιάς, Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων

ΕΠΣ Πέλλας: Εδεσσαϊκός, Α.Σ. Γιαν-
νιτσών, Αλμωπός Αριδαίας, Θύελλα Σα-
ρακηνών

ΕΠΣ Χαλκιδικής: Νέα Καλλικράτεια, 
Άρης Παλαιοχωρίου

ΕΠΣ Φλώρινας: ΠΑΣ Φλώρινα
ΕΠΣ Καστοριάς: Αστραπή Μεσοπο-

ταμίας
ΕΠΣ Γρεβενών: ΑΟ Σειρήνα

Συμπληρώθηκε οριστικά η 14ά-
δα των ομάδων που θα λάβουν μέ-
ρος στη Football League της σεζόν 
2019/2020, η κλήρωση της οποίας θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (4/9).

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΠΟ τη Δευτέρα (2/9), 
επικυρώθηκε η συμμετοχή των Καλα-
μάτα και Νίκη Βόλου στο πρωτάθλη-
μα αντικαθιστώντας τους Ηρακλή και 
Κρόνο Αργυράδων που δεν δήλωσαν 
συμμετοχή.

Μάλιστα, αποφασίστηκε οι δύο ο-
μάδες να μπουν στην κληρωτίδα της 
γ’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος αλ-
λά και να τους δοθεί παράταση 10 
ημερών για να πραγματοποιήσουν 
μεταγραφές.

Τέλος, αναφορικά με το αναβληθέν 
ματς της α’ φάσης του θεσμού ανάμεσα 
σε Πανσαμιακού και Αιολικό θα διεξα-
χθεί σε νέα ημερομηνία που θα οριστεί.

Στον2οόμιλοτηςΓ’Εθνικής
ΝίκηΑγκαθιάςκαιΜ.Α.Τρικάλων

Οριστικά στη Football League 
Καλαμάτα και Νίκη Βόλου
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ΑΔΑ: Ω01ΕΟΛΠ9-ΦΤ5
ΑΔΑΜ: 19PROC005498258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ.)
   CPV: 44113620-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αρ. μελ.: 22/2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α. 62.07.05.28)
Αρ. Πρωτ. Διακ. 3653/30-08-19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ)» με προϋ-
πολογισμό 200.000,00 Ευρώ {πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ
• δαπάνη εργασιών: 146.099,50 ΕΥΡΩ
• ΓΕ και ΟΕ(18%): 26.297,91 ΕΥΡΩ
• Απρόβλεπτα (15%): 25.859,51 ΕΥΡΩ
• Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 1.742,98 ΕΥΡΩ
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 

διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋπο-
θέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζο-
μένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2. (α) του ν. 4412/2016.

Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.
Ως  ημερομηνία  και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών ορίζεται η 27/09/2019 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 23:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η 03/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 τ.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διε-
νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφα-
ση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικό-
τητας Επικοινωνία», πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής - Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2  και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  (Π.Ο.Ε), στα ο-
ποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων  εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώ-
ου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-
τούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη κατά την τελευταία 
πενταετία. 

Κοινοπραξίες  Εργ. Επ.  των παραπάνω περιπτώσεων α,  β  
και  γ  σε οποιονδήποτε συνδυασμό  μεταξύ τους,  υπό τους όρους 
του άρθρου 76 παρ.   1γ του  Ν.4412/2016

(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Ερ-
γοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους 
άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋ-
πολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές 
και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 
4412/2016). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.000,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι έξι (6) μήνες.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (που προστέθηκε 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) σε ποσο-
στό ύψους μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού 
ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το αποτέλεσμα της δημο-
πρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβασιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής.

Βέροια 30/08/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΒ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Έναρξη εγγραφών νέων μελών στη μικτή 
χορωδία του Συλλόγου Φίλων Μουσικής και 
Χορωδίας Βέροιας «MOYΣIKH ΠOΛYΦΩNIA»

Έναρξη νέου τμήματος παιδικής χορω-
δίας. Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερό-
μενους πως ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων με-
λών στη μικτή χορωδία ενηλίκων «MOYΣIKH 
ΠOΛYΦΩNIA».

Επίσης φέτος για πρώτη χρονιά θα λει-
τουργήσει νέο τμήμα παιδικής χορωδίας. Ε-
νημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους 
γονείς για την έναρξη των εγγραφών.

Πληροφορίες-Εγγραφές στο τηλέφωνο 
6972596654

Διεύθυνση Χορωδίας Μιχάλης Κολοκο-
τρώνης

Πιάνο – Ενορχήστρωση Ειρήνη Κουρκού-
λη

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Μοναδική Παραδοσιακή Βραδιά στον Άγιο 
Αλέξανδρο από  τον ΛΟΝΑΠ ¨ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ¨

Εντυπωσιακή τόσο σε 
οργάνωση όσο σε παρουσία 
κόσμου ήταν η «Παραδοσια-
κή Βραδιά» που διοργάνω-
σε την Παρασκευή το βράδυ 
στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. 
Αγίου Αλεξάνδρου, ο Λαο-
γραφικός Όμιλος Ντόπιων Α-
λεξάνδρειας και Περιχώρων 
«Το Ρουμλούκι», με αφορμή 
τον εορτασμό του Αγ. Αλε-
ξάνδρου. Την εκδήλωση συ-
ντόνισε ο κ. Φιλιππόπουλος ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του 
Ομίλου κ. Κορφιώτης, ο ιερέας του Ιερού Ναού Αγίου Αλέξανδρου καθώς επίσης και 
ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Δριστάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Σάκη Τζίκα 
(υπήρξε ένας από τους στυλοβάτες του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια), που δεν 
βρίσκεται πια κοντά μας, καθώς επίσης και το ότι ο Σύλλογος έδωσε προς τιμήν 
του, το όνομα του, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στις εγκατα-
στάσεις του Ομίλου.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι παρακάτω σύλλογοι: -Λ.Ο.Ν.Α.Π. «Το Ρουμλού-
κι» -Χορευτική Ομάδα Ουτρέχτης Ολλανδίας Neraida Hellenik Dances -Σύλλογος 
Δράσεων και Πολιτισμού «Η Χαλάστρα» -Σύλλογος Σιταριάς Φλώρινας «Οι Νέοι 
Ορίζοντες».

Κίτσιος Γεώργιος

Ανταλλακτικό Παζάρι 
Ρούχων και Αξεσουάρ 

Ένδυσης από την Κίνηση 
Πολιτών Κυριώτισσας

Τόπος: Χώρος «Κυρι-
ώτισσας Ουτοπία» (οδός 
Ρήγα Φεραίου 25)

Ημέρες και ώρες Συλ-
λογής ειδών: Τετάρτη 
και Πέμπτη (4, 5, 11 και 
12 Σεπτέμβρη), από τις 
18.30 - 20.30.

Ημέρες και ώρες Α-
νταλλακτικού Παζαριού: 
Σάββατο 14 και Κυρια-
κή 15 Σεπτέμβρη, 11.00 
-13.00 και 18.00 - 20.00

Έχετε ρούχα ή αξε-
σουάρ ένδυσης που δεν 
τα φοράτε πια και θέλετε 
να τα δώσετε ή να τα πε-
τάξετε;

Σας έχουμε τη λύση! Τα δικά σας «σκουπίδια» μπορούν να 
φανούν χρήσιμα για κάποιον άλλον!

Μαζέψτε όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ (τσάντες, μαντήλια, 
κοσμήματα) και φέρτε τα στο Ανταλλακτικό Παζάρι μας! Όλοι 
θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν κάτι άλλο που χρειάζονται 
και να δώσουν αυτά που δε θέλουν πια. 

Φέρνεις ένα - παίρνεις ένα, αντίστοιχου είδους (ρούχο ή 
αξεσουάρ)!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Θα παραλαμβάνουμε ΜΟΝΟ είδη:
-Καθαρά και
-Σε καλή κατάσταση
-ΌΧΙ παπούτσια και εσώρουχα
Όσα είδη μας μείνουν μετά το Ανταλλακτικό Παζάρι θα 

δοθούν σε οργανισμούς που τα χρειάζονται ή σε κέντρα ανα-
κύκλωσης!

Eκπαιδευτικό σεμινάριο αγγλικής 
γλώσσας από το ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον 
Δήμο, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα 
πραγματοποιήσει φροντιστηριακό-εκπαιδευτικό σεμινάριο αγ-
γλικής γλώσσας. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα 
παρέχεται δωρεάν γραφική ύλη. 

Τα σεμινάρια αγγλικής γλώσσας αποτελούν μια συντονι-
σμένη προσπάθεια ενίσχυσης των γνώσεων και εκμάθησης 
της γλώσσας τόσο για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
ενδιαφερομένων, πιο άμεσα για τους ενήλικες και μελλοντικά 
για τους ανήλικους ωφελούμενους, όπως επίσης και για τη 
δημιουργία ενδιαφέροντος προς τις ξένες γλώσσες. 

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως. 
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοιχεία 

σας στα παρακάτω τηλέφωνα :
Από σταθερό: 800 100 1775
Από κινητό: 690 8244 836
Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υπο-

βάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ & ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Από το Ωδείο και τη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης & Καμπανίας ανακοινώνε-
ται ότι από την Δευτέρα 2 Σε-
πτεμβρίου 2019 αρχίζουν οι εγ-
γραφές σε όλα τα τμήματα στην 
Βέροια & Νάουσα.

Οι εγγραφές θα πραγματο-
ποιούνται καθημερινά από Δευ-
τέρα μέχρι Παρασκευή τις απο-
γευματινές ώρες από τις 5.30 
έως τις 8.30 μ.μ. και κάθε Σάβ-
βατο από τις 10.30 π.μ. μέχρι 
τις 13.00 μ.μ.

Στο Ωδείο & στη Σχολή λει-
τουργούν τα εξής:

1. ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤIΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

2. ΜΟΝΩΔΙΑ 
3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 

(ΒΕΡΟΙΑ)
4. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕ-

ΩΡΗΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστι-
ξη, Φούγκα, Σύνθεση

5. ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡ-
ΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, 
Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, 

Φλογέρα, Φλάουτο, Τροµπέτα
6.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Κλαρίνο, Βιολί, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά
7. ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι, Αρµόνιο, Ακορντεόν
8.  ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
9.  ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
10. ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
11. ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
12. ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΝΑΟΥΣΑ)
Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέφωνα α) 2332022572 για τη 

Νάουσα και β) 2331060784 για την Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

Ηλεκτρονικές εγγραφές
 στο  ΙΕΚ Βέροιας

Στα Δημόσια ΙΕΚ 
μπορούν να εγγραφούν 
απόφοιτοι Γενικού Λυ-
κείου & ΕΠΑΛ (Πτυχίο 
ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο 
ΤΕΛ) χωρίς όριο ηλικίας. 
Η φοίτηση είναι δωρε-
άν και δίνεται αναβολή 
στράτευσης. Οι Εγγρα-
φές των υποψηφίων 
εκπαιδευομένων Δ.ΙΕΚ 
για το έτος κατάρτισης 
2019-2020 θα πραγμα-
τοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υποβο-
λής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων: 

από 2 έως 9-9-2019
Ηλεκτρονική Διεύθυν-

ση υποβολής αιτήσεων:
https://diek.it.minedu.

gov.gr 
Για τη συμπλήρωση 

της αίτησης είναι απα-
ραίτητο να έχετε ΑΜΚΑ 
(Αριθμό Μητρώου Κοι-
νωνικής Ασφάλισης), Α-
ριθμό Αστυνομικής Ταυ-
τότητας ή Διαβατηρίου 
και Απολυτήριο Λυκείου 
(Γενικού ή ΕΠΑΛ), email 
(ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο).

Οι νέες ειδικότητες 
για το 2019-2020 στο Ι-
ΕΚ Βέροιας:

• Τεχνικός Μαγειρικής 
Τέχνης - Αρχιμάγειρας 
(Chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
• Τέχνη Φωτογραφίας
• Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού 

Αερίου
• Γραμματέας Ανωτέρων & Ανωτάτων Στελεχών
• Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων
• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εξαήμερη εκδρομή 
στην Κω & Αλικαρνασσό
Το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει εξαήμερη εκδρομή 

στο νησί του Ιπποκράτη Κω με προαιρετική μετάβαση στην 
αρχαιότατη Ελληνική πόλη Αλικαρνασσό (Bordrum).

Από 13 Σεπτεμβρίου 2019 έως 18 Σεπτεμβρίου 2019. Μία 
εκδρομή που θα μας μείνει αξέχαστη. Πρόγραμμα μπορείτε να 
προμηθευτείτε από το γραφείο (Δημοτική αγορά 1η στάθμη).

Προσοχή: Εάν συμπληρωθούν τα άτομα η εκδρομή θα 
κλείσει. Δηλώσεις συμμετοχής:

Τηλ. Γραφείου: 23310 71230 Τηλ. Προέδρου: 6974 481600
Τηλ. Γ. Γραμματέα: 6977 687681 Τηλ. Αντιπροέδρου: 6945 

773048 Τηλ. Ταμία: 6976 555321
Ο Πρόεδρος – Δημήτρης Θέμελης

Ο Γεν. Γραμματέας – Στάθης Βακάλης

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
«Ο ΚΑΡΑΝΟΣ»

Ανακοίνωση
Από το μελισσοκομικό σύλλογο Έδεσσας «Ο Κάρανος», α-

νακοινώνεται ότι στο Δημόσιο ΙΕΚ Έδεσσας «Καταρτίζειν», για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα λειτουργήσει η ειδικότητα 
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ». Πρόκειται για μία εξαιρετική 
ευκαιρία για επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καθώς εκτός από 
τις γνώσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι, έχουν τη δυνα-
τότητα να λάβουν κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
Επιπέδου 5 αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο σύλλογος μας σε 
συνεργασία με το ΙΕΚ Έδεσσας, θα πραγματοποιήσει ενημε-
ρωτική εκδήλωση την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 06:00 
το απόγευμα  στην αίθουσα του ΙΕΚ Έδεσσας, οδός Μελίνας 
Μερκούρη 20 (περιοχή Σμαρέγκα), ΕΔΕΣΣΑ, Τηλέφωνο Γραμ-
ματείας 23810 22282.

Για το Σύλλογο
Δημήτριος Αγαίτσης

Πραγματοποιήθηκε χθες, 2 Σεπτεμβρίου 
2019 συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους εκπροσώπους 
των θεσμικών κοινωνικών εταίρων. Η ΕΣΕΕ 
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γεν. 
Γραμματέα κ.κ Γιώργο Καρανίκα και Νίκο Μπό-
νη. Κύρια σημεία της εισήγησης του Προέδρου 
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα:

Το ελληνικό εμπόριο θεωρεί ότι το επόμενο 
διάστημα είναι κρίσιμο για την πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας. Είναι απαραίτητες συντονι-
σμένες και τολμηρές κινήσεις για να ξεφύγουμε 
από τον φαύλο κύκλο της κρίσης. Υπάρχουν 
δυνατότητες και θεωρούμε ότι υπάρχει και η 
πολιτική βούληση για να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 
Χρειάζεται ένα γενικό σχέδιο ανάταξης της οικονομίας, το οποίο θα περνά 
μέσα από έναν ισχυρό ιδιωτικό τομέα και από ένα κράτος το οποίο θα είναι 
αρωγός και όχι εμπόδιο στο επιχειρείν. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον 
και δηλώνουμε παρόντες για να συνδράμουμε μια τέτοια προσπάθεια.

Το ελληνικό εμπόριο στην περίοδο της κρίσης βρέθηκε αντιμέτωπο με 
μια πρωτοφανή δυσπραγία η οποία δημιούργησε ένα ασφυκτικό καθεστώς 
για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παραταύτα, επέδειξε μια μοναδική 
ανθεκτικότητα αυτήν τη δεκαετία, η οποία κατά τη γνώμη μας οφείλεται 
στους ακόλουθους παράγοντες: 

-το εμπόριο είναι μια δραστηριότητα εγγεγραμμένη στην οικονομική 
δομή της χώρας με τεράστιο ιστορικό βάθος, ισχυρή και πολύπλευρη πα-
ράδοση και λαμπρό μέλλον

-το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα και ο βασικός 
δέκτης απασχόλησης είτε στο επίπεδο του επιχειρηματία είτε στο επίπεδο 
του μισθωτού· 

-το εμπόριο είναι η «οριογραμμή» στην οποία συναντιέται η αγορά με 
τους καταναλωτές, είναι το πρώτο πεδίο στο φαίνονται οι συνθήκες κρίσης, 
αλλά και το πρώτο πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η ανάκαμψη. Πιάνει, επο-
μένως, το «σφυγμό» της οικονομίας και αναπροσαρμόζει την πρακτική του· 

-το ελληνικό εμπόριο αποτελείται από επιχειρηματίες μεγάλης εμπειρίας 

που μπορούν να διαχειριστούν δυσχερείς 
συνθήκες.

Όλοι αυτοί οι λόγοι εξηγούν την ανθε-
κτικότητα του εμπορίου, αλλά ταυτόχρονα 
ορίζουν και τη θέση του στη νέα εποχή «κα-
νονικότητας» που διανοίγεται. Το εμπόριο 
θα είναι ο πολλαπλασιαστής της όποιας α-
νάκαμψης προκύψει στην οικονομία καθώς 
αποτελεί την πλέον εξωστρεφή δραστηριό-
τητα. Το εμπόριο θα είναι η αιχμή του μέλ-
λοντος της ελληνικής οικονομίας, στο βαθμό 
που το όποιο εγχείρημα ψηφιακού μετασχη-
ματισμού βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην 
εμπορική δραστηριότητα. 

Το εμπόριο είναι παράγων κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι η ε-
μπορική δραστηριότητα δεν είναι απλά μια οικονομική σχέση, αλλά και 
μια κοινωνική σχέση ιδίως σε πόλεις της περιφέρειας. Το εμπόριο είναι η 
ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, είναι η κατεξοχήν ανοικτή και ελεύθερη 
δραστηριότητα, διέπεται από δυναμισμό και ευρηματικότητα, παρουσιάζει 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες εξελίξεις. Υπ’ αυτήν 
την έννοια, η επιστροφή στην κανονικότητα προϋποθέτει το εμπόριο.  

Στο πλαίσιο αυτό, για την ΕΣΕΕ υπάρχουν κάποιοι άξονες που συνι-
στούν πάγιες επιδιώξεις του ελληνικού εμπορίου:

-Εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, που σχετίζεται με την 
εκλογίκευση των φορολογικών βαρών, την καθιέρωση λειτουργικών ρυθμί-
σεων για τις οφειλές, αλλά και την υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού 
κώδικα.-Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και βελτίωση της πρό-
σβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.-Η απλοποίηση των διαδικασιών 
έναρξης μιας επιχείρησης αλλά και των εν γένει σχέσεων της αγοράς με το 
κράτος. -Υιοθέτησης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ, ως μοχλού καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης. Ήδη μέσω 
του προγράμματος των «Open Malls», πολλές εμπορικές αγορές προω-
θούν καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές.-Βελτίωση του εν γένει οικονο-
μικού κλίματος, που θα επιδράσει και στην ψυχολογία επιχειρηματιών και 
καταναλωτών. 

Συμμετοχή της ΕΣΕΕ στη συνάντηση 
των κοινωνικών εταίρων με τον 

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη



Τρίτη 3-9-2019
13:30-17:30 ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 
23310-27355

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑ-
ΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟ-
ΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑ 23310-66812

15ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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

Αύγουστος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 2-9-2019 μέχρι 8-9-2019 
θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη τής 
βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

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, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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, Διόδια Μαλγάρων

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  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
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Ο Τζον Φαν Σιπ δήλωσε ότι στοχεύει να φτιά-
ξει μια Εθνική Ελλάδας που θα δυσκολεύει κάθε 
αντίπαλο, ότι θα βασιστεί στο 4-3-3, ανέφερε ότι 
πιστεύει στην πρόκριση του Euro 2020 και εξήγη-
σε γιατί δεν κάλεσε τον Μήτρογλου.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (2/9) ο Τζον Φαν 
Σιπ παρουσιάστηκε ως νέος προπονητής της 
Εθνικής Ελλάδας. Ο Ολλανδός χαρακτήρισε τιμή 
του την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, υποστήρι-
ξε ότι πιστεύει σε πρόκριση στα τελικά του Euro, 
σχολίασε τις κλήσεις για τα παιχνίδια με Φινλαν-
δία και Λιχτενστάιν, ενώ αναφέρθηκε στον λόγο 
που δεν κάλεσε τον Κώστα Μήτρογλου.

Για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της 
Εθνικής:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τους 
συνεργάτες μου και την ομοσπονδία. Είμαι εν-
θουσιασμένος που ξεκίνησα να δουλεύω με τους 
κ.κ Φύσσα και Κωνσταντινίδη, ώστε να κάνουμε 
αυτή τη νέα αρχή. Δεν έχουμε χρόνο και θέλουμε 
να φτιάξουμε μια πραγματική ομάδα. Αυτό δεν 
περιλαμβάνει μόνο τακτικές, αλλά να αναλύσουμε 
τα τελευταία παιχνίδια, να βρούμε τα καλά και 
τα κακά και να κάνουμε την ομάδα να παίζει ως 
τέτοια. 

Φυσικά έχουμε συγκεκριμένες ιδέες, βασιζό-
μαστε στο 4-3-3 και θέλουμε ενέργεια στο παιχνί-
δι. Αυτό θα αλλάξει, χρειαζόμαστε περισσότερο 
πάθος και παίκτες που θα παλεύουν ο ένας για 
τον άλλον, καθώς και για τη νίκη. Αυτό είναι το 
πιο βασικό αυτή τη στιγμή».

Για το αν αποτελεί η Εθνική τη μεγαλύτερη 
πρόκληση της καριέρας του: 

«Φυσικά, είναι μεγάλη τιμή κι ευκαιρία να συμ-
μετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είδαμε τι έγι-
νε το 2004, δεν έχουμε αντίστοιχες βλέψεις τώρα, 
όμως έχουμε δει τι μπορεί να κάνει μια ομάδα με 
καλά χαρακτηριστικά. Έχετε το DNA της μαχητι-
κότητας και της πίστης και η Ελλάδα μπορεί να 
δυσκολέψει κάθε αντίπαλο, παίζοντας ένα συγκε-
κριμένο ποδόσφαιρο, όχι γερμανικό ή ολλανδικό, 
αλλά ελληνικό. Η τεχνική κατάρτιση και η μαχητι-
κότητα των Ελλήνων μπορούν να διαμορφώσουν 

έναν σωστό και όμορφο τρόπο παιχνιδιού, που 
θα φέρει θετικά αποτελέσματα».

Για το αν υπάρχουν περιθώρια πρόκρισης στο 
Euro:

 «Αν δεν το πίστευα δεν θα ήμουν εδώ. Είμα-
στε σε δύσκολη θέση, όμως δεν έχουμε αποκλει-
στεί. Το επόμενο παιχνίδι, κόντρα στη Φινλανδία, 
είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύουμε ακόμα πως 
μπορούμε να προκριθούμε και στο τέλος θα δού-
με. Αυτή τη στιγμή πάντως είμαστε στην αρχή της 
προσπάθειας επομένως θα δούμε πως αυτή θα 
εξελιχθεί».

Για τα συμπεράσματά του ως τώρα για τους 
παίκτες: 

«Η πρώτη μου εμπειρία ως νεαρός ήταν να 
δω τον Άγιαξ κόντρα στον Παναθηναϊκό στον τε-
λικό του Γουέμπλεϊ. Τώρα βλέπουμε τον Ολυμπι-
ακό να διακρίνεται στην Ευρώπη. Μια ομάδα που 
κατακτά το EURO 2004 έχει ταλέντο. Μπορούμε 
να έχουμε επιτυχίες, κάθε φορά σε άλλο επίπεδο. 
Οι παίκτες πάντως είναι περήφανοι που παίζουν 
στην Εθνική ομάδα κι αυτό πρέπει να είναι ο 
στόχος μας. Τα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν 

αυτή τη νοοτροπία».
Για το που θα επικεντρωθεί η δουλειά του στο 

πρώτο διάστημα: 
«Ξεκάθαρα επικεντρωνόμαστε στη Φινλανδία. 

Δουλεύουμε όμως και θέλουμε παράλληλα να 
βλέπουμε τι κάνει η U15, η U17. Πρώτα όμως 
έρχονται τα προκριματικά και στη συνέχεια θα 
δούμε το πρότζεκτ. Η ιδέα είναι αυτή της ανά-
πτυξης των μικρότερων ομάδων, εκεί κοιτάζουμε 
μακροπρόθεσμα».

Για τις κλήσεις Βρουσάι και Παυλίδη και τις 
επαφές του Σκίμπε με Έλληνες δεύτερης γενιάς 
που θα μπορούσαν να παίξουν στην Εθνική: 

«Ξέρουμε τους παίκτες που τα πάνε καλά και 
θα μπορούσαν να μας ενισχύσουν. Τώρα όμως 
επικεντρωνόμαστε σε όσους είναι διαθέσιμοι. Οι 
δυο που αναφέρατε τα πηγαίνουν εξαιρετικά εδώ 
και έναν χρόνο με τις ομάδες τους, μας δίνουν 
ενέργεια και θέλουμε να κοιτάζουμε σε τέτοιους 
παίκτες, που θέλουν να εξελιχθούν, όπως ο Λη-
μνιός».

Για το που αποδίδει την ως τώρα εικόνα και 
όσα πρέπει να αλλάξουν: 

«Δεν μπορώ να κρίνω όσα έγιναν στην ομάδα 
ως τώρα, μπορώ να κρίνω όσα βλέπω τώρα. 
Καταλαβαίνω ότι πρέπει και μπορούμε να βελτιω-
θούμε, έχουμε μόλις τρεις μέρες, όμως ξέρουμε τι 
ζητάμε και θα βοηθήσουμε την ομάδα να καταλά-
βει ακριβώς όσα θέλουμε να κάνει. Δεν μπορούμε 
να ζητήσουμε χίλια πράγματα, γιατί δεν έχουμε 
χρόνο. Έχουμε δει όμως αρκετά ώστε να καθοδη-
γήσουμε την ομάδα στα επόμενα παιχνίδια».

Για το αν υπολογίζει τον Μήτρογλου που δεν 
κάλεσε: 

«Κάθε παίκτης που έχει χρόνο συμμετοχής, 
θα βρίσκεται στα υπόψιν μας. Ο Μήτρογλου πέ-
τυχε πράγματι γκολ, ωστόσο χρειάζεται χρόνο. 
Ξέρουμε την ποιότητά του, μιλήσαμε μαζί του 
κι εφόσον συνεχίσει έτσι, θα μπορέσει να επα-
νέλθει. Από εκεί κι έπειτα, οι παίκτες χρειάζονται 
πειθαρχία, ώστε να αμύνονται και να επιτίθενται 
μαζί. Μιλάμε με τους παίκτες και θα τους το ζητή-
σουμε συγκεκριμένα».

Φαν Σιπ: «Μια Ελλάδα
που θα δυσκολεύει κάθε αντίπαλο»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συ-
νολικά 200 τ.μ., στο 
κέντρο του χωριού, με 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6971 946773.

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 
μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ. Euromesit ik i 
6945 122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 

Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ. , 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, 
θέση  στάθμευσης . 
Τηλ.: 6977 435166, 
23310 61205 & 23310 
62776.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 53.000 ευ-
ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 

6974 058284, 6973 
475239.

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο, 
πλατεία Καρατάσου, 
πωλείται διαμέρισμα 
75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος 
όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6987 376116.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 
στη Βεργίνα 18 στρέμ-
ματα με ακτινίδια και 
κεράσια και πομώ-
να. Πληρ. τηλ.: 6948 
949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  α -
γ ρ ο τ ε μ ά χ ι α  1 6 , 5 
στρέμματα στο Μαυ-
ροδένδρι (Καράτσαλι) 
Βέροιας, με ροδακι-
νιές, διάφορες ποικι-
λίες και πομώνα και 
μπεκάκια. Τηλ.: 6942 
202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους 
Γεωργιανούς 2 στρέμ-
ματα, σε πολύ καλή 
θέση, με νερό, ρεύμα, 
θέα, πολύ κοντά στο 
δρόμο.  Τηλ. :  6934 
662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  παρα-
δοσιακό ψητοπωλείο, 
έτοιμο σε πλήρη λει-
τουργία στην οδό Στα-
δίου στη Βέροια. Τιμή 
προσιτή-συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6970 229546, κ. 
Ευθύμη.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μο-
νοκατοικία πανέμορ-
φη με όλα τα έπιπλα 
και ηλεκτρικά, με αυ-
λή, ΛΟΥΞ, 250 ευρώ. 
Euromes i t i k i  6945 
122583.

ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 

122583.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 

δ ιαμέρ ισμα 3ου ο -
ρόφου 130 τ.μ., 3Δ-
ΣΚΜ και W.C., πλή-
ρως ανακαιν ισμένο 
με  όλες  τ ις  λευκές 
ηλεκτρικές συσευές, 
2  inver te r  κλ ιματ ι -
στικά,  σαλόνι ,  τρα -
πεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώμα-
τα, τζάκι ,  αυτόνομη 
θέρμανση πετρελαί-
ου ,  θ έση  pa rk i ng . 
Τ ι μ ή  3 5 0  ε υ ρ ώ . 
Τηλ .  επ ικο ινων ίας : 

6977 658822, 6944 
281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑ-

ΝΤΗΡΙΟ στην Αγ. Βαρ-
βάρα ενοικιάζεται. Τηλ.: 
6908 700069.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 
30 τ.μ., με W.C. Τηλ.: 
23310 62064 & 6937 
388027.

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-
ζονται επαγγελματικοί 

χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρ-
μανση, με W.C. Τηλ.: 
23320 24784 & 6971 
779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την 
ACS, κούριερ για τη 
Βέροια με δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής 
και αυτοκινήτου. Τηλ.: 
23310 75400.

ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟ-

ΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να 
προσλάβει: α) οδηγό 
με δίπλωμα Γ΄, β) α-
ποθηκάριο με γνώσεις 
χειριστού κλαρλ. Πλη-
ροφορίες στο 6947 
021868.

ΗΠΙΤΣΑΡΙΑBistro
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6983 060024 
κ. Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βα-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, παντα-
χώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προ-
χωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 
764477 & 23310 27796.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., στο κέντρο, περιοχή Αντιγονιδών, 
Στάση Κολόμβου (δύο στενά πάνω από 
την Εγνατία), 5ος όρ., ασανσέρ, φυσικό 
αέριο, 1Δ, ΣΛΚ, WC, εντοιχισμένη τετρά-
φυλλη ντουλάπα, ψυγείο, πλυντήριο, κου-
ζίνα, air condition, πολύφωτα, κουρτίνες, 
μεταλλική ντουλάπα στο μπαλκόνι και 
εξώπορτα ασφαλείας. Τηλ.: 6973 019859.
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σικές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσίματα 
κ.λπ., με πλήρες ωράριο. 
Τηλ.: 6974 648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος 
να γνωρίζει μισθοδοσία 
κατά προτίμηση του προ-
γράμματος Epsilon για 

Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 
23310 76870 & 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα έ-
ως 35 ετών για εργαστή-
ριο  ζαχαροπλαστ ικής , 
με εμπειρία. Τηλ.: 23310 
22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποίη-
ση και φροντίδα ηλικιω-
μένης κυρίας στην Αγ. 
Βαρβάρα Ημαθίας. Τηλ.: 
2331300216.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
«TSIFLIDISSECURITY» 
ζητάει για άμεση πρό-
σληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό 
πωλητή, κύριο ή κυρία 
με γνώσεις πωλήσεων 
και ευχέρεια λόγου, α-
παραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 
προσωπικού ασφαλεί-
ας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για 
τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Πα-
ραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για 
αξιολόγηση στοιχείων 
με συνέντευξη  στα κε-
ντρικά γραφεία της εται-
ρείας  οδός Θεσσαλονί-
κης 45, τηλ. επικοινωνί-
ας 23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσο-

νιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και 22 
τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε μέτρια 
κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση με κλιμα-
τιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105401 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 22 τ.μ. 
στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υ/δ , 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1970 - Τιμή: 140 €.

Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφά-
νειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται 
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1972 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , 
έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια 
και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές, Τιμή: 
180 €. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτι-
κός. Από 1/10/19 διαθέσιμη.

Κωδ: 106236 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. Η-
μιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, 
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1970 και διαθέτει θέρμανση Κε-
ντρική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Σκαλιά εισόδου - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 23240 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Κέντρο 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επι-
φάνειας 45 τ.μ. Ημιώροφος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1988 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Ηλε-
κτρικό, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συν-
θετικά, A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Σκαλιά 
εισόδου, Μπαλκόνια 15 τ.μ. - Τιμή: 250 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη 
συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα 
. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κου-
ζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 1998 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέ-
λαιο,  Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ, Απο-
θήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, 
Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
κωδ.14058 ΕΡΓΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται  ι-

σόγεια αποθήκη 300 τ.μ.,  πολύ αξιόλογο 
ακίνητο, καινούργια σιδηροκατασκευή για 
απαιτητικούς  ενοικιαστές , σε άριστο σημείο, 
300€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23472 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 19 τ.μ., 

κατασκευή 1976, ημιόροφος , ανακαινισμένο 
εκ βάθρων και άψογα συντηρημένο, σε εξαι-
ρετική κατάσταση, με ατομική θέρμανση με 
κλιματιστικό , επιπλωμένο κομπλέ , με κοινό 
WC , κεντρικότατο, ενοίκιο 150€.

Κωδ.23189 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 40 τ.μ., 
προς ενοικίαση κοντά στον Άγιο Αντώνιο 
, κατασκευή 1974, 2 χώροι και WC , 3 ος 
όροφος, ενοίκιο πολύ χαμηλό μόνο 150€.

Κωδ: 23418 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο εξαιρετικής προβολής και συνο-
λικής επιφάνειας 42 τ.μ. στον 2 ο όροφο. 
Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση 
με Κλιματισμό , Κουφώματα Συνθετικά, και 
Ανελκυστήρα - Μίσθωμα 220 €. Το γραφείο 
μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,  
με καινούργια κουφώματα και  με δικό του μέσα  
WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 23272 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γραφείο 
50 τ.μ., 1 ος όροφος , πολύ μεγάλης προβο-
λής , γωνιακό , δύο χώροι με δική του τουα-
λέτα έξω , κατασκευή 1972,  κουφώματα και-
νούργια συνθετικά , ενοίκιο 150€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡ0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙ-

ΑΣ, ενοικιάζεται σπάνιο κατάστημα 40 τ.μ., με 
28 τ.μ. πατάρι , μεγάλες βιτρίνες , κατάλληλο 
για κάθε χρήση  , υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενους , τιμή 750€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13564 - Κοντά στα ΚΤΕΛ  σπάνιο 
γωνιακό , εξαιρετικής προβολής Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. στο ισόγειο. Α-
ποτελείται από 1 ενιαίο χώρο με πολύ μεγάλη 
βιτρίνα και με δικό του  WC. Πρόκειται για  ένα 
πολύ αξιόλογο ακίνητο που απευθύνεται μόνο 
σε σοβαρό μισθωτή και με τιμή ενοικίου στα 
500 € αρχική και τελική. Διαθέτουμε την ΠΛΗ-
ΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ. 12954 Ενοικιάζεται στο κέντρο της 
Βέροιας σπάνιο μεγάλο κατάστημα με ισόγειο 
290 τ.μ. , υπόγειο 290 τ.μ. και ο 1ος ορ. 270 τ.μ.  
, συνολικά 850 τ.μ. όλα με άδεια κύριας χρήσης 
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση . Μπορεί να νοι-
κιαστεί και ξεχωριστά ισόγειο και υπόγειο μαζί 
με μίσθωμα τα 3.200€ , με τον όροφο μαζί συ-
νολικό μηνιαίο μίσθωμα τα 3.800€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12815  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ κατάστημα 
400 τ.μ. σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. κατάλληλο  
για πάμπολλες χρήσης ακόμη και για υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος , με αύλιο χώρο δικό 
του μεγάλο και μίσθωμα πολύ λογικό μόνο 
1500€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κάτω 

από το Μπάσκετ της Εληάς ισόγειο πάρκινγκ 
συνολικής επιφάνειας 18 τ.μ. Ενοίκιο 50 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13574 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κομπλέ 

ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα -Studio συνολι-
κής επιφάνειας 18 τ.μ. σε ημιώροφο υπερυ-
ψωμένο. Αποτελείται από Σαλονοκουζίνα, 
και μπάνιο. Έγινε ανακαίνιση το 2006 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  κλιματιστικό 
και θερμοπομπό , Κουφώματα καινούργια , 
A/C, με έπιπλα κομπλέ και  Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια.  - Τιμή: 9.000 €.

Κωδ: 13465 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Κέντρο ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο 
Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1987 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Πάρκινγκ, 
Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια, Σκαλιά 
εισόδου - Τιμή: 40.000 € .

Κωδ: 13006 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά 
και 81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται 
από 2υ/δ , σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Είναι 
κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει απεριό-
ριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυστήρα, 
με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακισμένη 
πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, με ω-
ραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή προ-
σφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επι-
φάνειας 125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπά-
νιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
έχει απεριόριστη θέα στον κάμπο , τα κουφώ-
ματα του συνθετικά και η πόρτα του θωρακι-
σμένη, έχει ανελκυστήρα υδραυλικό και πάρ-
κινγκ πυλωτής , μία μεγάλη  αποθήκη , Τζάκι 
, Σίτες και Διπλά τζάμια - Τιμή: 155.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14225 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Πωλούνται σή-

μερα 2 μεζονέτες των 150τ.μ. η κάθε μια με 

εσωτερική σκάλα, οι οποίες βρίσκονται σε 
οικόπεδο 744τ.μ., είναι κατασκευή 1992, δι-
αθέτουν εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, με 
πολύ ωραίο κήπο, οι χώροι τους λειτουργικοί, 
σε αμφιθεατρική θέση, διαμπερές. Μόνο σο-
βαρές προτάσεις θα συζητηθούν, σε πολύ 
καλή τιμή και οι δυο μεζονέτες μαζί σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, μόνο 50.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοι-
κία 230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο 
επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 
τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 
40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα 
απρόσκοπτη, με πολύ μεγάλες βεράντες, 
άψογα συντηρημένο, ξύλινα κουφώματα, 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, γεωμετρικά δο-
μημένο , επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο 
ντουλάπες , με ηλεκτρικές συσκευές, με η-
λιακό θερμοσίφωνα, εντυπωσιακοί χώροι 
υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια 
, διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας 
μόνο 130.000€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14137 ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ πωλείται 
μονοκατοικία αποτελούμενη από 3 ορόφους 
η τρία οροφοδιαμερίσματα με 111 τ.μ. καθ. 
το καθένα και σε οικόπεδο 560 τ.μ. με σ/δ 
1,2 , κατασκευή 1985, το καθένα με 3 υ/δ και 
2 μπάνια , βλέπει σε ανοιχτωσιά και προ-
σφέρεται σε πολύ καλή τιμή , έχει καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια,  
ατομική θέρμανση  πετρελαίου όλα , ενεργει-
ακής κλάσης Δ , έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και 
ντουλάπες παντού , είναι χωρίς ανελκυστήρα 
και με τρία parking , ένα κλειστό και δύο ανοι-
χτά  διαθέτει μία πολύ μεγάλη κοινόχρηστη 
αυλή για λαχανόκηπο , τιμή συνολικά μόνο 
320.000€. Αποκλειστική διάθεση και διαχείρι-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται απο-

θήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-

ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο , τιμή πώλησης 
μόνο 16.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά 
εισόδου - Τιμή: 12.000 €.

Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο  νεόδμη-
το γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνει-
ας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό  και Κουφώματα Αλουμινίου 
με  Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθ-
μευσης. Τιμή: 42.000 €.

Κωδ. 12776 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, άριστοι 
γραφειακοί χώροι 63 τ.μ., μικτά και 40 τ.μ. 
καθ. καινούργια  κατασκευή του 2000, με 
2 χώρους  και WC στον 2 ο όροφο , πολύ 
κοντά στον Άγιο Αντώνιο, τιμή εξαιρετικά χα-
μηλή μόνο 32.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13806 ΚΕΝΤΡΟ , Στο πάνω μέρος 

της παλαιάς Κεντρικής πωλείται κατάστημα 
44 τ.μ., ισόγειο, αυτοτελές και με  22 τ.μ. 
πατάρι  , κατασκευή 1998, διαθέτει μεγάλη 
βιτρίνα , πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο 
ακίνητο και διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας , Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή μόνο 40.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή 
πώλησης  80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 101 
τ.μ., και με 110 τ.μ. υπόγειο το οποίο επικοι-
νωνεί με εσωτερικό  υδραυλικό ανελκυστήρα 
, κατασκευή 2002, με δικό τους WC ,  ισόγειο, 
νεόδμητο , σε εξαιρετική κατάσταση και και-
νούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζά-
μια, άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, σε πολύ καλή γειτονιά, κατάλλη-
λο για πολλαπλές χρήσεις , Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Τιμή 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  δίπλα στο κανάλι 
άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 τ.μ. στην 
τιμή Τιμή: 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς 

τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

πολύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επι-
φάνειας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του 
χωριού . Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό 
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον 
κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως 
με Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην 
τιμή των 38.000€.

Κωδ. 13056 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , ευκαιρία πω-
λείται οικόπεδο 400 τ.μ., με σ/δ 0,8 εντός 
σχεδίου πόλεως , άρτιο οικοδομήσιμο , με 
γύρω -γύρω οικοδομές , η αντικειμενική του 
τιμή είναι 83.000€ αποδεδειγμένα η δε τιμή 
πώλησης του από 80.000€ τώρα προσφέρε-
ται στα 32.000€ , ευκαιρία άριστη. Διαθέτουμε 
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακι-
νήτου αυτού.

Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνια-
κό ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με 
σ/δ 0,8 , τιμή μόνο 130.000€.

κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό 
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πω-
λείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή 
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.

Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οι-
κόπεδο στην είσοδο του χωριού από την 
πλευρά της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και 
οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή 
μόνο 25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , 

πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά 
σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε 
κατάσταση εξαιρετική , άνετοι χώροι, άριστη 
διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών 
προδιαγραφών, γεωμετρικά δομημένη , για 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , επιβλητική 
στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  δι-
αθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , 
ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και 
ένα δεύτερο διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο 
, με διπλό γκαράζ κλειστό και άλλα δύο γκα-
ράζ έξω σκεπαστά με ντουλάπες παντού, 
διαθέτει δρύινα δάπεδα στα υπνοδωμάτια 
και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο Βεροίας στο 
σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με θερμο-
γέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια . Το 
οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο , 
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθί-
ας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944 
306862.

Η εταιρεία ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ - ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα τον Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει οδηγό, με άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε΄ για 
μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23310-93553, 
e-mail: info@biliouris.com. ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ

Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 
και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774

Σας αρέσει το τρα-
γούδι; Θα θέλατε να μά-
θετε να τραγουδάτε αλλά 
δεν ξέρετε από που να ξεκι-
νήσετε; Έχετε εμπειρία στο 
τραγούδι αλλά θέλετε να 
βελτιώσετε την τεχνική σας; 
Ελάτε για ένα δωρεάν συμ-
βουλευτικό μάθημα!

Καθηγητής μουσι-
κής, αριστούχος απόφοιτος 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα τρα-
γουδιού στο κέντρο της Βέροιας. 

 Αναλαμβάνω κάθε επίπεδο και διδάσκω όλα τα είδη τραγου-
διού με το πρώτο μαθήμα ΔΩΡΕΑΝ χωρίς υποχρέωση για συνέ-
χεια. Τηλέφωνο 6980 202881.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για ψητοπωλείο 
στη Βέροια. Πληρ. 6984 
472747 & 6946 103988.

Η ετα ιρε ία  φυ -
λάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 
άτομα φύλακες , με ά-
δεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και 
βιογραφικό για αξιολό-
γηση στοιχείων. Πλη-
ροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα 
γραφεία της εταιρείας 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-
ντων για όλο το 24ωρο 
ή κάποιες ώρες. Επί-
σης αναλαμβάνει την 
καθαριότητα σπιτιών, 
γραφε ίων ,  σκάλες . 
Τηλ.: 6946 479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυ-
ρία, για καθάρισμα σπι-
τιών, σιδέρωμα και άλ-
λες οικιακές δουλειές. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6985 
642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά 
σπίτια, υπόγεια, απο-
θήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης, νέος ψυκτικός ή μηχανολόγος 
για συνεργασία σε επιχείρηση ψυκτικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών εργασιών και πωλήσεων. Η προϋπρεσία και 
εμπειρία μη απαραίτητη. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 62225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ, 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 1ος με A./C  250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για Φωτ/κά 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση  «Μεγα δασος»  4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ 9 στρ  χερσο 1300 το στρεμμα Ευκαιρια!
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ100 τ.μ αποθηκη 120€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση
2στρεμμάτων.Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακόσε κεντρικόδρόμο.Περιλαμβάνει
δύοχώρουςγραφείωνπλήρως εξοπλισμέ-
νωνμε έπιπλα. 3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέ-
ροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.



παλιά αντικείμενα. Αγοράζω και χαλ-
κό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 
κ. Στράτος.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποί-
ηση γερόντων και παιδιών, καθαριό-
τητα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. 
Τηλ. 6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά ερ-
γασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νης. Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ με διδακτική εμπειρία 

και εξειδίκευση στις μαθησιακές δυ-
σκολίες καθώς και κάτοχος άδειας δι-
δασκαλίας αγγλικών παραδίδει μα-
θήματα ελληνικών και αγγλικών σε 
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τι-
μές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6980 973819.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου με εξει-
δίκευση στην Έκθεση και μεταπτυχι-
ακό στην Ειδική Αγωγή. Αναλαμβάνει 
εκπ/ση παιδιών με μαθησιακές δυ-
σκολίες. Τηλ.: 6978 342026 & 23310 
25520.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φρο-
ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση 
στην Έκθεση παραδι’δει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυ-
μνασίου, Λυκείου (μεμονωμένα και σε 
γκρουπ). Τιμές προσιτές και συζητή-
σιμες. Αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 
6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύ-
θερου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετά-
σεις. Τηλ.: 6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡ ΙΑ  Φ ΙΛΟΛΟΓΟΣ 
(πτυχιούχος κλασσικής φιλολογί-
ας) με πολυετή φροντιστηριακή πεί-
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. 
Θερινά μαθήματα προετοιμασίας 
για το γυμνάσιο και τις πανελλήνι-
ες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά δίσκοι 

ROCK-HEAVY-METAL -περιοδικα πα-
λιά αθλητικά -ποδοσφαίρου -panini 
άλμπουμ -φανέλες ποδοσφαιρικών 

ομάδων -παιχνίδια παιδικά δεκαετιων70-80 
τηλ:6944816921 κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανι-
κής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 
6984 040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 95 Πωλείται οικόπεδο στη Βέροια, 1.017 τ.μ. κοντά στο κέντρο 
άρτιο και οικοδομήσιμο, τιμή πώλησης 220.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 15 Πωλείται κατάστημα στο Ρολόϊ 40 τ.μ. ισόγειο με 40 τ.μ. 
υπόγειο, τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 116 Πωλείται χωράφι πολύ κοντά στη Βέροια 10 στρ. με ροδάκι-
να, ποτίζεται με σταγονίδια, τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 197 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 103 τ.μ., 3ος όροφος με ασαν-
σέρ, με 2Υ/Δ, κουζίνα, καθιστικό, σαλόνι, W.C. Έχει πολύ ωραία θέα, 
μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή πώλησης 52.000 ευρώ
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο 200 τ.μ. σε 4 
στρεμ. οικόπεδο. Έχει 4 Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C., βεσέ, τζάκι, σκεπή, 
συνθετικά κουφώματα, 2 καυστήρες για πετρέλαιο και υγραέριο. Είναι 
πλήρως ανακαινισμένη. Τιμή πώλησης 120.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 69 Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 500 τ.μ. γωνιακό. Τιμή 
πώλησης 140.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 19 Πωλείται γκαρσονιέρα ημιυπόγεια στο κέντρο 60 τ.μ. Τιμή 
πώλησης 14.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 71 Πωλείται χωράφι στο 7.5 χλμ. 4 στρ. Τιμή πώλησης 50.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 400 τ.μ., μέσα στο χωριό, κέντρο, 
18.000 ευρώ. ΚΩΔ. 72
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



Κώστας Καλαϊτζίδης: 
Θα φανούμε αντάξιοι. 

Όπως πριν, έτσι και τώρα…
«Ο Απόστολος 

Τζι τζ ικώστας ,  ο 
αρχηγός του συν-
δυασμού μας και 
εμπνευστής των 
προσπαθειών μας, 
τόνισε ότι θα είναι 
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς 
όλων των Μακε-
δόνων. Το ίδιο δε-
σμεύομαι κι εγώ α-
πέναντι σε όλες και 
όλους ενόψει της 
νέας θητείας μου. 
Οι ψήφοι ρεκόρ με 
τους οποίους με τί-
μησε ο κόσμος, το 
αναπτυξιακό έργο που σχεδιάσαμε και πρέπει να συνεχιστεί, οι ξεκάθαρες εντολές 
του Απόστολου Τζιτζικώστα, μας γεμίζουν υποχρεώσεις. Θα φανούμε αντάξιοι. 

Όπως πριν έτσι και τώρα…» σημειώνει σε δήλωσή του ο Κώστας Καλαϊτζί-
δης, αμέσως μετά την ορκωμοσία του. 

«Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε. Εργατικότητα, θάρρος, επιμονή, 
συνεργασία, αλληλεγγύη, πατριωτισμός και αγάπη για τον τόπο είναι τα ιδα-
νικά και οι αξίες για τις οποίες δεσμευτήκαμε, ταυτόχρονα με τον όρκο που 
δώσαμε για την ανάληψη των καθηκόντων μας, στη νέα θητεία, ως περιφε-
ρειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας» συμπληρώνει.
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P Το μόνο ευ-
χάριστο του Σεπτεμ-
βρίου είναι ότι ανοί-
γουν τα σχολεία χω-
ρίς να πηγαίνουμε 
εμείς…

 
P  Κάτι σαν 

την αγορά. Grand 
opening κάθε τόσο, 
αλλά πώς να πας χω-
ρίς να ψωνίσεις;

 
P Χάλασε ο κό-

σμος! Νεαρός ξένος 
τραγουδιστής έδειρε 
τον πρώην σωματο-
φύλακά του. Αν μπο-
ρούσε να τον δείρει, 
τι τον πλήρωνε;

 
P Τουλάχιστον η Έλενα Ράπτη, δεν τον έδει-

ρε, τον παντρεύτηκε. Το ξύλο αρχίζει μετά.
 
P Φαβορί για επίτροπος γεωργίας ο Πο-

λωνός Janusz Wojciechowski. Όσο περίπλο-
κο το θέμα της γεωργίας, τόσο και το όνομα 
του επιτρόπου.

 
P Εμείς έχουμε να προφέρουμε σωστά πο-

λωνικό όνομα από την εποχή του Γιαρουζέλσκι.
 

P 20 εκατ. έδωσε η G7 για τον Αμαζόνιο. 
Όσα έδωσε και η Λεβερκούζεν για να πάρει 
τον Ρέτσο.

 
P- Τι γλυκό είναι αυτό;
- Εργολάβος!
- Και γιατί είναι στα μαύρα;
- Είναι εργολάβος κηδειών!
 
P Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας μάς 

έβγαλε λόγω κρουσμάτων από τη λίστα των 
χωρών οι οποίες έχουν εξαλείψει την ιλαρά. 
Δυνατά και για την πολιομυελίτιδα τώρα.

 
P Μιλάμε για τερά-

στια νίκη του αντιεμβο-
λιαστικού κινήματος.

 
P Ξαναπαντρεύ-

εται η Έλλη Στάη! Κα-
λά, πόσους εφοπλι-
στές έχουμε;

 
P Ο άλλος ήθελε 

να παρακολουθήσει τη 
γυναίκα του, του είπε ο 
ντετέκτιβ από 500 ως 
1000€, και του λέει: Ά-
στο καλύτερα! Πιο φτη-
νό θα μου ‘ρθει το δια-
ζύγιο!

 
P Μέχρι και το κέ-

ρατο το ακριβύνανε οι 
αθεόφοβοι να πούμε.

 
P Και:
 Πάνε ο Ανδρέας με τη Δήμητρα να φάνε σ΄ 

ένα εστιατόριο. Μπαίνοντας η Δήμητρα βλέπει τον 
Μητσοτάκη με τη Μαρίκα να κάθονται δυο τρα-
πέζια παρακεί. Τα ζεύγη χαιρετιούνται εγκαρδίως 
με παγερά βλέμματα και η βραδιά συνεχίζεται. Η 
Δήμητρα με την άκρη του ματιού της παρακολου-
θεί τους Μητσοτάκηδες και ξαφνικά βλέπει τον 
Μητσοτάκη να παίρνει ένα κουταλάκι του γλυκού 
και να το βάζει στην τσέπη του σακακιού. Αμέσως 
το λέει στον Ανδρέα, ο οποίος κάνει «τσκ τσκ» και 
στη συνέχεια χαμογελάει περιφρονητικά.

- Θέλω κι εγώ! 
- Τι θέλεις;
- Ένα κουταλάκι σαν αυτό που πήρε ο Μητσο-

τάκης! λέει η Δήμητρα.
- Δεν είμαστε καλά... Θα γίνουμε ρεζίλι για ένα 

κουταλάκι;
- Θέλω! 
- Θα σου πάρω αύριο ολόκληρο το σετ…
- Όχι, θέλω αυτό!
Ο Ανδρέας σκέφτεται ότι αν δεν της κάνει το 

χατίρι θα του χαλάσει τη βραδιά. Φωνάζει τότε τον 
σερβιτόρο:

- Δεν μου λες παιδί μου, θέλεις να δεις ένα 
ταχυδακτυλουργικό κόλπο που κάνουμε εμείς οι 
πολιτικοί;

- Θέλω, κύριε Πρόεδρε!
- Ωραία. Πιάσε λοιπόν αυτό το κουταλάκι του 

γλυκού και βάλτο στην τσέπη του σακακιού μου.
Ο σερβιτόρος κάνει την κίνηση και περιμένει. 

Ο Ανδρέας τότε του λέει:
- Πήγαινε τώρα και πάρ’το από την τσέπη του 

Μητσοτάκη!
K.Π.

Εγνατία Οδός: ΙΧ κάηκε ολοσχερώς 
μεταξύ Κουλούρας - Νησελίου

Ι.Χ. αυτοκίνητο κάηκε 
ολοσχερώς στην Εγνατία 
Οδό το πρωί της Δευτέ-
ρας 2 Σεπτεμβρίου.

Το αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαινε οικογέ-
νεια (γονείς με δύο παι-
διά) κινούνταν στο ρεύμα 
προς Θεσσαλονίκη και 
από άγνωστη αιτία πήρε 
φωτιά.

Ευτυχώς κανένα μέ-
λος της οικογένειας δεν 
τραυματίστηκε. Στο ση-
μείο βρέθηκε η αστυνο-
μία και η πυροσβεστική.

Πηγή: alexandria-
gidas.gr
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