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Φουλ Αντιπολίτευση
και ο ΣΥΡΙΖΑ

από την πρώτη μέρα
Αναφερθήκαμε και από την παρούσα στήλη για τα 

γκάζια και την κεκτημένη ταχύτητα με την οποία ξεκί-
νησε την θητεία της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με άμε-
σες ενέργειες και αποφάσεις την επομένη της ορκω-
μοσίας. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Περιμένει στην γωνία 
και για κάθε κυβερνητική ενέργεια εκδίδει ανακοίνω-
ση και τοποθετείται. Μπορεί όλα αυτά να θεωρούνταν 
αυτονόητα, ωστόσο οι ελληνικές πολιτικές συνήθειες 
ειδικά την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές στην 
καρδιά του καλοκαιριού, υπαγόρευαν εκατέρωθεν πιο 
χαλαρούς ρυθμούς σε άλλες εποχές. Απ’ ότι φαίνεται 
έχει ήδη ξεκινήσει μια διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνη-
σης και αντιπολίτευσης με ένα συνεχές πινγκ-πονγκ 
ανακοινώσεων και είμαστε ακόμη στην αρχή.  Το παι-
χνίδι μόλις άρχισε… 

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
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Καιτασκυλιάέχουν
τον«κουλτουριάρη»τους

Μια γνωστή αγέλη σκυλιών,  κατοικοεδρεύει ως γνωστόν 
στο πάρκο των Αγ. Αναργύρων και αποτελεί πολλές φορές τον 
«φόβο και τον τρόμο» των πολιτών… 

Πλην του σκύλου της φωτογραφίας που δεν “αφηνιάζει” 
στη θέα των περαστικών, το αντίθετο μάλιστα, επιδιώκει την 
παρέα τους κυρίως όταν πρόκειται για μάζωξη σε καλλιτεχνική 
εκδήλωση που φιλοξενείται στο χώρο. Παρακολουθεί μουσικές 
εκδηλώσεις από Αγγελάκα μέχρι Μάλαμα, αλλά είναι και σινε-
φίλ, αφού προχθες παρακολούθησε και την ταινία του Μπερ-
τολούτσι με την οποία ξεκίνησαν οι προβολές του θερινού 
κινηματογράφου της ΚΕΠΑ.

Από Δευτέρα κόβονται τα επικίνδυνα «καβάκια»
στο δρόμο της Κυψέλης

Έτοιμα να πέσουν κι άλλα «καβάκια» παραπλεύρως του δρόμου για Κυψέλη και οι κάτοικοι μας έστειλαν πάλι φωτο-
γραφίες που δείχνουν την κατάσταση. Η οποία όμως δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμα, αφού η ΠΕ Ημαθίας από Δευτέρα 
προγραμματίζει να κόψει τα δέντρα (παλιές λεύκες) οι οποίες επιπλέον, μουλιάζουν και από τα νερά της περιοχής.

Μέχρι τότε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους διερχόμενους!

Εκτεθειμένο κουτί ρεύματος
πίσω από την Παλιά Μητρόπολη

Αναγνώστες μας κατήγγειλαν ότι πίσω από την Παλιά Μητρόπολη και συγκεκριμένα στο μικρό παρκάκι, όπου 
βρίσκεται και η προτομή του ιερομάρτυρα Μητροπολίτη Βεροίας Αρσενίου, υπάρχει ένα παλιό(το υποθέτουμε λόγω 
σκουριάς) μεταλλικό κουτί όπου βρίσκονται ρολόι της ΔΕΗ και ηλεκτρολογικός πίνακας, ενώ καλώδια κατεβαίνουν 
από τον στύλο της ΔΕΗ, ενώ άλλα αιωρούνται σε σχετικά χαμηλό ύψος. Το κουτί είναι ανοιχτό και μπορεί να έχει 
πρόσβαση ο κάθε διερχόμενος. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ρεύμα και αν είναι επικίνδυνο, πάντως είναι μια εικόνα 
τουλάχιστον εγκατάλειψης. Εκτεθειμένο τέτοιο υλικό σε ύψος που μπορεί να φτάσει και ένα παιδί, σε περίπτωση που 
υπάρχει ρεύμα είναι άκρως επικίνδυνο, ενώ είναι απορίας άξιο πώς δεν τα ξήλωσαν ακόμη κάποιοι για να βγάλουν 
μεροκάματο. Όσο για τα υπόλοιπα καλώδια που είναι σε σχετικά χαμηλό ύψος καλό θα ήταν να μεριμνήσει η ΔΕΗ. 
Την εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο που υποτίθεται ότι είναι και τουριστική ατραξιόν, ολοκληρώνουν τα αγριόχορτα, 
που με τις τελευταίες βροχές θέριεψαν και δημιουργούν την εντύπωση ενός εντελώς παραμελημένου χώρου. Ας ενερ-
γοποιηθούν άμεσα όσοι εμπλέκονται… 

Μεσύνεσηκαιψυχραιμία
σταακραίακαιρικάφαινόμενα

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
- Καθαριότητας και Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται 
ότι εκδόθηκε χθες από την ΕΜΥ, νέο 
έκτακτο δελτίο καιρού, το οποίο για την 
περιοχή μας, αναφέρει ότι θα σημειωθεί  
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ από  τις 
πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 
(σήμερα) έως το μεσημέρι της Κυρια-
κής. 

Με βάση τα παραπάνω, υπενθυμίζει 
τις γενικές οδηγίες της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη:

• Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα 
ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.), 
για την εξέλιξη των καιρικών φαινοµέ-

νων. Επίσηµες πηγές ενηµέρωσης είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και η Εθνική Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).

• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνομία (100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ (166).
• Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εµφανές σηµείο µέσα στο σπίτι και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρί-

ζουν.
• Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το επίθετό τους, τη διεύθυν-

ση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π.
• Εξηγήστε σε όλα τα µέλη της οικογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προμηνύουν καταστροφή (π.χ. σειρή-

νες), πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιµοποιούν το πυροσβε-
στήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π.

• Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες και πυροσβεστήρα.
• Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοηθειών.
• Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική µέριµνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

Ανακοίνωση για πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι δέχε-
ται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την περίοδο ροδακίνου, 
αχλαδιού και φρουτοσαλάτας 2019. Εργάτες/Εργάτριες, Χειριστές Κλάρκ/Βοηθοί 
Χειριστές Κλάρκ καθώς και παραλήπτες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην 
Κουλούρα Βέροιας, κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες :
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Πρόσφατο  εκκαθαριστικό της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.)
3. Αριθ. Μητρώου Ασφαλισμένου (ΕΦΚΑ-πρώην ΙΚΑ)
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας.
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας.
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ (πρώην) ΟΓΑ:
-Ασφαλιστική ενημερότητα όπου να αναφέρει ότι δεν οφείλετε ληξιπρόθε-

σμες εισφορές ή πιστοποιητικό οφειλής όπου να αναφέρει ότι έχετε υπαχθεί σε 
ρύθμιση και τηρείτε αυτήν. Επιπλέον να αναφέρει μέχρι πότε έχει ισχύ η βεβαίω-
ση ή η ρύθμιση.

-Αλλοδαπούς : Διαβατήριο-Άδεια Παραμονής-Άδεια Εργασίας.
-Χειριστές Κλάρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων  έργου 
-Βοηθούς Χειριστές Κλάρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23310 97700, 97710, εσωτ. 133 ή 136

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι 
Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας

-80.000 στρέμματα, η πληγείσα έκταση στην Ημαθία
Κηρύχθηκαν  από την  Γραμ-

ματεία Πολιτικής Προστασίας του 
αρμόδιου Υπουργείου, οι Δήμοι 
Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάου-
σας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης, για την αντιμετώπιση 
των αναγκών και τη διαχείριση 
των συνεπειών που προέκυψαν 
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
(ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγί-
δες, ριπαίοι θυελλώδεις άνεμοι) 
που εκδηλώθηκαν την Τετάρτη 
10 Ιουλίου στο Νομό μας. Να 
σημειώσουμε ότι ήδη  προχθές 
στάλθηκε από την ΠΕ Ημαθίας  
(βλ. παρακάτω) το αίτημα κήρυ-
ξης και την επόμενη (χθες) το 
Υπουργείο το έκανε δεκτό. 

Παράλληλα τις   αιτήσεις τους 
για αποζημιώσεις θα κληθούν  να 
καταθέσουν στην Π.Ε. Ημαθίας 
οι καταστηματάρχες και επαγγελματίες για ζημιές στις εγκαταστάσεις 
τους και στους Δήμους για τις ζημιές στα νοικοκυριά. 

80.000 στρέμματα, η πληγείσα έκταση στην Ημαθία
Για τις ζημιές της παραγωγής στην Ημαθία, από την πλευρά του Υ-

πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εκτιμάται ότι μέχρι τη Δευτέρα θα υπάρ-
χει μια συνολικότερη εικόνα της ζημιάς και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η 
διαδικασία των αποζημιώσεων με τις δηλώσεις των πληγέντων αγροτών, 
ώστε να μπορέσουν να καθοριστούν οι αποζημιώσεις και οι πληρωμές.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης 
σε δηλώσεις του σχετικά με το θέμα, επεσήμανε ότι «έως τη Δευτέρα 
θα υπάρχει μια συνολικότερη εικόνα της ζημιάς στις καλλιέργειες και εν 
συνεχεία θα ξεκινήσει η διαδικασία για τις αποζημιώσεις με τις δηλώσεις 
των πληγέντων ώστε να προχωρήσει ο καθορισμός των αποζημιώσεων 
και της πληρωμής». 

Παράλληλα, πρόσθεσε, για μια ακόμη φορά, ότι «θα δοθεί προτε-
ραιότητα στις καλλιέργειες που βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής», 

διευκρινίζοντας ότι «η διαδικασία των αποζημιώσεων 
χρειάζεται κάποιον χρόνο αλλά κάνουμε το καλύτερο 
δυνατό» ενώ κατέληξε τονίζοντας: «Συμπεριφερθή-
καμε σαν να είναι όλες οι περιοχές σε κατάσταση έ-
κτακτης ανάγκης, επειδή τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα 
έντονα».

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των ε-
κτιμητών του ΕΛΓΑ, το μεσημέρι της Παρασκευής 
(12/7/2019) πληγείσες περιοχές υπάρχουν στις πε-
ριφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Καβάλας, 
Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Φλώρινας, Κα-
στοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, 
Πέλλας και Ημαθίας. Η έκταση σε στρέμματα των 
πληγεισών περιοχών ανέρχεται, μέχρι στιγμής, στα 
378.500. 

Ακολουθεί πίνακας με τις εκτάσεις και τις πληγεί-
σες περιοχές ανά περιφερειακή ενότητα . 

Τι αναφέρει το αίτημα κήρυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Με κατεπείγον έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σε συνέχεια των αιτημάτων της ΥΔΤΕ/ΠΕ Ημαθίας 
και των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, διαβιβάστηκε στις 11-07-2019, το αίτημα κήρυξης ολόκληρης της 
επικράτειας των τριών Δήμων της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προ-
στασίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. 

Εν αναμονή των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και φορέων, οι πολίτες της Περιφερειακής μας ενότητας, οι 
περιουσίες των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει να απευθυνθούν ως εξής:

1) Για ζημιές σε κατοικίες και αγροτικές αποθήκες, στο αρμόδιο γραφείο του οικείου Δήμου.
2) Για ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στο αρμόδιο γραφείο του ΕΛΓΑ
3) Για ζημιές σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, στο τμήμα Πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής 

ενότητας Ημαθίας
Οι αρμόδιες επιτροπές των φορέων θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στην περιοχή των ζημιών και εκτιμήσεις του 

μεγέθους των καταστροφών, ενώ ακολούθως οι φάκελοι των εκτιμήσεων θα αποσταλούν στα αρμόδια υπουργεία για 
την έγκριση της αποζημείωσης.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Ημαθίας, στο τηλέφω-
νο 2331350114. 

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας
«Να διαμορφωθεί φέτος μια αξιοπρεπής 

τιμή για τους παραγωγούς» 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ: 
«Μέσα σε αντίξοες για τους αγρότες συνθήκες ξεκίνησε και η περίοδος του συμπύρινου ροδάκινου . Ήδη βρισκό-

μαστε στο τέλος των πρώτων ποικιλιών και μέχρι σήμερα καμία νύξη από την ΕΚΕ για τις τιμές που θα ακολουθή-
σουν.

Δεν περιμέναμε φυσικά τίποτε διαφορετικό από την πλευρά της. 
Περιμένουμε όμως από την νέα κυβέρνηση πριν είναι πολύ αργά για φέτος, να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμά-

τευσης όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη  (κάτι που επι τέσσερα χρόνια δεν έκαναν οι προηγούμενοι)  και να διαμορφωθεί 
για φέτος μια αξιοπρεπής τιμή για τους παραγωγούς. 

Περιμέναμε κι από την ΕΚΕ να προσεγγίσει  με ευαισθησία την λίγη φετινή παραγωγή που έχει απομείνει δίνοντας 
ουσιαστικές τιμές στήριξης στους πληγέντες δείχνοντας έστω και για μία φορά ένα κοινωνικά αλληλέγγυο πρόσωπο.

Περιμένουμε άμεσα ουσιαστικές τιμές στο ροδάκινο που προορίζεται για κομπόστα και για χυμό.
Περιμένουμε από την βιομηχανία να συμβάλλει ενεργά και να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του χαμένου 

φυτικού κεφαλαίου.
Περιμένουμε από την νέα κυβέρνηση γενναία στήριξη και αποζημίωση των παραγωγών στο ακέραιο και άμεσα .

Για τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ.                ΧΑΛΚΙΔΗΣ Α.»
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TOY STORY 4    (ΜΕΤΑΓΛ.)   
Προβολές:   Πέμπτη 11/7 – 

Παρασκευή 12/7 – Σάββατο 13/7 
στις 17.30 Κυριακή 14/7 – Δευ-
τέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρτη 
17/7     στις 18.30

Σκηνοθεσία:ΤΖΟΣ ΚΟΥΛΕΪ 
Σενάριο:ΤΖΟΝ ΛΑΣΕΤΕΡ Ηθο-
ποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑ-
ΝΤΟΣ, ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΪΚΑΣ, ΛΟΡΕΝΤΖΟ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙ-
ΓΚΑ, ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

SPIDER-MAN: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ     
Προβολές:  Πέμπτη 11/7 – Παρασκευή 12/7 – Σάβ-

βατο 13/7 στις 19.15 και 21.45
Κυριακή 14/7 – Δευτέρα 15/7 – Τρίτη 16/7 – Τετάρ-

τη 17/7    στις 21.00
Σε 3D ΜΟΝΟ Παρασκευή στις 21.45
Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ & ΕΡΙΚ ΣΟΜΕΡΣ
Ηθοποιοί: ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΤΖΑΚΣΟΝ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, 

ΚΟΜΠΙ ΣΜΑΛΝΤΕΡΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, MAΪΚΛ ΚΙΤΟΝ 
, ΤΖΕΪΚ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ, ΖΕΝΤΑΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΜΑΡΙΖΑ 
ΤΟΜΕΪ

Θεέ μου τι σου Κάναμε; 2     (Θερινό σινεμά)
No1 κωμωδία σε όλους τους ΘΕΡΙΝΟΥΣ κινημα-

τογράφους 
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00   
Σκηνοθεσία  Φιλίπ ντε Σοβερόν
Σενάριο  Φιλίπ ντε Σοβερόν, Γκι Λοράν
Ηθοποιοί Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ Λομπί, Αρί Α-

μπιτάν, Μεντί Σαντούν, Φρεντερίκ Τσάου, Νουμ Ντια-
βαρά, Φρεντερίκ Μπελ, Τζούλια Πιατόν, Εμιλί Καέν, 
Ελοντί Φοντάν, Πασκάλ Νζονζί, Σαλιμάτα Καματέ, 
Τατιάνα Ρόζο, Κλόντια Ταγκμπό.

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»     11/7/19 - 17/7/19

Εκδρομή του Ομίλου Προστασίας Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού διοργανώνει εκδρομή στην Άνδρο, με ημερήσια εκδρομή και στη Μύ-

κονο από 23-27 Σεπτεμβρίου.

 Πληροφορίες τηλέφωνο κα Καίτη Γαλλίκα 6978001783.

 «Ο Καραγκιόζης Γαμπρός» στη Νάουσα
Ο Καραγκιόζης ετοιμάζεται 

να ζήσει την πιο ευτυχισμέ-
νη ημέρα της ζωής του με την 
Αγλαΐα.  Μπορεί να μην έχει 
λεφτά, έχει όμως πολλή αγά-
πη να της προσφέρει και κάνει 
όνειρα για την κοινή ζωή τους.  
Η διάσημη παράγκα ανοίγει 
τις πόρτες της και οι φίλοι του 
έρχονται να μοιραστούν την 
ευτυχία του.  Ή, μήπως, όχι 
όλοι;   

Τι θα κάνει ο Καραγκιόζης 
όταν ένας από τους πιο κοντινούς του θελήσει να παντρευτεί τη… γυναίκα του;  Θα κάνει πίσω 
ή θα αφήσει την Αγλαΐα να διαλέξει;  Τελικά, θα τον καμαρώσουμε γαμπρό;

Την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019, ο «Θίασος του Άρη» και ο παίκτης θεάτρου σκιών Δημή-
τρης Κίτσος παρουσιάζουν στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας παράσταση κουκλοθέα-
τρου και θεάτρου σκιών με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης Γαμπρός» για μικρούς και μεγάλους.  Σε 
περίπτωση βροχής, η παράσταση θα διεξαχθεί κανονικά στο δημοτικό θέατρο.

Ώρα παράστασης: 9:00 μ.μ. 
Γενική είσοδος την ημέρα της παράστασης: 6 €.

Τα Χάλκινα της Φλώρινας με το 
συγκρότημα των αδελφών Βαλκάνη, 
σήμερα στην πλατεία Ξηρολιβάδου 

Ο Δήμος Βέροιας  και η 
Κ.Ε.Π.Α. , διοργανώνουν  
συναυλία με ελεύθερη είσο-
δο και φιλοξενούν ένα από 
τα σπουδαιότερα παραδο-
σιακά σχήματα της Ελλάδας 
,  τα Χάλκινα της Φλώρινας 
με το συγκρότημα των α-
δελφών Βαλκάνη. Η συ-
ναυλία θα πραγματοποιηθεί 
στις 9.00μ.μ στην πλατεία 
του Ξηρολιβάδου, το Σάβ-
βατο 13 Ιουλίου , με ελεύ-
θερη είσοδο και με την υ-
ποστήριξη του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ξηρολιβάδου.

Τα χάλκινα πνευστά έ-
φτασαν τους Βαλκανικές 
χώρες τον περασμένο αιώ-
να από τους στρατιωτικές 
μπάντες τους εποχής. Δεν 
άργησαν να περάσουν από 
τα στρατόπεδα στα αστικά 
κέντρα και αργότερα στην 
ύπαιθρο, δημιουργώντας 
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα στην παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων. Στην Ελλάδα 
τα σχήματα χάλκινων πνευστών είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους Μουσικής παράδοσης τους 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η μπάντα τους Φλώρινας των Αδερφών Βαλκάνη είναι εδώ και 
πάνω από 30 χρόνια τους από τους κυριότερους εκπροσώπους αυτού του σημαντικού τμήματος τους 
Ελληνικής μουσικής παράδοσης. 

Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1960 από τον Τάσο Βαλκάνη,ο οποίος καταγόταν από το Εμπόριο 
Πτολεμαίδας του Ν.Κοζάνης, διευθυντή τότε τους Φιλαρμονικής του Δήμου Φλώρινας και μουσικό τους 
λαϊκής παράδοσης. Έχουν συνεργαστεί κατά καιρούς με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, τον Φλώρο 
Φλωρίδη, τον Χρήστο Νικολόπουλο με τους οποίους έχουν κυκλοφορήσει CD.Πάνω απ’ όλα έχουν 
πραγματοποιήσει χιλιάδες εμφανίσεις πάντα με ορμητήριο την Φλώρινα, από τους πόλεις και τα χωριά 
τους Μακεδονίας μέχρι την Διαβαλκανική Συνάντηση τους Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ στη Γαλλία, 
Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Ο ήχος του συγκροτήματος και οι χοροί που παίζονται 
είναι μοναδικοί στην Ελληνική παραδοσιακή μουσική και υπάρχουν κυρίως στη Δυτική πλευρά τους 
Μακεδονίας. Η Μπάντα των αδερφών Βαλκάνη έχει κυκλοφορήσει 2CD.

Η Μπάντα τους Φλώρινας αποτελείται από τους:
Βαλκάνης Λάζαρος:Κλαρίνο-Σαξόφωνο
Βαλκάνης Γεώργιος:Ακκορντεόν-Αρμόνιο
Βαλκάνης Λ. Αναστάσιος: Τρομπέτα
Βαλκάνης Γ. Αναστάσιος:Τρομπέτα
Σαμαράς Αθανάσιος:Τύμπανα-Κρουστά
Κόντης Βαγγέλης:Ακκορντεόν-Αρμόνιο

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή τον 9Ο αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολιβάδου , που 
οργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Βέροιας και το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας.

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Θερινό σινεμά στο πάρκο

 με 10 ταινίες και ελεύθερη είσοδο
Συνεχίζεταιι το Θερινό σινεμά στο πάρκο Αγ. 

Αναργύρων  με 10 ταινίες  παραγωγής Ιταλίας , 
Ισπανίας , Αργεντινής , Κολομβίας , Κούβας, σε 
συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο και την Ιτα-
λική Πρεσβεία , το Ινστιτούτο Θερβάντες  και τις 
Πρεσβείες της Ισπανίας και της Αργεντινής

 Οι προβολές  στις 9.00 μ.μ. με  ελεύθερη 
είσοδο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες:
 • Σάββατο 13/7  Αργεντινή -  Ισπανία 

9.00μ.μ 
La Historia Oficial (Η επίσημη ιστορία) (Αρ-

γεντινή, 1985, 110’) του Luis Puenzo με τους 
Héctor Alterio, Norma Aleandro, Τσέλα Ruiz, 
Chunchuna Villafane, Hugo Arana, Patricio 
Contreras, Guillermo Battaglia, Rey Leal.

11.00 μ.μ. Προϋποθέσεις για να θεωρείται 
κανείς φυσιολογικός (Ισπανία, 2015, 94’)

 Κωμωδία της Λετίθια Ντολέρα, με τους Λε-
τίθια Ντολέρα, Μανουέλ Μπούρκε, Ζόρντι Λιο-
ντρά, Σίλβια Μουντ, Μίκι Εσπαρμπέ, Αλεχάντρα 
Χιμένεθ κ.α.

• Κυριακή 14/7 Αργεντινή -  Ισπανία 9.00μ.μ
Αλμυρά όνειρα (Ισπανία, 2015. 71’). Ντο-

κυμαντέρ του Αλφρέδο Ναβάρρο με τους Αλε-
χάντρο Μαρτίνεθ,  Ιρένε Λόπεθ, Χ.Σ. Κάνοβας, 
Μαριάνο Κακρούθ. 

Στα ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους.
Ακατάλληλη για κάτω των 7 ετών.
10.30μ.μ. Verdades Verdaderas. La vida de 

Estela. (Πραγματικές Αλήθειες. Η ζωή της Ε-

στέλα) του Nicolás Gil Lavedra, με τους Susu 
Pecoraro, Alejandro Awada, Laura Novoa, 
Φερνάν Μοίρας, Inés Efron, Carlos Portaluppi, 
Guadalupe Docampo, Guido Botto Fiara, Martin 
Salazar, Nicholas CONDITO, Elcida Villagra, 
Rita Cortese.

• Δευτέρα 15/7Αργεντινή – Κούβα - Ισπανία
Che. Un hombre nuevo (Τσε, ένας καινούριος 

άνθρωπος) (Αργεντινή-Κούβα-Ισπανία, 2010, 
124΄) του Τριστάν Μπάουερ.

• Τρίτη 16/7 Ισπανία
9.00μ.μ.Ένα πιστόλι σε κάθε χέρι (Ισπανία, 

2012, 95΄) του Σέσκ Γκάιο, με τους Ρικάρντο 
Νταρίν, Λουίς Τοσάρ, Χαβιέρ Κάμαρα, Λεονόρ 
Ουάτλιν, Εδουάρδο Νοριέγα, Λεονάρντο Σμπα-
ράλια, Καντέλα Πένια, Εντουάρντ Φερνάντεθ, 
Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Καγιετάνα Γκιγιέν Κου-
έρβο, Ζόρντι Μολιά,  Κλάρα Σεγούρα. οκτώ 
σύγχρονων ανδρών. Στα ισπανικά με ελληνικούς 
υποτίτλους. Κατάλληλη για άνω των 7 ετών.

10.30μ.μ. Pueblo Chico (Μικρό Χωριό) (Αρ-
γεντινή, 65´, έγχρωμο, 2003) του Φερνάν Ρού-
ντνικ, με τους Λορένσο Κιντέρος, Ντιέγο Σταρό-
στα, Κάρλα Κρέσπο. 

• Τετάρτη 17/7 Ισπανία- Κολομβία
Στα πρόθυρα (Ισπανία-Κολομβία, 2015. 98’). 

Ντοκυμαντέρ του Έρμες Παραγιουέλο με τους 
Αντόνιο Παραγιουέλο και Φελίσα Λου.  

Στα ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους. Κα-
τάλληλη για όλους.



Τακτική συνεδρίαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής Δήμου 
Βέροιας θα γίνει την Τρίτη  16-
07-2019 στις 11:00 π.μ., με τα 
εξής θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτι-
κό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρ-
φωσης Προϋπολογισμού και 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
(ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 
2019.

-Έγκριση ή μη πρακτικών 
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου του έρ-
γου «Ενδοδημοτική οδοποιία 
λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών 
διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου του έρ-
γου «Ανακατασκευή τοιχίων επί 
των οδών Επικούρου και Λάρ-
νακας».

-Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή 
μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών 
Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2019-2020).

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών 
χώρων Δ.Ε. Βέροιας»

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύ-
λου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουρ-
γία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαί-

ρισης στο μουσικό σχολείο Βέροιας».
-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας 

προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο 
Σιδηρόπουλο.

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προ-
πληρωμής από την υπάλληλο του Δήμου Στ.Γκαράνη (Β΄ 
τριμήνου 2019).

-Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 
υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φω-
τισμού και μετατοπίσεις στύλων».

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 
6142/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Α-
θηνών καθώς και άσκηση ή μη αγωγής και ορισμός ή μη 
δικηγόρου.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ EKTOΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

2.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
3. Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
4. Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω-

να με το άρ θρο 1369 του 
Α στι κού Κώδικα ό τι:

Ο ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙ-
ΚΗΤΑ του Χαραλάμπους και 
της Ολυμπίας, το γένος Στε-
φανοπούλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μι-
χαήλ και της Βικτωρίας, το 

γένος Παυλίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευ-
τικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Κουμαριάς Βέροιας.

Nέο Δ.Σ. στον Αναγκαστικό 
Συνεταιρισμό Διαχείρισης 

Δασοκτήματος Σελίου
Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Γιώργος Χρ. Πιτούλιας 
Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποίησε ο Ανα-

γκαστικός Συνεταιρισμός Διαχείρισης Δασοκτήματος 
Σελίου, την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, εκλέχθηκε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Με την κατανομή των αξιωμά-
των που διενεργήθηκε την επόμενη ημέρα Δευτέρα 1 
Ιουλίου 2019, το νέο Δ.Σ. πήρε την εξής μορφή:

Πρόεδρος: Πιτούλιας Γιώργος του Χρήστου
Αντιπρόεδρος: Ζαμάνης Γιάννης του Αθανασίου
Γ. Γραμματέας: Καραβασίλη Ανθούλα
Ταμίας: Γώτας Παύλος του Κων/νου
Μέλος: Παλάρας Γιώργος

Δήμος Βέροιας: 
Ενημέρωση για τη 

νέα νομοθεσία 
για τους παιδότοπους 

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες παιδοτόπων και κάθε ενδιαφερόμενο ότι στο ΦΕΚ 2213/8-
6-2019 τεύχος Β δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 43650/2019 με θέμα: «Καθορισμός των όρων, των 
προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για 
τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων». Με τις νέες 
διατάξεις θεσμοθετείται μεταξύ άλλων και η υποχρέωση όλων των παιδοτόπων – υφισταμέ-
νων και νέων – να εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - Ασφαλούς Εγκατάστασης 
και Λειτουργίας από Διαπιστευμένο Φορέα Αξιολόγησης (Οργανισμό Πιστοποίησης), εντός 
δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς το Πιστοποιητικό αυτό δεν επιτρέπεται η λειτουργία κανενός παιδοτό-
που. 

Επιπλέον, η λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επισύρει τη 
σφράγισή του και την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 10.000€. 

Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της νέας 
ΚΥΑ σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευσή της. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να σφραγιστούν από την αρμόδια Αρχή αδειοδότησης, ήτοι από το Δήμο.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων, με την παράκληση να τηρείται η νο-
μοθεσία, διότι σε περίπτωση βεβαίωσης παραβάσεων από οποιαδήποτε ελεγκτική Αρχή, ο 
Δήμος είναι υποχρεωμένος να επιβάλει τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται. 

Για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειών Κατά-
στημάτων του Δημαρχείου (τηλ. 2331350640 και 2331350564).

Μ.Ε.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ (οδ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ
Οι ιερές ακολουθίες, προς τιμή των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Κηρύκου και 

Ιουλίττης θα τελεσθούν ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
19.00 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
7.00 ΟΡΘΡΟΣ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
19.00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται το Σάββατο 13 Ιου-

λίου 2019 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Κων/νος 
Θεοδ. Ορδουλίδης σε ηλικία 77 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

13 Ιουλίου 2019 στις 5.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Φυτειάς ο Αργύριος Θωμ. 
Μάστορας σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 Ιου-

λίου 2019 στον Ιερό Ναό Μητρο-
πόλεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝ.
ΠΑΛΠΑΝΑ 

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

Η σύζυγος,  
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Ο αδελφός, Τα ανήψια,  
Οι λοιποί συγγενείς 

Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

Θεία Λειτουργία
 κάθε Κυριακή 

στο Ξηρολίβαδο
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα 

μέλη του και τους κατοίκους του χωριού ότι από την Κυ-
ριακή 7 Ιουλίου 2019 θα τελείται από τον ιερέα του χω-
ριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο 
η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον 
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώ-
σεις Λογιστικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλι-
κής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για 
τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου 
και 2 οδηγούς κλαρκ. 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους για τους δικαιούχους ΚΕΑ

Στο πλαίσιο ενερ-
γοποίησης του 2ου 
Πυλώνα και διασύνδε-
σης των ωφελουμένων 
ΚΕΑ, τα μέλη κάθε 
νοικοκυριού που έχει 
ενταχθεί στις δράσεις 
του ΚΕΑ  μπορούν να 
επισκέπτονται δωρε-
άν τα μουσεία και τους 
αρχαιολογικούς χώ-
ρους, τους ιστορικούς 
τόπους, τα μνημεία και 
τα μουσεία, τα οποία 
ανήκουν στο Δημόσιο 
και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ για να εισέλθουν δωρεάν στους χώρους που επιθυμούν, θα 
πρέπει να έχουν και να επιδεικνύουν:

α) αστυνομική ταυτότητα και β) εκτυπωμένη σχετική βεβαίωση η οποία είναι 
διαθέσιμη σε κάθε εγκεκριμένη αίτηση , στο πεδίο (ΕΚΤΥΠΩΣΗ > Εκτύπωση βε-
βαίωσης συμμετοχής για Υπ. Πολιτισμού.

 Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παροχή ισχύει για το εξάμηνο διάστημα της 
περιόδου ενίσχυσης. 

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκο-

μείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστο-
ποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης 
των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιά-
σουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει  
αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  
Συγγενείς και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι 
ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος 
, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Ανακοίνωση

Επίσης όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν 
για  το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημο-
τικής Αγοράς.

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 
τα Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας

Τα Κ.Ε.Π. Δ. Νάουσας ενημερώνουν τους ασφαλισμένους 
και συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. για την έναρξη χορήγησης των 
Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2019 από  10 Ιουλίου 
2019. Τα δελτία θα χορηγούνται στους κληρωθέντες από τα 
Κ.Ε.Π. του Δ. Νάουσας.
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Ένας γάμος
όπως τον ονειρευόταν...

Το  π ε ρ α σ μ έ ν ο 
Σάββατο έγιναν οι 
γάμοι του Δημήτρη 
Κεφτέ του Χρήστου 
και της Ελευθερίας 
και της Δέσποινας 
Σταύρου του Κων/νου 
και της Λουκίας, στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων στη Βέροια, 
χοροστατούντων των 
ιερέων του Ναού αλλά 
και του πνευματικού 
των νεονύμφων, που 
μετά τη στέψη εξήγη-
σε με απλά και κατα-
νοητά λόγια τον συμ-
βολισμό κάθε μέρους 
της γαμήλιας τελετής. 
Ήταν κάτι που νομίζω 
ότι πρέπει να ακούγε-
ται σε κάθε γάμο για 
να βάζει τους νεόνυμφους μπροστά στις ευθύνες τους, αλλά είναι χρήσιμο και στους παρευρισκόμενους.

Ήταν ένας γάμος ξεχωριστός αφού οι συνάδελφοι του γαμπρού λοχαγοί των καταδρομών επεφύλαξαν λα-
μπρή υποδοχή κάτω από τα αστραφτερά σπαθιά τους και στο τέλος της τελετής στην έξοδο του ζευγαριού της 
εκκλησίας τηρήθηκε το παραδοσιακό «καψόνι» στον γαμπρό από τους συναδέλφους του.

Ήταν μια ονειρεμένη βραδιά έτσι όπως θα την είχε ονειρευτεί ο αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μας Κώ-
στας Σταύρου, πατέρας της νύφης.

Η δεξίωση στο ξενοδοχείο «Λοζίτσι» ήταν άριστα οργανωμένη και συγκινητική στιγμή ζήσαμε όταν κληθήκα-
με, όσοι γνωρίζαμε τον Κώστα Σταύρου, να χορέψουμε αγκαλιασμένοι για τη μνήμη του. Τον χορό άνοιξε η Λου-
κία, μητέρα της νύφης και συνέχισε μπροστά ο αδελφός της νύφης Αλέξης, ακολουθώντας ο γαμπρός, η νύφη 
και οι κουμπάροι μέχρι που γέμισε όλη η πίστα.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και να φέρουν στον κόσμο καλούς απογόνους.
Μ.Π.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Πρόσκληση 

προς αγρότες και μέλη 
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, καλεί τους αγρότες και 
τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 
2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 7 μ.μ. στο Μακροχώρι (αίθουσα πρώην δημαρχείου), 
με θέμα: 

Ζημιές από τα πρωτοφανή ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την παραγωγή. 
Χαλαζόπτωση και ανεμοθύελλα ισοπέδωσαν το φυτικό κεφάλαιο προκαλώντας ανε-
πανόρθωτες ζημιές.

Ενημέρωση – Προτάσεις – Άμεσες Λύσεις
Από την παρουσία σας θα κριθούν οι περαιτέρω κινήσεις μας  

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Δήμο Αλεξάνδρειας: Δηλώσεις παραγωγών 
που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Παρακαλούνται οι αγρότες των οποίων οι παραγωγές ζημιώθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (Χαλάζι-Ανεμοθύ-
ελλα-Βροχή) που σημειώθηκαν στις 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, να αφήσουν ως «Μάρτυρες» στα αγροτεμάχια τους, το  5% των 
δέντρων τους ανά ποικιλία (συνολική παραγωγή) στο κέντρο του Αγροτεμαχίου συνεχόμενα και όχι διάσπαρτα, ώστε να 
διευκολυνθεί το έργο των Γεωπόνων, σύμφωνα και με τις οδηγίες του του τοπικού υποκαταστήματος ΕΛΓΑ.

Επίσης, οι παραγωγοί των οποίων τα αγροτεμάχια (ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ) υπέστησαν ζημία από την ΑΝΕ-
ΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10ης Ιουλίου 2019, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημίας έως 25 Ιουλίου στους κάτωθι Ανταποκριτές 
ΕΛΓΑ:

1. Για την Δ.Κ. Αλεξάνδρειας και την Τ.Κ. Βρυσακίου έως 25-07-2019 στις κυρίες Κιρτικίδου Ευθυμία και Λάχανη Όλγα
2. Για την Τ.Κ. Λουτρού στην κυρία Πάντου Βασιλική
3. Και για την Τ.Κ. Καμποχωρίου στην κυρία Κυριαζοπούλου Ευδοκία.
Οι παραγωγοί σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας, εκτός των παραπάνω κοινοτήτων, των οποίων οι δενδρώδεις καλ-

λιέργειες έχουν υποστεί ζημία από την ανεμοθύελλα ή το χαλάζι της 10ης Ιουλίου, παρακαλούνται να απευθυνθούν στους 
κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ το συντομότερο δυνατό.

Οι παραγωγοί να έχουν μαζί τους απαραίτητα αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ.
 ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ



Είναι ο τίτλος του πέμπτου βιβλίου του Γεωπόνου 
Δ.Κ. Στυλιανίδη με τους συνεργάτες του Θ.Ε. Σωτηρό-
πουλου, Α.Δ. Σιμώνη και Δ.Δ. Αλμαλιώτη, που πραγμα-
τεύονται την ιστορία της διατροφής του ανθρώπου από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ποια πολύτιμα στοιχεία περιέχουν οι τροφές, που 
κράτησαν το τελειότερο ζωντανό πλάσμα της γης να 
μείνει ρωμαλέο στην πορεία των αιώνων, να αναπτυχθεί 
ο εγκέφαλός του, να πλουτίσει η σκέψη του, η ψυχή του, 
και να αναπτυχθεί ο πολιτισμός γενικά της γης και να 
διδάσκεται στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και συνεχώς 
να συμπληρώνεται με νέες θεωρίες και γνώσεις, ειδικά 
την εποχή που ζούμε…

Και οι τέσσερις διαπρεπείς επιστήμονες πρόσφεραν 
ανιδιοτελώς ό,τι επιστημονικό πλούτο συγκέντρωσαν με 
τη μελέτη και την έρευνα και τον κατέθεσαν στον «μαέ-
στρο» της συγγραφής του βιβλίου.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό.
Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο θα βρεθούμε μπροστά σε 

πολλά άλλα αξιόλογα ονόματα που ξόδεψαν πολύτιμο 
χρόνο από τη ζωή τους, για να προσθέσουν το δικό 
τους «γυαλιστερό» πετράδι της γνώσης στη διατροφή 
του ανθρώπου.

Ασφαλώς, όταν τρώμε συμμετέχοντες σ’  ένα πλού-
σιο και γαργαλιστικό γεύμα, δεν σκεφτόμαστε την αξία 
της διατροφής που η φύση μας προσφέρει. Κυριαρχεί το 
αίσθημα της απόλαυσης. 

Όμως όλα τα πολύτιμα στοιχεία, εάν ο οργανισμός 
μας είναι υγιής, με θεϊκή ευλάβεια και ατέλειωτο κόπο, 
ακόμη κι όταν κοιμόμαστε, θα τα ξεχωρίσει και θα τα στείλει στη μορφή που κάθε τέλειο εξάρτημα της ανθρώπινης 
μηχανής χρειάζεται να καταναλώσει, ώστε κι εκείνο με τη σειρά του να φτιάξει το ανάλογο προϊόν, για να λειτουργή-
σει τέλεια η μηχανή του ανθρώπου. 

Κι ακόμη πιο υψηλό, αν προλάβει προτού «φύγει», να προσθέσει κι αυτό πολύτιμες γνώσεις βοηθώντας τις μελ-
λούμενες γενιές. 

Φίλε αναγνώστη, η ζωή μας έτσι έπρεπε να είναι. Μια υπέροχη αλυσίδα στην οποία συνέχεια θα προστίθεται κι 
ένας καινούργιος πολύτιμος κρίκος. 

Το βιβλίο που κρατάς και διαβάζεις αξίζει να είναι φίλος και σύντροφός σου σ’ όλη τη ζωή σου. Θα σου δίνει δύ-
ναμη και κουράγιο και ταυτόχρονα με τις γνώσεις που θα αποκτήσεις θα αποφεύγεις τις κακοτοπιές της ζωής.  

Κάθε οικογένεια το χρειάζεται για να το συμβουλεύεται. Η σωστή επιλογή της τροφής και του πιοτού θα κρατάει 
έτοιμη, ζεστή και δυνατή τη μηχανή του σώματος, της σκέψης και της ψυχής, για να αντιμετωπίζεις κάθε εξωγενή 
απειλή.

Η αρχιτεκτονική δομή του βιβλίου είναι έξυπνα σχεδιασμένη. 
Ο πίνακας των περιεχομένων σαν ένας χαριτωμένος ξεναγός από τις πρώτες σελίδες σε βοηθά να περιπλανη-

θείς ευχάριστα στις επιστημονικές γνώσεις. 
Ας μου επιτραπεί, προτού κλείσω το σημείωμά μου, να μιλήσω για δύο εξαιρετικούς και φιλεργατικούς επιστή-

μονες, τον Γεωπόνο Επίτιμο Διευθυντή του Ινστιτούτου φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας κ. Δ. Στυλιανίδη και τον Δρ  
Α.Δ. Σιμώνη, Γεωπόνο – χημικό, Επίτιμο Διευθυντή Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης. 

Με τον κ. Δημήτρη Στυλιανίδη είμαστε φίλοι εδώ στη Βέροια επί (36) τριάντα έξι χρόνια. Η προσφορά του στην 
ανάπτυξη του Ινστιτούτου είναι ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ. Η προσέγγιση των αγροτών οποιαδήποτε ημέρα και ώρα για να 
λύσουν κάποιο πρόβλημα ασθένειας των δέντρων τους ήταν ελεύθερη είτε στο Ινστιτούτο είτε στο χωράφι, και πά-
ντοτε αφιλοκερδώς. 

Με τον Δρ Α. Σιμώνη συναντιόμασταν στο γήπεδο της ΧΑΝΘ για να προπονηθούμε. Ο κ. Αστέριος Σιμώνης 
ξεκίνησε ως ακοντιστής και μετά τον κέρδισε η σφυροβολία. Και στα δύο αγωνίσματα διακρίθηκε για τις επιδόσεις 
του, αλλά και για το εξαιρετικό ήθος που απέπνεε.

Κλείνοντας το σημείωμά μου, ευχαριστούμε όλους τους επιστήμονες, όπως και τον ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ «ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ ΑΓΡΟ ΤΥΠΟΣ» 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
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ΑΔΑ: ΩΜΓ5ΩΚ0-ΟΨΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αρ. Πρωτ: 12036/ 12-07-2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350328, 233235050367
Fax    :  2332024260
E-mail : lapavitsas@naoussa.gr, karipidou@naoussa.gr,

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
    Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτή-

ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 
για την ανάδειξη προμηθευτή για την Προμήθεια ελαστικών για το Δήμο Η.Π. Νάουσας, συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.586,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Ταξινόμηση κατά  Cpv: 34352100-0, 34351100-3, 34352000-9,34352300-2
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών ακτινωτού 

τύπου RADIAL, χωρίς αεροθαλάμους τύπου TUBELESS, με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό 
πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο και ασφάλτινο 
οδόστρωμα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων  και  
μηχανημάτων του Δήμου Νάουσας για ένα έτος (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης.

Φορέας  υλοποίησης & χρηματοδότησης :Δήμος Η.Π. Νάουσας.  Η  δαπάνη για τη σύμβαση βαρύ-
νει τoυς  Κ.Α. : 02.20.6671,02.30.6671 και 02.35.6671 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα και τους αντίστοιχους του  2020(σχετ. Α.Α.Υ. 208,209 & 210/2019).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Ελλιπείς προσφορές που 
θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστο έξι(6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-

λίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ), την 24/07/2019. 
Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:10:00 π.μ.-Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών : 

10:30 π.μ.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, 
το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και καταληκτική ώρα του διαγωνισμού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέ-
ων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύ-
νονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της 

σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της 
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υπο-
βάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η παρούσα  δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Οι δαπάνες δη-
μοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράτ-
τονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα περίληψη Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : 
Προσκλήσεις-προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτι-
κά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού).

Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη δυο διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Προσκλήσεις  -προκηρύ-
ξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη,  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Απόψε στο ισόγειο του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας 

Εγκαινιάζεται η έκθεση 
«Μεταξύ Σημείου και Γραμμής» 

της  Γλύκας Διονυσοπούλου
Τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Μεταξύ Σημείου και Γραμμής» της  ζωγράφου και αρχαιολόγου 

Γλύκας Διονυσοπούλου, παραγματοποιεί η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, στο ισόγειο του 
Η Γλύκα Διονυσοπούλου γεννήθηκε και ζει στην Κοζάνη. Σπούδασε αρχικά Αρχαιολογία και Ιστορία 

της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 
σπουδές της στην Ιστορία της Τέχνης. 

Στην συνέχεια σπούδασε Εικαστικές Τέχνες στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας του ΠΔΜ. Από το 
2017 είναι Υποψήφια Διδάκτωρ της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας. 

Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 30 ομαδικές εκθέσεις και έχει συνεργαστεί με πολλές γκαλερί. Παράλ-
ληλα ασχολείται με την Performance και είναι μέλος θεατρικών και εικαστικών ομάδων.

 Επιμελείται εκθέσεων, εκδόσεων και συνεργάζεται με το Μουσείο Τεχνών Κοζάνης. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ



 Με αφορμή την μνήμη του που ε-
ορτάζεται στις 12 Ιουλίου αφιερώνουμε 
λίγες γραμμές στον βίο του.  Αγιορεί-
της μοναχός, ιδιαίτερα δημοφιλής, που 
του αποδίδονται πολλά θαύματα και 
προφητείες. Το 2015 ανακηρύχθηκε 
Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως.

 Ο Αρσένιος Εζνεπίδης, όπως ήταν 
το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε στα 
Φάρασα της Καππαδοκίας στις 25 Ιου-
λίου 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν 
Πρόδρομος και ήταν δήμαρχος των 
Φαράσων, ενώ η μητέρα του λεγόταν 
Ευλαμπία. Είχε ακόμα 8 αδέλφια. 

Στις 7 Αυγούστου 1924, μία εβδο-
μάδα προτού οι χριστιανοί Φαρασι-
ώτες φύγουν για την Ελλάδα εξαιτίας 
της ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, βαφτίστηκε α-
πό τον ιερέα της ενορίας του Αρσένιο, 
τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία ανα-
γνώρισε ως άγιο το 1988. Ο Αρσένιος 
επέμεινε και του έδωσε το δικό του 
όνομα «για να αφήσει καλόγερο στο 
πόδι του», όπως χαρακτηριστικά είχε 
πει.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1924 η οικο-
γένεια Εζνεπίδη, μαζί με τα καραβάνια των προσφύγων, έφτασε 
στον Πειραιά και προωθήθηκε στην Κέρκυρα, όπου έμεινε χρόνο. 
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ηγουμενίτσα και κατέληξε στην 
Κόνιτσα, όπου ο νεαρός ο Αρσένιος τελείωσε το δημοτικό σχολείο.

Μέχρι να κληθεί να υπηρετήσει τη θητεία του στο στρατό, ο 
Αρσένιος έμαθε την τέχνη και δούλεψε ως ξυλουργός. Το 1945 
κατατάχτηκε στο στρατό και υπηρέτησε ως ασυρματιστής κατά τη 
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι’ αυτό και πολλές εκδόσεις αφι-
ερωμένες στη ζωή του Γέροντα τον αναφέρουν ως «Ασυρματιστή 
του Θεού».

Απολύθηκε από τον στρατό το 1949 και τον επόμενο χρόνο 

εισήλθε στο Άγιο Όρος για να μονά-
σει. Εκεί γνώρισε τον πατέρα Κύριλλο 
της Μονής Κουτλουμουσίου και τον 
ακολούθησε πιστά. Λίγο αργότερα ε-
ντάχθηκε στη Μονή Εσφιγμένου και 
εκάρη μοναχός με το όνομα Αβέρκιος. 
Το 1954 έφυγε από τη μονή Εσφιγμέ-
νου και εντάχθηκε στη Μονή Φιλοθέ-
ου, όπου μόναζε κι ένας θείος του. Η 
συνάντησή του, όμως, με το γέροντα 
Συμεών ήταν καταλυτική για την πο-
ρεία και διαμόρφωση του μοναχικού 
χαρακτήρα του. Τότε ήταν που έλαβε 
και το όνομα Παΐσιος.

Το 1958 άφησε το Άγιο Όρος για 
την Ιερά Μονή Γενεθλίων της Θεοτό-
κου στο Στόμιο Κονίτσης. Στην περι-
οχή, όπου μεγάλωσε, παρέμεινε επί 
τετραετία, και άφησε πίσω του σπου-
δαίο ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έρ-
γο, που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον 
λαό της Κόνιτσας.

Το 1962 ο Παΐσιος πήγε στο Όρος 
Σινά και το 1964 επέστρεψε στο Άγιο 
Όρος, απ’ όπου δεν ξανάφυγε ποτέ. 
Το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισή-
χθη στο Νοσοκομείο Παπανικολάου 
της Θεσσαλονίκης. Υποβλήθηκε σε 
εγχείρηση, με αποτέλεσμα μερική α-

φαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα της ανάρρωσή του φιλοξε-
νήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού 
στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιο Όρος μετά την ανάρρωσή του 
και το 1968 βοήθησε σημαντικά στην ανακαίνιση της Μονής Σταυ-
ρονικήτα.

Το 1979 εντάχθηκε στην αδελφότητα της Μονής Κουτλουμουσί-
ου και εγκαταστάθηκε στη σκήτη της Παναγούδας. Από τότε άρχισε 
να γίνεται γνωστός από τους πιστούς, που τον επισκέπτονταν και 
του ζητούσαν συμβουλές για προσωπικά τους θέματα. Παρά το βε-
βαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή.

Το 1993 η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Οι γιατροί 
διέγνωσαν καρκίνο του παχέος εντέρου και ο γέρων Παΐσιος υπο-
βλήθηκε σε εγχείρηση στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 στο «Θεα-
γένειο» της Θεσσαλονίκης. Ο καρκίνος εξελίχθηκε σε μεταστατικό 
και στο τέλος Ιουνίου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια 
ζωής του ήταν δύο με τρεις εβδομάδες το πολύ. 

Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει 
φάρμακα ή παυσίπονα, παρά τους φρικτούς πόνους που ένοιωθε. 
Τελικά, κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 και ενταφιάστηκε στο Ιερό 
Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσ-
σαλονίκης.

Στις 13 Ιανουαρίου 2015 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπόλεως αποφάσισε την κατάταξη του 
μοναχού Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας.

    Πηγή: sansimera.gr
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ΔΕΝ ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ  
Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΟΥ
ΤΑ ΦΤΑΙΕΙ…
Εγώ που νόμιζα πως θα γινόμουν ναυτικός
πως θα φιλούσα τα κορίτσια στα λιμάνια…

πως θα έστελνα επιταγές εις τους γονείς
και πρόστυχη αλληλογραφία 
στους συμμαθητές μου…

πως τώρα κατετάγην στο στρατό ξηράς
και στα εφ` όπλου λόγχη…

Εγώ που δεν αγαπούσα
τα ξένα παραγγέλματα και
τις πειθαρχημένες αοριστίες..
 
παίζω με τα καραβάκια μου τώρα
την Αγία Ειρήνη, τον Αι Νικόλα, την οδηγήτρα 
Παναγιά,
μόνος μου στη σκάφη 
που με σαπούνιζε η μάννα μου τραγουδώντας…
…μεσ` του Αιγαίου τα νερά Αγγέλοι φτερουγίζουν…

Αφού εγώ δεν μπόρεσα στο ναυτικό
τουλάχιστον οι άγγελοι
έλεγα μέσα μου, μεσ` του Αιγαίου τα νερά….

Εγώ, ότι μούδωσε ο ΘΕΟΣ έχω!

Με αδύναμους στίχους 
είναι δυνατόν να καταταγείς στο Ναυτικό;

Δεν φταις εσύ, 
Η φαντασία σου τα φταίει…
 

  Γιάννης Ναζλίδης

Δήμος Βέροιας
Στελεχώνεται από 

ψυχολόγο το Γραφείο 
Συμβουλευτικής για 
ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες 

σε όλους τους δημότες 
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται η λειτουργία Γραφείου 

Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης, το οποίο στελεχώνεται 
από ψυχολόγο και απευθύνεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους δημότες 
Βέροιας με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη δια-
σφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:
• Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε άτομα, 

οικογένειες και ζευγάρια  
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Βέροιας
• Συνεργασία με την τοπική σχολική κοινότητα (εκπαιδευτι-

κοί, γονείς, μαθητές) για αντιμετώπιση περιπτώσεων που χρήζουν 
στήριξης και οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων πάνω σε κοι-
νωνικά θέματα

• Συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου
Στόχος είναι η πρόληψη και ίσως η καταστολή προβλημάτων 

που αφορούν στην ψυχική υγεία των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα 
των οικονομικά ασθενέστερων, οι οποίοι αδυνατούν να απευθυν-
θούν σε ιδιώτες.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης λειτουρ-
γεί καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 08:00 – 14:00. 
Η ψυχολόγος δέχεται με προγραμματισμένα ραντεβού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2331 3 53818
Διεύθυνση: Σταδίου 51 (έναντι γηπέδου) 

Λίγα λόγια για τον 
Άγιο Παίσιο τον Αγιορείτη   
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Μετά από έκτακτο Διοικητικό 
Συμβούλιο, που έλαβε χώρα 
την  Παρασκευή 12 Ιουλίου 

2019, αποφασίστηκε η συμμετοχή 
των Αετών Βέροιας στη Γ Εθνική. 
ν«Συναισθανόμενοι την ομολογου-
μένως πολύ μεγάλη πρόκληση της 
συμμετοχής μας για πρώτη φορά σε 
Εθνική κατηγορία αλλά ταυτόχρονα 
αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις εξαι-
ρετικά δυσμενείς συνθήκες (οικονο-
μικές κυρίως) για να πραγματοποιεί 
κάποιος τόσο μεγάλα βήματα, αποδε-
χτήκαμε την πρόταση της Ομοσπον-
δίας και θα αποστείλουμε τη δήλωση 
συμμετοχής τη Δευτέρα 15/7.

Η άνοδος της ομάδας από τη Β ΕΚΑΣΚΕΜ (ως 
αήττητη) αλλά και η κατάκτηση της 2ης θέσης την 
επόμενη χρονιά, είναι η παρακαταθήκη που έχει 

δημιουργήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ο 
σύλλογος και για το λόγο αυτό, ο πρόεδρος Σίμος 
Γαβριηλίδης και τα μέλη του ΔΣ, αποφάσισαν να 
ανοίξουν κι άλλο τα φτερά των Αετών, δοκιμάζοντας 
ακόμη περισσότερο τις δυνάμεις τους!

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τη συγκρό-
τηση του ρόστερ, με στόχο αρχικά την ενίσχυση του 
Βεροιώτικου στοιχείου (απαρέγκλιτος κανόνας για 
τον σύλλογο) και στη συνέχεια με αθλητές-χαρακτή-
ρες που έχουν την ανάλογη δυναμική για να κρατή-
σουν τους Αετούς Βέροιας στο επίπεδο μιας εθνικής 
κατηγορίας.

Ευχαριστούμε θερμά τους αθλητές που θα είναι 
μαζί μας σε αυτή την πρωτόγνωρη για μας κατάστα-
ση, αν και γι αυτούς η λέξη αυτή πάει αρκετά χρόνια 
πίσω, στο ξεκίνημα της καριέρας τους!

Να ευχηθούμε τέλος καλή τύχη στους ανθρώ-
πους του Ευάθλου Πολυκάστρου, που έδωσαν τα 
πάντα για να κρατήσουν την ομάδα τους σε υψηλό 
επίπεδο. Μπορεί η αποχώρηση τους να μας δίνει τη 
δυνατότητα να αγωνιστούμε σε μια εθνική κατηγορία, 
όμως από την άλλη (μελετώντας κάθε λέξη της ανα-
κοίνωσης του συλλόγου) να παραδειγματιστούμε και 
να προλάβουμε μία τέτοια, άκρως αρνητική εξέλιξη 
στο μέλλον.»

Η Γ΄ Ένωση Σωματείων Αντι-
σφαίρισης Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία 

τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αριδαίας, 
διοργανώνουν Σχολή Διαιτησίας 
Επιπέδου 1 (National School) υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Φίλαθλης 
Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ). 
Η σχολή θα πραγματοποιηθεί στις 
17 και 18 Αυγούστου 2019 στην Αρι-
δαία, στις εγκαταστάσεις του Ο.Α. 
Αριδαίας.

Εισηγητής στη σχολή θα είναι ο κ. Σαρατζίδης 
Αριστοτέλης (White Badge Referee/Chair).

Η σχολή θα επικεντρωθεί την δεύτερη μέρα της, 
σε τεχνικές διαιτητών και courts supervisors σε 
Εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα juniors, Seniors 
και wheelchair.

Είναι δυνατόν να την παρακολουθήσουν ακόμη 
και άτομα που κατέχουν ήδη το δίπλωμα Επιπέ-
δου 1 (National School), ακόμη γονείς αθλητών ή 
seniors players ή ανήλικοι αθλητές (άνω των 15 
ετών, οι οποίοι δεν μπορούν, λόγω ορίου ηλικίας, 
να συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις).

Στο τέλος της σχολής θα δοθούν γραπτές εξε-
τάσεις για τους συμμετέχοντες και θα χορηγηθεί 
επίσημο δίπλωμα της ΕΦΟΑ στους επιτυχόντες.

Η συμμετοχή στη σχολή είναι 50,00 €.
Επιπλέον έχει θεσπιστεί και 20,00 € εισφορά 

υπέρ της ΕΦΟΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυ-

μούν να φοιτήσουν στην Σχολή Διαιτησίας, να 
δηλώσουν συμμετοχή στo τηλέφωνο της Ένωσης 
(23310 42412) ή στο email esoakedm@otenet.gr 
έως την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, συμπληρώ-
νοντας την συνημμένη αίτηση.

Ώρα προσέλευσης και εγγραφής : Σάββατο 9.00 
– 9.30 πμ.

Η καταβολή της συμμετοχής 50,00 € και της 
εισφοράς υπέρ της ΕΦΟΑ 20,00 €, θα γίνεται σε 
μετρητά κατά την εγγραφή.

Για επικοινωνία:
Οργανωτικός υπεύθυνος της Σχολής : Κος 

Τσαρκνιάς Πέτρος τηλ. 6976 869741.
Γραμματεία Γ΄ Ένωσης : Κα Παλαιστή Παναγιώ-

τα τηλ. 23310 42412.

Η απόφαση του έκτακτου ΔΣ
των Αετών Βέροιας για τη συμμετοχή 

στη Γ Εθνική

ΤΕΝΙΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΙΔΑΙΑ17και18Αυγούστου2019

ΦίλιπποςΜελίκης:ΑνανέωσανπέντεΜελικιώτες
Η Διοίκηση του Φίλιπ-

που Μελίκης ανακοινώνει 
με μεγάλη ικανοποίηση 
την παραμονή στο ροστερ 
της περιόδου 2019-2020 
τον παρακάτω πέντε ση-
μαντικών Μελικιωτων πο-
δοσφαιριστών :

Τεγούσης Γιώργος (Συνερ-
γάτης του προπονητή μας) 

Πιτσαβας Αντώνης 
Ντόβας Νίκος
Μαμουτοπουλος Φίλιππος 
Λουμανι Ρομαριο
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Το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας << ΑΙΓΕΣ >> θα συμ-
μετέχει και φέτος στο μεγαλύ-

τερο αθλητικό γεγονός της χώρας στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 
ΟΠΑΠ 2019,το οποίο διοργανώνεται 
από την ΕΑΟΜ ΑμεΑ και θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 13 Ιουλίου & την Κυριακή 
14 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της 
Αθήνας.

Συνολικά θα συμμετέχουν τέσσερις αθλητές στα 

κάτωθι αθλήματα :
Στην κατηγορία Τ20 (νοητικής υστέρησης) οι α-

θλητές
Τουλίκας Νικόλαος : 5 & 10 χλμ
Παπαδόπουλος Ραφαήλ / Κωνσταντίνος : Σφαίρα
Θεοχαρόπουλος Νικόλαος : Σφαίρα και  στην 

κατηγορία F42 ο αθλητής Καφές Θεόδωρος : Σφαίρα 
& Ακόντιο

Αρχηγός της αποστολής είναι η πρόεδρος του 
σωματείου μας Καραγιάννη Έφη και προπονητές οι 
Στόικος Αντώνης & Γκαλαϊτσης Μιχάλης.

Το Δ.Σ του σωματείου μας εύχεται Καλή Επιτυχία 
στους αθλητές και ευχαριστεί θερμά τους φίλους  και 
υποστηριχτές για την οικονομική στήριξη και την ηθι-
κή τους συμπαράσταση.

Το ντεμπούτο του στην Α’ εθνι-
κή έκανε ο δωδεκάχρονος 
ημαθιώτης Σκακιστής Καρα-

μίχος Μιχάλης, συμμετέχοντας στο 
Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 
Σκάκι της Α’ εθνικής, με την ομάδα 
«ΑΜΟ ο Γαλαξίας» Θεσσαλονίκης, 
που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, 
από 2-6 Ιουλίου 2019.

Ο σκακιστής συνέβαλε καθοριστικά στην μεγά-
λη επιτυχία της ομάδας του, που κατετάγη 7η από 
τις 34 ομάδες που έπαιξαν στην Α’ εθνική, εξασφα-
λίζοντας την παραμονή της και του χρόνου, αφού 
από τις 34 ομάδες που προκρίνονται κάθε χρόνο, 
παραμένουν οι πρώτες 20 στην τελική κατάταξη και 
πέφτουν οι υπόλοιπες 14.

Αξιοσημείωτη η παρουσία και της μητέρας του, 
Αβραμίδου Βέρας, που ήταν η μοναδική διαιτητής 
στην Α’ εθνική από τη Βόρεια Ελλάδα!

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου 
ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2019

Ντεμπούτογιαμαμάκαιγιο
απότηνΗμαθίαστουςΠανελλήνιους

ΑγώνεςΣκάκι

ΜετονΚώστα
Χαραλαμπίδησυνεχίζει
ηHCΒέροια2017»

Μετά την άκρως επιτυχημένη περσινή παρθενική χρόνια 
στην Α1,την κατάκτηση της 4ης θέσης και τη συμμετοχή στο 
challenge cup της φετινής περιόδου η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ ξε-
κιναει την νέα σεζόν με την ανανέωση της συνεργασίας με τον 
προπονητή της ομάδας Κ.Χαραλαμπιδη. Δήλωση Κ.Χαραλαμπι-
δη: «Πρώτα απ´όλα ήθελα να ευχαριστήσω τις παίκτριες και το 
προπονητικό τιμ της περσινής σεζόν γιατί σε αυτούς οφείλεται 
η καλή μας πορεία και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια σε ότι κά-
νουν. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιδιοκτήτη 
της ομάδας Γιάννη Χασιωτη για την ακεραιότητα του και την τή-
ρηση όσων είχαν συμφωνηθεί.»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων  
Δ. Βέροιας ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν 
στην πραγματοποίηση του καλοκαιρινού γεύματος στο 
«ΠΑΛΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» της Ραχιάς.

1. Τα Αστικά ΚΤΕΛ Βέροιας, τον Πρόεδρο & τους 
Μετόχους για την δωρεά μεταφορά των παιδιών & του 
προσωπικού προς & από την Ραχιά

2. Τους ιδιοκτήτες του αναψυκτηρίου «ΤΟ ΠΑΛΙΟ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ» στην Ραχιά  Ημαθίας  

3. Την επιχείρηση ΦΑΡΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
4. Την επιχείρηση ΚΕΧΑΓΙΑΣ 
5. Την επιχείρηση ΕΥΓΕ
6. Το μανάβικο του κ. Άρη Ιωσιφίδη & τον κ. Νίκο 

Τσαμήτρο
7. Την κ. Μπάμιατζη Ιωάννα για την προσφορά γεύ-

ματος
8. Το κ. Τάκη Ψαρά για την προσφορά κηπευτικών 
9. Την κ. Μαρία Στιοκά για την προσφορά φρούτων   
10.  Την επιχείρηση ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ  στην Βέροια 

για την δωρεά προϊόντων τους για το πρωινό γεύμα των 
παιδιών 

11.  Τον κ. Αντώνη Νούσια για την δωρεά προϊόντων 
του για το πρωινό γεύμα των παιδιών

 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου
 και Εθελόντρια Διευθύντρια

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αλεξάνδρειας θα 
γίνει την Τετάρτη  17 
Iουλίου στις 21:00 για 
συζήτηση και λήψη α-
πόφασης στα εξής θέ-
ματα ημερήσιας διάτα-
ξης:

1. Λήψη απόφασης 
για τη μεταστέγαση 
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάν-
δρειας από το Μικτό 
Κέντρο Διημέρευσης 
– Ημερήσιας Φροντί-
δας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης (ΑμεΑ) «Τα 
Παιδιά της Άνοιξης» και 
τη συστέγασή του με το 
ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας. 
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Βεβαίωση ολο-
κλήρωσης και αποπληρωμής κόστους υλικών 
των έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας που 
επιχορηγήθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων στα πλαίσια των Α’ & Β’ κύκλων του 
προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 
34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας)”. (ΕΙΣΗ-
ΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από 
χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης 
για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 
Μακεδονίας για το έτος 2020.” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:-
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη δεύτε-
ρης παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθε-

ώρηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-
ΑΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για 
αποκατάσταση μετρητή στην Αγκαθιά. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των 
πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφο-
ρούν στην υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρε-
σιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστή-
ριξης ως προς το νέο Κανονισμό της ΕΕ περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων με αριθ. 
679/2016 και υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας 
δεδομένων (DPO) Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗ-
ΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση 
Πρακτικών και Βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου και Οι-
κονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη του πρωτο-
κόλλου οριστικής παρα-
λαβής που αφορά την υ-
πηρεσία με τίτλο: «Συντή-
ρηση και επισκευή χορτο-
κοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗ-
Σ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης 
για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής που αφορά 
την υπηρεσία με τίτλο: 
«Παροχή κτηνιατρικών υ-
πηρεσιών στα αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς του Δή-
μου Αλεξάνδρειας». (ΕΙ-
ΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή 
μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρε-
σία τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου 
από ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων 
για το έτος 2019». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡ-
ΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή 
μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξο-
δα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου 
(courier)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 
ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανή-
γυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.312/2014 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Τη 
σύνθεση οργάνου για την σφράγιση καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:-
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

linasexclusive jewels: Νέα μεγάλη 
συνεργασία με το Capsis Hotel Thessaloniki

Μια καινούργια συνεργασία εγκαινιαστηκε πρόσφατα για την Ημαθιωτικη επιχείρηση χειροποίητων κοσμηματων της οικογένειας Τουπεκτση στα 
πλαισια της διεύρυνσης του δικτύου συνεργατών της και το άνοιγμα στον ξενοδοχειακο κλαδο. Πρόκειται για το καταστημα «The little gift shop» 
της κας Αθηνας Καμπανταη μεσα στο ξενοδοχείο Capsis στη Θεσσαλονίκη, ενα κατάστημα που σημειώνει μεγαλη επιτυχία καθώς τα ιδιαίτερα και 
χειροποίητα κοσμήματα που διαθέτει εχουν κερδίσει το τουριστικό κοινο που ειναι συνεχομενο 12 μηνες το χρόνο στο εν λόγω ξενοδοχείο. Η κα 
Λινα Τουπεκτση μας ανεφερε σχετικα «Τα καταστήματα μεσα στα ξενοδοχεία είναι ο επομενος στοχος μας. Μετα το 5* Εlounda resort στην Κρήτη 
ειναι μια ακομα μεγαλη συνέργασια γιατι το κοινο των εν λογω ξενοδοχειων είναι ιδιαιτερα εκλεπτυσμένο, απαιτητικό και αγαπάει οτιδήποτε ειναι 
made in Greece. Ετσι και εμεις ελπιζουμε αυτη η συνεργασία να ευοδωσει τα μεγιστα και να συνεχισουν κ αλλες αναλογες συνεργασίες σε μεγαλα 
ξενοδοχεια. Οι επαφές μας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμο ολο το χρονο. Αυτη τη στιγμή εχει γινει ηδη η επιλογή των υλικών και βρισκόμαστε στην 
δημιουργια της νεας χειμερινης συλλογής που ελπιζουμε να κερδίσει παλιους και νεους πελατες στις επομενες εκθέσεις μας».

Για  τα μέλη του ΚΑΠΗ  
Δήμου Αλεξάνδρειας 

6ήμερο Διακοπών στα 
Λουτρά Λουτρακίου 

-Σιδηροκάστρου

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγω-
γής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, 
Αθανάσιος Γ.Παντόπουλος κάνει γνωστό στα μέλη 
του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας ότι, εάν θέλουν να συμμετά-
σχουν στις 6ήμερες διακοπές στα λουτρά Λουτρακί-
ου (Πόζαρ)-Σιδηροκάστρου στις κάτωθι ημερομηνίες.

1. Λουτρακίου (ΠΟΖΑΡ) στο ξενοδοχείο  » Γαλα-
ξίας « από 9 ως 14 Σεπτεμβρίου μόνο με πρωινό 
(Τιμή 75 Ευρώ)

2.  Λουτρακίου (ΠΟΖΑΡ) στο ξενοδοχείο «Φιλο-
ξένεια « από 16 ως 21 Σεπτεμβρίου με πρωινό & 
μεσημεριανό (Τιμή 125 Ευρώ)

3.  Λουτρακίου (ΠΟΖΑΡ) στο ξενοδοχείο  «Φιλο-
ξένεια « από 30 Σεπτεμβρίου ως 5 Οκτωβρίου με 
πρωινό & μεσημεριανό (Τιμή 125 Ευρώ)

4. Λουτρακίου (ΠΟΖΑΡ) στο ξενοδοχείο  «Φιλοξέ-
νεια» από 5 Οκτωβρίου ως 10 Οκτωβρίου με πρωινό 
& μεσημεριανό (Τιμή 125 Ευρώ)

5. Σιδηροκάστρου από 20 ως 25 Σεπτεμβρίου 
με πλήρη διατροφή και 5 λούσεις. (Τιμή125 Ευρώ)

Πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, λόγω 
περιορισμένων θέσεων. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ΚΑΠΗ 2333026743

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
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7 ενότητες εκδηλώσεων στο καλοκαιρινό 
πρόγραμμα της ΚΕΠΑ, με ελεύθερη είσοδο

Η χθεσινή συνέντευ-
ξη Τύπου που δόθηκε 
από τον πρόεδρο της 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
και την υπεύθυνη προ-
γραμματισμού Νανά 
Καραγιαννίδου, με α-
φορμή το πρόγραμμα 
των καλοκαιρινών εκδη-
λώσεων, ήταν κι ένα α-
ποχαιρετιστήριο του Λε-
ωνίδα Ακριβόπουλου 
από τη θέση αυτή, αφού 
η όποια επόμενη συνέ-
ντευξη, από Σεπτέμβριο 
και μετά θα δοθεί από 
τη νέα διοίκηση της ΚΕ-
ΠΑ.

Ετσι, στη συνέντευ-
ξη, που δόθηκε στο κέ-
ντρο «παλιό ποδήλατο» 
της Ραχιάς, ο πρόεδρος 
έκανε έναν απολογισμό 
της πρόσφατης «εύηχης 
πόλης» εκφράζοντας α-
πόλυτη ικανοποίηση για 
την ανταπόκριση του κό-
σμου. «Η προσπάθεια 
θα συνεχιστεί, η ΚΕΠΑ 
έχει ανθρώπους που ξέ-
ρουν να φέρουν σε πέρας «επικίνδυνες αποστολές» και ελπίζουμε η 
επόμενη διοίκηση να συνεχίσει και να διανθίσει τις εκδηλώσεις» πρό-
σθεσε, κάνοντας μια γενική αναφορά στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, για 
τις εκδηλώσεις που θα γίνουν μέσα στην πόλη σε γειτονιές και πάρκα, 
αλλά και στα γύρω ορεινά χωριά.

Η κα Καραγιαννίδου, αναφέρθηκε στη συνέχεια, εκτενέστερα στο 
πρόγραμμα και στις 7 ενότητες που περιλαμβάνει, εκ των οποίων η 
πρώτη, το θερινό σινεμά στο πάρκο, έχει ήδη ξεκινήσει.

Ακολουθούν, σήμερα Σάββατο 13 Ιουλίου, η συναυλία της Μπάντας 
της Φλώρινας που θα δοθεί στην πλατεία Ξηρολιβάδου, με τα χάλκινα 
των αδελφών Βαλκάνη και την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου.

Το υπόλοιπό πρόγραμμα, με νέες προτάσεις και ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ 
σ’ όλες τις εκδηλώσεις, έχει ως εξής:

30-31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου
Οι Άγγελοι του Τσιτσάνη 
Γυναικείο Ρεμπέτικο σχήμα  σε περιοδεία στις γειτονιές 
«Οι Άγγελοι του Τσιτσάνη» είναι ένα γυναικείο ρεμπέτικο σχήμα. 

Αποτελείται από τρεις μουσικούς, που παίζουν παραδοσιακά κρουστά, 
μπαγλαμά και κιθάρα.

Η δωρική ενορχήστρωση έχει ηχόχρωμα που παραπέμπει στις 
πρώτες εκτελέσεις του ρεμπέτικου τραγουδιού, η προσέγγιση όμως έχει 
σύγχρονα στοιχεία και επιρροές από άλλα είδη μουσικής με χιούμορ και 

σεβασμό.
Δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη κυρίως , αλλά και εκτός, τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Το ρεπερτόριο ξεκινάει από τις αρχές του ρε-
μπέτικου τραγουδιού μέχρι και τον Τσιτσάνη. 

Οι Άγγελοι του Τσιτσάνη είναι οι: 
Μαριάνα Βογιατζή μπαγλαμάς/τραγούδι
Ελένη Νοταρίδου κρουστά/τραγούδι
Λένα Τζαμπάζη κιθάρα/τραγούδι»
-30/7 Παπάκια
-31/07 Τενεκετζίδικα 
-01/08 Προμηθέας 

9-10-11-12-13 Αυγούστου
Η ΚΕΠΑ στα Ορεινά του Δήμου Βέροιας με τους ΓΙΑΓΚΙΝΙ 
Ο  ορισμός της  λέξης «γιαγκίνι» περιγράφεται ως η πυρκαγιά, η 

φούντωση, το ερωτικό πάθος. Αυτή η ακριβώς η λέξη μπόρεσε να περι-
γράψει  το έντονο πάθος και τη φλόγα αυτών των νέων μουσικών που 
ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να βάλουν φωτιά στα παραδοσιακά 
γλέντια του τόπου. Από πολύ μικρή ηλικία γαλουχηθήκαν στα παραδο-
σιακά πανηγύρια, ο καθένας τους σε διαφορετική περιοχή και έτσι ένω-
σαν τις εμπορίες τους από την Μακεδονία, τη Θράκη, την Θεσσαλία και 
την Ήπειρο ως την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο με ένα μαγικό 
τρόπο που ενώνει και αναδεικνύει την ιδιαίτερη αξία της παραδοσιακής 
μουσικής του τόπου μας. Έκτοτε με έδρα την Βέροια και την Κατερίνη 
ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζοντας μου-

σικές παραδόσεις από τον Ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια κυρίως σε 
γαμήλια γλέντια, πανηγύρια φεστιβάλ και εκδηλώσεις που αφορούν την 
παραδοσιακή μουσική.

Συναυλίες
09/08 , 9.00μ.μ Γεωργιανοί
10/8, 9.00μ.μ  Σφηκιά 
11/8 , 9.00μ.μ. Ασώματα
12/08, 9.00 μ.μ   Τρίλοφος
13/08, 9.00μ.μ  Καστανιά 
Καλλιτεχνική επιμέλεια : Γιώργος Σκιπητάρης

Μουσική εφηβεία
6 Αυγούστου
Hip Hop festival αφιερωμένο στη Νεολαία !
Μπάσκετ Εληάς 
12Ος ΠΙΘΗΚΟΣ - winte
Ο 12ος Πίθηκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαρτίου του 

1984. Είναι MC, producer, bboy kai graffiti writter τα τελευταία 15 χρό-
νια, έχοντας στο ενεργητικό του 4 δίσκους : 2004-”Ποιος το περίμενε?”, 
2007 “Μόνο η Αρχή”, 2010 “100% Style”, 2012 “12″ και πολλές συμμε-
τοχές σε δίσκους και mixtapes διάφορων Mc’s, παραγωγών και Dj’s της 
Ελλάδας. Συνεργάτες και πάνω απ’όλα φίλοι του όλα αυτά τα χρόνια εί-
ναι ο Aλέξανδρος Δρακόπουλος “DopeBeatStudios” και η Πελίνα. Δίπλα 
του πάντα είναι o Dj Waif και ο τρομπετίστας Captain P, τα crew του 
BLACKOUT(Bboys), Yakuza(Graffiti) και ο Popper Mr.Wane που συμ-
μετέχουν σε διάφορα shows με χορογραφίες και διάφορα διακοσμητικά 
banners αντίστοιχα.

13-14-15 Σεπτέμβρη στην Αγορά
Η Μονμάρτη της Βέροιας!
Φεστιβάλ «Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών»

Το εμπορικό κέντρο της πόλης , μετατρέπεται σε ένα παραμυθένιο 
σκηνικό γεμάτο γιορτινά φώτα, πλημμυρισμένο από όμορφες μελωδίες, 
πλανόδιους καλλιτέχνες και   διαδραστικά παιχνίδια, κα καλεί  μικρούς 
και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία της Μονμάρτης. 

Ανοιχτές εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας κοσμούν την ε-
ορταστικά στολισμένη αγορά  και οι ζωγράφοι του δρόμου φτιάχνουν 
τα  πορτρέτα των περαστικών, αποτυπώνοντας όμορφες στιγμές του 
αστικού τοπίου. Τα παραδοσιακά γαλλικά βαλσάκια αναμειγνύονται με 
άλλες  μελωδίες , ενώ διαδραστικά και άλλα παιχνίδια- εκπλήξεις περι-
μένουν τους μικρούς επισκέπτες! 

Η ΚΕΠΑ παραμένοντας πιστή στο όραμά της, ενισχύει με τις πολιτι-
στικές της  δράσεις την ευρύτερη του εμπορικού κέντρου.

13 Σεπτέμβρη _ Αγορά
VERIA JAZZ FESTIVAL 
Χρηστίνα Συριοπούλου Sextet -  ‘Core Consciousness’
Η μουσικός Χρηστίνα Συριοπούλου θα παρουσιάσει την πρώτη προ-

σωπική δουλειά της μαζί με καταξιωμένους μουσικούς της τζαζ σκηνής. 
Με ένα ευρύ φάσμα επιρροών από τον ιμπρεσσιονισμό, τζαζ και σό-

ουλ συνθέτει ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό ακουστικών εμπειριών, που αποτυ-
πώνεται στο ρυθμό,  τις κινηματογραφικές μελωδίες και τον ηλεκτρονικό 
ήχο. Στο πρότζεκτ ‘Core Consciousness’ στίχοι και μουσική έχουν ως 
υλικό καταγραφές ονείρων και αποτυπώνουν τη ζωντανή κατάσταση 
του να βρίσκεται κανείς παραδομένος στο ‘εδω και τώρα’ σωματικά και 
πνευματικά. 

Η Χρηστίνα Συριοπούλου έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε πό-
λεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, 
Νάξο κ.α) και του εξωτερικού (Άμστερνταμ, Χάγη, Μονπελιέ).

Γιάννης Παπαδόπουλος Πιάνο/ πλήκτρα
Μάνος Ταβλάκης Κιθάρα
Στέλιος Χατζικαλέας τρομπέτα
Ντίνος Μάνος Κοντραμπάσο
Δημήτρης Κλωνής Τύμπανα
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Η People Entertainment Group παρουσιάζει 
την παράσταση που έσπασε όλα τα ταμεία στη 
θεατρική Αθήνα!  Η «ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» ετοιμάζει τις 
βαλίτσες της για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία 
σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!  

Η απίστευτη φαρσοκωμωδία σε κείμενο και 
σκηνοθεσία του Νίκου Μουτσινά με συμπρωτα-
γωνίστρια τη Μαρία Σολωμού και τη Ματίνα Νικο-
λάου, υπόσχεται απροσποίητο και άφθονο γέλιο.

Ευφυέστατο κείμενο με απίθανους διαλόγους, 
pop art σκηνικά, εντυπωσιακοί φωτισμοί και ευφά-
νταστα κοστούμια συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό 
της παράστασης! «Βερβερίτσα»:  θηλυκό, μικρό 
θηλαστικό της οικογένειας των σκίουρων…  ή 
αλλιώς μια παράδοξη ιστορία καθημερινής τρέλας!

Ταυτότητα παράστασης:
Κείμενο-Σκηνοθεσία : Νίκος Μουτσινάς
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία 

Σολωμού, Ματίνα Νικολάου, Φανή Γεωργακοπού-
λου, Στέλλα Ρουσάκη

Φωτισμοί: Γιώργος Ανεστόπουλος
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη
Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία Μανιάτη
Φωτογραφίες: Νίκος Ζήκος
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς
Τιμές εισιτηρίων: 20 € (Γενική είσοδος), 17 € 

(Προπώληση)
Προπώληση μέσω viva.gr: 
Link:  https://www.viva.gr/tickets/theatre/

periodeia/ververitsa/
   Παραγωγή: PEOPLE ENTERTAINMENT 

GROUP   Πληροφορίες : 216 800 48 68 
    www.people.gr 

Στο θέατρο Άλσους 31/7 και 1/8
Η “Βερβερίτσα” με τον Νίκο Μουτσινά

Τα Αθηναϊκά Θεάτρα παρουσιάζουν τον «Οιδίποδα 
Τύραννο», την αριστουργηματική τραγωδία του Σοφο-
κλή, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, σε 
καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.Στη Βέροια 
παρουσιάζεται την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο Θέατρο Άλ-
σους  Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Λιγνάδης στο ρό-
λο του Οιδίποδα και η Αμαλία Μουτούση στο ρόλο της 
Ιοκάστης. Στη σκηνή μαζί τους ο  Νίκος Χατζόπουλος 
(Κρέων), ο Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Τειρεσίας), ο 
Γιώργος Ζιόβας (Άγγελος), ο Γιώργος Ψυχογιός (Θε-
ράπων), ο Νικόλας Χανακούλας (Εξάγγελος) κι ένας 
χορός 10 επιπλέον ηθοποιών και μουσικών.

Ταυτότητα παράστασης:
Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης 
Μουσική: Μίνως Μάτσας 
Κίνηση: Κική Μπάκα 
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος 
Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Δερμιτζάκη, Έλενα 

Σκουλά Φιλολογικός Σύμβουλος: Νίκος Μανουσάκης
Βοηθός Μουσικού:Δήμητρα Αγραφιώτη
Φωνητική Διδασκαλία: Κατερίνα Κοζαδίνου
Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας 
Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα
Πρωταγωνιστούν: 
Δημήτρης Λιγνάδης: Οιδίποδας 
Αμαλία Μουτούση: Ιοκάστη
Νίκος Χατζόπουλος: Κρέων
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης: Τειρεσίας

Γιώργος Ζιόβας: Άγγελος 
Γιώργος Ψυχογιός: Θεράπων
Νικόλας Χανακούλας:  Εξάγγελος
Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Γεωργαλάς, 

Δημήτρης Καραβιώτης, Κώστας Κοράκης, Αλκιβιάδης 
Μαγγόνας, Δημήτρης Μαύρος, Βασίλης Παπαδημη-
τρίου, Γιάννης Πολιτάκης, Γιωργής Τσουρής, Βαγγέ-
λης Ψωμάς.Ώρα έναρξης : 9.30 μμ Τιμές εισιτηρίων: 
20 € κανονικό & 15 € (φοιτητικό, άνεργοι, ΑΜΕΑ κλπ) 
Προπώληση : Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ- ΚΑΦΕ ΜΠΡΙ-
ΚΙ -  &  VIVA.GR 

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσους  
Ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, σε 

σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, στη Βέροια
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 ΑΡΚΑΣ «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων»
Η εταιρεία θεατρικών παραγωγών «Μέθεξις», παρουσιάζει φέτος το 

καλοκαίρι σε μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα τη “Ζωή Μετά 
Χαμηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ. Οι ήρωες του ΑΡΚΑ, μετά τις επιτυχη-
μένες εμφανίσεις τους στην Αθήνα, ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες των 
κόμικς και ζωντανεύουν μ’ ένα μεγάλο θίασο σύγχρονων πρωταγωνι-
στών. Το Θανάση Βισκαδουράκη, τη Σοφία Βογιατζάκη, την πληθωρική 
εμφάνιση του Γιώργου Γαλίτη τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο, το Χρήστο 
Τριπόδη, Γιώργο Χατζή ,Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεοχάρη, , Αλέξη 
Βιδαλάκη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά.

Η “Ζωή Μετά”, ο “Ισοβίτης”, οι “Χαμηλές Πτήσεις”, ο “Καστράτο”, το 
“Μαλλί με Μαλλί” πρωταγωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση “Ζωή 
Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, που  θα φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κά-
θε πικραμένου.

Ο Μπαμπάς  Σπουργίτης προσπαθεί να ξεπεράσει την προδοσία 
της σπουργιτίνας, να βρει καινούργια σύντροφο και να χαλιναγωγήσει 
το “τέρας” που έχει για γιο. Ο Ισοβίτης βρίσκει παρηγοριά στο μοναδικό 
πλάσμα που του προσφέρει τη φιλία του με το αζημίωτο, τον βρωμερό 
ποντικό Μοντεχρήστο, ενώ ο Θανατοποινίτης γράφει την αυτοβιογρα-
φία του περιμένοντας χάρη. Η Λουκρητία θέλει απελπισμένα σεξ, μα 
η σκληρή μοίρα είναι το μόνο σκληρό πράγμα που συναντά, καθώς 

συγκάτοικος της είναι ο ευνούχος Καστράτο. Σ’ ένα κομμωτήριο, οι 
γλώσσες κόκαλα δεν έχουν και κόκαλα σπάνε, με τις πελάτισσες να 
είναι έτοιμες να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Τέλος, στην κόλαση και στον 
παράδεισο τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα είπαν. Ζωή μετά 
υπάρχει, αλλά κάτι μας θυμίζει από τα πριν.

Στη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, τα κείμενα και οι χαρακτήρες 
του αγαπημένου σκιτσογράφου ζωντανεύουν, σχολιάζοντας με λιτό 
αλλά καυστικό τρόπο την καθημερινότητα του σύγχρονου Έλληνα, τις 
ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους, τους πόθους και τις μεταφυσικές 
του ανησυχίες. Μια παράσταση που απευθύνεται με τόλμη σε όλους 
όσοι αγαπούν τον ΑΡΚΑ και δε φοβούνται να κοιτάξουν με σαρκασμό το 
πρόσωπό τους στον καθρέφτη.

Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:
Δημήτρης Αγοράς, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Βισκαδουράκης, 

Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεο-
χάρη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, Γιώργος Χατζής.

Συγγραφέας: ΑΡΚΑΣ
Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγοράς
Χορογραφίες: Αντιγόνη Γύρα
Κοστούμια: Κωνσταντινιά Βαφειάδου, Σοφία Δριστέλα

Καλλ ιτε -
χνική επιμέ-
λε ια :  Χρή -
στος Τριπό-
δης

Συνεργά-
της σκηνοθέ-
της: Μάνος 
Τσότρας

Παραγωγή:   ΜΕΘΕΞΙΣ, Χρήστος Τριπόδης
Επικοινωνία: 210 7622034, 6945454516
email : methexis.theater@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/methexis.productions
Η παράσταση αρχίζει στις 9.30 μ.μ.
Διάρκεια: 100 λεπτά χωρίς διάλειμμα 
Τιμές εισιτηρίων,
προπώληση: 12 ευρώ
Ανεργίας, φοιτητικό, άνω των 65, πολύτεκνοι: 12 ευρώ 
Παιδικό: 10 ευρώ
Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για ένα 
ακόμη καλοκαίρι διοργανώνει δημιουργικές δράσεις 
για παιδιά.

 Σε συνεργασία με το bookbook.gr το μήνα Ιού-
λιο θα υλοποιηθούν εργαστήρια με τίτλο «κουτί…
άνοιξε!».

 Τα κουτιά της παιδικής μας ηλικίας είναι τα πρώ-
τα μας παιχνίδια, ύστερα αποθηκεύουν τα παιχνίδια 
μας, μεγαλώνοντας γίνονται το υλικό των κατασκευ-
ών μας και αργότερα συμβολίζουν τη θέση μας «μέ-
σα ή έξω από το κουτί», αλλά και τον τρόπο σκέψης 
μας. Τέλος γίνονται ο χώρος για να φυλάξουμε ό,τι 
πολύτιμο ονειρευτήκαμε, επιθυμήσαμε και ζήσαμε. 
Σας περιμένουμε!

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Εργαστήρια για παιδιά
Εγγραφές από Τρίτη 9 Ιουλίου 2019
  Τρίτη 16 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Ένα σπίτι για γρύλους.«Στην πατρίδα μου ό-

μως αυτό είναι μια από τις καλοκαιριάτικες χαρές 
των παιδιών. Στο δρόμο, όπως πουλούν σύκα και 
σταφύλια, πουλούν και γρύλους ή τριζόνια, όπως 
τους λέμε κει. Πουλούν ακόμη και κλουβάκια με 
τριζόνια…». Γρηγόριος Ξενόπουλος, Το τριζόνι. Με 
τη φιλόλογο Αναστασία Καραβασιλείου. Για παιδιά 
7-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της 
Βιβλιοθήκης. 

Τετάρτη 17 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί

Τα κουτιά βγάζουν αποφάσεις!  Έ-
να εργαστήριο για τα κουτιά – κάλπες 
και τη λειτουργία της Δημοκρατίας. 
Με την Χριστίνα Τσολάκη και τη Σο-
φία Γεώργου από το Κέντρο Πρόλη-
ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ημα-
θίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ.  Για παιδιά 8-12 
ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης. 

Τετάρτη 17 Ιουλίου, 6.00-7.00 το 
απόγευμα

Ζωγραφική σε κουτάκια. Το κίνη-
μα του κυβισμού στη ζωγραφική. Με 
την εικαστικό Κατερίνα Αναστασίου. 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Πέμπτη 18 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Ένα κουτί μέσα σ’ ένα μεγαλύτερο κουτί, μέσα 

σ’ ένα μεγαλύτερο κουτί…Ένα εργαστήριο για τον 
τρόπο που φτιάχνονται οι ιστορίες: Η μια σκηνή 
κρύβεται μέσα στην άλλη, η λύση της ιστορίας κρύ-
βεται στο πιο μικρό κουτάκι. Με τον δάσκαλο Στάθη 
Ξαφάκο. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τρίτη 23 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Τα κουτιά παράγουν μουσική. Μουσικά όργανα 

που παράγουν ήχους μέσα από κουτιά – ηχεία, 

κουτιά που παράγουν ρυθμικούς ήχους και κουτιά 
που παίζουν μουσική. Με τη μουσικό Μαρία Ανδρε-
άδου. Για παιδιά 6-8 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 24 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Το κουτί της Πανδώρας. Φιλοσοφικό καφενείο  

με αφετηρία το μύθο του κουτιού της Πανδώρας και 
πάνω στις έννοιες  του κακού και της ελπίδας. Με 
την Χριστίνα Τσολάκη και τη Σοφία Γεώργου από το 
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ημαθίας ΠΡΟΣΒΑ-
ΣΗ. Για παιδιά 10-15 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης. 

Πέμπτη 25 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί

Τα σπίτια – κουτιά. Ένα εργαστήριο για σπίτια 
που μοιάζουν με κουτιά και κουτιά που γίνονται 
σπίτια. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Παρασκευή 26 Ιουλίου, 10.00-11.30 το πρωί
Από κουτί σε κουτί: η διαδρομή του ήχου. Ένα 

εργαστήριο φυσικής με ήχους που μεταδίδονται 
από κουτί σε κουτί. Με την φυσικό Πολυτίμη Σαζα-
κλίδου. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα 
Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τρίτη 30 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Camera obscura: το κουτί που φυλάει το φως. 

Ένα εργαστήριο για τις αρχές της φωτογραφίας. 
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 31 Ιουλίου, 10.00-11.00 το πρωί
Τα κουτιά – παιχνίδια. Ένα χαρτόκουτο μεταμορ-

φώνεται από τα παιδιά σε παιχνίδι, κάστρο, πύραυ-
λο, πλοίο. Για παιδιά 7-12 ετών. Με προεγγραφή. 
Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε 
δύο εργαστήρια.Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχο-
ντεςνα ενημερώνουν σε περίπτωση ακύρωσης.Ο 
αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστη-
ριότητες είναι περιορισμένος.Παρακαλούμε να δη-
λώσετε έγκαιρα συμμετοχή στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας, Έλλης 8 ή στο τηλ. 2331024494, www.
libver.gr  

Δημιουργικές δράσεις για παιδιά στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

το διά στη μα α πό 15-7-2019 μέχρι 21-7-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

Προορισμός: Βέροια
 5:35,  6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 

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

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

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέ-
λι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Σάββατο 13-7-2019
08:00-14:30 ΜΟΥ-

ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-
25130

08:00-14:30 ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 
23310-26757

08:00-14:30 ΧΑ-
ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,-
διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620

14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗ 23310-23360

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα 
ΚΤΕΛ) 23310-63620

Κυριακή 14-7-2019
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
14:30-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-

ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
23310-25000 

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχεί-
ου) 23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχεί-
ου) 23310-25669

Δευτέρα 15-7-2019
16:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 
23310-24534

16:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-
ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 
23310-63102

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

Φαρμακεία

Δύο Βεροιώτες αθλητές 
βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
κολύμβησης παίδων στα 200 
μέτρα στο ύπτιο.

Πρόκειται για τον Φύκατα 
Γιώργο που κατέκτησε το χρυ-
σό μετάλλιο με 2.06.90 που 
αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ και 
τον Μπαρμπαρούση Γιώργο 
που κατέλαβε την τρίτη θέση, 
παίρνοντας το χάλκινο μετάλ-
λιο στο ίδιο αγώνισμα με χρό-
νο 2.07.07.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κολύμβησης παίδων
ΔύοΒεροιώτεςαθλητέςστιςπρώτεςθέσεις

Την παραίτησή του 
υπέβαλε ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΡΤ, 
Γιάννης Δρόσος, που 
την Παρασκευή ήταν 
από εκείνους που είχε 
συμφωνήσει προφορικά 
στο να δοθούν εκατομ-
μύρια για τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα των ΠΑΕ

Επίσης παραιτε ί-
ται και ο πρόεδρος του 
ΑΠΕ – ΜΠΕ Μιχάλης 
Ψύλος στον υφυπουργό 
Τύπου και κυβερνητικό 
εκπρόσωπο Στέλιο Πέ-
τσα.

Έτσι το θέμα των τηλεοπτικών συμβολαίων 
(ανάμεσά τους και αυτό της Super League 2) 
ενδέχεται να βρεθεί ξανά στον «αέρα», αφού κα-
νένας απ’ όσους συμφώνησαν στα λόγια (μεταξύ 
τους και οι Βασιλειάδης και Τσίπρας), πλέον δεν 
κατέχει πόστο ευθύνης.

Οι κ. Δρόσος και Ψύλος συναντήθηκαν το 

απόγευμα της Τρίτης με τον υφυπουργό Τύπου 
και του υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, με τον κ. 
Πέτσα να τους ευχαριστεί και να τους ζητά να πα-
ραμείνουν στις θέσεις τους μέχρις ότου διεξαχθεί 
και ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται 
για την αντικατάστασή τους.

Αντίστοιχα ζητήθηκε και η παραίτηση των με-
λών του ΔΣ της ΕΡΤ.

ΕΡΤ: Παραιτήθηκε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος – Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά;
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 

πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κατα-
σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ρώ συζητήσιμη. Τηλ.: 
6974 805947.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ ,  Αγ. 
Παρασκευή,  πωλεί -
ται διαμέρισμα 98 τ.μ., 

2ΔΣΚWC, 5ος όρ., κε-
ντρική θέρμανση, γω-
νιακό, διαμπερές, με-
γάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 

435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο διαμέρισμα 100 
τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC, 
2ος όροφος, 55.000 
ευρώ.  Euromesi t ik i 
2331500844.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 
(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πομώ-
να και μπεκάκια. Τηλ.: 
6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 
πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-

σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλου-
δότοπος με καοριφέρ, 
κλιματισμό, δίχως κοι-
νόχρηστα, επί της οδού 
Ερμού και Γρεβενών 11 
γωνία στη Βέροια. Τηλ.: 
6949 215864.

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ. 
Ωρολογίου, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 110 τ.μ., σε 
διόροφη οικοδομή, 1ος 
όρ., κεντρική θέρμανση. 
Τιμή ενοικίου 260 ευρώ. 
Τηλ.: 6945 928723.

ENOIKIAZETAI Δι-
αμέρισμα στο κέντρο 
με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ) 
θέα 350 ευρώ. Τηλ.: 
6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΝΑΟΥΣΑ  ενοικιά-

ζονται επαγγελματικοί 
χώροι στο κέντρο της 
πόλης, ατομική θέρμαν-
ση, με W.C. Τηλ.: 23320 
24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από ε-
μπορία κρεάτων οδη-
γός με επαγγελματικό 
δίπλωμα για εργασία. 
Τηλ. επικ.: 23320 41875 
/ 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος 
φαρμακοποιός για συ-
στέγαση – αποσυστέ-
γαση σε φαρμακείο της 
Πιερίας. Επικοινωνία στο  
e-mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοι-
κείωση στο επάγγελμα 
απαραίτητη. Ωράριο 
02.00-10.00 τετραήμε-
ρο, κ. Χρήστος 6944 
271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
για σέρβις από ψητο-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τάστημα 200 τ.μ. 
με υπαίθριο χώρο 
5.000 τ.μ. (παιδι-
κή χαρά-μπαρ) με 
πλήρη εξοπλισό κα-
φέ-ταβέρνας, προς 
Ασώματα-Νοσοκο-
μείο. Πληροφορίες 
από τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου κ Δα-
μιανό. Τηλ.: 6973 
834067.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

του Σαββατοκύριακου

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ. 
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς 
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC ε-
ξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται 
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70 
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατα-
σκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές 
ευκαιρίας.
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πωλείο στο Μακροχώρι. 
Τηλ.: 23310 43222, μετά 
τις 6.00 μ.μ.

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστια-
τόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 
71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα 
εστίασης στη Βέροια. 
Τηλ.: 6986 885352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα 
για κατάστημα νυφικών 
στη Βέροια. Τηλ.: 23310 
60832 ώρες καταστημά-
των.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανι-
κός αυτοκινήτων από 
την ΤΟΥΟΤΑ Γεωρ -
γιάδη, με πτυχιο μη-
χανικού. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσόντα: 
1) πτυχίο οικονομικά-λογι-
στικά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 
3) επιθυμητά Ισπανικά, 
4) πολύ καλή γνώση υ-
πολογιστών. Αποστολή 
βιογραφικών (με φωτο): 

elisavet21@yahoo.gr μέχρι 
30/06/19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανι-
κός αυτ/του και βοηθός 
και οδηγός ταξί για αγρο-
τικές και κτηνοτροφικές 
εργασίες .  Τηλ. :  23310 
71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 & 
6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός 
με επαγγελματικό ή ερασι-
τεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα 

για υπάλληλο γραφείου, 3) 
εργατοτεχνίτες για επιχείρη-
ση στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Η εταιρεία φυλάξεων
«TSIFLIDIS  SECURITY» 
ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προσω-
πικού ασφαλείας και βιο-
γραφικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρεί-
ας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
30 τ.μ. καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Ξύλινα, 
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, 
A/C, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 180 €.

κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος 
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα 
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με 
ογκομετρητές  , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19 
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12796 Ενοικιάζεται διαμ/μα στην 
Αγία Κυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ , 
διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, δεν 
υπάρχει ασανσέρ και είναι φωτεινό με νότιο 
προσανατολισμό , ενοίκιο 200€.

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

Κωδ.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107 
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος , 
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας , 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει 
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες 
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα 
θέση και διαμπερές,  με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙ-
ΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 
20/07/2019.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με 
εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σα-
λοκουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι 
κομπλέ επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συ-
σκευές. Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαί-
ου, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με 
ανοιχτό πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 
300 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από 1/8/19 ελεύθερο.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο 
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 

Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι 
κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρ-
μανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 

29  ισόγειο ενοικιάζεται ισόγειο μικρή α-
ποθήκη 4 τ.μ., κατασκευή 2011, σε καλό 
σημείο ενοίκιο 25€ μόνο. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

Κωδ: 23002 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο μεγάλης προβολής , συνολικής ε-
πιφάνειας 33 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται από 1 
Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
ανακαινίστηκε το 1997. Διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου, Διπλά τζάμια ενοίκιο Τιμή: 160 € .

Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο 
και όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. 
Τιμή: 350 €.

κωδ. 23135 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται σε 
εξαιρετικό σημείο γραφείο 120 τ.μ., με 5 χώ-
ρους , εξαιρετικής και σπάνιας προβολής, 
1ος  γωνιακό  , εξαιρετική ευκαιρία μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 380€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον 
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και 
όχι μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 
2 WC. Είναι κατασκευασμένο το 1986 και 
διαθέτει θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, 
- Τιμή: 700 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26 

τ.μ., κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και 
με άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε 
πολύ καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή  
τιμή, μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ: 23750 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 31 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 
1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 
200€.

Κωδ: 24007 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 78 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 
Χώρο και WC. Διαθέτει πολύ μεγάλη βιτρίνα 
και επιπλέον  45 τ.μ. πατάρι και 102 τ.μ. υπό-
γειο , μίσθωμα εξαιρετικά χαμηλό στα  310 €. 
Αποκλειστική διάθεση από την

Κωδ: 23839 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά 
αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα 
συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, και 2 WC. Είναι κατα-
σκευασμένο το 1989 και διαθέτει θέρμανση 
Αυτόνομη - Πετρελαίου, Κουφώματα Συνθε-
τικά, Διπλά τζάμια και προαύλιο - Τιμή: 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση 
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από Σαλο-
νοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 
με κλιματιστικό, Κουφώματα συνθετικά και-
νούργια με διπλά τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας 
με τρίαινα, Ανελκυστήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συ-
σκευές - Τιμή κομπλέ 17.000 €.

Κωδ.116110  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμ/μα  
στο κέντρο της Βέροιας με 3υ/δ , 95 τ.μ., 
καθ.  και 105 τ.μ. μικτά κατασκευή 1971, 1 ος 
όροφος, ανακαινισμένο εκ βάθρων, σε πολύ 
καλή κατάσταση με καινούργια συνθετικά 
κουφώματα και με διπλά τζάμια, χωρίς ανελ-
κυστήρα, οι χώροι του λειτουργικοί και η θέρ-
μανση ανεξάρτητη , η πρόσβαση του άνετη 
, με θωρακισμένη πόρτα και σε κεντρικότατο 
σημείο, τιμή ευκαιρίας. 

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 

Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-
αμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 
2 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με 
σόμπα η ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει 
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά 
τζάμια, και ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρ-
κινγκ πυλωτής  , αποθήκη μέσα και ηλιακό 
θερμοσίφωνα - Τιμή: 50.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μο-

νοκατοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η 
οποία και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 
2 υ/δ, Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ 
καλό σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ. 13572 Πωλείται στα Καβάσιλλα Η-
μαθίας Μονοκατοικία 120 τ.μ. επί του κεντρι-
κού δρόμου σε οικόπεδο 419 τ.μ. σε εξαιρετι-
κά χαμηλή τιμή μόνο 55.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκα-
τοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 
επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, 
Σαλονοκουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατα-
σκευασμένη το 2001 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, 
τα κουφώματα αλουμινίου και μία  αποθήκη. 
Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. Συσκευές, 
Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 210.000 €.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευα-
σμένη το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική 

- Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρ-
κινγκ, Αποθήκη, Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14040 ΤΣΕΡΜΕΝΙ, πωλείται απο-

θήκη 147 τ.μ., με καλή πρόσβαση από κε-
ντρικό δρόμο , σε ημιυπόγειο, τιμή πώλησης 
μόνο 17.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 114902 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 33 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και 
διαθέτει Ανελκυστήρα - Τιμή: 14.000 €.

Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ Α-
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 114901 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Γραφείο 
συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. στον 1 ο όρο-
φο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι 
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Ανελ-
κυστήρα - Τιμή: 21.000 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της 
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όρο-
φο. Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ 
ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελεί-
ται από τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπά-
νιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
ενεργειακά τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρί-
σκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους 
χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, 
θωρακισμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί 
ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, τιμή: 95.000 €. 
Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που αναζητεί κάτι 
μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη 
μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22786 - ΠΙΕΡΙΩΝ επί του κεντρι-

κού δρόμου  ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο και σπάνιο 
κατάστημα ισόγειο συνολικής επιφάνειας 369 
τ.μ. Είναι κατασκευασμένο το 1994 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Τιμή εξαι-
ρετικά χαμηλή μόνο 450.000 €. Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Το 
μηνιαίο μίσθωμα του σήμερα 1.200 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115728 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ περιοχή Γα-

βριάλογα πωλείται αγροτεμάχιο συνολικής 
επιφάνειας 9.750τ.μ. σε πολύ καλή τιμή μόνο 
22.000€. Πληροφορίες μόνο από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται αγροτεμάχιο με 
σύνδεση στο δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολι-
κής επιφάνειας 26.100 τ.μ. άδειο η και μισθω-
μένο , με δική του βάνα, Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο 

576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γω-
νιακό οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε 
εξαιρετικά  συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Κωδ 14156 ΑΣΩΜΑΤΑ, Οικόπεδο 780 
τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα, βλέ-
πει σε δύο δρόμους, χωρίζεται και σε δύο άρ-
τια και οικοδομήσιμα οικόπεδα , από 100.000€ 
τώρα μόνο 60.000€. Ευκαιρία σπάνια.

κωδ 14106 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Σπάνιο οικό-
πεδο 802 τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα , με σ/δ 0,8 και 70% κάλυψη, αμ-
φιθεατρικό , με πολύ μεγάλη φάτσα πάνω 
σε δρόμο , προσφέρεται σε τιμή εκπληκτικά 
συμφέρουσα, 150.000€.

Κωδ.13897 Οικόπεδο πωλείται στους Γε-
ωργιανούς Βέροιας 892 τ.μ. άρτιο και οικοδο-
μήσιμο σε μοναδική σημείο του χωριού , τιμή 
28.000€. Υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ 14147 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.880 
τ.μ., σε προνομιούχο θέση,  πρόκειται για 
ένα γωνιακό και με μεγάλη φάτσα οικόπεδο 
, εκπληκτικό από κάθε άποψη τιμή , όλο 
120.000€, πωλείται και το μισό στις 60.000€,

Κωδ: 13875 - Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα οικόπεδο συνολικής ε-
πιφάνειας 2280 τ.μ. επάνω στο δρόμο, σε πολύ 
καλό σημείο, είναι άρτιο, οικοδομήσιμο, με νερό 
και ρεύμα, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 115.000 €. Υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13882  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ στο πάνω 
χωριό μεγάλο οικόπεδο 3.000 τ.μ. στο νέο 
σχέδιο πόλεως δημιουργεί ένα οικοδομικό 
τετράγωνο μόνο του , είναι τρίφατσο ειδικά 
προνομιακό για έξυπνο επενδυτή τιμή όλο 
μαζί από  95.000€ τώρα μόνο 50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105027 Ευκαιρία στο κέντρο της 

Βέροιας πωλείται Γκαρσονιέρα Studio 30 τ.μ., 
ενιαίος χώρος, στον 5ο όροφο, με ασανσέρ 
, χρήζει ανακαίνισης τιμή μόνο: 10.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πω-
λείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος 
ορ.  βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι 
μοναδική, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ. 
σε δύο επίπεδα και 93  τ.μ. υπόγειο το οποίο 
χρησιμοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη  , 
σε οικόπεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση, 
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών,  έχει 
τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , για απαιτητι-
κούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , τιμή 
185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονω-
δία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα εί-
δη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο, 
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.). 
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για 
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία 

για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βεσπάκι μάρκας Piaggio Zip 50cc, χρονολο-
γίας 2009, τετράχρονο, 1300km. Σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
ευκαιρίας! Πληρωμή μόνο με μετρητά. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6945495566.



Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, ε-

ξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλή-
σεων και ευχέρεια λόγου, 
απαραίτητα στοιχεία: να 
διαθέτει  άδεια εργασίας 

προσωπικού  ασφαλε ί -
ας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώσεις αγ-
γλικής γλώσσας για τους 
νομούς Ημαθίας και Θεσ-

σαλονίκης. Παραλαβή 
βιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για αξιολό-
γηση στοιχείων με συ-
νέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  
οδός  Θεσσαλον ί κης 
45, τηλ. επικοινωνίας 
23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ  παλιά 

σπίτια, υπόγεια, αποθή-
κες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά 
αντικείμενα. Αγοράζω 
και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 
κ. Στράτος.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3Δ-
ΣΚ2WC 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ  2wc Α.Θ  Θεα   350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,-
Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος »  4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευ-
καιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150 
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,  85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με 
ασανσερ 20000€                                                                                                           

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα  150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ  στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ   Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι για το σταθμό αυτοκίνητων 
ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΑΦΟΙστη Βέροια, που περιλαμβάνει πρα-
τήριο ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήριο, τμήμα βιο-
λογικού καθαρισμού,  λιπαντήριο  και διανομή πετρελαίου 
θέρμανσης. Προσφέρονται ευχάριστο  περιβάλλον εργασί-
ας πλήρης μισθός και ασφάλεια.

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σαν πρόσθετο προσόν.
Βιογραφικά κ επικοινωνία στο τηλ 2331020188 12.00-

14.00, email kalliaridis@gmail.com, Καλλιαρίδης Τέλης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο 
Πολιτικό Μηχανικό 
για εργοτάξιο οικο-
δομικού έργου στην 
Καβάλα. Απαραίτη-
τη γνώση αγγλικών, 
AutoCAD. Βιογραφι-
κά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο 
2591024022 ΔΕΡ-
ΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προ-
σωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου 
εξαμήνου. Συγκεκριμένα:

•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. 
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr



ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα 
γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φρο-

ντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην 
Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμο-
νωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προσι-
τές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.: 
6973 707829.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχι-
ούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυε-
τή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδι-
αίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου 
και λυκείου. Θερινά μαθήματα προετοι-
μασίας για το γυμνάσιο και τις πανελ-
λήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 
τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6973 827192.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 
ψησταριά με 3 σούβλες, 1 ψησταριά 
διπλή υγραερίου και διανομέας με φι-
άλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και πια-
τέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 
κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώ-

σεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβα-
ρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε τα δικαι-
ώματά τους. Πληροφορίες δίδονται στο 
τηλέφωνο: 23810 35234 από 9-11 το 
βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείται ποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for) 

στο κέντρο της αγοράς της Βέροιας (Βενιζέλου 1), σε κα-
τάστημα συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται α-
πό φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνη-
το350τ.μ.μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σε
έκταση 2 στρεμμάτων.Περιφραγμένο,
ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κεντρικό δρό-
μο.Περιλαμβάνει δύο χώρους γραφεί-
ωνπλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα.
3οχλμ.Ν.Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.
τηλ.:6936975803.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες 
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τι-
μές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΑπότηνεπιχείρησηΗΡΑΕΠΕμε 
έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάουσας 
ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις μόνι-
μου προσωπικού για το συσκευαστήριο 
(εργάτες – συσκευάστριες – χειριστή / 
βοηθό χειριστή Κλαρκ) 

Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα 
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο - 

Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες στο τηλ:2331093066 

email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr



Την κατάργηση της Νομικής στην Πάτρα, 
ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας

-Αντίδραση Τσίπρα
Παράταση υποβολής 

μηχανογραφικού, συνέ-
χιση των διαδικασιών 
για τις προσλήψεις στην 
Ειδική Αγωγή, καθολική 
εφαρμογή της υποχρε-
ωτικής δίχρονης εκπαί-
δευσης, αναστολή της 
ίδρυσης τέταρτης Νομι-
κής, αλλαγές στην ύλη 
της Γ’ λυκείου, καθώς 
επίσης και διεργασίες 
ώστε να ανοίξουν τα 
σχολεία τον Σεπτέμβριο 
χωρίς προβλήματα, εί-
ναι οι άμεσες ενέργειες 
στις οποίες προβαίνει 
το υπουργείο Παιδείας.

Η υπουργός, Νίκη 
Κεραμέως, μετά τη συ-
νάντηση που είχε με τον 
πρωθυπουργό, Κυριά-
κο Μητσοτάκη, στο γρα-
φείο της στο υπουργείο 
Παιδείας, παρουσία των 
υφυπουργών, Σοφίας Ζαχαράκη και Βασίλη Διγαλάκη, αναφερόμενη στην ανάκληση της σύστασης επιτροπής για τα 
προγράμματα σπουδών της τέταρτης Νομικής στην Πάτρα, δήλωσε: «Είναι προεκλογική μας δέσμευση να μην προ-
χωρήσει η τέταρτη Νομική. Έτσι, ανακαλείται σήμερα η απόφαση για τη σύσταση της επιτροπής που θα συζητήσει την 
ίδρυσή της. Δεν είναι θέμα Πάτρας. Είναι θέμα τεταρτης Νομικής. Η χώρα δεν χρειάζεται τέταρτη Νομική», υπογράμμι-
σε.

Απάντηση Τσίπρα
Ο πρώην Πρωυπουργός και Πρόεδορς του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης 

Τσίπρας σε ανάρτηση του νωρίτερα στο facebook αναφέρει ότι 
η ΝΔ δυσαρεστήθηκε με το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αχαΐα και 
την τιμωρεί:  

  «Ήξερα ότι δυσαρεστήθηκε η Ν.Δ. με το εκλογικό απο-
τέλεσμα στην Αχαΐα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έσπευδε να 
τιμωρήσει έναν ολόκληρο Νομό, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση της πατρίδας μας. Η κατάργηση 
της νεοσύστατης Νομικής Σχολής στην Πάτρα δείχνει εύγλωττα 
το ριζικά διαφορετικό σχέδιό μας για την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Εμείς φτιάχνουμε νέα ποιοτικά Δημόσια πανεπιστημιακά 
τμήματα και σχολές, η Ν.Δ. τα κλείνει προκειμένου να ανοίξουν 
ιδιωτικά. Δήθεν για να μη φεύγουν τα παιδιά μας έξω. Βαθιά 
υποκρισία».

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον υφυπουργό
 Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Η τοποθέτηση του πρώην συμβούλου της Lamda 
Development κ. Οικονόμου στη θέση του υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας δημιουργεί μείζον πολιτικό και ηθικό 
ζήτημα για τη νέα κυβέρνηση και προσωπικά για τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη» υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του.

«Πώς είναι δυνατόν ο μέχρι πρότινος σύμβουλος της εταιρίας 
Lamda, ο οποίος μετείχε και σε συσκέψεις ως εκπρόσωπος της 

εταιρείας, τώρα να εποπτεύει την υλοποίηση του έργου από τη θέση του υφυπουργού; Η διαπλοκή σε όλο της το μεγα-
λείο!» σχολιάζει.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, «επιβεβαιώνονται με αυτόν τον τρόπο οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις της Lamda Development 
με τη Ν.Δ. και οι εσκεμμένες καθυστερήσεις από την πλευρά της εταιρείας για το έργο του Ελληνικού, με στόχο την τρο-
ποποίηση της σύμβασης, σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου. Επιβεβαιώνεται, όμως, και η πρόθεση 
του κ. Μητσοτάκη να λειτουργήσει ως εκπρόσωπος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι ως εκπρό-
σωπος των συμφερόντων του ελληνικού λαού».

Η Κουμουνδούρου καλεί τον πρωθυπουργό να ξε-
καθαρίσει τις προθέσεις του αναφορικά με τη σύμβαση 
για το Ελληνικό και να αποπέμψει τον εκπρόσωπο της 
Lamda Δημήτρη Οικονόμου από την κυβέρνηση, ση-
μειώνοντας πως «σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ο κ. 
Οικονόμου, όχι μόνο δεν θα παρέμενε στην κυβέρνηση, 
αλλά ούτε καν θα είχε τοποθετηθεί στη θέση αυτή».

Ο ίδιος ο κ. Οικονόμου δήλωσε «έκπληκτος που «α-
νακαλύπτουν» συνεργασία του με τη ΛΑΜΔΑ και τόνισε 
πως η επαγγελματική δραστηριότητά του διακόπηκε 
από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού.
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Η πρώτη μεγάλη 
δημοσκόπηση

 μετά τις κάλπες
 - Η γνώμη των πολιτών, η τετραετία 

και η Κεντροαριστερά
Θετικά και μάλ-

λον θετικά κρίνει τη 
νέα κυβέρνηση το 
51% των ερωτω-
μένων στη δημο-
σκόπηση της Kά-
πα Research, την 
πρώτη δημοσκό-
πηση μετά τις εκλο-
γές. Αρνητικά και 
μάλλον αρνητικά 
κρίνει την κυβέρνη-
ση το 46%.

Η νέα κυβέρνη-
ση προκαλεί επί-
σης θετικά συναι-
σθήματα στους πο-
λίτες σε ποσοστό 
47% έναντι 45% 
που τους προκαλεί αρνητικά. Καλό αποτέλεσμα θεωρεί πάντως το αποτέλεσμα της 
7ης Ιουλίου το 63% των ερωτωμένων, έναντι 18% που το θεωρεί μέτριο και 17% που 
το θεωρεί κακό. Ακόμη, το 62% απαντά αρνητικά («όχι» και «μάλλον όχι») στο ερώτη-
μα αν το αποτέλεσμα αποτελεί στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ .

Στο ερώτημα πάντως αν εμπιστεύονται τη διαχείριση της νέας κυβέρνησης στα με-
γάλα ζητήματα της χώρας «λίγο ή καθόλου» απαντά το 54% έναντι 45% που απαντά 
«πολύ και αρκετά».

Να εξαντλήσει όμως η κυβέρνηση την τετραετία επιθυμεί («ναι και μάλλον ναι») η 
μεγάλη πλειοψηφία (61%)έναντι 35% που απαντά αρνητικά («όχι και μάλλον όχι»).

Πιο δημοφιλής υπουργός της νέας κυβέρνησης είναι ο Νίκος Δένδιας, σε ποσοστό 
62% («θετική και μάλλον θετική γνώμη») και ακολουθούν Κωστής Χατζηδάκης Μιχά-
λης Χρυσοχοϊδης (με 57% και 55% αντίστοιχα).

Κεντροαριστερό θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ όσοι τοποθετούνται στο ερώτημα αν συμ-
φωνούν με το «να κάνει άνοιγμα προς την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία 
ανοίγοντας παράλληλα το κόμμα στα νέα μέλη» , όπως συμφωνεί το 34%, ενώ το 
μισό ακριβώς ποσοστό (17%) θέλει να συνεχίσει τον δρόμο που ακολούθησε μετά το 
2015 και το 9% «να επανέλθει στον αντισυστημικό/ριζοσπαστικό δρόμο». Εντύπωση 
προκαλεί ότι για το 38% του είναι αδιάφορο!

«Η νέα κυβέρνηση, στην πρώτη εβδομάδα σχηματισμού της, έχει κατακτήσει την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης όπως, άλλωστε, και τα περισσότερα κυβερνητικά 
σχήματα της τελευταίας 20ετίας» αναφέρει στο σχόλιό της η Κάπα Research για τη 
δημοσκόπηση, ενώ επισημαίνει επίσης:

«Στις εκλογές νίκησε περισσότερο η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενωτική 
φιλελεύθερη Κεντροδεξιά παρά η ρεβανσιστική Δεξιά. Μπορεί η σύνθεση της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του κόμματος να θολώνει το τοπίο, ωστόσο, η σύνθεση του 
υπουργικού συμβουλίου και οι υπουργοί που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις 
δημοφιλίας αποδίδουν ακριβέστερα την εικόνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα (τουλάχιστον για το 63% των πολιτών), παραμένει στο μικροσκόπιο της 
κοινής γνώμης, σαν ο κανόνας της εξαφάνισης της περιόδου χάριτος να ισχύει και για 
την αντιπολίτευση. Στις 7 Ιουλίου ευνοήθηκε εκλογικά από την ανάγκη ελέγχου μιας 
καλπάζουσας κεντροδεξιάς κυβέρνησης που προμήνυε ο δεύτερος γύρος των δημοτι-
κών εκλογών. Στις 26 Μαΐου, όμως, είχαν ήδη φανεί οι αδυναμίες του».
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