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Πότε θα σηκώσουμε κεφάλι 
με Τουρκία και κορωνοϊό;

   Αυτήν ακριβώς την ερώτηση ακούμε τις τελευταίες ημέρες 
και την μεταφέρoυμε υιοθετώντας τον ίδιο προβληματισμό. 
Κι ενώ τα οικονομικά έδειχναν να παίρνουν τα επάνω 
τους, βγήκαμε από τους ασφυκτικούς ελέγχους των 
μνημονίων και ο παραγωγικός ιστός της χώρας ήλπιζε σε 
μια ανάκαμψη μέσα στο 2020, ήρθαν μαζεμένα πανδημία 
και κρίση με την Τουρκία και όπως ήταν φυσικό τα 
δεδομένα ανατράπηκαν. Παρά την οικονομική στήριξη της 
ΕΕ, ο προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί για να καλυφθούν 
οι ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19 και να στηριχθούν 
με βοηθήματα οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που 
έχουν πληγεί. Σε αυτό το σκηνικό η παρατεταμένη 
προκλητικότητα των Τούρκων που είναι πλέον στα όρια του 
θερμού επεισοδίου, φαίνεται ότι αναγκάζει την κυβέρνηση 
να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για εξοπλισμούς και 
πρόσληψη στρατιωτικού προσωπικού. Και αναρωτιόμαστε…
πότε επιτέλους θα σηκώσουμε κεφάλι;
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Νέοςπρόεδρος
στον«Ευστάθιο
Χωραφά»

Τόποστους νέους έδωσε οπολι-
τιστικόςσύλλογοςΠατρίδας «Ευστά-
θιος Χωραφάς» στις εκλογές για α-
νάδειξηνέουδιοικητικούσυμβουλίου.

Έτσι, στη θέση του επι χρόνια
προέδρουΑντώνη Καγκελίδη θα
βρίσκεται πλέον οΓιώργοςΛαβα-
σίδης και ευχόμαστε καλή θητείασε
όλητηνέαδιοίκηση!

Αναβάλλεται η συναυλία 
της  Εθνικής Συμφωνικής 
Ορχήστρας της ΕΡΤ στους  

Βασιλικούς Τάφους στη Βεργίνα
Την είδηση της αναβολής της συναυλίαςπου θα έδινε η

ΕθνικήΣυμφωνικήΟρχήστρατηςΕΡΤ,στοπλαίσιοτωνεκδη-
λώσεων«Βέροιαεύηχηπόλη»,τοΣάββατο5Σεπτεμβρίου
2020στοΜουσείοΒασιλικώντωνΑιγώνστηΒεργίνα,έδωσε
ο πρόεδρος της ΚΕΠΑΔήμουΒέροιαςΘεόφιλος Κορωνάς
μιλώντας στονΑΚΟΥ 996.Όπως είπε, προέκυψαν κάποια
θέματα στη συγκεκριμένη συγκυρίαπου αφορούν την ΕΡΤ
και η συναυλία αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία.Οι άλλες
συναυλίεςμεΖωήΤηγανούριακαιΣταύροΞαρχάκοθαγίνουν
κανονικάμεόλαταμέτραπουεπιβάλλειτουγειονομικόπρω-
τόκολλο…

Δύο ενστάσεις 
υποψηφίων 

στις περσινές 
βουλευτικές 
εκλογές πάνε 
«εκλογοδικείο»

στις 7 Οκτωβρίου
Ένστασηκατά της εκλογής τηςβου-

λευτήΗμαθίαςτουΣΥΡΙΖΑΦρόσωςΚα-
ρασαρλίδουέκανεοσυνυποψήφιόςτης
στις εκλογές του2019ΆγγελοςΤόλκας
(ηδιαφοράμεταξύ τουςήταν23ψήφοι)
καιηυπόθεσηθασυζητηθείστο«εκλο-
γοδικείο»στις7Οκτωβρίου.(Περισσότε-
ραγιατοθέμασεεπόμενοφύλλο)

Την ίδιαμέρα,στις 7Οκτωβρίου, α-
ναμένεταιεπίσηςκαιηαπόφασηγιατην
υπόθεσητηςένστασηςτουΦώτηΚου-
τσουπιά, υποψήφιου με τη Ν.Δ. στις
περσινέςβουλευτικέςεκλογές,κατάτου
(εκλεγμένου)βουλευτήΗμαθίας τηςΝΔ
ΛάζαρουΤσαβδαρίδη.

Επέστρεψανπαπάκιαστα«Παπάκια»!!!
Τατελευταίαχρόνιατογνωστόπάρκο

με την λιμνούλα στην περιοχή «Παπά-
κια», δεν «δικαιολογούσε» την ονομασία
του, αφούδεν είχεπιαμέσαπάπιες.Τις
τελευταίες ημέρες τοποθετήθηκε μέσα
στονπεριφραγμένο χώρο της λιμνούλας
ένακαινούργιοξύλινοσπιτάκικαι3πανέ-
μορφεςπάπιεςαπολαμβάνουντηνδιαμο-
νή τους.Θετικά σχόλια, χαμόγελα, αλλά
και το ενδιαφέρον τωνπαιδιών είναι οι
πρώτες αντιδράσεις, με την επισήμανση
ναπροστατευτούνοιπάπιεςαφούπροσ-
δίδουν ομορφιά και ζωντάνια στο τοπίο.
Να θυμίσουμε ότι υπήρχαν πάπιες επί
πολλά χρόνιαστην λιμνούλα, εξού και η
ονομασία του πάρκου,ωστόσο κάποια
στιγμή εξαφανίστηκαν.Ας ελπίσουμε ότι
δεν θα έχουν την ίδια τύχη και θα συ-
νεχίσουμε να τις βλέπουμε να κάνουν
βουτιές!

Γιατοσούσουροκαιτηνσκόνηπουσηκώθηκεαπότην
«αλλαγήφρουράς»στηναντιδημαρχίαΚοινωνικήςΠολιτι-
κής, μίλησε η επικεφαλής της δημοτικήςπαράταξης «Βέ-
ροια-ΠρωτεύουσαΠόλη»στηνραδιοφωνικήεκπομπήΛΑ-
ΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑστονΑΚΟΥ99.6τομεσημέριτηςΤετάρτης.
ΗκαΜπατσαράξεκαθάρισεότιόπωςτηςδίνειτοδικαίωμα
ονόμοςκαιείναιστηδιακριτικήτηςευχέρειαμετάτηνλήξη
της θητείας των αντιδημάρχων στις 31/8/2020 να κάνει

τις επιλογές της, αυτό και έπραξε.
Χαρακτήρισε τον Στάθη Κελεσίδη
πετυχημένο αντιδήμαρχοπου εκ-
προσώπησεεπάξια τηνπαράταξής
της, κατανοεί την πικρία του που
είναιανθρώπινη,ωστόσοηεπιλογή
της είναι αυτή. «Αλίμονο αν ένας
επικεφαλήςπαράταξης δεν μπορεί
να πάρει αποφάσεις», είπε χαρα-
κτηριστικάηκαΜπατσαρά.

Στοερώτημαμήπωςμεαυτήτην
κίνησηπολιτικά«δικαιώνει»αυτούς
που την κατηγορούσαν ακόμη και
προεκλογικά για αντιδημαρχίες και
συμφωνίες η καΜπατσαρά απά-
ντησεότιλειτουργείθετικά,ούτωςή
άλλωςκάποιοισυνεχώςτην«πυρο-
βολούν»καιεξαντλούντονπολιτικό

καιδημοσιογραφικότουςλόγοασχολούμενοιαποκλειστικά
μαζίτης.

Τέλος απηύθυνε με νόημα μήνυμαπρος κάθε κατεύ-
θυνση,αλλάκυρίωςπροςτηνομάδατηςότιηανάμειξημε
ταδημοτικάπράγματαδενέγινεγιαναλυθείτοοικονομικό
πρόβλημα τους και ναπλουτίσουν, αλλά να βάλουν ένα
μικρόλιθαράκι.

Γ. Μπατσαρά στον ΑΚΟΥ 99.6: «Αλίμονο αν
ο επικεφαλής δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις»

ΚαλλίστρατοςκαιΚελεσίδης
σήμεραστα«Λαϊκά
καιΑιρετικά»

Σε «θερ-
μό» πολιτικό
τοπικό κλίμα,
μας βρήκε ο
Σεπτέμβριος
και μετά την
ανακοίνωση
των νέων α-
ντιδημάρχων
στοΔήμο Βέ-
ροιας, το θερ-
μόμετροάρχι-
σε να ανεβαί-
νει. Μετά την

νέα αντιδήμαρχοΓεωργίαΜπατσαρά, πουφιλοξενήθηκε
στηχθεσινή εκπομπή«ΛαϊκάκαιΑιρετικά» τουΑΚΟΥ99.6,
σήμερα (13.00-14.00) καλεσμένοι θα είναι ο νέος επίσης
αντιδήμαρχοςΚαλλίστρατος Γρηγοριάδης και οπρώην,
ΕυστάθιοςΚελεσίδης.Συντονιστείτε!
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Πρώτη συνέντευξη του  διοικητή του Νοσοκομείου Ημαθίας στον ΑΚΟΥ 99.6  

Ηλίας Πλιόγκας: Με συνεργατικότητα και αίσθημα καθήκοντος 
παρέχουμε υγειονομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 

-Εκτιμά ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της νέας πτέρυγας

Με τον Δήμαρχο Βέροιας συναντήθηκαν 
οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης Ημαθίας

Συνέντευξη παραχώρησε  μέσω SKYPE 
την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ο διοικητής του 
Νοσοκομείου Ημαθίας Ηλίας Πλιόγκας, 
στην πρεμιέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής 
ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ του ΑΚΟΥ 99.6, αλλά 
και στη  πρώτη ζωντανή εμφάνισή του σε 
τοπικό μέσο της Ημαθίας μετά τον διορισμό 
του. Ο νέος διοικητής μίλησε για την συνερ-
γατικότητα και την ενιαία πολιτική  που πρέ-
πει να υπάρχει στις μονάδες υγείας της Ημα-
θίας, την ετοιμότητα του νοσοκομείου για να 
αντιμετωπιστεί ο κορωνοϊός, την πανδημία 
της παραπληροφόρησης, τις προσλήψεις, 
το πότε θα είναι έτοιμη η νέα πτέρυγα του 
νοσοκομείου Βέροιας, αλλά και για το προ-
σωπικό στοίχημα και πρόκληση που είναι η 
θέση που υπηρετεί.

Υπάρχει μια τεράστια παραφιλολογία 
και πλήθος fake news σχετικά με τον κο-
ρωνοϊό. Σε τι βαθμό επηρεάζει εσάς και 
το προσωπικό των μονάδων υγείας;

Εκτός από την πανδημία του κορωνοϊού, 
υπάρχει και η πανδημία της παραπληροφό-
ρησης. Ο κόσμος πρέπει να είναι ενημερωμένος για την δημόσια υγεία 
και ειδικά τι συμβαίνει στην περιοχή του. Αντιλαμβανόμαστε από την 
αρχή της πανδημίας τέτοια φαινόμενα, αφού είμαστε μέρος της κοινω-
νίας, αλλά δεν επηρεαζόμαστε, αφού έχουμε ταχθεί στο καθήκον και με 
αφοσίωση να υπηρετούμε έναν συγκεκριμένο σκοπό, την δημόσια υ-
γεία. Στεναχωριόμαστε όταν βλέπουμε ανθρώπους που δεν είναι σωστά 
ενημερωμένοι και πρέπει να συμβάλλουμε ώστε ο καθένας να συνειδη-
τοποιήσει ότι θα πρέπει να τηρήσει πιστά τα μέτρα για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης της πανδημίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταύτιση με τα 
μέτρα, τόσο λιγότερα θα είναι τα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε εμείς 
στα νοσοκομεία. Ευτυχώς σε τοπικό επίπεδο δεν είχαμε αναπαραγωγή 
των «ψεκασμένων» θεωριών και τα ΜΜΕ κράτησαν μια υπεύθυνη στά-
ση, ενημερώνοντας σωστά τον κόσμο.

Ποια είναι η εικόνα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αναφορικά 
με τα κρούσματα και την ραγδαία αύξησή τους στην Ημαθία και σε 
τι βαθμό θα πρέπει να ανησυχούμε;

Η εικόνα που είχε η Ημαθία τους πρώτους μήνες της πανδημίας είχε 
χαρακτηριστεί υποδειγματική, αφού δεν είχαμε κρούσματα. Το τελευταίο 
διάστημα έχουμε σταθερή ημερήσια εμφάνιση κρουσμάτων, σε όλη την 
ηλικιακή διαστρωμάτωση, που τις τελευταίες ημέρες, όπως γίνεται και 
πανελλαδικά εντοπίζονται περισσότερο σε νέους ανθρώπους. Επομέ-
νως και οι νέοι νοσούν και μεταδίδουν τον ιό. Επίσης τις τελευταίες ημέ-
ρες ξεκίνησαν και οι διακομιδές σε νοσοκομεία αναφοράς της Θεσσαλο-
νίκης, κάτι που ήταν άγνωστο για την Ημαθία μέχρι τώρα, αφού κάποια 
κρούσματα χρειάζονται νοσηλεία.

 «Δεν μας ξέχασε ο ιός, εμείς τον ξεχάσαμε». Είναι στο χέρι του 
καθενός να τηρήσει τους κανόνες αποστασιοποίησης και να βελτιωθεί 
η κατάσταση. Γνωρίζουμε το ψυχολογικό βάρος για τον πολίτη, αφού 
εμείς που είμαστε μέσα στο σύστημα υγείας το βιώνουμε και επί τόσο 
χρονικό διάστημα δεν έχουμε ξεκουραστεί και είμαστε σε έναν συνεχή 
συναγερμό. Με μικρά βήματα από τον καθένα θα περιορίσουμε τον ιό. 

Πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα κορω-
νοϊού;

Με την υπεύθυνη στάση που κράτησε ο κόσμος όλους αυτούς τους 
μήνες, μας έδωσε τον χρόνο και την ευκαιρία να οργανώσουμε και να 
θωρακίσουμε πολύ περισσότερο το σύστημα και τις μονάδες υγείας. 
Αντιμετωπίζουμε ήδη το 2ο κύμα της πανδημίας και ετοιμαζόμαστε το 
φθινόπωρο για το 3ο έχοντας όμως ήδη ενισχύσει τις δομές μας. Οι 
κλίνες ΜΕΘ τόσο πανελλαδικά, τόσο σε τοπικό επίπεδο έχουν υπερδι-
πλασιαστεί, αφού από τις 500 κλίνες έχουμε ξεπεράσει τις 1.200 και στο 
νοσοκομείο μας από τις 2 τον Ιανουάριο πήγαμε στις 5 κλίνες σε πλήρη 
ανάπτυξη και με την λειτουργία της νέας πτέρυγας θα προστεθούν άλ-
λες 10. Παρόλο που δεν είμαστε νοσοκομείο αναφοράς, ολοκληρώσαμε 
σε χρόνο ρεκόρ την κλινική COVID-19 στο Νοσοκομείο Βέροιας με 20 
κλίνες με την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού και είναι απολύτως 
έτοιμη αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει και να νοσηλεύσει περιστατικά. 

Η πρόσληψη των 256 εργαζομένων που στελέχωσαν τις δομές 
υγείας της Ημαθίας συνδέονται άμεσα και αφορούν μόνο την περί-
οδο της πανδημίας; 

Πρόκειται για προσλήψεις που δεν συνδέονται αποκλειστικά με την 
έκρηξη της πανδημίας, αλλά εντάσσονται σε έναν γενικότερο στρατη-
γικό σχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Υγείας και σε 
τοπικό επίπεδό από την 3η ΥΠΕ για την ενίσχυση όλων τον δομών 
υγείας. Απλώς η έκρηξη της πανδημίας επιτάχυνε τις διαδικασίες. Δεν 
σταμάτησαν οι προσλήψεις, που ακόμη και τώρα συνεχίζονται και ανα-
μένεται στο επόμενο διάστημα η πρόσληψη πανελλαδικά ακόμη περί-
που 1.000 γιατρών. 

Είναι σε καλό επίπεδο τα Νοσοκομεία της Ημαθίας;
Τα δύο νοσοκομεία της Ημαθίας, Βέροιας και Νάουσας, λειτουργούν 

ως μια ενιαία υγειονομική μονάδα, αποτελώντας όχι απλώς μια υγειο-
νομική ανάσχεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αλλά παρέχοντας 
υγειονομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Από την πλευρά μας συμμετέχουμε και συνεισφέρουμε στον σχεδι-

ασμό της 3ης ΥΠΕ, όπου ανήκουμε, καλύπτοντας και αλληλοκαλύπτο-
ντας μονάδες, όπου προκύπτουν προβλήματα. Για παράδειγμα πριν 3 
μήνες είχε προκύψει ένα πρόβλημα στην παθολογική του Νοσοκομείου 
Νάουσας και έχοντας την αντίληψη της ενιαίας παρουσίας των μονά-
δων στην Ημαθία καλύψαμε με γιατρούς από το Νοσοκομείο Βέροιας. 
Παλαιότερα για να βγουν οι εφημερίες χρειαζόταν μέχρι παρέμβαση 
υπουργού! Αυτό δεν ισχύει πλέον. Τοποθετήθηκε στη Νάουσα Αξονικός 
Τομογράφος και λειτουργεί με προσωπικό και από την Βέροια. Λειτουρ-
γούμε με μια ενοποιημένη αντίληψη και όχι τοπικιστική, ενώ είμαστε η 
μοναδική περίπτωση που καθημερινά έχουμε τα δύο νοσοκομεία δια-
θέσιμα ασθενοφόρα για εισιτήρια-εξιτήρια και εξετάσεις ασθενών, χωρίς 
να επιβαρύνουμε το ΕΚΑΒ. 

Πόσο δύσκολο είναι να διατηρείτε ένα επίπεδο υψηλής ετοι-
μότητας και αυστηρών μέτρων στα νοσοκομεία για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα;

Πράγματι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι’ αυτό επισημαίνουμε ότι υπάρ-
χει ένας πραγματικός ιός που απειλεί τους πάντες και δεν είναι σενάριο 
συνωμοσίας. Για να τον αντιμετωπίσουμε εξαντλούμε καθημερινά το 
ανθρώπινο δυναμικό, υλικά, διαδικασίες για να τηρήσουμε τις αυστηρές 
οδηγίες και να αποφύγουμε την διασπορά ειδικά μέσα στις υγειονομικές 
μονάδες. Το κόστος πρωτίστως είναι ψυχολογικό, αλλά και σημαντικά 
οικονομικό, αφού δεν γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο το τεράστιο 
κόστος για την Ελλάδα, προκειμένου να θωρακίσει τις μονάδες και να 
αντιμετωπίσει τον ιό(κόστος υλικών, εφημερίες ιατρών κλπ.). Έχουμε 
μεγάλη επάρκεια υλικών και με την προσπάθεια των υγειονομικών αντι-
μετωπίζουμε με αποφασιστικότητα και επιτυχία τον ιό. 

Είσαστε πλέον σε θέση να ανακοινώσετε πότε θα είναι έτοιμη η 
νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Βέροιας;

Πρόκειται για ένα έργο που έπρεπε να είχε παραδοθεί από το 2015. 
Μια σειρά από άστοχες επιλογές, στέρησε ένα τόσο σημαντικό έργο όχι 
μόνο από την Ημαθία αλλά από την ευρύτερη περιοχή. Καταφέραμε ως 
διοίκηση να εντείνουμε τις προσπάθειες και ακόμη και την περίοδο της 
καραντίνας δεν σταματήσαμε να εργαζόμαστε για να λύσουμε τα χρόνια 
προβλήματα που μπλόκαραν το έργο και προχώρησαν κανονικά οι ερ-
γασίες. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει ολοκληρωθεί, ενώ τον 
προηγούμενο μήνα παραλάβαμε εξ ολοκλήρου τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό. Θα τολμήσω να πω ότι οι βεροιώτισσες δεν θα προλάβουν 
να κατεβάσουν τα χειμωνιάτικα, όταν θα μπούμε στο νέο κτίριο. Μέσα 
στον Οκτώβριο εκτιμώ ότι θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία και μέ-
χρι το τέλος του έτους θα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο πολλά στην 
λειτουργία του νοσοκομείου.

Αισθάνεσθε άτυχος που αναλάβατε διοικητής σε μια τέτοια 
συγκυρία ή το βλέπετε ως στοίχημα που θα το παλέψετε μέχρι το 
τέλος;

Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι είμαι άνθρωπος της δράσης και  την 
«φωτιά» δεν την φοβάμαι. Δεν αισθάνομαι καμία ανασφάλεια, αντιθέ-
τως η αδρεναλίνη μου αρέσει και με κύριο χαρακτηριστικό την συνεργα-
τικότητα προσπαθώ να πετύχω έργο, χωρίς να δίνω σημασία στον κό-
πο και τις προσωπικές θυσίες που χρειάζεται για να πετύχω το μέγιστο 
που μπορώ. Καταφέραμε ως διοίκηση έναν υψηλό βαθμό σύμπραξης 
με όλους τους εμπλεκομένους με σκοπό να αποδίδουμε σημαντικό έρ-
γο και με υψηλό αίσθημα καθήκοντος να υπηρετήσουμε την κοινωνία. 

Zήσης Μιχ. Πατσίκας

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δύο 
νέοι Διευθυντές εκπαίδευσης, ο κ. Δημήτριος Πυρινός,  νέ-
ος Δ/ντης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και  ο κ. 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος, νέος Δ/ντης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας επισκέφτηκαν το Δημαρχείο και 
πραγματοποίησαν συνάντηση με το Δήμαρχο Βέροιας, 
Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας, 
Συρμούλα Τζήμα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι νέες προϋποθέσεις 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το άνοιγμα των 
σχολείων λόγω της πανδημίας, όπως και οι ενέργειες που 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκατέρωθεν ώστε τα σχολεία 
να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές για τη νέα 
σχολική χρονιά. 

Η συνάντηση έκλεισε με ευχές για καλή θητεία και καλή 
συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων και του Δήμου Βέ-
ροιας. 
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ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
(ΜΕΤΑΓΛ)

TROLLS WORLD TOUR 
Προβολές:    Πέμπτη 3/9 – Δευτέρα 7/9 – Τρίτη 

8/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕ-
ΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ ΠΛΑ-
ΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ

 AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
AFTER WE COLLIDED
Σκηνοθεσία: ΡΟΤΖΕΡ ΚΑΜΠΛ
Σενάριο: ANNA TONT
Ηθοποιοί: ΤΖΟΣΕΦΙΝ ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ, ΧΙΡΟ ΦΑ-

ΪΝΣ ΤΙΦΙΝ
Προβολές :    Πέμπτη 3/9, Δευτέρα 7/9 - Τρίτη 8/9 

στις 21.45
Παρασκευή 4/9 και Σάββατο 5/9 στις 20.00 και 22.00
Κυριακή 6/9 και  Τετάρτη 9/9 στις 21.00
 (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
(Σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει 

στην Αίθουσα 1 με χρήση Μάσκας)

TENET 
Προβολές:    Καθημερινά στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ, 

χρήση μάσκας)  και (Θερινή ανάλογα με την διαθεσι-
μότητα)

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝ-

ΣΟΝ, ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑ-
ΪΚΛ ΚΕΪΝ, ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ 
ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ ΚΑΠΑΝΤΙΑ

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     3/9/20 - 9/9/20

Συγχαρητήριο του 5ου Συστήματος Προσκόπων 
στους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες

Το 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας θα ήθελε να συγχαρεί τα παρακάτω μέλη του τα οποία εισήχθησαν φέτος στα Α-
νώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας:

• Ιορδανίδη Γιώργο – Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Κιοσέογλου Αβραάμ – Τμήμα Πληροφορικής Ιόνιου Πανεπιστήμιου Κέρκυρας.
• Τσιφινδάρη Γεωργία Γεωπονίας – Ιχθυολογίας και Υδάτινου περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στα παραπάνω μέλη μας, ευχόμαστε μια λαμπρή φοιτητική ζωή και κάθε επιτυχία στην ζωή τους.
Σας ευχόμαστε να έχετε καλές και επιτυχημένες σπουδές, την εκπλήρωση των ονείρων σας και την επιτυχία των στό-

χων σας, γιατί είστε η ελπίδα για το αύριο.
Συγχαρητήρια και στους γονείς για την πολύπλευρη στήριξη που πρόσφεραν στον αγώνα αυτό.

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Ο Αρχηγός 5ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας

Παντελίδης Ανέστης

Εξήντα πέντε  χρόνια δημιουρ-
γικής προσφοράς στη διατήρηση 
των παραδόσεων του Ελληνι-
σμού του Πόντου συμπληρώνει 
φέτος  ο σύλλογος μας.  Μέσα  
σε  αυτό  το διαχρονικό  πλαίσιο   
ανάδειξης της ταυτότητας  της   
πολιτιστικής μας  κληρονομιάς 
συνεχίζουμε τις προσπάθειες να 
κρατήσουμε ζωντανή  την γνήσια 
ποντιακή παράδοση στο χορό, τη  
μουσική, το  θέατρο, τη λαογρα-
φία και το τραγούδι.

Η  νέα χρονιά έναρξης όλων των 
τμημάτων ξεκινά εν μέσω   της  πανδη-
μίας  του κορονοϊού  αλλά  ταυτόχρονα  
έχοντας  υπόψη  μας την  πραγματική  
κατάσταση, με  αίσθημα  ευθύνης απέ-
ναντι  στην  κοινωνία και  στα  μέλη  του  
συλλόγου  μας,  θα λειτουργήσουμε με 
συνέπεια όπως καθορίζουν τα προβλε-
πόμενα πρωτόκολλα, για την ασφάλεια 
της υγείας όλων μας. 

Απευθύνοντας  ολόθερμες ευχές σε 
όλες και όλους τους συμπολίτες μας, 
κάνουμε γνωστό ότι την περίοδο  2020-
2021 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω 
τμήματα και σας περιμένουμε να μας 
γνωρίσετε και να σας γνωρίσουμε μέ-
σα από πλήθος δραστηριοτήτων που 
θα πραγματοποιήσουμε στη μεγάλη 
οικογένεια της λέσχης, με έναρξη και 
αγιασμό τμημάτων την Κυριακή 20 Σε-
πτεμβρίου, στις 6μμ.

 Υπεύθυνος  Τμημάτων από  το   Δι-
οικητικό  Συμβούλιο

Κοτίδης  Ιωάννης 
Τμήματα Ποντιακών Χορών
Χοροδιδάσκαλος: Ιντζεβίδης  Βαγγέ-

λης:    
Παιδικά τμήματα και εφηβικό τμήμα 

ποντιακών χορών
 Υπεύθυνες : 
Κιατικίδου Ελπίδα 
Κουρούκα Ζωή  
Τμήμα παραστάσεων ποντιακών χο-

ρών
Υπεύθυνοι: Κοτίδης Γιάννης, 
Χοροδιδάσκαλος: Iντζεβίδης  Βαγ-

γέλης:  
Τμήμα  ενηλίκων αρχαρίων ποντια-

κών χορών

 Υπεύθυνος  χοροδιδάσκαλος: Πα-
λασίδης  Κυριάκος  

Τμήματα ποντιακής διαλέκτου (Παι-
δικό  τμήμα & τμήμα  ενηλίκων)

Υπεύθυνος: Τουμπουλίδης Νικόλαος 
Δασκάλα: Μαχαιρίδου Αναστασία   
Τμήμα θεάτρου  (ενηλίκων)
Υπεύθυνος: Ιντζεβίδης  Αρχιμήδης 
Τμήμα θεάτρου (παιδικό)
Υπεύθυνοι:  Πουλτίδου  Κική  Κου-

βρακίδης  Αντώνης 
Τμήμα εκμάθησης Νταουλιού και 

Κρουστών 
Δάσκαλος: Ουσταμπασίδης Δημή-

τρης  
Τμήματα εκμάθησης Ποντιακής Λύ-

ρας
Δάσκαλος: Καλιοτζίδης Χρήστος  
Τμήμα εκμάθησης σκίτσου
 Σκιτσογράφος: Νικολαΐδης Δημή-

τρης 
Τμήμα  εκμάθησης  πνευστών  μου-

σικών  οργάνων  (γαβάλ – αγγείο)
 Δάσκαλος: Φολίνας Βασίλης  
Τμήμα αιμοδοσίας
Υπεύθυνη: Χατζίδη Κατερίνα  
Τμήμα  νέων για νέους και νέες από 

18 έως 35 ετών
Υπεύθυνος:Μορφίδης  Αθανάσιος  
Τα μαθήματα θα πραγματοποιού-

νται στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο 
της Λέσχης, στο Πανόραμα( Λ. Πορ-
φύρα 1) Βέροιας. Τηλ. επικοινωνίας : 
2331072060 από Κυριακή έως Πέμπτη,  
Ώρες : 5-9μμ και 6983503676 (πρόε-
δρος)

Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος 

 Τουμπουλίδης  Νικόλαος
Η  Γ. Γραμματέας

 Τογκουσίδου Ευαγγελία

Διευκρινήσεις της 
ΚΕΠΑ για τις κάρτες 
ελεύθερης εισόδου  

-Όλα τα εισιτήρια μέσω VIVA.GR  αφορούν μονές θέσεις
- ΚΑΘΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ  
Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν τη χρήση των  εισιτηρίων VIVA.

GR καθώς και των καρτών ελεύθερης εισόδου  για την ομαλή λειτουργία των 
εκδηλώσεων. Αφορούν στις τρεις συναυλίες  που θα πραγματοποιηθούν 
στο θέατρο Άλσους Βέροιας «Μελίνα Μερκούρη» στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
«ΒΕΡΟΙΑ ΕΥΗΧΗ ΠΟΛΗ»  και συγκεκριμένα στις : 2/9 , 9.00μ.μ «Αφιέρωμα 
στον Θάνο Μικρούτσικο» , 4/9 «TANGO & Λαικά» , 6/9 «Σταύρος Ξαρχάκος- 
5 μορφές ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ- ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ- ΞΑΡΧΑΚΟΣ-ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ- ΧΑ-
ΤΖΙΔΑΚΗΣ»

• Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα εισόδου στον χώρο της αναγραφόμε-
νης εκδήλωσης για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρε-
ται σε αυτό.

• Όλα τα εισιτήρια μέσω VIVA.GR  αφορούν μονές θέσεις. Η κάθε ηλε-
κτρονική κράτηση αφορά μέγιστο αριθμό θέσεων δύο (2). Έχουν ενημε-
ρωθεί ηλεκτρονικά , μέσω e mail , όλοι όσοι έχουν δεσμεύσει θέσεις μέσω 
VIVA.GR

• Η προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης πρέπει να γίνεται μία (1) ώρα 
πριν την έναρξή της.

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο , έξοδο 
καθώς και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• Κατά την αναμονή για την είσοδό σας στο χώρο της εκδήλωσης θα πρέ-
πει να τηρείτε την μεταξύ σας απόσταση τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου.

• Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, βήχα, πυρετού και 
δύσπνοιας  παρακαλούμε να μην προσέρχονται στον χώρο διεξαγωγής της 
εκδήλωσης. 

• Θα γίνεται θερμομέτρηση κατά την είσοδο.
• H Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας, ως διοργανωτής, ακολουθεί τις ειδικές οδη-

γίες των υγειονομικών αρχών για τον Covid-19, με προτεραιότητα τη δημό-
σια υγεία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και τους καλλιτέχνες. 

• Στον χώρο του θεάτρου θα υπάρχει η ομάδα εθελοντών – διασωστών 
ΠΡΟ.ΤΕ.Κ.Τ.Α., παρουσία νοσηλεύτριας και ιατρών .

Έναρξη Θεατρικής 
Ομάδας Ενηλίκων 

της ΚΕΔΑ
Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. συνα-

ντιόμαστε!
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλε-

ξάνδρειας ξεκινάει τα μαθήματα της Θεατρικής 
Ομάδας Ενηλίκων της, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 
στις 7 μ.μ.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
• Φωνητικά και σωματικά ζεστάματα
• Κίνηση και λόγο
• Ασκήσεις χαλάρωσης
• Ομαδικά παιχνίδια
• Αυτοσχεδιασμούς
• Βασικές θεατρικές τεχνικές
Επιπλέον επαφή με σπουδαία κείμενα από το 

σύγχρονο και το κλασικό ρεπερτόριο.
Επιμέλεια – Συντονισμός
Άννη Τσολακίδου
Οι συναντήσεις της ομάδας είναι ΔΩΡΕΑΝ και 

θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Πολιτισμού 
του Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας, στο ισό-
γειο του κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τη συντονίστρια της ομάδας κα 
Άννη Τσολακίδου στο τηλέφωνο 6946208541.

Κατά τις συναντήσεις θα τηρούνται όλα τα μέ-
τρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται 
από τον νόμο.

**Η ημέρα και η ώρα των συναντήσεων της ο-
μάδας ενδέχεται να αλλάξει κατόπιν συνεννόησης.

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και Βε-
βαίωση Συμμετοχής στις Παραστάσεις της ομά-
δας.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Με αγιασμό ξεκινούν τη 

λειτουργία τους τα Τμήματα 
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας



Τακτική  δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατά-
στημα,  σήμερα  Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου   στις 10:00 π.μ. για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης:

1 Έγκριση ή μη, της 6ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών 
προθεσμιών , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. 
Μελ. 67/2017) ,κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη 
–με  αναθεωρήσεις

2 Έγκριση  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή 
αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», 
Α.Μ.: 44/2018, προϋπολογισμού 494.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

3 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβο-
λή (1η) έτους 2020 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ Β     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ)

4 Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας μουσικού εξοπλισμού για τη 
λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξει-
δίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

5 Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας χορδίσματος και επισκευής 
πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας  «Εστία Μουσών» και εξειδί-
κευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6 Καθορισμός ύψους διδάκτρων στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δή-
μου Ηρωικής Πόλης Νάουσας. 

7 Καθορισμός ύψους διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μου-
σών» του Δήμου Ηρωικής  Πόλης Νάουσας. 

8 Έγκριση ή μη δαπάνης νέων βιβλίων  για τον εμπλουτισμό της 
Βιβλιοθήκης του Συνεδριακού Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλους και 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9  Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε 

από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της 
εγγεγραμμένης πίστωσης.

10 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκατα-
βολή της  Κοινότητας  Αγγελοχωρίου» (6η κατάσταση δαπανών 2020 
– ΚΑΕ 80.8251.009

11 Έγκριση ή μη 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγω-
νισμών για την συνέχιση της διαδικασίας της  υπ΄αρ. 13054/4-7-18  
διακήρυξης, σε ότι αφορά το τμήμα 1 ομάδα 3 (λιπαντικά Δήμου Νάου-
σας) και τμήμα 2 ομάδα 4 (λιπαντικά Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης) και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

12 Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση 
τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. 
Νάουσας  έτους 2020», Α.Μ.: 11/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ 
(με Φ.Π.Α.),».

13  Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση 
τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020», Α.Μ.: 
16/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

14  Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση 
τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας  έτους 
2020», Α.Μ.: 18/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

15 9η   Αναμόρφωση   Τεχνικού  Προγράμματος  - Προϋπολογι-
σμού έτους  2020  Δήμου Η.Π. Νάουσας
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Σύλληψη 
για παράνομη 
οπλοκατοχή

Συνελήφθη στις 1 Σεπτεμβρίου 2020, το πρωί σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας και 
της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, ένας 
ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία επαναληπτική καραμπί-
να με 12 φυσίγγια και ένα δίκαννο, για τα οποία δεν κατείχε την 
απαιτούμενη άδεια. Επίσης στον χώρο της οικίας βρέθηκε και κα-
τασχέθηκε ένα μεταλλικό γκλομπ. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΠΕΛΛΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών 

Ημαθίας - Πέλλας θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας 
ευχαριστίες στον Βουλευτή Ημαθίας της Ν.Δ. κ. Λάζαρο 
Τσαβδαρίδη για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή 
του, προκειμένου να απεμπλακεί και να επισπευστεί η διαδι-
κασία παραλαβής μασκών προστασίας από το εξωτερικό, για 
λογαριασμό του Συνεταιρισμού μας.

Με τις ταχύτατες ενέργειές του το φορτίο των μασκών προ-
στασίας διατίθεται στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας έτσι 
περαιτέρω στη διασφάλιση της επάρκειας υγειονομικού υλικού 
εν μέσω της Πανδημίας COVID-19, πάντα επ’ ωφελείας της 
υγείας των πολιτών.

Με εκτίμηση
το Δ.Σ. του Σ.Φ.Η.Π.

Στις 24 Σεπτεμβρίου οι 
εκλογές του Εμπορικού 

Συλλόγου Βέροιας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας 

προκηρύσσει τις εκλογές του Συλλόγου που θα γίνουν την Πέ-
μπτη  24 Σεπτεμβρίου 2020 , από τις 10:00  το πρωί έως τις 19:30 
το απόγευμα.  Παρακαλούνται όσα από τα μέλη επιθυμούν  να 
υποβάλουν υποψηφιότητα ,μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο 
γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου στην Οδό Παπάγου 43,  από 
την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 
από τις 11:00 το πρωί  έως τις 14:30   Για περισσότερες πληροφο-
ρίες-διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
με την Γραμματεία του Συλλόγου.  

 Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο χώρος διεξαγωγής των 
εκλογών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας που ανα-
κοίνωσε η πολιτεία για τον κορονοϊο.  

 Η εκλογοαπολογιστική Γενική  Συνέλευση που πραγματοποι-
είται πριν από τις εκλογές δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των 
έκτακτακτων περιοριστικών μέτρων που ανακοινώθηκαν για την 
Ημαθία , όπου δεν επιτρέπονται οι  συναθροίσεις  άνω των 50 
ατόμων.   Σ’ αυτήν την περίπτωση τα μέλη του Εμπορικού Συλλό-
γου μπορούν να στείλουν email στο emsveria@gmail.com, με τις 
προτάσεις τους, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και διευκρινήσεις. 

 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 Ιερόθεος  Ιωαννίδης Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου   

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Νάουσας
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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 024και του ΑΔΕΛ-
ΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 
2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300 0200 
1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέ-
ροιας  , εκπίπτουν από την Εφορία.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 3 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 10.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καβα-
σίλων ο Βασίλειος Τσίπης σε ηλικία 
57 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 3 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Ευτέρπη Τσακτάνη 
σε ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 3 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Ροδόκλεια Φιλ 
Παπαδοπούλου σε ηλικία 91 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  
Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Τὴν Παρασκευὴν 4 Σεπτεμβρίου 2020 
ἑορτάζεται  ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Ἰερουσαλὴμ 
καὶ τῶν τριῶν τέκνων της.
Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν στὸν 
Ἱ. Π. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου ὡς ἑξῆς:

Πέμπτη 3/9/2020
6.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός.

Παρασκευὴ 4/9/2020
7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ 

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.
6.30 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θὰ τεθεῖ σὲ 
προσκύνηση ἡ Τιμία Κάρα τῆς Ἁγίας Ἰερουσαλήμ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέ-
ροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Τον Αντιπεριφεριάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαιτζίδη για 
την καθημερινή βοήθεια σε υγειονομική βάση 

2. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Βέροιας για την ευγενική 
χορηγία γραφικής ύλης

3. Τον καλό μας φίλο κ. Κώστα Τσιλογιάννη για την στήριξη 
του και βοήθεια του

4. Τον κ. Τσιαφούλη για την οικονομική δωρεά αντί στεφά-
νου υπέρ αναπαύσεως της αλησμόνητης Βασιλικής Τζήτζα

5. Την επιχείρηση ΓΑΛΛΙΚΑ για την δωρεά κρέατος για το 
γεύμα τον παιδιών. Καλή επιτυχία στην νέα σας επαγγελματική 
σταδιοδρομία   

6. Την οικογένεια Κυριάκου Καραμελίδη για την οικονομική 
δωρεά συγγενών και φίλων υπέρ αναπαύσεως την πολυαγα-
πημένης τους μητέρας και γιαγιάς Σταυρούλας Καραμελίδου  

Ο Θεός αν την αναπαύσει
7.  Την καλή μας φίλη κ. Ιφιγένεια Βασιλειάδου για την δω-

ρεά φρούτων και λαχανικών για το γεύμα τον παιδιών 
8. Την επιχείρηση ΚΑΝΔΥΛΑΣ για την δωρεά αξιόλογων 

προϊόντων τους για το γεύμα των παιδιών
9. Τις κυρίες Ολυμπία Ευαγγελοπούλου και Μαίρη Πετράκη 

για την δωρεά πρωινού γεύματος υπέρ αναπαύσεως προσφι-
λών προσώπων 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Επαναληπτική 

Tακτική Γενική Συνέλευση 
Αρχαιρεσιών

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Βέ-
ροιας ,λόγω μη απαρτίας, καλούνται τα μέλη σε Επαναληπτική Tακτική Γε-
νική Συνέλευση Αρχαιρεσιών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020, στις 10&30 
π.μ., στον Κινηματογράφο  ΣΤΑΡ Μητροπόλεως  57   Βέροια.

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2019
2. Eκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως 
3. Aνάγνωση και Eπικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέ-

λευσης του 2019
4. Aπολογισμός Eσόδων και Eξόδων του 2019
5.  Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 
6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της  

 Eξελεγκτικής Eπιτροπής από κάθε ευθύνη 
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων και Eξόδων του 2020
8. Εκλογή Eφορευτικής Eπιτροπής και Ψηφολεκτριών 
9. Εκλογή  13  Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελε-

γκτικής Επιτροπής
H Πρόεδρος

Ελλη Μάλαμα 
ΣHMEIΩΣH:Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα γίνει στο ισόγειο του κινη-

ματογράφου ΣΤΑΡ μέχρι τις 3 μμ .  Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιη-
θεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και οδηγίες πρόληψης ,προ-
στασίας και υγιεινής που αφορούν στην αποτροπή διάδοσης της πανδημίας 
του Κορωνοϊού COVID-19. Σας παρακαλούμε να προσέρχεστε με μάσκα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τον κύριο Βασίλειο Αρζόγλου, για τη μεγάλη δωρεά του προς κάλυψη των 

αναγκών ιματισμού και υπόδησης όλων των παιδιών μας, στη μνήμη του πατέ-
ρα του Δημητρίου και του αδελφού του Ιωάννη.

2.Ανώνυμο φίλο από τη Γερμανία για τη δωρεά ποσού 1.000€.
3.Τον κύριο Επαμεινώνδα Καλιντέρη, για τη δωρεά ποσού 300€.
4.Τον κύριο Ευστράτιο Ζεϊμπέκη, για τη δωρεά ποσού 70€.
5.Τον κύριο Μιχαήλ Φραγκίσκο για τη δωρεά ποσού 50€.
6.Την κυρία Μαριέττα Βασάλου, για τη δωρεά ποσού 50€.
7.Την οικογένεια του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Λιολιοπούλου, για τη δω-

ρεά τροφίμων και παιδικών προστατευτικών μασκών στη μνήμη του.
8.Τον κύριο Αθανάσιο Κατσίκη για τη δωρεά ποσού 50€.
9.Τον κύριο Ιωάννη- Χρυσοβαλάντη Στουρνάρα για τη δωρεά ποσού 25€.
10.Τον Φούρνο Καβάκη για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της Στέ-

γης ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων σε ψωμί.
11.Το κατάστημα «Γεωργία» και τον κύριο Θωμά Πολυζόπουλο, για την πα-

ροχή μεγάλης ποσότητας παπουτσιών και παντοφλών.

ΤΟ Δ.Σ.

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ανακοίνωση
Το γραφείο του Συλλόγου 

θα είναι κλειστό από 1 Αυγούστου 2020
 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020

Μαζί σας και πάλι
 από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Σε περίπτωση απόφασης αναστολής
 λόγω κορωνοϊού θα ενημερώσουμε

 εγκαίρως τα μέλη μας



233 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη 
χώρα μας, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν 
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου, ανακοίνω-
σε χθες ο ΕΟΔΥ. 

Δυστυχώς, μετά την Αττική και τη Θεσσαλο-
νίκη που λόγω πληθυσμού συγκεντρώνουν τον 
μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ακολουθεί η 
Ημαθία, που κατέγραψε χθες τον υψηλότερο 
αριθμό κρουσμάτων και τη διάρκεια της πανδημί-
ας, με 15 κρούσματα στο νομό, εκ των οποίων τα 
9 συνδέονται με συρροή. 

Άσχημα μαντάτα για την Ημαθία που ήδη 
βρίσκεται υπό καθεστώς περιοριστικών μέτρων 
καθώς ανήκει στις επιβαρυμένες περιοχές. 

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
Διακόσια τριάντα τρία νέα κρούσματα του 

νέου κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων 
τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες 
εισόδου, ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ. Ο συνολικός 
αριθμός των κρουσμάτων είναι 10.757, εκ των ο-
ποίων το 55.6% άνδρες. 2.141 (19.9%) θεωρού-
νται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 
4.779 (44.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό 
κρούσμα.

Τριάντα οκτώ συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η 
διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 10 (26.3%) είναι γυναίκες και οι 
υπόλοιποι άνδρες. To 94.7%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο 
νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 154 ασθενείς έχουν εξέλ-
θει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους 
και 273 θανάτους συνολικά στη χώρα. 99 (36.3%) γυναίκες και οι υπό-
λοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν 
τα 78 έτη και το 96.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 
ετών και άνω.

Πώς κατανέμονται τα κρούσματα
Από τα 233 επιπλέον κρούσματα που δηλώθηκαν χθες, τα 207 είναι 

εγχώρια. Από αυτά, τα 18 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτε-
ρικό της χώρας, 15 συνδέονται με γνωστές συρ-
ροές, ενώ 4 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα. 

Αναλυτικότερα:
- 20 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διε-

νεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
- 6 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν 

αυτοβούλως για έλεγχο
- 87 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των 

οποίων 12 κρούσματα συνδέονται με γνωστή 
συρροή, ενώ 16 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο 
εσωτερικό της χώρας

- 17 στην  Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 
2 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της 
χώρας

- 1 κρούσμα στην  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
- 4 κρούσματα στην  Π.Ε. Δράμας
-  2 κρούσματα στην Π.Ε. Δωδεκανήσων
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Εύβοιας
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύνθου
- 15 κρούσματα από Π.Ε. Ημαθίας, εκ των 

οποίων 9 συνδέονται με συρροή
- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, εκ των 

οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 1 
αναφέρει επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των ο-
ποίων 3 αναφέρουν επαφή 
με επιβεβαιωμένο κρούσμα

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. 
Καβάλας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. 
Καρδίτσας

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. 
Κιλκίς, εκ των οποίων 7 
προέκυψαν από προληπτι-
κό έλεγχο

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. 
Κοζάνης

-  4 κρούσματα στην 
Π.Ε. Κορινθίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. 
Κυκλάδων

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. 
Λάρισας

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. 
Λέσβου, εκ των οποίων 1 
στο ΚΥΤ Λέσβου και 1 συν-
δέεται με γνωστή συρροή

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
-  6 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 4 συνδέονται με 

συρροή
- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με 

συρροή
-  2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας
-  1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
-  3 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
- 3 κρούσματα στην  Π.Ε. Χίου
- 3 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση 
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ΑΔΑ: 6ΘΟΒΩ9Ο-Ν3Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛ:83/2020 
CPV: 45214200-2 

Βέροια 02.09.2020 
Αρ. Πρωτ. 17192 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Επέκταση-Διαρρύθμιση 
Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου» 

 1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Επέ-
κταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου» προϋπολογι-
σμού  235.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 
24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων 
Οικοδομικών και Η/Μ 

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45214200-2, Κωδικός NUTS: 
EL 521 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 92230 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 17.09.20 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 15:00. Την 23.09.20 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.  

5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: - Α. Εγγεγραμμένες  στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι Α2 και άνω Οικοδομικά ή 
Α1 αναβαθμισμένη με Α1 Η/Μ Β. Προερχόμενες από κράτη – μέ-
λη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει δι-
μερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

 Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής   ύψους τρεις χιλιάδες επτακόσια 
ενενήντα (3790,00 €) και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και 
θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης  (άρθρο 97 παρ. 3 και 
άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 22-04-2021. 

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7321.014 του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου 
και προέρχεται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι τριακόσιες  (300)   ημερολογιακές ημέρες. 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

 Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών, Υπηρεσίας Δόμησης –Περιουσίας 

 και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
 Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

15 τα νέα κρούσματα χθες 
στην Ημαθία που βρίσκεται ήδη 

στις επιβαρυμένες περιοχές
-233  σε όλη τη χώρα
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Τηρώντας αυστηρά υγειονομικά 
πρωτόκολλα και κεκλεισμένων 
των θυρών θα διεξαχθεί το 

φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρισης Ατόμων με 
Αναπηρίες, το τριήμερο 11-13 Σεπτεμ-
βρίου 2020, στο Βυζαντινό Αθλητικό 
Κέντρο στον Άλιμο.

Θα συμμετέχουν συνολικά 50 αθλητές και 11

αθλήτριες από 10Αθλητι-
κά Σωματεία από όλη την
Ελλάδα,ενώενδεικτικότης
ανάπτυξης του αθλήματος
είναιησυμμετοχή10νέων
αθλητών.

Με4Αθλητές και 2Συ-
νοδούς η Αποστολή του
«ΕνΣώματιΥγιεί»

Με σημαντικές απουσί-
ες αλλά με υψηλή αγωνι-
στικήετοιμότηταθασυμμε-
τέχουνστοπρωτάθλημαοι
αθλητές επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης του «ΕνΣώματι
Υγιεί»Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας,
τόσο στο ατομικό των κα-
τηγοριώντους,όσοκαιστα
ομαδικάαγωνίσματα.

Αναλυτικά η αποστολή
τουσωματείουμας:

1. Καραγιάννης Θω-
μάς-Αριστοτέλης(TT6)

2.ΚάπαςΚωνσταντίνος
(ΤΤ8)

3. Τσιάμης Θεολόγος
(ΤΤ8)

4. Πετρόπουλος Στρά-
τος(ΤΤ10)

*ΜπαμπίναΕλένη,Συ-
νοδός

Καραϊωσήφ Αλέξαν-
δρος,Προπονητής -Αρχη-
γόςΑποστολής.

Ηαποστολήθααναχω-
ρήσειαπότηΒέροιατηνΠα-
ρασκευή11/09 τοπρωί και
θαεπιστρέψειαπότηνΑθήνα

τηνΚυριακή13/09τοβράδυ.
Όλοιοιπαραπάνωαθλητέςτου«ΕνΣώματιΥγι-

εί» έχουνπετύχειπανελλήνιες νίκεςστοπαρελθόν
καικαλούνταινααγωνιστούνμεγνώμοναπάνταότι
σημασία έχει ησυμμετοχή και οι επιτυχίες, εφόσον
έρθουν,είναικαλοδεχούμενες.

Γιατηνιστορία,αναφέρουμεότιαπότο2016που
συμμετέχει το «Εν ΣώματιΥγιεί» σταΠανελλήνια
ΠρωταθλήματαΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισηςτηςΕΑ-
Ομ-ΑμεΑ,έχεικατακτήσεισυνολικά20μετάλλια(10
Ασημένια-10Χάλκινα).

Ο Καραμίχος Μιχά-
λης, με καταγωγή από
τη Νάουσα Ημαθίας,
αναδείχτηκε πρωταθλη-
τής Ελλάδας κάτω των
14ετών,σταΠανελλήνια
Ατομικά Πρωταθλήματα
σκακιού Παίδων-Κορα-
σίδων 2020, που διεξή-
χθησαν στο ξενοδοχείο
Φιλίππειο τηςΘεσσαλο-
νίκηςαπό26Αυγούστου
έως1Σεπτεμβρίου

Συγχαρητήρια Μιχά-
λη!

ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαParaTable
Tennis2020

Με 4 αθλητές το «Εν Σώματι Υγιεί»

Αθλητικόσκάκι
Ημαθιώτης ο Πρωταθλητής Ελλάδας

Σκακιού 2020 κάτω των 14 ετών!

Ο Φίλιππος Βέροιας επικράτη-
σε  της Πυλαίας, με 27-24, 
σε φιλική αναμέτρηση που 

διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 
τεχνικός της ομάδας της Ημαθίας, 
Κώστας Τούτσης, σχολίασε στο 
greekhandball.com: «Ήταν θετικό 
το γεγονός πως, εκτός του αποτελέ-
σματος, εμφανιστήκαμε αρκετά βελ-
τιωμένοι σε όλους τους τομείς του 
παιχνιδιού. Τα παιδιά δουλεύουν 
καθημερινά, υπάρχει βελτίωση στην 
ατομική απόδοση και πιστεύω ότι 
σιγά σιγά θα ‘’δέσουμε’’ ως ομάδα».

Από τοσύνολο τουΓιώργουΚαρασαββίδηα-
πουσίασανοιΜούγιτς,Τριανταφυλλίδης,Ελέτας,
Αντωνιάδης,Λασκαρούδης, καθώς βρίσκονται
σεστάδιοαποθεραπείας καιπροφυλάχθηκαν.Ο
Μπάτζιοςυπέστηδιάστρεμμασεμίαεκτωνπρώ-
τωνφάσεωντουαγώνα.

Από τονάλλη, από τονΦίλιπποαπουσίασαν
οιΑρβανιτίδης,Παπαδόπουλος, λόγω επαγγελ-
ματικώνυποχρεώσεων.

ΦιλικήνίκητουΦιλίππουστηνΠυλαία
με24-27
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

31-8-2020 μέχρι

6-9-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

31/08/2020 έως 4/09/2020
ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-

τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονται τοΔημο-
τικό ΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Πέμπτη
3-9-2020

13:30-17:30 ΚΟΥ-
ΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙ-
ΚΕΛΑ10-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΓΩΝΙΑ23310-28491

21:00-08:00 ΜΑ-
ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ1823310-
23132

Φαρμακεία

Με τονΈσπεροΛαμίας εντός έδρας θα ξεκινήσει τοπρωτά-
θλημα η γυναικεία ομάδα μπάσκετ τουΦιλίππου.Η ομάδα του
Φιλίππουθααγωνιστείστον3οόμιλοτηςΑ2γυναικών.Αναλυτικά
τοπρόγραμμα:

1η Αγωνιστική - 18/10/20
ΜΕΝΤ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ

2η Αγωνιστική - 25/10/20
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΜΕΝΤ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΓΣΚ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣ

3η Αγωνιστική - 01/11/20
ΜΕΝΤ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ

4η Αγωνιστική - 08/11/20
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΜΕΝΤ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

5η Αγωνιστική - 22/11/20
ΜΕΝΤ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ

6η Αγωνιστική - 29/11/20
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΕΝΤ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ

7η Αγωνιστική - 06/12/20
ΜΕΝΤ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ

8η Αγωνιστική - 13/12/20
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΜΕΝΤ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ

ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ

9η Αγωνιστική - 20/12/20
ΜΕΝΤ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ

10η Αγωνιστική - 10/01/21
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΕΝΤ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ

11η Αγωνιστική - 17/01/21
ΜΕΝΤ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ

12η Αγωνιστική - 24/01/21
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΜΕΝΤ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ

13η Αγωνιστική - 31/01/21
ΜΕΝΤ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ

14η Αγωνιστική - 14/02/21
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΝΤ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ

15η Αγωνιστική - 21/02/21
ΜΕΝΤ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ

16η Αγωνιστική - 28/02/21
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΜΕΝΤ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ

17η Αγωνιστική - 07/03/21
ΜΕΝΤ-ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ
ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ
ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ-ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ-ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ-ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ

18η Αγωνιστική - 21/03/21
ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ-ΜΕΝΤ
ΕΣΠΕΡΟΣΓΣΛΑΜΙΑΣ-ΓΣΟΛΥΜΠΙΑΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΑΓΡΙΝΙ-ΓΑΣΑΠΟΛΛΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙ
ΓΣΚΛΑΣΣΑΝΗΣ-ΣΦΚΠΙΕΡΙΚΟΣΑΡΧΕΛΑΟ
ΑΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ-ΜΑΣΕΚΠΑΙΔ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤ

ΗγυναικείαομάδατουΑγροτικού
ΑστήρΑγίας Βαρβάρας θα αγωνι-
στείτηνέασεζόνστονπρώτοόμιλο
τηςΑ’Εθνικήςκατηγορίας.Έτσιένα
όνειροπολλών ετών γίνεται πραγ-
ματικότητα και το γυναικείο ποδό-
σφαιρο της Βέροιας θα έχει τέτοια
προβολήΠανελλήνια

Αναλυτικά οι ομάδεςπουθαμε-
τέχουνστονόμιλο:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Α’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΓΥΝΑΙΚΩΝ

2020-2021
1οςΌμιλος
1.ΑγροτικόςΑστέραςΑγίαςΒαρ-

βάρας(Ημαθίας)
2.ΑγροτικόςΑστέρας Ευόσμου

(Μακεδονίας)
3.ΑΕΛ(Λάρισας)
4.Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας

94(Καρδίτσας)
5.ΆρηςΘεσσαλονίκηςΑΣ (Μα-

κεδονίας)
6.ΒασίλισσαΘράκης(Ξάνθης)
7.Δόξα2016(Δράμας)
8.ΚαστοριάΓΠΟ(Καστοριάς)
9.ΠΑΟΚΘεσσαλονίκηςΑΣ (Μα-

κεδονίας)
10.ΓιάννεναΓΠΟ(Ηπείρου)
11.Τρίκαλα2011ΑΟ(Τρικάλων)

Μπάσκετ

ΜεΈσπεροΛαμίαςστηΒέροιαηγυναικεία
ομάδατουΦιλίππουστηνπρεμιέρα

Στον Α’ όμιλο με τον ΠΑΟΚ
η γυναικεία ομάδα της Αγ. Βαρβάρας

ΣτοτιμτουΑγροτικουΑστέραΑγ.
ΒαρβάραςοΣπύροςΣταματέλος
ωςπροπονητήςτερματοφυλάκων
ΤηνπροσθήκητουΣπύρουΣταματέλουστοπροπονητικότιμτηςγυναικείας

ομάδας,ανακοίνωσεοΑγροτικόςΑστέραςΑγίαςΒαρβάρας.Θαείναισυνεργά-
τηςτουΓιώργουΚουλακιώτηωςπροπονητήςτωντερματοφυλάκωνΜίαακόμη
προσθήκηπουτηνσωστήοργάνωσητηςδιοίκησης.Αναλυτικά:Είμαστεστην
ευχάριστηθέσηναανακοινώσουμετηνσυνεργασίαμαςμετονγνωστόπρώην
τερματοφύλακαΣΠΥΡΟΣΤΑΜΑΤΕΛΟ,οοποίοςμετάτονΓΙΩΡΓΟΚΟΥΛΑΚΙΩ-
ΤΗθαενταχθείστοπροπονητικόteamτηςγυναικείαςομάδοςσανπροπονητής
τερματοφυλάκων!ΟΣΠΥΡΟΣΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ εχει αγωνιστεί στις εξήςομάδες:
Ακαδ.Βεροιας,ΑστεραςΑρφαρωνΔ’,ΜεσηνιακοςΚαλαματαςΓ’Β’,ΘΗΒΑΔ’,
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ Γ’,ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣΛΕΥΚΆΔΟΣΔ’, Εν.Αποστολου
ΠαύλουΓ’,ΝαουσαΔ’.

ΗΔΗΛΩΣΗΤΟΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Είμαιπολύ χαρούμενουςπου θασυμβάλλωσε αυτή την νέαπροσπάθεια

στηνΑ‘ΕθνικήτηςγυναικείαςομάδαςτουΑγροτικούΑστήρΑγ.βαρβαρας.Εύ-
χομαιναέχουμεμιαυπέροχησυνεργασίαμεεπιτυχίεςκαινίκες.

Ευχόμαστεκαλήεπιτυχίακαικαλήαγωνιστικήσεζόν.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγορά
γκαρσονιέρα στο κέ-
ντρο, μεασανσέρ, 1ος
και άνω, μέχρι 20.000
ευρώ.  Τηλ . :  6945
122583.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό -
ροφη κατο ικ ία  του
‘71, 140 τ.μ. συνο-
λικά, κάτω από Πιε-
ρίων, εντός οικοπέ-
δου,  55.000 ευρώ.
Τηλ. :  6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη

οικοδομήαπό100 τ.μ.
περίπουοκάθεόροφος,
κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.
Τηλ.:6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατά-
στημα 63 τ.μ. με πα-
τάρι και υπόγειο στη
Βέροια, οδός Τρύ-
φωνος 3. Τηλ.: 6944
024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό, 75 τ.μ.,
με υπόγειο 75 τ.μ.
κα ι  ο ικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τ ιμή 130.000 ευρώ

(συζητήσιμη).  Κιν. :
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζο-

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό1-7-2020έως6-9-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35τ.μ.,πίσωαποτοΣτά-

διοΒέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προςΑγ.

Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλιΛαζοχωρί-

ου,ποτιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.
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νται γκαρσονιέρες 50 τ.μ.
και 55 τ.μ. (σαλόνι, κουζί-
να, υπνοδωμάτιο, W.C.)
στην περιοχή Ζωγράφου,

δίπλα στα Πανεπιστήμια.
Τηλ.:6977782641&6971
884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζε-

ται γκαρσονιέρα, ανακαι-
νισμένη, κοντάστηΛέσχη
Αξωματικών . Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικιάζε-
ταιδιαμέρισμα3Δ,ΣΛΚ,2
W.C.,1οςόροφοςμονοκα-
τοικίας. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ.:6981760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη,Πλατεία
Ωρολογίου,οδόςΜιαούλη17,
Βέροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙπερίπτε-

ροΑκροπόλεως, στην και-
νούργιαγέφυρα«Κούσιου».
Τηλ.:6984108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ.,πλήρωςα-
νακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ29-8 .Κωδ:24263ΓΗΠΕ-

ΔΟ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1
χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,
ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομική
θέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,
ενοίκιο150€.ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23132 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαι
Ανελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:180€.
Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24413ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα46
τ.μ.,μικτάκαι37τ.μ.καθ.κατασκευή2004,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,1οςόροφος,
σεάψογηκατάσταση,καινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκα-
τασκευής,σεπολυκατοικίααξιώσεων,αυτόνο-
μηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23457ΚΑΛΛΙΘΕΑ,κομπλέεπιπλω-
μένηγκαρσονιέρα60τ.μ.,κατασκευή1983,1
υ/δ,σαλονοκουζίνακαιμπάνιο,σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίουκαιελάχιστακοινόχρηστα,2οςόροφος
,χωρίςανελκυστήρα,ενοίκιο250€,Πληροφορί-
εςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/09/2020.

Κωδ:106238-ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
63τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υ-
πνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικό,απεριόριστηθέαστονκάμπο,
κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζάμια,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ανελκυστήρα,πάρκινγκ
πιλοτής,μερικώςεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευές,έχειτέντες,σεπολύκαλήγειτονιάμε
μίσθωμαμόνο230€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106672ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Ενοικιάζεται
ωραιότατοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
80τ.μ.στον1οόροφομε2υ/δ,σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,βλέπεισεανοιχτωσιά,νεόδμητο,
σεάριστηκατάσταση,διαμπερές,κομπλέε-
πιπλωμένο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,ατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μετζάκι,χωρίςκοινόχρηστα,μεμίαντουλάπα
εντοιχισμένη,σεπολύκαλήγειτονιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα300€.Θαείναιελεύθεροκαιεπισκέψι-
μοαπό1/09/2020.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108 τ.μ.

3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδό

ΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατά-
στασημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό
2-3Υπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιο
ΔιαθέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέ-
λαιοκαιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος,ανακαινισμένοεκ
βάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαιρετική
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσημεκλιματιστι-
κό,επιπλωμένοκομπλέ,μεκοινόWC,κεντρι-
κότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ.23189ΚΕΝΤΡ0,Γραφείο40 τ.μ.,
προςενοικίασηκοντάστονΆγιοΑντώνιο,κα-
τασκευή1974,2χώροικαιWC,3οςόροφος,
ενοίκιοπολύχαμηλόμόνο150€.

κωδ.23272ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γραφείο
50τ.μ.,1οςόροφος,πολύμεγάληςπροβολής
,γωνιακό ,δύοχώροιμεδικήτουτουαλέτα
έξω,κατασκευή1972,κουφώματακαινούργια
συνθετικά,ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας51τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1979καιδιαθέτειγιαθέρμανσηΚλι-
ματισμόταδεκουφώματατουείναιαλουμινίου
συρόμενα,μεδιπλάτζάμια,ενοίκιο130€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22738-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότητανεόδμητοκατάστημα
ηαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας37τ.μ.ισόγεια
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Είναικα-
τασκευασμένητο2002καιδιαθέτεικουφώματα
συνθετικάμεδιπλάτζάμια-Τιμή:100€.

Κωδ:14607 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ
Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας55 τ.μ. Ι-
σόγειομεμεγάληκαινούργιαβιτρίνακαιδύο
WC,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:
450.ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία
,κοντάστηνΒενιζέλου τιμήαπό80€/μήνα
μόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.14046ΚΕΝΤΡ0,κάτωαπότηνΕληά

πωλείταιδιαμ/μα77τ.μ.,κατασκευή1975,2
υ/δ,1οςόροφος,πρόκειταιγιαδιπλοκατοι-
κίακαλοδιατηρημένηωραιότατηκατασκευή ,
μεωραίαβεράντακαιμεατομικήθέρμανση
,διαθέτεικαιμίααποθήκη9τ.μ. ,συνολική
τιμή63.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου
καινούργια ,έχειανελκυστήρα,πάρκινγκπυ-
λωτήςκαιμίααποθήκημέσα.Διαθέτειεπίσης
καιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:53.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.καθαρό , 1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-

λονοκουζίνα,αποθήκηκαιμεγάλομπάνιο .
Είναικατασκευασμένοτο1995καιδιαθέτει
θέρμανσηΑυτόνομημεσόμπα,Κουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια,Ανελκυστήρακαιθέση
στάθμευσηςστηνΠυλωτή , έχει επίσηςκαι
Ηλιακόθερμοσίφωνα.προσφέρεται σετιμή
ευκαιρίαςμόνο52.000€.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δσκλ
καιεπιπλέονμίααποθήκη 50τ.μ.σεοικό-
πεδο1236τ.μ. τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεα-
νεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-
μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πω-
λείταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση
,πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,
γεωμετρικάδομημένη,γιαπολύαπαιτητικούς

αγοραστές,επιβλητικήστηνόψη, μεδιπλό
γκαράζκλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκε-
παστάμεντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,αλουμινίου
κουφώματα μεθερμογέφυρακαιμεδιπλά
τζάμιακαι3μπάνια .Τοοικόπεδοτουείναι
5680τ.μ.περιφραγμένο , ζητούμενοτίμημα
380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13519ΒΥΖ.ΜΟΥΣΕΙΟ,πωλείταιυ-

πόγειααποθήκη65τ.μ.,σεκαινούργιαοικοδο-
μή,κατασκευή2005.Πρόκειταιγιαένανενιαίο
χώροστουπόγειοοικοδομής,τιμή,μοναδικά
καιπολύσπάνιατόσοχαμηλή,μόνο7.500€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέροι-
ας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1οςόρο-
φος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίοχώρο
γραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώροκαι
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116070ΚΕΝΤΡΟστηναρχή της
ΒενιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικήστέγη
συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.
Πρόκειταιγιαέναμοναδικόακίνητο,εξολοκλή-
ρουανακαινισμένοτοοποίοαποτελείταιαπό
τρειςγραφειακούςχώρους,έναμπάνιοπολυ-
τελείαςκαθώςκαιαποθήκη.Έχεικαινούργια
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάενεργειακά
τζάμιατεσσάρωνεποχών,ευρίσκεταισεπολυ-
κατοικίααξιώσεων,μεάνετουςχώρους,ατο-
μικήθέρμανσηφυσικούαερίου,θωρακισμένη
πόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία, τιμή:87.000€. Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13297 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευα-
σμένοτο1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Πετρέλαιο,A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατάστη-
μα65τ.μ. Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώροι
τουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία ,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγάλη
βιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13710ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα101
τ.μ.,καιμε110τ.μ.υπόγειοτοοποίοεπικοι-
νωνείμεεσωτερικό υδραυλικόανελκυστήρα
,κατασκευή2002,μεδικό τουςWC ,  ισό-
γειο,νεόδμητο ,σεεξαιρετικήκατάστασηκαι
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηκατασκευήκαιατομικήθέρμανση
πετρελαίου,σεπολύκαλήγειτονιά,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Τιμή92.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,με
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθεατρικό
,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρασεπρο-
νομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερσηΒίλλας
,τιμή130.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.13056ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ευκαιρίαπω-
λείταιοικόπεδο400τ.μ.,μεσ/δ0,8εντόςσχε-
δίουπόλεως,άρτιοοικοδομήσιμο,μεγύρω
-γύρωοικοδομές,ηαντικειμενικήτουτιμήείναι
83.000€αποδεδειγμέναηδετιμήπώλησηςτου
από80.000€τώραπροσφέρεταιστα32.000€,
ευκαιρίαάριστη.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
σεπολύκεντρικόσημείοπάνωστονκεντρικό
δρόμογωνιακόπωλείταιένασπάνιοωραιότατο
οικόπεδογωνιακό617τ.μ.,καταπληκτικόαπό
κάθεάποψη,εντόςσχεδίουπόλεωςμεσ/δ0,8
καιτιμήστα20.000€μόνο.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡαχιά12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
Ημαθίαςκαιορατότηταμέχρι τηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.

μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέροι-
ας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1οςόρο-
φος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίοχώρο
γραφείων,ξεχωριστό2ογραφειακόχώροκαι
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
25.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-
ζεταιμεζονέτα100τ.μ.,
μονοκατοικία,απέναντι
απόταείδηυγιεινής«Ι-
ωαννίδη». Τηλ.: 6973
226912.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτων για μόνιμη εργα-
σία. Τηλ.: 23310 21904 κος
Κώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYN ζητά-
ειάτομογιαμόνιμηεργασίαμε

εμπειρίασε κατασκευή και το-
ποθέτησηκουφωμάτων.Επικοι-
νωνίαγιαραντεβού2331073281
υπεύθυνοςπροσωπικουΒύρων
Σταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητηπροϋπόθεση κάρταανερ-

γίας.Τηλ.: 2331027507, 6947
259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε
ξενοδοχείο στη Βέροια για α-
πογευματινή εργασία. Απα-
ραίτητη η ικανότητα συνεννό-
ησης σταΑγγλικά.Τηλ.: 6948
457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙσερβιτόρα,γυ-
ράςκαιλαντσέρα,ημερομίσθιο
πολύκαλό.Τηλ.:2331088018

&6972012622.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

ποίηση και φροντίδα ηλικιω-
μένουστηΒέροια.Τηλ.:23310

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγιαεργα-
σιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚΧ.Θ.εμπροσθιο220€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥαρχη,2ΔΣΚχωριςΘερμνση,ξυλινεςμπαλκονοπρτες220€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ1ΔΣΚχωριςκοινοχρ.1οςΑ.Θ,πολύομορφο250€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.απόπα-
ραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσααποστ.1800μ,
15000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρ-
κιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθηση
κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβα-
ρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικών
βιβλίων.Δεν απαιτείται οποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Α-
παιτείται βασική γνώσηαγγλικών και εκπλήρωσηστρα-
τιωτικών υποχρεώσεων. Νικόλαος Γκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,
ΕμπόριοΞυλείας, 5,5ο χλμ.ΠΕΟΒέροιας –Νάουσας,
Τηλ.6983438046.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό γιαπαρασκευαστήριο
κρεάτων.Πληρ.στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00π.μ.έως1.00μ.μ.



91098κοςΔημήτρης,
ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-

δαηλικιωμένηςστηνΑγ.Βαρ-
βάρα για 24ωρηβάση.Πληρ.
τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-
ποίηση και φύλαξη ηλικιωμέ-
νουμε άνοιασε 24ωρηβάση
στοΔιαβατό Ημαθίας. Τηλ.:
6970307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός από
τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»
Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄
κατηγορίας.Επιθυμητήπροϋ-
πηρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για

το κρεοπωλείο «Καρατζού-
λας»στηΒέροια,μεεμπειρία.
Τηλ.:6937249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία
κρεάτων ξεκοκαλιστής και ο-
δηγός με επαγγελματικό δί-
πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320
42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμαΓ΄ κατηγορίας γιαοδι-
κή βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.:
23310 41601& 6980 136902
&6988564576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθόςφαρμακείουστηΒέροια.
Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητά-
ει ναπροσλάβει γιαμόνιμηα-
πασχόληση,εξωτερικόπωλητή
ή πωλήτρια για τουςΝομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητα προσό-
ντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινή-
του, άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.Μι-
σθός, ασφάλιση καιποσοστά.
Παραλαβή δικαιολογητικώνμε
συνέντευξηστα κεντρικά γρα-

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με
φροντιστηριακη πείρα, πα-
ραδιδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητέςΔημοτικού, Γυ-
μνασίου,Λυκείου (με εξειδί-
κευση στην Έκθεση). Τιμές
προσιτές μεμονωμένα και
σε γκρουπάκια. Τηλ.: 6973
707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

ΚΟΥΜΠΟΤΑ,τύπου7100,17
ίππους, μαζί μεπλατφόρμα,
σε καλή κατάσταση. Τηλ.:
6942 256821 από τις 3.00
μ.μ.έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθη-
τήτουΜουσικούΣχολείουσε
άριστη κατάστασηAlto Σα-
ξόφωνο μάρκας Jinbao και
ταμπουράς. Ελαφρώς μετα-
χειρισμένα μαζί με τις θήκες
τους. Τιμή Σαξόφωνου 300
ευρώ.Τιμή ταμπουρά80 ευ-
ρώ.Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-
σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κο-
μπιούτερ σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ.: 6977 402239
κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-
δη τηςCICUσεπολύ καλή
κατάσταση, 400 ευρώ όλα
μαζί.Τηλ.:2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ  επιστή-
μωνμε μεγάλη κινητή και α-
κίνητηπεριουσία, καθώς και
υψηλά εισοδήματα, ζητει σύ-
ζυγο-σύντροφο για σοβαρή
κι ανθρώπινη σχέση. Τηλ.:
6949215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-
μικά ανεξάρτητος αναζητά
σοβαρή εμφανίσιμη κυρία
χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις άνω των65 ετών έως
75 ετών με την προοπτική
γνωριμίας και συμβίωση.
Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία α-
πό55ετώνέως68ετών,με
σκοπότησυμβιωσηήτογά-
μο.Τηλ.:6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξι-

ούχος,κοινωνική,αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τώνμε τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστικήσχέση ζω-
ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-
φόραεπιχείρηση,ερ-
γαστήριοζυμαρικών,
μεσταθερήπελατεία
καιμηχανήματασεε-
ξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥΚΑΙ ΣΙΑΟ.Ε. επιθυμεί
ναπροσλάβειμεπλήρηαπα-
σχόληση πωλητή/πωλήτρια
έως 30 ετών για το νομόΗ-
μαθίας.Απαραίτητη η κατοχή
διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου.
Ηπροϋπηρεσίασεαντίστοιχη
θέση θα συνεκτιμηθεί. Προ-
σφέρεται εταιρικό αυτοκίνητο
και ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών.Αποστολή βιογραφι-
κού στο e-mail: logistirio@
oikobros.gr.



P Μ’ αυτά τα σκαμπανεβά-
σματα στην οικονομία, η μόνη 
ελπίδα να κάνεις μπάνια κάθε 
καλοκαίρι, είναι: ή να είσαι δη-
μόσιος υπάλληλος ή να μείνεις 
μόνιμα στην κολυμβήθρα.

 
P Φανταστείτε, όπως μου 

λέει η μάνα μου, εγώ τότε δεν 
ήθελα να μπω.

 
P Μάλλον θα κρύωνα. Ή-

τοι, είχα αντιληφθεί νηπιόθεν το 
δριμύ ψύχος των χειμώνων της 
ενηλικίωσης.

 
P Ήθελα έκτοτε να σώσω 

οτιδήποτε αν σώζεται...
 
P Το πάθαινα και κάθε 

Σάββατο που με έλουζε η μάνα μου στη σκάφη. 
Έτσι τα Σάββατα της καθαριότητας έγιναν δεύτε-
ρα. Και μετά, πρώτα Σάββατα του μήνα.

 
P Συν έξτρα βαθύς ολικός καθαρισμός κά-

θε παραμονή γενεθλίων και ονομαστικής γιορ-
τής. Να μην γελάσει λίγο το στοματάκι σου.

 
P Το ίδιο ‘καθαρός’ συνήθιζε τότε να είναι και 

ο αδελφός μου. Εμένα με έσωζε το ότι ήμουν δύο 
χρόνια μικρότερος.

 
P Και μετά, ήλθαν τα χρόνια της εφηβείας. 

Όπου μετάνιωνες για όσο νερό έχασες στο 
κεφάλι σου παιδί, κι έκανες αίτηση εγγραφής 
στους μονίμους λουόμενους της Χαλκιδικής.

 
P Παρότι αντιλήφθηκες στην πορεία ότι σαν 

την Καραϊβική δεν έχει.
 
P Κατά τα λοιπά. Αντιδρούν τα κόμματα 

της αντιπολίτευσης επειδή ανοίγουν τα σχο-
λεία. Είναι αυτά που αντιδρούσαν στην παν-

δημία επειδή δεν άνοιγαν.
 
P Η υπερθέρμανση του πλα-

νήτη απειλεί την μπύρα! Συνε-
χίζεται απτόητη η επίθεση στα 
κεκτημένα δικαιώματα.

 
P Αν το πούμε ‘μπύρα ή 

Μέρκελ;’, σώζουμε την παρτί-
δα;

 
P Και:
 
Επιστρέφει ο σύζυγος από τη 

δουλειά το απόγευμα, πάει να 
πλύνει τα χέρια του και η βρύση 
του νιπτήρα δεν λειτουργεί:

– Ρε γυναίκα! Τι έπαθε η βρύ-
ση; Δεν τρέχει!

– Ναι, χάλασε. Δεν πιάνεις να 
τη φτιάξεις;

– Ρε γυναίκα, με ξέρεις 20 
χρόνια… Με ξέρεις να φτιάχνω 
βρύσες;

Σε λίγες μέρες επιστρέφει ξανά από τη δουλειά 
του ο σύζυγος και πάει στην κρεβατοκάμαρα να 
αλλάξει. Πάει να ανάψει το φως, αλλά σκοτάδι.

– Ρε γυναίκα! Τι έγινε; Κάηκε η λάμπα;
-Όχι, χάλασε ο διακόπτης. Δεν τον φτιάχνεις;
– Τι λες ρε γυναίκα; Είμαστε μαζί 20 χρόνια. 

Με ξέρεις να φτιάχνω διακόπτες;
Μια άλλη μέρα, επιστρέφει από την εργασία 

του ο σύζυγος, πάει να βγει στο μπαλκόνι άλλα το 
πόμολο είχε μαγκώσει.

– Ρε γυναίκα! Τι έγινε; Δεν ανοίγει η μπαλκο-
νόπορτα!

– Ναι, χάλασε. Δεν κοιτάς να τη φτιάξεις;
– Ρε γυναίκα, 20 χρόνια με ξέρεις. Με έχεις δει 

ποτέ να φτιάχνω πόμολα;

Κάποια άλλη μέρα, επιστρέφει ο σύζυγος από 
την εργασία του. Πάει να πλυθεί και η βρύση λει-
τουργεί, το φως της κρεβατοκάμαρας ανάβει και η 
πόρτα του μπαλκονιού ανοίγει!

– Ρε γυναίκα, τι έγινε; Κάλεσες μάστορα και τα 
έφτιαξε;

– Όχι. Ήρθε ο νέος γείτονας που πιάνουν τα 
χέρια του και μας τα έφτιαξε!

– Και τον πλήρωσες; ρωτάει λίγο προβληματι-
σμένος ο σύζυγος.

– Να, μου ζήτησε ή να του φτιάξω ένα κέικ 
σοκολάτα που είναι από τα αγαπημένα του ή να 
κάνουμε έρωτα.

– Και εσύ τι έκανες;
– Ρε άντρα! 20 χρόνια τώρα με ξέρεις, με έχεις 

δει ποτέ να φτιάχνω κέικ σοκολάτα;
Κ.Π.
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Με 150 εκ. ευρώ ενισχύει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από 
την πανδημία του κορονοϊού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Με 150 εκατομμύρια ευρώ ενι-
σχύει τις επιχειρήσεις της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, που επλήγησαν 
από την πανδημία του κορονοϊού, 
η Περιφέρεια, όπως ανακοίνωσε 
σε συνέντευξη Τύπου ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πρόκειται για κεφάλαιο κίνη-
σης, που θα δοθεί στις επιχειρή-
σεις για να μπορέσουν να αντι-
μετωπίσουν τις δυσμενείς επι-
πτώσεις που έχει η πανδημία του 
κορονοϊού στα οικονομικά τους.

Η Περιφέρεια πέτυχε και εξα-
σφάλισε την έγκριση για τη συγκε-
κριμένη ένεση ρευστότητας στην 
αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, 
ενώ αυτή είναι η πρώτη δράση, 
που υλοποιείται στη χώρα και α-
φορά στην άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων με ρευστότητα.

Στη συνέντευξη τύπου εκτός του Περιφερειάρχη συμμετείχε ο Πρόε-
δρος του ΕΦΕΠΑΕ και της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, μέσω του οποίου θα υλοποι-
ηθεί η δράση, Φωκίων Θωμάς Αλγιανάκογλου και ο Γενικός Διευθυντής 
του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΠ Σπύρος Σκοτίδας.

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια είναι συμπληρω-
ματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικο-
νομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως των 
οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η οικονομία της χώρας ούτε μπο-
ρούσε να παραμείνει κλειστή, ούτε μπορεί να ξανακλείσει. Η βόρεια 
Ελλάδα, μετά την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού, που ξεπέρασε 
τις χειρότερες προβλέψεις μας, και την αναπόφευκτη ακύρωση της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα. Οι ε-
πιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευ-
στότητας, ενώ έχουν υποστεί τεράστιο κόστος, λόγω των επιπτώσεων 
της πανδημίας στη λειτουργία τους. Όπως δεν υπάρχει οικονομία χωρίς 
υγεία, δεν υπάρχει και χωρίς επιχειρήσεις. Γι’ αυτό χρειάζονται γενναία, 
άμεσα και εμπροσθοβαρή μέτρα. Μέτρα που θα στηρίξουν την οικονο-
μία μας, τον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας. 
Σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει, αποτελεσματικά και αποφασιστικά, η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη δράση ‘Ενίσχυσης των Επιχει-
ρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό’ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 150 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Δίνουμε ένα ισχυρό όπλο για τις τοπικές μας επιχει-
ρήσεις. Είναι μία δράση με την οποία παρέχουμε στοχευμένα δημόσια 
στήριξη διασφαλίζοντας ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότη-
τα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ενισχύουμε 
με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης 
για την κάλυψη εξόδων τους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
που επλήγησαν από τον κορονοϊό, έχουν την έδρα τους στην Κεντρική 
Μακεδονία και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους. Βασική προϋπόθεση 
είναι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται 
της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο 

αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου έτους».

Η δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με 
τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επι-
χορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. 
Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 
ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με 
έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 
100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό 
(50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων 
χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου 
των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που 
καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των 
παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγρο-
τικές - βιολογικές δραστηριότητες).

«Αυτή είναι η πρώτη δράση τέτοιου είδους που υλοποιείται στη 
χώρα και αφορά σε άμεση ενίσχυση με ρευστότητα επιχειρήσεων. Τη 
σχεδιάσαμε από κοινού, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το ΚΕ-
ΠΑ-ΑΝΕΜ και έχει εγκριθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, καθώς και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Τα 150 εκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε και αξιοποι-
ούμε, είναι πόροι αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι η δράση αυτή έχει γρήγορη υλο-
ποίηση, γιατί οι ανάγκες των τοπικών μας επιχειρήσεων είναι τεράστιες 
και άμεσες. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης στη είναι απολύτως α-
ντικειμενικά και δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις 
τοπικές επιχειρήσεις που θα επιλεγούν. Στόχος μας είναι, αυτή η δράση 
να αποτελέσει πιλότο και να υλοποιηθεί και σε ολόκληρη τη χώρα, για 
να στηριχθούν με ουσιαστικό τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερες επι-
χειρήσεις και θέσεις εργασίας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ως Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας έχει αποστείλει όλες τις λεπτομέρειες της δράσης προκειμένου 
όποιες δύνανται να υλοποιήσουν επίσης ανάλογη ενίσχυση στις επι-
χειρήσεις της περιοχής τους. «Τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε όσα όπλα 

διαθέτουμε στην κρίσιμη μάχη της οικονομίας. Τώρα πρέπει να είμαστε 
αποφασιστικοί, αποτελεσματικοί και κυρίως γρήγοροι στηρίζοντας τις 
επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να κά-
νουμε ό,τι χρειάζεται για να νικήσουμε σε όλα τα μέτωπα. Για να δείξου-
με ότι η οικονομία μας, οι επιχειρήσεις μας, η κοινωνία μας είναι πιο δυ-
νατές από οποιοδήποτε ιό. Και ακριβώς όπως κάνουμε στην υγεία, έτσι 
και στην οικονομία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν θα αφήσει 
κανέναν μόνο, κανέναν πίσω. Είμαστε όλοι μαζί και θα τα καταφέρουμε 
και πάλι», συμπλήρωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της 
δημόσιας χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαι-
ούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός 
του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η προκήρυξη της δράσης θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την 
επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:

1.Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογι-
κής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

2.Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώ-
χευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε 
παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των 
πιστωτών.

Λόγω της απαίτησης έγκρισης των προτάσεων έως την 31/12/2020, 
που υπαγορεύεται από το προσωρινό πλαίσιο και προς αποφυγή κα-
θυστερήσεων συνιστάται σε όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την 
συμμετοχή τους στη δράση να εκκινήσουν άμεσα την διαδικασία για την 
έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών.

Ο κ. Αλγιανάκογλου υπογράμμισε ότι «συνιστά πολύ μεγάλη επιτυ-
χία η έγκριση της συγκεκριμένης δράσης και αυτή οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στον κ. Τζιτζικώστα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις και 
είμαστε έτοιμοι ως φορέας να υποδεχτούμε τις αιτήσεις».

Ο κ. Σκοτίδας ανέλυσε όλες τις προϋποθέσεις της δράσης, τα κριτή-
ρια ένταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

«Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη είναι 
διαρκής και άριστη. Έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα: να υλοποιήσουμε 
τη δράση γρήγορα, διότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Μέχρι το 
τέλος του έτους πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και 
να εγκρίνουμε τους τελικούς δικαιούχους, που θα λάβουν την ενίσχυ-
ση το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021. Αφορά σε σχεδόν το 
σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, εκτός του πρωτογενούς 
τομέα, ακόμη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, 
γιατρούς και μηχανικούς. Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις με έξοδα κάτω 
των 10.000 ευρώ, ενώ όσες έχουν άνω των 100.000 ευρώ έξοδα θα 
μπορούν να ενταχθούν, αλλά δε θα λάβουν ενίσχυση άνω των 50.000 
ευρώ. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορι-
ακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων», δήλωσε ο κ. Σκοτίδας.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς 
και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την άριστη συνεργασία, την προε-
τοιμασία και έγκριση της δράσης.  
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