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Καλές οι Άγιες μέρες…αλλά 
ας έχουμε και το νου μας!

  Αυτό ήταν σε ελεύθερη απόδοση το μήνυμα του 
Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας 
Διονύση Κούγκα στην χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη 
στον ΑΚΟΥ 99,6. Η παρουσία της αστυνομίας είτε με 
το ανθρώπινο δυναμικό, είτε με τεχνικά μέσα θα είναι 
επαυξημένη και σε επαγρύπνηση ειδικά τις γιορτινές 
ημέρες που βγαίνουν παγανιά οι αετονύχηδες, αλλά 
ας έχει και ο κόσμος το νου του. Μην προκαλείτε την 
τύχη σας αφήνοντας εκτεθειμένα κινητά, ηλεκτρονικές 
συσκευές, πορτοφόλια, τσάντες και μετά όταν γίνει το 
κακό φωνάζετε ότι φταίει η αστυνομία. Επίσης αν φύγετε 
ταξιδάκι δεν είναι ανάγκη να το κοινοποιήσετε σε όλο 
τον πλανήτη μέσω των social media, γιατί μέσα από εκεί 
παρακολουθούν και οι επιτήδειοι για να χτυπήσουν. Με 
λίγα λόγια τα χρόνια άλλαξαν, πονήρεψαν και γι’ αυτό 
ας πηγαίνει λίγο το μυαλό και στο κακό γιατί κάποιοι 
αυτές τις ημέρες  καιροφυλακτούν  για να βγάλουν 
«μεροκάματο» εις βάρος ανυποψίαστων.
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Περιοριστικά μέτρα 
κυκλοφορίας λόγω

της Γιορτής Σοκολάτας,  
σήμερα στην Εληά

Γιατηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφο-
ρίας, τηνπρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση
καιασφάλεια τουκοινούκατά τηδιάρκειαχριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων (Γιορτή Σοκολάτας) τηςΠ.Ε. Ημαθίας και της
εναρκτήριαςσυναυλίαςμετηνΕλένηΦουρέιρα,στηνΠλατεία
ΕληάςτηςΒέροιας,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςαποφάσισε:

Σήμερα Παρασκευή 20-12-2019 από τις 18:00 έως
23:00, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους
οχημάτωνστην οδόΑνοίξεως, από τηνσυμβολή της με την
οδόΠαστέρέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΚουντουριώτου,
στηνοδόΕληάς,απότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΠαστέρέως
τηνσυμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεωςκαι στηνοδόΔαβάκη,
από την συμβολή της με την οδό 28ηςΟκτωβρίου έως την
συμβολήτηςμετηνοδόΑνοίξεως. Επίσης,τηναπαγόρευση
τηςστάσηςκαιτηςστάθμευσης,όπουαυτήεπιτρέπεται,στην
οδόΑνοίξεωςαπό τηνσυμβολή τηςμε την οδόΠαστέρ έως
καιτούψοςτουχώρουστάθμευσηςλεωφορείωνμπροστάστο
κατάστημα «Εληά». Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις
ώρες τηςαπαγόρευσης κυκλοφορίαςστιςπαραπάνωοδούς,
θα διεξάγεται μέσωπαρακαμπτήριων οδών με μέριμνα και
φροντίδατουΤμήματοςΤροχαίαςΒέροιας.

Τον «πάτησαν» σκυλιά στο κέντρο της Βέροιας!!!
Μια τραυματική κυριολεκτικά και μεταφορι-

κάεμπειρίαέζησεένας60χρονοςπουπερπα-
τούσεαμέριμνοςστοκέντροτηςΒέροιαςχθες
τοαπόγευμα.Συγκεκριμέναήτανλίγομετάτις
6 το απόγευμα όταν ο εν λόγω κύριοςπερ-
πατούσε στο πεζοδρόμιο ακριβώς απέναντι
απόταγραφείατηςεφημερίδαςμαςστηνοδό
Βενιζέλου. Εκτός ελέγχου δύο μεγαλόσωμα
αδέσποτασκυλιάπουέτρεχανεπάνωστοπε-
ζοδρόμιοσυγκρούστηκανμαζί τουκαι τονπέ-
ταξανστοναέρα.Οάτυχοςπολίτηςπροσγει-
ώθηκεμε τα γόνατα και στησυνέχειασωριά-
σθηκεστοπεζοδρόμιο.Αμέσωςπροσέτρεξαν
σε βοήθεια καταστηματάρχες και διερχόμενοι
που όπως μας δήλωσαν ήταν σοκαριστικό
το θέαμα, αφού τα σκυλιά κυριολεκτικά τον
χτύπησανόπωςέναόχημα.Μέσαστηνατυχία
τουστάθηκε τυχερόςαφούούτε  χτύπησεσε
επικίνδυνοσημείο τουσώματος, ούτεφάνηκε
να έχει σπάσει κάτι.Αφού τον βοήθησαν να
σηκωθείκαιτουπρόσφεραννακαθίσεικαινα
πιεί λίγονερό,απομακρύνθηκελίγοαργότερα
κουτσαίνονταςεμφανώς,λόγωτωνχτυπημάτωνσταγόνατάτουαπότηνπτώση.Χαρακτηριστικόςπάντωςοδιάλογος
μεταξύδιερχομένωνλίγομετάτοατύχημακαιενώήτανξαπλωμένοςστοπεζοδρόμιοο60χρονος.«Τονπάτησεαυτο-
κίνητοτονκύριο;»«όχι,τονπάτησανσκυλιά!!!»

Κάλαντα
από το 
«Υφάδι»
στο Λαό

ΤακάλαντατωνΧριστου-
γέννων και της Πρωτοχρο-
νιάςέψαλεχθεςσταγραφεία
τουΛαού,ηχορωδίααπότο
«Υφάδι» τηςΝάουσαςπου
κάθεχρόνοκάνειέναγιορτι-
νόπέρασμααπό τηΒέροια
και δίνει ευχές.Μας τα εί-
παν,μαςευχήθηκανκαι του
χρόνουμευγεία!

Επιδέχεταιαποκατάστασης;
Ανήσυχοιοιδιερχόμενοι

γιαΛευκόπετρα
απότο«σχίσιμο»
τουβράχου

εδώκαιδύοχρόνια…
ΑρκετέςφορέςέχουναπευθυνθείτόσοστηνΤεχνικήΥπη-

ρεσία τουΔήμου,όσοκαιστην εφημερίδαμας, κάτοικοι της
περιοχήςΛευκόπετρας για να επισημάνουν ένα επικίνδυνο
σημείοστηδεύτερηστροφή,μετά τοχωριό,όπουπριναπό
δύο χρόνια ο βράχος,πάνωστο δρόμο, έχει «σχιστεί» και
προκαλείτηνανησυχίακατοίκωνκαιπεραστικών,αφούκομ-
μάτιατουπέφτουνπάνωστοδρόμο.

Το σημείο φαίνεται και στη φωτογραφία, αυτοψία έγινε
εδώ καιπολύ καιρό από την αρμόδια υπηρεσία, αλλά χω-
ρίς αποτέλεσμα…Καμίαπαρέμβασηδεν έγινε και ο καιρός
περνάεικαιμετράειειςβάροςτηςπαρούσαςκατάστασηςτου
βράχου…

Μήπωςναμπεισεκάποιαπροτεραιότητατοθέμα;

Ανταλλακτικόπαζάριρούχωνκαιαξεσουάρ
απότηνΚίνησηΠολιτώνΚυριώτισσας

Ανταλλακτικό παζάρι ρούχων
και αξεσουάρ ένδυσης διοργανώ-
νει για δεύτερη χρονιά στον χώ-
ρο της, στην οδό ΡήγαΦεραίου
25 τηςΒέροιαςηΚίνησηΠολιτών
Κυριώτισσας,ν’όψειτωνΧριστου-
γέννων.

Εάνλοιπόνέχετερούχα,ήφου-
λάρια,ήμπιζού,σεκαλήκατάστα-
σηπου βαρεθήκατε ναφοράτε ή
δενσας κάνουνπια, μην τα κρα-
τάτε στις ντουλάπες και στασυρ-
τάρια και μην ταπετάτε, εφ’ όσον
είναι σε καλή κατάσταση.Ανταλ-
λάξτε τα! Είναι η καλύτερη λύση,
μεοικολογικήσυνείδηση.

Οπότεεγκαίρως,πηγαίνετεένα
ρούχο ή αξεσουάρ και παίρνετε
έναάλλοπουθακερδίσειτοενδια-

φέρονσαςαπότησυλλογήτηςΚίνησηςΠολιτώνΚυριώτισσας(όχιπαπούτσια,όχιεσώρουχα).
Θαήτανχρήσιμομέχρικαισήμεραναπαραδώσετεαυτάταείδηπουθέλετεναανταλλάξετε,ώστεαύριοναείναιτα-

κτοποιημέναγια τοανταλλακτικόπαζάρι τουΣαββατοκύριακου,21και22Δεκεμβρίουπουθαλειτουργείαπότις11.00
έωςτη1.30τομεσημέρικαιαπότις5.30μ.μ.έωςτις8.00τοβράδυ.
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Με αφορμή την κοινωνική δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας Διο-
νύσης Κούγκας μίλησε τηλεφωνικά χθες στην ραδιοφωνική 
εκπομπή ΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ στον ΑΚΟΥ 99.6 και αναφέρθηκε 
συγκεκριμένα στις επισκέψεις του αστυνομικού προσωπικού 
της Ημαθίας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο μέσα 
από την ραδιοφωνική επικοινωνία δόθηκε η ευκαιρία, λόγω των 
ημερών, να ενημερώσει για τα επιπλέον μέτρα ασφάλειας, την 
κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και να προειδοποιήσει τους 
επαγγελματίες για ένα νέο είδος απάτης που εμφανίστηκε και 
στην περιοχή μας, όπως είπε στην συνέντευξή του:

-Η Αστυνομία αυτές τις ημέρες κάνει κάποιες κοινωνικές 
δράσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, στην Ημαθία είχαμε 
κάτι αντίστοιχο;

Τέτοιες ημέρες χαράς και αγάπης το αστυνομικό προσωπικό 
της Ημαθίας ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία της ηγεσίας 
έδειξε έμπρακτα την αγάπη του συγκεντρώνοντας και προσφέ-
ροντας αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φαρμακευτικό 
υλικό, είδη προσωπικής υγιεινής, αρχής γενομένης χθες στο Γη-
ροκομείο Βέροιας και Νάουσας, στο ΚΕΜΑΕΔ και σήμερα στην 
περιοχή της Αλεξάνδρειας, στα «Παιδιά της Άνοιξης». Προσπα-
θούμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ανεξάρτητα από την στολή και 
την εξουσία, είμαστε όλοι άνθρωποι και έχουμε ανάγκη ο ένας 
την στήριξη του άλλου. Πραγματικά μας συγκίνησε ο τρόπος 
που μας υποδέχθηκαν οι άνθρωποι και ήταν για εμάς χαρά και 
τιμή να ανταλλάξουμε ευχές και  να τους προσφέρουμε ότι μπο-
ρέσαμε να συγκεντρώσουμε.

-Η άλλη όψη των εορτών είναι η αύξηση των κρουσμά-
των εγκληματικότητας. Σύμφωνα με καταγγελίες υπάρχει 
ένα νέο είδος απάτης το τελευταίο διάστημα. Τι έχετε να 
μας πείτε;

Πράγματι εμφανίστηκαν επιτήδειοι που παραγγέλνουν τηλε-
φωνικά προϊόντα από καταστήματα της περιοχής προσποιού-
μενοι ότι είναι γνωστοί επιφανείς πολίτες. Ο καταστηματάρχης 
κάμπτεται λόγω του γνωστού επωνύμου και είναι έτοιμος να 
εκτελέσει την παραγγελία. Ο απατεώνας του μεταφέρει υποτί-
θεται χρήματα μέσω τραπέζης, αποστέλλει πλαστά αποδεικτικά 
κατάθεσης, προφασιζόμενος ότι κατά λάθος κατέθεσε μεγαλύ-

τερο ποσό και ζητά να του επιστρέψει ο καταστηματάρχης το 
υπόλοιπο ποσό. Οι πολίτες να μην εφησυχάζουν και να μην 
παρασύρονται από τέτοιου είδους τηλεφωνήματα ή μηνύματα 
του νέου είδους απάτης.

-Στην περιοχή μας έχουμε κρούσματα αυτής της νέας 
απάτης;

Ευτυχώς είχαμε μόνο απόπειρες, που καταγγέλθηκαν στην 
υπηρεσία μας και γι’ αυτό ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλή-
σω δημόσια και να ενημερώσω τους πολίτες της Ημαθίας, ώ-
στε να είναι υποψιασμένοι και να μην έχουμε θύματα απάτης.

-Πλησιάζουν τα κάλαντα και αρκετός κόσμος είναι «κου-
μπωμένος» και σκέφτεται αν θα ανοίξει τα σπίτια του για 
το παραδοσιακό έθιμο. Έχουμε κρούσματα στην περιοχή 
μας κλοπών ή επιθέσεων τα τελευταία χρόνια;

Επιβεβαιωμένα περιστατικά δεν είχαμε στην περιοχή μας, 
παρά μόνο κάποιες απειλές σε ανηλίκους για να τους απο-
σπάσουν τα χρήματα από τα κάλαντα. Ωστόσο αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι, αλλά αντιθέ-
τως ειδικά αυτές τις ημέρες να έχουμε το νου μας. 

-Έχουν καταγγελθεί κρούσματα κλοπών ειδικά στην 
λαϊκή της Τρίτης, που φέτος συμπίπτει και παραμονή 
Χριστουγέννων. Έχετε σχεδιάσει κάποια επιπλέον μέτρα;  

 Εφαρμόζοντας τις διαταγές του Αρχηγείου ειδικά αυτές τις 
ημέρες τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ πιο αυξημένα. Καταρ-
χάς όπου υπάρχει συγκεντρωμένος πολύς κόσμος στην λαϊκή  
αγορά, όπως αναφέρατε, στους εμπορικούς πεζοδρόμους, στα 
καταστήματα. Δεύτερον τα μέτρα της τροχαίας είτε αφορά την 
κίνηση στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, είτε αφορά την 
κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Σε αυτό το σημείο επιστώ 
την προσοχή των οδηγών. Να μετακινηθούμε μεν, να μην δημι-
ουργήσουμε πρόβλημα, δε. Θέλει κάποιος να μετακινηθεί με το 
όχημά του, κοιτάζοντας μόνο την δουλειά και τον εαυτό του και 
αδιαφορώντας προκλητικά για τα προβλήματα που μπορεί να 
δημιουργήσει… Και δυστυχώς η Βέροια τουλάχιστον έτσι όπως 
είναι πολεοδομικά δεν προσφέρεται για την εύκολη και ελεύθερη 
κυκλοφορία των οχημάτων. Θα ζητούσα από τους οδηγούς να 
είναι πιο προσεκτικοί και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν και 
εμάς στο έργο μας. 

-Για τον κόσμο που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες στην 
αγορά έχετε να δώσετε κάποιες συμβουλές για να προστα-
τευθούν από τους «αετονύχηδες»;

Να είναι υποψιασμένοι και να μην αφήνουν εκτεθειμένα τα 
προσωπικά τους αντικείμενα σε τραπεζοκαθίσματα και να έχου-
με την συνεχή επίβλεψη. Αν είναι δυνατόν να μην αποχωριζόμα-
στε ειδικά κάποια αντικείμενα αξίας όπως χρήματα και τιμαλφή 
γιατί έτσι δίνουμε την ευκαιρία στους επιτήδειους να δράσουν. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

«Καθαρίζουμε τον μπλε κάδο» 
και τις ημέρες των εορτών

 Με αφορμή τις γιορτινές μέρες που έρχονται, διευκρινίζεται από την  
Αντιδημαρχία  Καθαριότητας – Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος – Πολ. 
Προστασίας,  πως το σελοφάν, το φελιζόλ και το χαρτί περιτυλίγματος 
δεν αποτελούν υλικά συσκευασίας κατά συνέπεια ο μπλε κάδος δεν 
μπορεί να τα δεχτεί.

Υπενθυμίζεται επίσης οτι τα υλικά συσκευασίας που δέχεται ο μπλε 
κάδος, είναι: συσκευασίες χάρτινες, πλαστικές, γυάλινες, αλουμινένιες 
και λευκοσιδηρούχες, αφού προηγουμένως έχουν καθαριστεί από τα 
υπολείμματα τους και η διάθεση τους γίνεται εντός του κάδου χύμα και 
όχι σε σακούλες.

Βέροια είναι όλη η πόλη κι όχι μόνο 
οι Πλατείες Δημαρχείου και Ελιάς

Περίμενα μέχρι την τελευταία στιγμή να δω μήπως και κάτι αλλάξει σχετικά με τον διάκοσμο της πόλης αλλά και τη γιορταστική ατμό-
σφαιρα.

Δυστυχώς τόσο εγώ όσο και πάμπολλοι συντοπίτες μας πλανηθήκαμε και απογοητευτήκαμε
Βέροια-Χριστούγεννα-γιορτές είναι πάλι μόνο το Δημαρχείο και η Ελιά. Η υπόλοιπη Βέροια είναι ξεχασμένη για μια ακόμη φορά. Οι πε-

ρισσότεροι κάτοικοι είναι «παιδιά» ενός άλλου Θεού ή αν θέλετε ανήκουν σε άλλους Δήμους. Παλαιότερα λέγαμε για κατοίκους των Νομών 
Κοζάνης και Φλώρινας,

Το «Χριστουγεννιάτικο χωριό» στριμωχτά στο προαύλιο του Δημαρχείου. Εκεί ο χώρος δεν είναι πλατεία. Ενδείκνυται μόνο για δια-
μαρτυρίες. Εκεί θα χάνει η μάνα το παιδί και το αντίστροφο, τις ώρες αιχμής. Τις ώρες λειτουργίας του όμορφου κατά τα άλλα χωριού.

Χάθηκε να φιλοξενήσει το «χωριό» η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, το «Ρολόϊ», απλωσιά χώρου και ολόγυρα κάποια καταστήματα 
που κι αυτά περιμένουν να «δουλέψουν». Θα πείτε εκεί βάλαμε το «καραβάκι». Ποτέ δεν κατάλαβα τι συμβολίζει το «καραβάκι» για μας 
τους στεριανούς. Τους Βεροιωτάδες που μεγαλώσαμε με το αγκαθωτό πουρνάρι.

Το γιορταστικό τρενάκι. Ωραία κίνηση αλλά θα μπορούσε να βρεθεί άλλος χώρος επιβίβασης και αποβίβασης. Κι αυτό στη «μέση» 
της Μητροπόλεως! Άλλωστε δημιουργεί και κάποια προβλήματα στην κυκλοφορία. Πιστεύω πως υπήρχαν πολλοί εναλλακτικοί χώροι. Μό-
νο στο Δημαρχείο. Εκτός κι αν αποτελεί σταθμό του «εορταστικού χωριού»!

Πλατεία Ελιάς: Σοκολατοχωριό ή όπως θέλετε πέστε το. Συναυλίες με «πανάκριβα» ονόματα. Μέσα σε δύο 24ωρα πολυδάπανες 
μουσικές παραστάσεις. Δεν μπορούμε ούτε να συνεννοηθούμε! Μου θυμίζει η όλη κατάσταση το «αγώνισμα της διελκυστίνδας». Τράβα ο 
ένας… τράβα ο άλλος.

Χάθηκαν τα τοπικά συγκροτήματα για να πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις; Οι ντόπιοι νέοι, οι καλλιτέχνες μας, οι εραστές κάθε είδους μου-
σικής ψάχνουν και περιμένουν μια ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προσπάθειές τους, το μεράκι τους. Μη νομίζετε πως τα «πανάκριβα» και 
ηχηρά καλλιτεχνικά ονόματα θα δημιουργήσουν καλύτερη ατμόσφαιρα.

«Εν κατακλείδι» να θυμίσω σε όσους ασχολούνται με τον πολιτιστικό προγραμματισμό αυτής της πόλης, εκεί στο Μέλαθρο του Πολιτι-
σμού- πως Βέροια είναι και ο Προμηθέας, το Τσερμέν, και άλλες περιοχές.

Κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και άλλοι Άρχοντες, μη ξεχνάτε πως Βέροια είναι όλη η πόλη. Όλοι φορολογούνται 
και έχουν δικαίωμα να νιώσουν κάτι το διαφορετικό, το χαρούμενο, το ευχάριστο.

Αυτά… και Χρόνια Πολλά
Μάκης Δημητράκης

Διευθυντής Αστυνομίας Ημαθίας στον ΑΚΟΥ 99.6 ενόψει εορτών:

Επαγρύπνηση για την ασφάλεια των πολιτών και 
αυξημένα μέτρα σε Αγορά, λαϊκές και οδικό δίκτυο

Δ. Κούγκας: Να είναι υποψιασμένοι οι πολίτες για τη νέα τηλεφωνική απάτη και στην περιοχή μας
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ΨΥΧΡΑ ΚΙ  ΑΝΑ -
ΠΟΔΑ ΙΙ (ΜΕΤΑΓΛ.) - 
FROZEN II

Προβολές:   Καθη-
μερινά στις 17.00

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣ 
ΜΠΑΚ

Σενάριο: ΤΖΕΝΙΦΕΡ 
ΛΙ & ΑΛΙΣΟΝ ΣΡΟΪ-
ΝΤΕΡ

Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩ-
ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡ-
ΛΑΜΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΔΑΡΛΑΣΗΣ, ΤΑΜΤΑ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙ-
ΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΣΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ, 
ΒΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥ-
ΦΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

PLAYMOBIL: Η ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ.)
Προβολές:   Καθημερινά στις 17.15
Σκηνοθεσία: ΛΙΝΟ ΝτιΣΑΛΒΟ
Σενάριο: ΓΚΡΕΓΚ ΕΡΜΠ

ΕΥΤΥΧΙΑ
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.10 και 

στις 21.45  (εκτός Τρίτη 24/12)
Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ
Ηθοποιοί: ΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΤΩ-

ΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΡΩΠΑ, ΠΑΥΛΟΣ 
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, 
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑΣ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΤΙΑ 
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ, ΛΙΛΑ ΜΠΑΚΛΕΣΗ, ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΙΑ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑ-
ΡΑΜΠΕΤΗ, ΘΑΝΟΣ ΤΟΚΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΣΑΜΑΡΑ, ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΦΟΙΒΟΣ 
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

STAR WARS: SKYWALKER Η ΑΝΟΔΟΣ 
Προβολές:  Καθημερινά στις 19.00 και 

στις 22.00  (εκτός Τρίτη 24/12) 
Σε 3D μόνο Παρασκευή 20/12 στις 22.00
Και     Σάββατο 21/12 στις 19.00
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Σενάριο: ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΑΜΠΡΑΜΣ
Ηθοποιοί: ΚΕΡΙ ΡΑΣΕΛ, ΟΣΚΑΡ ΙΣΑ-

ΑΚ, ΝΤΟΜΧΝΟΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΜΑΡΚ ΧΑΜΙΛ, 
ΚΑΡΙ ΦΙΣΕΡ, ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ, ΝΤΕΪΖΙ 
ΡΙΝΤΛΕΪ, ΛΟΥΠΙΤΑ ΝΙΟΝΓΚΟ, ΤΖΟΝ ΜΠΟ-
ΓΙΕΓΚΑ, ΜΠΙΛΙ ΛΟΥΡΝΤ

 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε 
για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέα-
τρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     19/12/19 - 25/12/19

Σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου
Κωνσταντίνος & Ματθαίος 

Τσαχουρίδης και Μαίρη Δούτση,
 με «Ψυχή και Σώμα» 

στις εκδηλώσεις της Νάουσας
Το εορταστικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα «Ψυχή και Σώ-

μα» με τους αδελφούς  Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη 
και τη Μαίρη Δούτση διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας σήμερα 
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 21:00, στην πλατεία 
Καρατάσου. 

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή της ημερομηνίας (η συναυλία 
αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 21/12/2019)  έγινε 
λόγω πιθανών βροχοπτώσεων που αναμένονται το Σαββατο-
κύριακο.  

Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος συντροφιά με τη Μαίρη 
Δούτση έρχονται στη Νάουσα με «ξεναγό» την ποντιακή λύρα 
και τη φωνή να παίξουν και να τραγουδήσουν ό,τι καινούριο και 
ό,τι παλιό τους αγγίζει! Οι τρεις καλλιτέχνες «ανταμώνουν» με 
σπουδαίους συνθέτες, «συνομιλούν» με την ελληνική μουσική 
παράδοση με τρόπο μοναδικό και «παντρεύουν» μουσικές του 
κόσμου, παρουσιάζοντας μια μοναδική ροή ρεπερτορίου από 
μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών. Αγαπημένα παλιά και νέα 
λαϊκά τραγούδια, μεγάλες μουσικές επιτυχίες του παγκόσμιου 
ρεπερτορίου, ικανές να ξεσηκώσουν τις ψυχές, τις άγιες μέρες 
των Χριστουγέννων, ώστε να υποδεχτούμε με χαρά το νέο 
έτος. 

Η μουσικοχορευτική παράσταση 
«Η Νύχτα που Γεννήθηκε η Αγάπη» σήμερα 

Παρασκευή στον Χώρο Τεχνών
Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, στις 

20.00 στο Χώρο Τεχνών στη Βέροια θα 
πραγματοποιηθεί η μουσικοχορευτική πα-
ράσταση «Η Νύχτα που Γεννήθηκε η Α-
γάπη»

Πρόκειται για την παρουσίαση του  
παραμυθιού της Σοφίας  Μαντούβαλου, 
όπου για πρώτη φορά 100 παιδιά  επί 
σκηνής,  με δύο αφηγητές  παίζουν, τρα-
γουδούν , χορεύουν και παρουσιάζουν την 
πιο μαγική νύχτα του κόσμου.

Η παράσταση γίνεται με την σύμπρα-
ξη των τμημάτων της Σχολής Χορού της 
ΚΕΠΑ με καλλιτεχνική  διευθύντρια την κ.  
Μαυρέτα Λενικάκη  και της Νεανικής Χο-
ρωδίας του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας με 
μαέστρο την κ. Δήμητρα Ζησέκα.  

Η μουσική επένδυση έγινε από την η 
κ. Μαυρέτα Λενικάκη και την κ. Δήμητρα 
Ζησέκα 

Την σκηνοθεσία, κινησιολογία καθώς 
και τις χορογραφίες επιμελήθηκε η κ. 
Μαυρέτα Λενικάκη

Ενώ την σύνθεση καθώς και την επε-
ξεργασία των έργων έκανε η κ.Δήμητρα 
Ζησέκα.

Την αφήγηση του παραμυθιού θα κά-
νουν δύο σπουδαστές της Ομάδας ορίζο-
ντες των τμημάτων θεατρικής υποδομής 
του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας ο Δημακας Δημήτρης και Αλέξανδρος με καθηγητή τον Πέτρο Μαλιαρα

Την χορωδία συνοδεύουν στο πιάνο η κ. Βαλεντίνα Φωκά, ο Αναστάσης Κετίκογλου σπουδαστής 
στην τάξη πιάνου της κ. Πόπης  Φιρτινίδου, η Σίσσυ Γεωργοπούλου πτυχιούχος φλάουτου του Δ.Ω.Β. 
και η Αθανασία Ζορμπά σπουδάστρια στην τάξη βιολιού του κ. Ιωάννη Βλάχου

Τα σκηνικά ζωγράφισε η κυρία Αναστασία Κωνσταντίνου.
«Περίεργο και όμορφο πράγμα η αγάπη. Όλοι την ψάχνουμε και όλοι νομίζουμε ότι την έχουμε 

βρει. Όλη την έχουμε ανάγκη αλλά λίγοι προσπαθούμε για αυτήν. Οι περισσότεροι νομίζουμε πως 
κάποτε την βρήκαμε και είμαστε σίγουροι ότι ήταν η καλύτερη αγάπη από όλες. Μα τι είναι τελικά η 
αγάπη, πως μοιάζει, πως μοιράζεται, που μένει και τι νιώθει;

Η αγάπη είναι μία και ζει παντοτινά!»
Καλλιτεχνική Διεύθυνση:  Μαυρέτα Λενικάκη
Μαέστρος:  Δήμητρα Ζησέκα

Η Θρακική Εστία Βέροιας αναβίωσε το έθιμο «ΒΑΡΒΑΡΑ» 
Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της 

Θρακικής Εστίας Βεροίας, την Τετάρτη 4 Δε-
κεμβρίου 2019 το Θρακιώτικο έθιμο «ΛΑΪΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΒΑΡ-
ΒΑΡΑ».

Ομιλητής ήταν ο κ. Τόπης Αθανάσιος, δια-
τροφολόγος-διαιτολόγος, ο οποίος αναφέρθη-
κε στην μεγάλη διατροφική αξία του εδέσμα-
τος,  με παραδείγματα για την αξία όλων των 
οσπρίων, ξηρών καρπών κλπ που περιλαμ-
βάνονται στο έδεσμα, με εκτενή αναφορά του  
στον βίο της Αγίας Βαρβάρας.

Στο τέλος της ομιλίας μοιράσθηκε σε ό-
λους ζεστή μοσχοβολιστή ΒΑΡΒΑΡΑ, καμω-
μένη με μεράκι από τις κυρίες της Θρακικής 
Εστίας Βεροίας, όπως τότε που την παρα-
σκεύαζαν στην πατρίδα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, εκ μέ-
ρους του Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα 
ο π. Ναθαναήλ Καραγέργος, ο π. Αμβρόσιος 
ιερέας στην 1η Μεραρχία Πεζικού, ο  Συνταγ-
ματάρχης Πυροβολικού κ. Νικολαΐδης, και ο 
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού κ. Παντελίδης, 
από  την 1η Μεραρχία, οι αντιδήμαρχοι Βεροί-
ας κ. Τσαχουρίδης Αλέξανδρος και η κ. Τζήμα- 
Τόπη Συρμούλα.

Από τον σύλλογο δόθηκαν ευχαριστίες 
στον κ. Τόπη Αθανάσιο για την εμπεριστατω-
μένη ομιλία του, στον οποίο προσφέρθηκε 
μία από τις εκδόσεις της Θρακικής Εστίας, 
στις κυρίες του συλλόγου για την πολύτιμη 
βοήθεια τους, στον κ. Μποσμαλή Γεώργιο και 
τον κ. Μποχωρίδη Αθανάσιο για την τεχνική 
υποστήριξη και τον κ. Αθανάσιο Φαναριώτη 
για τον συντονισμό στην παρουσίαση της 
εκδήλωσης.
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Η Γιορτή Σοκολάτας και Ζαχαρο-
πλαστικής που διοργανώνει για 6η 
συνεχή χρονιά η Περιφερειακή Ενότη-
τα, έρχεται στην Ημαθία για να φέρει 
σε μικρούς και μεγάλους τη χαρά και 
τη μαγεία των Χριστουγέννων. Γλυκί-
σματα, σοκολατολιχουδιές, μουσική, 
δραστηριότητες, δρώμενα και πολ-
λές-πολλές εκπλήξεις θα χαρίσουν 
στα παιδιά και σε όσους νοιώθουν 
παιδιά, ατελείωτες στιγμές χαράς, γέ-
λιου και διασκέδασης. 

Το «ταξίδι» της Γιορτής Σοκολάτας, 
των ξωτικών και του Αη Βασίλη ξεκί-
νησε φέτος στις 14 Δεκεμβρίου από 
τα Λευκάδια Ημαθίας και θα καταλή-
ξει στις 20 Δεκεμβρίου στο Χριστου-
γεννιάτικο χωριό, στην Πλατεία Ελιάς 
όπου στο ζεστό ξυλόσπιτό του θα 
περιμένει με χαρά όλα τα παιδάκια να 
φωτογραφηθούν μαζί του και να τους 
χαρίσει  «γλυκά δωράκια».

Η επίσημη έναρξη της 6ης Γιορτής 
Σοκολάτας ξεκινά το βράδυ της Παρα-
σκευής 20 Δεκεμβρίου με μια συναυ-
λία-υπερθέαμα της Ελένης Φουρέιρα 
και θα συνεχιστεί για ένα 3ήμερο γεμάτο 
δράσεις, εκπλήξεις και γλυκίσματα που και 
φέτος ετοίμασαν για σας οι Ζαχαροπλά-
στες-Αρτοζαχαροπλάστες της Βέροιας με 
τη συνδρομή του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η επίσημη έναρξη της 6ης Γιορτής Σο-

κολάτας  με συναυλία-υπερθέαμα της Ελέ-
νης Φουρέιρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 – 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
3ήμερο εκδηλώσεων στο Χριστουγεν-

νιάτικο Χωριό του Αη Βασίλη στην Πλατεία 
Ελιάς στη Βέροια

6η ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επίσημη έναρξη σήμερα με 

Ελένη Φουρέιρα στην Πλατεία 
Ελιάς της Βέροιας Ο αγροδιατροφικός το-

μέας βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της στρατηγικής της 
Τράπεζας Πειραιώς. Προ-
τεραιότητα είναι η παροχή 
στοχευμένης ρευστότητας, 
μέσω χρηματοδοτήσεων, 
που δεν αποτελούν απλά 
ροή κεφαλαίων, αλλά  συ-
νεισφέρουν και στην αντι-
μετώπιση των βασικών 
διαρθρωτικών προβλημά-
των του ελληνικού αγροδι-
ατροφικού τομέα. 

H Τράπεζα Πειραιώς α-
ναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 
που στόχο έχουν να βοη-
θήσουν τον αγροδιατροφι-
κό τομέα να αναπτυχθεί με ένα προγραμματισμένο 
και βιώσιμο τρόπο, μέσω της ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας, της διευκόλυνσης των επενδύσε-
ων και της υποστήριξης της εξωστρέφειας σε ένα 
πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης. 

Στο καινοτόμο πρόγραμμα της Συμβολαιακής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μέχρι τώρα, έχουν 
ενταχθεί περισσότεροι από 25.000 παραγωγοί σε 
όλη τη χώρα μέσω επιχειρήσεων, αγροτικών συνε-
ταιρισμών και ομάδες παραγωγών. Το σύνολο των 
εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί 
στη Συμβολαιακή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ, με 
περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν σε 
75 χώρες εισφέροντας πολύτιμο συνάλλαγμα στη 
χώρα και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη 
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ όλων 
των συμμετεχόντων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. 

Το Πρόγραμμα, ξεκίνησε το 2013 αλλάζοντας 
τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα, και διευ-
ρύνθηκε με τη Συμβολαιακή Τραπεζική Αγροεφο-
δίων, τη Συμβολαιακή Τραπεζική Ξενοδοχείων, τη 
Συμβολαιακή Τραπεζική Λιανεμπορίου, ενώ επε-
κτάθηκε πρόσφατα στον τομέα των εξαγωγών με 
το νέο πρόγραμμα της Εξαγωγικής Συμβολαιακής 
Τραπεζικής. 

Με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της ε-
ξαγωγικής τους δραστηριότητας, η Τράπεζα Πει-
ραιώς δημιούργησε την Εξαγωγική Συμβολαιακή 

Τραπεζική. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχει-
ρήσεις και αγροτικούς Συνεταιρισμούς, υφιστάμε-
νες ή εν δυνάμει συνεργασίες του προγράμματος 
Συμβολαιακής Γεωργίας, που είτε εξάγουν ήδη και 
θέλουν να μεγεθύνουν τη δραστηριότητά τους, είτε 
δεν έχουν εξαγωγική δραστηριότητα και επιθυμούν 
να αποκτήσουν. Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
παρέχεται μία ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών 
μέσω της Πειραιώς Factoring A.E. Παράλληλα, 
μέσω του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας 
Εξέλιξη Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πει-
ραιώς, παρέχεται ένα πλήρες και ευέλικτο πακέτο 
συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
που αφορά σε θέματα εξαγωγικού εμπορίου, προ-
σαρμοσμένο στο επίπεδο της εξαγωγικής τους 
ικανότητας και ετοιμότητας.  

Η Εξαγωγική Συμβουλευτική είναι ένα ειδικά 
διαμορφωμένο πακέτο υπηρεσιών που στοχεύει 
στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων του αγρο-
διατροφικού τομέα με τις απαραίτητες γνώσεις, 
δεξιότητες και εργαλεία που θα συμβάλουν στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή ευέλικτων πρακτι-
κών ώστε να εισχωρήσουν με επιτυχία σε νέες 
αγορές στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες Εξαγωγικής 
Συμβουλευτικής υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις 
ενέργειες που καλούνται να υλοποιήσουν όλοι όσοι 
παράγουν, συσκευάζουν ή/και μεταποιούν ποιοτι-
κά προϊόντα, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν 
στη διεθνή αγορά. 

“Ανοίγουμε” το δρόμο στις 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επι-
σκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 

είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 

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

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ. Παντελεή-
μων:

Την Παρα-
σκευή 20 Δε-
κεμβρίου στις 
10:30 π.μ. θα 
ομιλήσει στη 
Σύναξη Ιερέ-
ων στον Ιερό 
Ναό του Αγίου 
Αντωνίου Πο-
λιούχου Βεροί-
ας.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 Δε-

κεμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Νάουσας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του πολυα-
γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ.
ΜΟΥΜΤΖΙΔΗ 

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, 
Τα αδέλφια

 Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 21 Δεκεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυα-
γαπημένης μας συζύγου, μητέρας 
και γιαγιάς

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά 

Τα εγγόνια, 
 Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπόγειο της 

Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου 
Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαρια-
σμοί προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην 
ALPHA  BANK .

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

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

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  , εκπί-
πτουν από την Εφορία.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

20 Δεκεμβρίου 2019 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Πέ-
τρος Μαυρομιχάλης σε ηλικία 59 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 

20 Δεκεμβρίου 2019 στις 1.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρό-
μου στο Μακροχώρι Ημαθίας ο Εμ-
μανουήλ Κων. Παπαϊωάννου σε 
ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 εορτή της Αγίας 
ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακο-
λυτρίας πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής 
Βεροίας.

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρ-

τοκλασίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
7.00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ.κ. Παντελεήμονος

5.00 μ.μ. Εσπερινός
5.45 μ.μ. Παράκληση Αγίας Αναστασίας

Ιερό Ευχέλαιο
Σήμερα Παρασκευή 20-12-2019 στις 5.00 το από-

γευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, 
στον  Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βεροί-
ας 

Συγκέντρωση
 τροφίμων στη 

Φιλόπτωχο Βέροιας
Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, ζά-

χαρη αλεύρι, γάλα, λάδι κ.τ.λ ξεκίνησε να συγκεντρώνει η 
Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας.   Στα γραφεία μας 
Κωτουνίου και Μερ.Καρακωστή 3 , δεχόμαστε τις προσφο-
ρές των συμπολιτών μας, καθημερινά από τις 8.00΄-12.00΄, 
προκειμένου να ετοιμαστούν  δέματα που θα διανεμηθούν 
σε 120 άπορες οικογένειες της πόλης μας, για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων.



Από το Πολιτικό Γραφείο του βου-
λευτή Ημαθίας της Ν.Δ. Τάσο Μπαρ-
τζώκα γνωστοποιούνται τα εξής:

«Το τελευταίο διάστημα ο βουλευ-
τής Ημαθίας, Τάσος Μπαρτζώκας, 
συστηματικά, ασχολείται με την αντι-
μετώπιση προβλημάτων του αγρο-
τικού πληθυσμού της Ημαθίας. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει πραγματοποιήσει 
σειρά ενεργειών προς αυτήν την κα-
τεύθυνση.

1. De minimis ενισχύσεις: Προκει-
μένου να καταβληθούν έγκαιρα κρα-
τικές ενισχύσεις de minimis στους 
Ημαθιώτες παραγωγούς, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με το ΥΠΠΑΤ και 
τους τοπικούς παραγωγούς, ενώ συνάντησε και τον αρμόδιο Υφυ-
πουργό κ. Σκυλακάκη για να του εκθέσει το πρόβλημα.

Βασική επιδίωξη του βουλευτή Ημαθίας ήταν η συμπερίληψη 
στην ενίσχυση όλων των κατηγοριών ροδάκινου (και του συμπή-
ρηνου),  των νεκταρινιών αλλά και του ακτινιδίου, λόγω των ζημι-
ών που είχε υποστεί από τον παγετό της 8ης Ιανουαρίου 2019. Ο 
Τάσος Μπαρτζώκας είχε αποστείλει επιστολή προς την Υφυπουρ-
γό κ. Αραμπατζή, ήδη από τον Οκτώβριο, που εξέθετε το πρόβλη-
μα, ενώ συναντήθηκε και μαζί της. Η εξαίρεση των συμπήρηνων 
και των ακτινιδίων στις ενισχύσεις de minimis βρίσκει αντίθετο τον 
Τάσο Μπαρτζώκα, ο οποίος θα διεκδικήσει εκ νέου την αποκατά-
σταση του εισοδήματος τους..

2. Δασικοί Χάρτες: Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο 
βουλευτής Ημαθίας με το νέο Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δρ. Γρη-
γόριο Βάρρα για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τους 
δασικούς χάρτες. Συγκεκριμένα, ο Τάσος Μπαρτζώκας έθεσε το 
αίτημα να μην διακοπεί η καταβολή της επιδότησης στους παρα-
γωγούς που καλλιεργούν εκτάσεις χαρακτηρισμένες δασικές από 
λάθος της διοίκησης, μέχρι να αποκατασταθεί ο χαρακτηρισμός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάσος Μπαρτζώκας είχε αναδείξει το θέμα 
ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου. Σε συνάντηση του με το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Δρ. Κων. Αραβώση, 
ο βουλευτής Ημαθίας είχε ζητήσει την άμεση αποκατάσταση των 
σφαλμάτων για περιοχές της Ημαθίας, με αυτεπάγγελτες ενέργει-
ες της διοίκησης, χωρίς να επωμιστεί κανένα κόστος ο αγρότης 
διοικούμενος. Τότε, ο Γ.Γ είχε δεσμευθεί ότι η νομοπαρασκευ-

αστική Επιτροπή του Υπουργείου θα 
προχωρήσει το ζήτημα πολύ γρήγορα.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ θα διευθετήσει τη συνέχεια της 
καταβολής των επιδοτήσεων, μόλις λά-
βει τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος ότι δεν τίθεται ζήτημα  
νομιμότητας. Συμφώνησε δε, ότι πρό-
θεση της νέας ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ 
είναι η διασφάλιση ότι οι καλλιεργητές 
δε θα απωλέσουν επ ουδενί τις ενισχύ-
σεις τους.

Σε συνέχεια της συνάντησης με τον 
Δρ. Βάρρα, ο Τάσος Μπαρτζώκας ήρθε 
σε επικοινωνία με το επιτελείο του Υ-

πουργείου Περιβάλλοντος. Πληροφορήθηκε ότι τα νομικά εμπόδια 
πολύ σύντομα θα ξεπεραστούν και η ροή των επιδοτήσεων θα 
γίνεται απρόσκοπτα».

Με αφορμή τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 
βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Έχω επιλέξει να εργάζομαι συστηματικά αλλά αθόρυβα. Από 
τις ανούσιες διακηρύξεις, προτιμώ να κάνουν φασαρία τα αποτε-
λέσματα των ενεργειών μου προς όφελος των συμπολιτών μου 
στην Ημαθία.

Τον τελευταίο καιρό επεδίωξα να καταβληθούν έγκαιρα οι  κρα-
τικές ενισχύσεις στους Ημαθιώτες παραγωγούς. Θεωρώ επιτυχία 
ότι συμπεριελήφθησαν και τα νεκταρίνια. Θεωρώ επίσης ότι δεν 
έπρεπε  να εξαιρεθούν τα συμπύρηνα ροδάκινα και τα ακτινίδια 
που υπέστην μεγάλη ζημιά από τον παγετό του περασμένου χει-
μώνα. Γι’ αυτά πρέπει να γίνουν κινήσεις και υπάρχει σχέδιο από 
μέρους μου.

Για τους δασικούς χάρτες είναι δεδομένο ότι δε γίνεται οι καλ-
λιεργητές να επωμίζονται τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης. 
Πρέπει να δοθεί τέλος στην αβεβαιότητα που βιώνουν. Το θέμα 
της επίλυσης των δασικών χαρτών είναι προσωπικό στοίχημα για 
εμένα» 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

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

Ο  MANOYΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
του Ιωάννη και της Σοφίας, το 
γένος Καραφουλίδη, που γεννή-
θηκε και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΥΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ και 
της Εύας, το γένος Σκούρα, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

Διακοπή νερού στους 
Γεωργιανούς, λόγω καθαρισμού 

των Δεξαμενών Ύδρευσης
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό ότι, 

σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 από τις 09:30 έως 14:00 θα γίνει διακοπή 
νερού στην Τ.Κ. Γεωργιανοί του Δήμου Βέροιας, λόγω εργασιών καθαρισμού-συντήρη-
σης των Δεξαμενών Ύδρευσης. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων 
ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το 
χρονικό διάστημα των εργασιών. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλή-
ρωση των εργασιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα . 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση 
που θα υποστούν.  

Bέροια 11-12-2019
Α.Π.: 1825/11-12-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας, έχοντας 
υπόψη: 

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 
4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηρι-
ακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Την 9/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου.
3. Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών της 

με ένα (1) ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, εν όψει των αυξημέ-
νων καθηκόντων και αναγκών της. 

Αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη 
ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο 
(www.icci.gr ) του Επιμελητηρίου για να ενημερωθούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβληθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας (Κεντρικής 3, 59100 Βέροια), υπ΄όψιν κας Μαρί-
ας Ζουμπουλίδου, με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 
2331024734, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτή-
σεων τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.   

Ευχαριστίες στον 
Απόστολο Βεσυρόπουλο

 Το εκτελωνιστικό γραφείο της Όλγας Ν. Θεοδοσιάδου ευχαριστεί δημόσια τον υφυ-
πουργό οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο για την  ταχεία λύση του προβλήματος 
με τις κάρτες διέλευσης για Ουκρανία, που με παρέμβασή του εστάλησαν 50 κάρτες  
στο

Τελωνείο Βεροίας, οπότε και οι εξαγωγές για Ουκρανία διεξάγονται κανονικά.»

Τάσος Μπαρτζώκας για τα αγροτικά 
ζητήματα της Ημαθίας: «Εργάζομαι συστηματικά
 και αθόρυβα. Στόχος μου είναι το αποτέλεσμα, 

όχι ο κενός εντυπωσιασμός» 
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαρι-
στεί θερμά:

1.Την κυρία Χρυσούλα Χαλκίδη για τη δωρεά ποσού 300€ στη 
μνήμη του πατέρα της Παράσχου Μελέκογλου.

2.Την Β2 τάξη του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου, για τη δωρεά 
ποσού 100€.

3.Την κυρία Αικατερίνη Κουλούρη, για τη δωρεά ποσού 100€.
4.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Νάουσας, και προσωπικά την κυρία Ζωή Δουμπρή, για την 
προσφορά σημαντικής ποσότητας τροφίμων και αναλωσίμων.

5.Την κυρία Μαρίλη και τον κύριο Παντελή Μαρκούλη, για την 
προσφορά τροφίμων και χριστουγεννιάτικου δένδρου.

6.Την κυρία Αικατερίνη Μπογά και την κυρία Μαρία Μιχαηλί-

δου-Κοθρά, για τη δωρεά ποσού 40€ στη μνήμη Ειρήνης Μπέλα.
7.Τον κινηματογράφο «ΣΤΑΡ» για την προσφορά δωρεάν ει-

σόδου, προς παρακολούθηση ταινίας από τα παιδιά του Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας.

8.Τον κύριο Ηλία Βασιλειάδη, για την προσφορά φασολιών.
9.Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Πυλαίας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Άρη Νεδέλκο για τη δω-
ρεά ποσού 100€, προϊόντος διεξαχθέντος Bazaar.

ΤΟ Δ.Σ.

AΔΑ: 6Ξ5ΔΩΨΠ-Τ13
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αλεξάνδρεια, 18.12.2019   
Αριθμ. Πρωτ.: 24758

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
  1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία 

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 605.060,26 
ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% - Κωδικός CPV: 45212200-8 «Κατασκευα-
στικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις», και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 359.581,30 €  Γενικά έξοδα και Όφελος εργο-
λάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 64.724,63 €  Απρόβλεπτα 63.645,89 €,  ΦΠΑ 
117.108,44 € Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.  

 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν η-
λεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδι-
κό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. 
δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23333 50153, FAX επικοινωνίας 
2333350108. 

 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 09.01.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 14.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και 
του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016.  

 4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα 
σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 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 συμφω-
νίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περί-
οδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65) για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (1Η τάξη και άνω). Οι προσφέροντες που εί-
ναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                                                                          
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος 
ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριο-
ποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και να περιλαμ-
βάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων 
τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή του αρ. 52 του Π.Δ. 
71/2019. 

 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 9.759,03 ΕΥΡΩ υπέρ του Κύριου του 
Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον εννέα 
(9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγω-
νισμού δηλ. μέχρι 08.11.2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εννέα (9) μήνες. 

 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗ-
ΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή 
και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»  Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών 
στη ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2017ΣΕ05500010, με το ποσό 
των 605.060,26 € και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
και στον Προϋπολογισμό Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2019, με 
Κωδικό Κ.Α. 02.61.7326.01, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 280/2019 
(ΑΔΑ:6Ν8ΩΩΨΠ-ΠΔΥ) Απόφαση Δημοτικού Αλεξάνδρειας. Το 
παραπάνω ποσό θα μειωθεί αναλογικά με το ποσοστό της έκπτω-
σης μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ε-
κατόν είκοσι (120 συνολικά) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οι-
κονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

 9. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθη-
κε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 18.12.2019 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 
19PROC006057809/2019-12-18. 

Ο Δήμαρχος                       
Γκυρίνης Παναγιώτης

Τμήμα I : Αναθέτων φορέας 
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις 
και σημεία επαφής: 
Αναθέτων Φορέας :ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Οδός : Κεντρικής 203  
Ταχ.Κωδ. : 59132, Βέροια 
Τηλ. : 2331078800 Telefax : 2331025172 
E-mail : info@deyav.gr 
Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης 
II.1. Περιγραφή: 
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTERPLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ». 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βέροια 
(NUTS: EL521). 

II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού 

Σχεδίου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση) των Υδατικών Διαμερι-
σμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (EL09 και EL10), καθώς και την εκπόνηση 
της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η υλοποίηση 
του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απα-
ραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα 
ύδρευσης του πόσιμου νερού.  

[CPV: 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, 
υπηρεσίες αναλύσεων] 

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 221.134,65€ (πλέον ΦΠΑ) και  

περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών 
μελετών: 

- Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

1. 21.924,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 
2. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 
3. 3.654,00 € για μελέτη κατηγορίας 16 
4. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας 09 
5. 7.308,00 € για μελέτη κατηγορίας 03 
6. 3.654,00 € για μελέτη κατηγορίας 20 
και 7.125,30 € για απρόβλεπτες δαπάνες. Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δη-

μοπρατούμενου 1ου Υποέργου / Τμήματος: 54.627,30 € (πλέον ΦΠΑ). 
-Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
1. 69.426,00€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 
2. 54.810,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27 
3. 20.553,00 € για εργασίες εργαστηριακών αναλύσεων πόσιμου ύδατος και 

21.718,35€ για απρόβλεπτες δαπάνες. 
Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 2ου Υποέργου / Τμήματος: 

166.507,35 € (πλέον ΦΠΑ). 
II.4. Διάρκεια της σύμβασης: 
-Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 210 ημερολογιακές ημέρες (7 μήνες) από την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της 
σύμβασης ορίζεται σε 110 ημερολογιακές ημέρες. 

-Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δε-
καοκτώ (18) μήνες. 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφο-
ρίες 

III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 

(υπόδειγμα Ι), ποσού που διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των υποέργων / τμη-
μάτων που ο εκάστοτε υποψήφιος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, και έχει ως εξής: 

-Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων 
ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00 €). 

-Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων πενή-
ντα δύο ευρώ (3.352,00 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμ-
βάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζε-
ται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.Τα α-
ναφερόμενα, σχετικά με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, αφορούν την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης του κάθε υποέργου / τμήματος ξεχωριστά και τον κάθε ξεχωριστό Ανάδοχο 
που πιθανόν να προκύψει για τα επί μέρους Υποέργα / Τμήματα της Πράξης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

 Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου 
σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δε-
καπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χω-
ρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου 
ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ-
ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού 
φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, 
ανεξαρτήτως του ύψους των.  Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυ-
μα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από  μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 
και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης.

 III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: 
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5029337 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και με ίδιους πόρους. Η σύμβαση 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 
0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. I

II.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 
-Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών 
μελετών (κατ. 27), μελετών τοπογραφίας (κατ. 16), Η/Μ μελετών (κατ. 09), οικονομι-
κών μελετών (κατ. 03), γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20)

-Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27) 

και 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 Έ-
νωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν ε-
μπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί 
να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, για κάθε Τμήμα / Υποέργο, οφείλει να διαθέτει (α) οικονομι-
κή και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) 
πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης,σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. 

Τμήμα IV : Διαδικασία 
IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης: 
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνι-
κές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτή-
ρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της 
διακήρυξης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Προσφορά για 1 ή και για τα 2 
υποέργα / τμήματα της Πράξης. 

 IV.2. Προθεσμίες: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 23/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των τεχνικών προσφο-

ρών ορίζεται η 28/01/2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 
 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγω-
νισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyav.gr 
της αναθέτουσας αρχής. 

 Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Βέροιας 
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 



Από το Γραφείο Νεότητος της Ι. Μητροπόλεως
Ολοκληρώθηκε η 1η Έκθεση 

παιδικού χριστιανικού βιβλίου στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
 Από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 16 

Δεκεμβρίου λειτούργησε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη 
Βέροια η 1η Έκθεση παιδικού χριστιανικού βιβλίου που διοργά-
νωσε το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

Στην διάρκεια της έκθεσης πέρασαν περίπου 1000 παιδιά 
από τα Δημοτικά Σχολεία και τα Κατηχητικά Τμήματα των ενορι-
ών της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τα οποία είχαν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν στον χώρο, να ξεφυλλίσουν διάφορα χριστιανικά 
βιβλία, να παρακολουθήσουν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις 
αλλά και να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κά-
λαντα, ενώ στο τέλος προσφερόταν σε όλα τα παιδιά κέρασμα 
και μια αναμνηστική εικόνα με τις ευχές του Μητροπολίτη, ο 
οποίος  επισκέφθηκε την έκθεση και επεσήμανε ότι είναι μία ευ-
καιρία να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα βιβλία και ιδιαίτερα 
ενόψει των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων.

Ο κ. Παντελεήμων δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ημαθίας για την συνεργασία αλλά 
και τους Κατηχητές, τους Ιερείς και τους υπευθύνους της έκ-
θεσης για την πρωτοβουλία. 

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης καταβολής αποζημιώσεων 
de minimis για τους αγρότες, ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης έκανε την εξής δήλωση:

«Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων κ. Μάκη Βορίδη η Απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων “de 
minimis”, για τους αγρότες μας που επλήγησαν βαριά από την κάθετη 
πτώση των τιμών, την παράλληλη γιγάντωση του κόστους παραγωγής 
και τις συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών που συρρικνώνουν 
το εισόδημά τους.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίστηκε στα 50 ευρώ ανά στρέμμα για τα 
νεκταρίνια και στα 70 ευρώ ανά στρέμμα για τα επιτραπέζια και αποτε-
λούν σημαντική ανάσα για τους πληγέντες παραγωγούς της χώρας και 
ιδιαίτερα των ροδακινοπαραγωγών της Ημαθίας που εκτός των άλλων 
υφίστανται και τις τραγικές επιπτώσεις του Ρωσικού Εμπάργκο και των 
δασμών των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Οι πιέσεις του συνόλου των αγροτικών φορέων και των παραγωγών 
δικαιώνονται. Ως Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ νιώθω και εγώ ικανοποιη-
μένος που η ηγεσία του Υπουργείου ανταποκρίθηκε αμέσως στο μεγάλο 
πρόβλημα, το οποίο περιέγραψα τόσο στις συναντήσεις μου με τον 
Υπουργό στο γραφείο του όσο και στην ομιλία μου στον Προϋπολογισμό 
του 2020, πριν 4 ημέρες.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών εντός 
του 2019, δίνοντας οικονομική ανακούφιση τόσο στους ίδιους τους 
καλλιεργητές και μάλιστα εν’ όψει των εορτών, όσο και σε ολόκληρη την 
αγορά, της οποίας ο αγροτικός μας κόσμος αποτελεί κινητήριος δύναμη.

Η ΝΔ ακούει και πράττει. Άκουσε την αγωνία του παραγωγού και 
ανταποκρίθηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα για την 

οικονομική στήριξή του. Δεν υποσχεθήκαμε προεκλογικά αποζημιώσεις 
de minimis. Τις δίνουμε όμως. Με αίσθημα ευθύνης. Και με αίσθημα 
ευθύνης θα δρομολογήσουμε όλες τις απαραίτητες τομές προκειμένου 
να μη φτάνουν «στο αμήν» από εδώ και πέρα οι παραγωγοί μας για να 
δικαιώνονται.

Και όπως με αίσθημα ευθύνης θα δούμε και θα αντιμετωπίσουμε ως 
ΝΔ και όλα τα χρόνια προβλήματα του κόσμου της πρωτογενούς παρα-
γωγής, προκειμένου να μπει ο αγρότης μας στον δρόμο της καινοτομίας, 
της προοπτικής, της ανάπτυξης.»
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή της 
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας με πολλή χαρά προσκαλεί όλους,  
μικρούς και μεγάλους, την Κυριακή 22-12-2019 στις 5.00 μ.μ. 
στην αίθουσα του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Πανό-
ραμα, για μια χριστουγεννιάτικη τρελή γιορτή.

Θα υπάρχει μουσική, κρασί, χορός, άφθονο κέφι και γιορτινή 
διάθεση ενώ ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει ευχές και δώρα.

Γιατί το πνεύμα των Χριστουγέννων μπορεί να αναπτερώσει το 
ηθικό μικρών και μεγάλων. Καλές γιορτές με υγεία!!!

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος  Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΣΤΟ ΥΦΑΔΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Mε γιορτινή διάθεση και αγάπη τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Νάουσας επισκέφτηκαν το 
ΥΦΑΔΙ. Όλοι μαζί έγιναν μια χαρούμενη παρέα, ψάλλοντας «Κόλι-
ντα Μελιντα». Η πρόεδρος του Λ.Ε.Ν. κ. Πίστη Κεφαλά – Σπάρτση 
μοίρασε σε όλους παραδοσιακά γλυκά, προβλήθηκε το βίντεο της 
αξέχαστης παράσταση «ΧΟΡΟΣ ΧΑΡΑ» και με τον χοροδιδάσκα-
λο Άκη Τσιάρκα, τον αγαπημένο των παιδιών, ανανεώθηκε η συ-
νεργασία για μελλοντικές δράσεις. Ήταν ένα ευχάριστο αντάμωμα 
και τα μέλη του ΥΦΑΔΙΟΥ ευχαριστούν το Λ.Ε.Ν. για τη γεμάτη 
ευαισθησία προσφορά του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ                                               
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                         

Ευχαριστήριο
   Το Δ.Σ. του συλλόγου νεφροπαθών νομού Ημαθίας θέλει 

να  ευχαριστήσει την εταιρεία Βούλης χημικά και ιδιαίτερα τον ιδι-
οκτήτη της εταιρείας κ. Βούλη  για την οικονομική ενίσχυση με το 
ποσό των 150 ευρώ.

. ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

Για την υπογραφή αποζημιώσεων de minimis από το ΥΠΑΑΤ
Λ. Τσαβδαρίδης: Ικανοποίηση για μία απόφαση 

που δίνει μεγάλη οικονομική ανάσα 
στους παραγωγούς ενόψει και εορτών!
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Από την ΚΕΔ /ΕΠΟ ανακοι-
νώθηκαν οι διαιτητές που 
θα διευθύνουν τα παιχνίδια 

της 4ης αγωνιστικής στο πρω-
τάθλημα των Νέων στον Βόρειο 
Όμιλο  Η ομάδα της Βέροιας θα 
αντιμετωπίσει την Παρασκευή 
20/12  στις 14.30 μ.μ τον Ολυμπι-
ακό Βόλου  στο Ενωσιακό γήπεδο 
στα Παλατίτσια.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο κ. Ρηγόπου-
λοςμεβοηθούςτουςκ.κΜπογιατζόγλουκαι
ΜπέκααπότονσύνδεσμοΗμαθίας.

Σταάλλαπαιχνίδια
Σάββατο21/12ώρα15.00μ.μ
Θεσπρωτός-ΑΟΚαβάλας

Κυριακή22/12ώρα14.30μ.μ
ΠΟΤρίγλιας-ΝίκηΒόλου

Το Κέντρο 
Κοινό-
τητας 

Δήμου Βέροιας, 
διοργανώνει 
«Τουρνουά 
Αγάπης», στις 
22 Δεκεμβρίου 
2019 και ώρα 
10:30, στο 
Γήπεδο της 
Ραχιάς.

Η συγκεκρ ιμένη
εκδήλωση συνδιοργα-
νώνεται με τιςΑκαδη-
μίεςΠοδοσφαίρου του
Δήμου Βέροιας, που
συμμετέχουν στο 14ο
Πρωτάθλημα Ανεξάρ-
τητωνΑκαδημιώνΗμα-
θίας –Πέλλας. (Α.Ε.Π.
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΑ ΪΤΑΝΟΣ/ΑΚΑΔΗ-
ΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ/ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ/ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΑΤΡΙΔΑΣ/ΑΓΙΑΞ Η-
ΜΑΘΙΑΣ/Μ.Α. ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ /ΝΗΡΕΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ/ΑΚΑΔ.Ν.Π.Σ
ΒΕΡΟΙΑΣ2019).

Σκοπόςτηςεκδήλω-
σης είναι να κινητοποι-
ηθεί η κοινωνία και να
στηρίξει τιςπροσπάθει-
εςπου αναπτύσσονται
συντονισμένα για τη
συγκέντρωσητροφίμων
καιφαρμάκων,ώστενα
καλυφθούν οι ανάγκες
των ευπαθώνπολιτών
τουδήμουμας.Κατάτη
διάρκεια του τουρνουά
οιφίλαθλοιμπορούννα
κάνουντηδικήτουςπροσφοράσετρόφιμαμακράς
διαρκείας ήφάρμακα , τιμώντας ταυτόχρονα τους
μικρούςπληνμεγάλουςπρωταθλητές τηςαγάπης
και της αλληλεγγύης, όπως είναι οι λιλιπούτειοι

πρωταγωνιστέςτωναθλητικώνγηπέδων.
Σαςπεριμένουμεναστηρίξετετηνπροσπάθεια

μας και νασυμβάλλετε ενεργάστηνστήριξη των
ευπαθώνπολιτώντουΔήμουμας.

Γιαπληροφορίες:ΠανάγουΚατερίνα /Συντονί-
στριαΚέντρουΚοινότητας:Τηλ:2331353834

Πρωτάθλημα Νέων 4η αγων.

Βέροια-ΟλυμπιακόςΒ.
διαιτητήςοκ.Ρηγόπουλος

ΤηνΚυριακή22Δεκεμβρίου
 «Τουρνουά Αγάπης» στο Γήπεδο

της Ραχιάς, από το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας

Ολοκληρώθηκεπριν λίγες ημέρες, τοΕφηβικό
πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚΕΜ, με την παρθενική
συμμετοχήτωνΑετώνΒέροιαςστηνενλόγωδιορ-

γάνωση.
Ηδιοίκηση της ομάδας, θέλοντας

να ευχαριστήσει τονπροπονητήΚώ-
σταΚαπνά και τους αθλητές,παρέ-
θεσεγεύμαστο“ΆρωμαΠόλης”όπου
καιπέρασανμερικέςστιγμέςχαλάρω-
σης,μακριάαπότηνκαθημερινότητα.

Παρά τις δυσκολίες για τοπρώτο
αυτόεγχείρημαμετηδημιουργίαεφη-
βικού τμήματος, όλα κύλησανομαλά
καθώςβασικόςστόχοςήτανοιαθλη-
τέςναδουλέψουνμετονπροπονητή,
χωρίςναυπάρχειηπίεσηγιατοαπο-
τέλεσμα.

Το μέλλον τους ανήκει άλλωστε
και η ιστορίαστοναθλητισμόμαρτυ-

ράπωςόποιοςέκανεβιαστικέςκινήσεις,ουδέποτε
πέτυχε!

Γεύμα της διοίκησης των ΑΕΤΩΝ
στον προπονητή και στους αθλητές 

του Εφηβικού τμήματος
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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Βέροιας 
2017 με 38-20 στο πλαίσιο της 
6ης αγωνιστικής της Α1 γυναι-

κών. Με αυτά τα γεγονότα η ομάδα 
της Θεσσαλονίκης περνάει στην 
πρώτη θέση μαζί με την Αναγέννηση 
Άρτας. Στο πρώτο μέρος του αγώνα 
οι δύο ομάδες βρέθηκαν κοντά στο 
σκορ, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται στο 
μεγαλύτερο μέρος του. Από το 20:08 ο 
ΠΑΟΚ ξέφυγε και πήρε μία διαφορά 7 
τερμάτων (13-6).

Στηνσυνέχειατο21′ήτανκομβικόγιατηνομάδα
τηςΒέροιαςηοποίαέκανεένασερί3γκολαπό το
13-6στο13-9.Στο τέλος τουπρώτουημιχρόνουο
ΠΑΟΚπήγεστααποδυτήριαμετοπλεονέκτηματων
6τερμάτων(17-11).

Στην επανάληψη, ο “Δικέφαλος” τουΒορράπα-
ρουσιάστηκεπιοσυγκεντρωμένοςκαιμέχριτο37:30
πήρεμίαδιαφοράασφαλείαςμε8γκολ(22-14).Μία
άτυχηστιγμήγιατηνΒέροιασυνέβηστο39′,μετην
Κόβιτςνατραυματίζεταικαιναβγαίνειεκτόςαπότον
αγωνιστικό χώροσε ένα σημαντικό σημείο για το
παιχνίδι.Απόκεικαιέπειταοιγηπεδούχεςαύξησαν
σταδιακά τη διαφορά και διαμόρφωσαν το τελικό
38-20.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Ζύγουρα με

9γκολ.Από τηνομάδα τηςΒέροιας2017ηΚόβιτς
έστειλε5φορέςτηνμπάλασταδίχτυα.

ΠΑΟΚMateco–Βέροια201738-20
Πεντάλεπτα: 5-3, 8-4, 9-5, 12-6, 13-9, 17-11 (η-

μχ.),19-13,23-14,27-14,32-15,35-17,38-20
ΠΑΟΚMateco (Πελεκίδης):Ζήση,Χατζηπαρασί-

δου7,Μεντεσίδου,Παναγιωτίδου5,Γκάτζιου2,Ζύ-
γουρα9,Κριτζάλη,Καμπόιμ,Σαμολαδά1,Μούρνου
6,Φερφόλια3,Τσικνάκη,Κωστοπούλου1,Ματαρώ-
να,Νίκολιτς4,Βαφειάδου

Βέροια 2017 (Χαραλαμπίδης): Τσαουσίδου 2,
Τζούρισιτς 3,Καραμπατζάκη,Ανθίτση,Καραχαρίση
1,Μπασμά,Δελησάββα,Τηλαβερίδου,Τσιτλακίδου
1,Γεωργιάδου4,Βασιλειάδου2,Κόβιτς5,Πιτούλια,
Μάστακα2

Διαιτητές:Θεοδοσίου–Γράψας.Δίλεπτα:4–7,
Πέναλτι:1/5–1/1

ΗτερματοφύλακαςτηςΒέροιας2017,ΑθηνάΠι-
τούλιαδήλωσεστοe-handball.grγιατοναγώνατης
ομάδαςτηςμετονΠΑΟΚαλλάκαιτοντραυματισμό
τηςσυμπαίκτριατηςΚόβιτςκαιπωςαυτότογεγονός
επηρέασετηνψυχολογίατηςομάδας:

“Είναι λίγο δύσκολη στιγμή για μας.Μετά από
τον τραυματισμό τηςΚόβιτςπέσαμεπολύψυχολο-
γικά.Στηναρχήμπήκαμεμέσαστοπαιχνίδιδυνατά,
ήμασταν ανταγωνιστικές.Πιστεύω κοντράραμε τον
αγώνα, ήμαστανπολύ καλές αλλά μετά το άτυχο
γεγονός η ομάδαδενμπόρεσε ναμην επηρεαστεί.
Μείναμε στάσιμοι και δεν μπορέσαμε να ανακάμ-
ψουμε.Δεν γνωρίζωακόμααν είναι σοβαράησυ-
μπαίκτριαμου“

Ένα ακόμη δύσκολο 
παιχνίδι περιμένει 
τους παίκτες του 

Φιλίππου Βέροιας αφού το 
Σάββατο 21/12 θα υποδεχθούν 
στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας την πρω-
τοπόρο του βαθμολογικού 
πίνακα ομάδα του Χαρίλαου 
Τρικούπη. Στα αρνητικά φυσι-
κά και την  μεγάλη απώλεια 
του Σουτζόπουλου που απο-
χώρησε τραυματισμένος από 
τον αγώνα με τον Τρίτωνα.

Οιδιαιτητές και οι κομισάριοι της 12ηςαγωνι-
στικήςτηςΑ2Ανδρών,είναι:

Σάββατο21Δεκεμβρίου
ΣΕΦ 17.00Ολυμπιακός-Ανατόλια Ευφραιμί-

δης-Ελευθεριάδης-Φάκαρος(Τηγάνης)
Στ.Βενέτης17.00ΔιαγόραςΔρ.-ΚαρδίτσαΞενι-

κάκης-Κοντίλης-ΤαρενίδηςΚ.(Άκελ)
Αγρινίου 17.00Αγρίνιο-ΚόροιβοςΘεονάς-Πα-

παθανασίου-Μηλαπίδης(Μπέστιας)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Πα-
γκράτι Τζιοπάνος-Κοϊμτζόγλου-Αγραφιώτης Τζ.
(Μπρίγκος)

Περιβόλας 17.00ΑπόλλωνΠ.-ΨυχικόΜαλα-
μάς-Χαλαμπαλάκης-Χριστινάκης(Κωστής)

Υμηττού 17.00Αμύντας-ΔάφνηΔ. Κορομη-
λάς-Ζακεστίδης-Γιακείμη(Βιδάλης)

Ναυπλίου17.00ΟίαξΝαυπλίου-ΤρίτωνΠαντε-
λίδης-Τσακαλογιάννης-Μαρινάκης(Ελένης)

Δ.Βικέλας17.00ΦίλιπποςΒέροιας-Χ.Τρικού-
πηςΖαχαρής-Φακίτσας-Ξέρας(ΠαπαπέτρουΛ.)

ΝέανίκηγιατονΠΑΟΚ
επικράτησετηςΒέροιας2017

με38-20

Α2Μπάσκετ
Φίλιππος Βέροιας-Χαρίλαος Τρικούπης 

το Σάββατο

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

ΤουςΊκαρουςΤρικάλων
υποδέχονταιοιΑετοί

Στην Φλώρινα η Μελίκη
ΚαιτηνΚυριακή22/12/2019θαγίνουνπαιχνίδιαστοπρωτάθληματηςΓ’Εθνικήςτουμπάσκετ.Ηνεο-

φώτιστηομάδατωνΑετώνΒέροιαςθαυποδεχθείστοΔΑΚΔ.ΒικέλαςτουςΊκαρουςΤρικάλωνενώοΓΑΣ
ΜελίκηςθαπαίξειστηνΦλώριναμετονΑριστοτέλη.Αναλυτικάτοπρόγραμμακαιοιδιαιτητές:

3οςΌμιλος
Κυριακή22Δεκεμβρίου
ΚΓΚατσιμήδου17.00ΑίολοςΤρικάλων-ΟλυμπιακόςΒόλουΦακίτας-Ξέρας(Χλωρός)
ΕΑΚΚέρκυρας16.00ΦαίακαςΚέρκυρας-ΤιτάνεςΠαλαμάΚαννής-Διαμαντής(Πουλής)
ΚΓΚαρδίτσας17.00ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΦΟΑριδαίαςΠράττος-Κωνσταντινέλλης(Τέγα)
Δημ.Βικέλας17.00ΑετοίΒέροιας-ΊκαροιΤρικάλωνΤζιοπάνοςΓ.–ΑγραφιώτηςΒ.(Μελανίδης)
ΔΑΚΦλώρινας19.00ΑριστοτέληςΦλ.-ΓΑΣΜελίκηςΠαπαθανασίου-Βασιλόπουλος(Πλεξίδας)
ΚΓΝέαςΙωνίας17.00ΝίκηΒόλου-ΑΓΣΙωαννίνωνΤσιαπλής-Παπανικολάου(Τσίργουλας)



Οι Πρόσκοποι θα διαθέσουν 
Αυτόματο Απινιδωτή στο 1ο 

Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας
για την διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Πρωτόκολλο συνεργασίας για την διάθεση 
Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, ο οποίος 
αποκτήθηκε από τους Προσκόπους, χάρη 
στη δωρεά ανώνυμου παλαιού Προσκόπου 
υπογράφτηκε από το Σώμα Ελλήνων Προ-
σκόπων και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέ-
ροιας το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.

Το πρωτόκολλο προβλέπει την παραμονή 
του απινιδωτή τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, 
Ιούλιο και Αύγουστο στο Προσκοπικό Κέντρο 
Καστανιάς και τους υπόλοιπους δέκα μήνες, 
από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου στο 1ο 
Ε.Κ. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε εκπαί-
δευση – πιστοποίηση 50 μαθητών στη χρήση 
τεχνικών Βασικής Υποστήριξης Ζωής και 
χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή α-
πό εθελοντές του ανθρωπιστικού οργανισμού 
Kids Save Lives.

Έτσι το σχολικό συγκρότημα στο Εργο-
χώρι, γίνεται το πρώτο στην Ημαθία το οποίο 
διαθέτει εγκατεστημένο Α.Ε.Α. και πιστοποιη-
μένους ανανήπτες και το Προσκοπικό Κέντρο 
Καστανιάς είναι ανάμεσα στα πρώτα Προ-
σκοπικά Κέντρα πανελληνίως που διαθέτουν 
προς χρήση Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η αντιδήμαρ-
χος παιδείας κ. Συρμούλα Τζήμα, ο πρόεδρος 
της Σχολικής επιτροπής του Δήμου κ. Χρήστος 
Τσιούντας, ο αντιπρόεδρος του  Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Βέροιας κ. Δημήτρης Πυρινός, ο 
κ. Γεώργιος Ράπτης Συντονιστής Εκπαιδευτικού 
Έργου, και η κ. Μαρία Σουμελίδου υπεύθυνη 
εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ημαθίας. Εκ 
μέρους του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 
παραβρέθηκαν, ο κ. Ματθαίος Πιστοφίδης Πε-
ριφερειακός Έφορος Κεντρικής Μακεδονίας ο 
οποίος και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο, 
ο  κ. Οικονομίδης Κωνσταντίνος Υπαρχηγός 
της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας, ο 
κ. Στάντζος Θανάσης και ο κ. Καλογήρου Νίκος 
αμφότεροι μέλη της Ε.Π.Π.Β.

Οι Πρόσκοποι της Βέροιας αισθάνονται την 
ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια τον ανώνυ-
μο παλαιό Πρόσκοπο ο οποίος είχε αυτήν την 
τόσο σημαντική και σπουδαία πρωτοβουλία. 
Να είναι πάντα άξιος και το παράδειγμά του ας 
είναι φάρος και οδηγός. Επίσης ευχαριστούν 
το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας για την 
συνεργασία και ιδιαιτέρως τον διευθυντή κ. Νίκο 
Ουσουλτζόγλου, την πρόεδρο του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας 
κ. Σοφία Ιντζιάδου και την υπεύθυνη εκπαιδευ-
τικό -  νοσηλεύτρια κ. Γεωργία Κούτλα, που είχε 
την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας εκ-
παίδευσης – πιστοποίησης των μαθητών. 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, 
των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, 
για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν 
έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία 
ενός καλύτερου κόσμου! Στόχος 3 - Καλή Υγεία 
& Ευημερία.
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Ο Σύλλογος Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό 
και το ΚΔΑΠ μεΑ Μ.Α.μ.Α ευχαριστεί θερμά:

Τον Δήμο Βέροιας και τον Δήμαρχο Κων-
σταντίνο Βοργιαζίδη για την συνεχή στήριξή 
του, την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, τη Ι΄ 
Μεραρχία Πεζικού, την Μητρόπολη Βεροίας  
και τον  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, την ΚΕ-
ΠΑ δήμου Βέροιας και τον πρόεδρο κύριο Θεό-
φιλο Κορωνά για την αμέριστη συμπαράστασή 
του , την ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, τη Διεύθυνση 
Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Η-
μαθίας καθώς και τις αντίστοιχες διευθύνσεις 
των όμορων νομών, που συμμετείχαν τόσο 
ένθερμα στις παραστάσεις μπαλέτου της Βα-
σιλικής Σχολής μπαλέτου της Αγίας Πετρούπο-
λης, όπου μέρος των εσόδων δόθηκε για τους 
σκοπούς και τις δράσεις του συλλόγου μας,  
τη διευθύντρια του Ειδικού Σχολείου Βέροιας 
Χρύσα Μάνια  και το δάσκαλο Ειδικής Αγωγής 
Παγκράτη Παυλίδη  , την κυρία Νανά Καρα-
γιαννίδου, υπεύθυνη προγραμματισμού ΚΕΠΑ 
δήμου Βέροιας, την κυρία Νίκη Καρατζιούλα , 
τον Σύλλογο Γονέων Ειδικού Σχολείου Βέροιας 
και την πρόεδρο Κωνσταντίνα Παναγιωτίδου, 
τον Εμπορικό σύλλογο Βέροιας  και την πρό-
εδρο κυρία Αθηνά Τσιπουρίδου, το Επιμελη-
τήριο  Ημαθίας, τον σύλλογο Καρκινοπαθών 
Ημαθίας και την πρόεδρο κυρία Μαρίνα Ψω-
μιάδου ,τον σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης 
‘Ερασμο’, τον σύλλογο Κρητών Ημαθίας ,την 

κυρία Λίνα Τουπεκτσή, σχεδιάστρια κοσμημά-
των, όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας 
της πόλης μας, τον σύλλογο δρομέων Βέροιας. 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις φίλες του συλλόγου, 
οι οποίες πρόσφεραν τις καλαίσθητες δημιουρ-
γίες τους για το χριστουγεννιάτικο bazaar  . Ευ-
χαριστίες επίσης να παραθέσουμε στο φούρνο 
ΚΟΓΙΑ για τον εκλεκτό μπουφέ των εγκαινίων 
του κδαπμεΑ Μ.Α.μ.Α  με γλυκά και αλμυρά 
εδέσματα, όπως επίσης   στην ΠΟΤΟΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΜΠΙΖΕΤΑ για τη προσφορά κρασιού και 
αναψυκτικών και στον κύριο Στογιάννο για την 
προσφορά κρασιού. 

  Ευχαριστούμε από καρδιάς τα τοπικά μέ-
σα μαζικής  ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρο-
νικά , για την συνεχή στήριξη στην προβολή 
των δράσεών μας και  όλο τον κόσμο που πα-
ρευρέθηκε στα εγκαίνια του κδαπ μεΑ ,σε  μια 
ιδιαίτερα συγκινητική βραδιά για εμάς, καθώς 
μοιραστήκαμε συναισθήματα αγάπης  και χα-
ράς με φίλους και ανθρώπους που στάθηκαν 
στο πλευρό μας από την αρχή του ταξιδιού 
μας και μας στήριξαν στην προσπάθεια να 
υλοποιηθεί ένας από τους πρώτους στόχους , 
η δημιουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Μ.Α.μ.Α. Ευχαρι-
στούμε όλους εσάς που διαρκώς ενισχύετε και 
αγκαλιάζετε  την Μ.Α.μ.Α

Με εκτίμηση 
το ΔΣ του συλλόγου 

Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Κάλεσμα προσφοράς στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Η συγκινητική προσφορά των μελών και φίλων του Συνδέσμου μας στο κοινωνικό παντοπωλείο  που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η ση-

μαντική βοήθεια που προσφέραμε σε τριάντα (30)  οικογένειες, που   στερούνταν  βασικών αναγκών.   Οι δύσκολες  ημέρες  που περνά η  χώρα μας.  
Όλα αυτά μας υποχρεώνουν και φέτος με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων να δημιουργήσουμε παρόμοιο παντοπωλείο.

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να δείξουν για μια ακόμη φορά τα αλτρουιστικά τους αισθήματα και να προσφέρουν  ό,τι  
μπορεί ο καθένας, έστω και από το υστέρημά του, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία  να  καλύψουμε, έστω τις στοιχειώδεις ανάγκες  των συνανθρώπων 
μας, που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα επιβίωσης και στερούνται ακόμη και στοιχειωδών αγαθών  για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η επιλογή των οικογενειών που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας θα γίνει από τους  Δ/ντές και τους δασκάλους  κάποιων  σχολείων της πόλης μας, 
διότι αυτοί ζουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα των μαθητών τους.

Το  κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί από 1  έως 17 Δεκεμβρίου 2019. Το  γραφείο θα είναι ανοιχτό: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή , 
το πρωί από 10:30  έως 12:30.

Τα είδη να είναι  μακράς διάρκειας (γάλα,  λάδι,  ζάχαρη, όσπρια, ζυμαρικά κονσέρβες κ.λ.π.)
Επειδή πέρυσι κάποια μέλη μας έφεραν δοχεία λάδι 5 λίτρων, παρακαλούμε οι συσκευασίες  να είναι του ενός ή δύο λίτρων, για  την ίση και δίκαιη 

κατανομή. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος    ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Κάλεσμα σε Aιμοδοσία 
από την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας

Η  Εύξεινος  Λέσχη  Βέροιας   καλεί  τα  μέλη  και  τους  φίλους της   να  δείξουν   για  
άλλη  μια  φορά   την  αλτρουιστική  τους  διάθεση  και  συμπαράσταση  στον  άγνωστο  συ-
νάνθρωπο  μας,  προσφέροντας  10  λεπτά  από  το  χρόνο  τους, δίνοντας  αίμα  για  όλους  
που  το    έχουν   ανάγκη. 

Η ανεκτίμητη προσφορά σε αίμα δίνει ελπίδα και πάνω απ’ όλα ποιότητα ζωής σε χιλιάδες 
συνανθρώπους μας, χωρίς  να  στερεί  κάτι  από  τους  δότες. ΄΄ Τώρα  μπορείς  αύριο  ίσως  
να  το  χρειασθείς  και  εσύ΄΄ ας  είναι  το  σύνθημα  μας  και  η  έμπρακτη   αγάπη  μας  για  
το  αδικοχαμένο  αίμα  τον  προγόνων  μας,  πριν  100 χρόνια.

Οι  ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται  μέχρι  το  τέλος  του  2019, να  προσέλθουν  στο  
Γ.Ν. Βέροιας  για να  δώσουν  αίμα  ή  να  επικοινωνήσουν  με  το  2331351173  του  νοσο-
κομείου  για  περισσότερες  λεπτομέρειες  και  να  δώσουν  αίμα  για  λογαριασμό  της   τρά-
πεζας  αίματος  της  Ευξείνου  Λέσχης  Βέροιας,



Παρασκευή 20-12-2019
13:30-17:30 ΖΑ-

ΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ2623310-
24123

21:00-08:00ΚΑΛΑ-
ΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ48&ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-
71601
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Δεκέμβριος 2019
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά

τοδιάστημααπό16-12-2019 μέχρι22-12-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

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

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
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,ΔιόδιαΜαλγάρων

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

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

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100 
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400 
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800 
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505 
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282 
ΟΣΕ 2331024.444 
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666 
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664 
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256 
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879 
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654 
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:. . . . . . . . . . . . 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332350300
Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332024260
ΚΕΠ: . . . . . . . . . . . . 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση
πραγματοποίησαν οι αθλητές της
Κ.Α.Ν. στη Πτολεμαΐδα. Το προα-
γωνιστικό τμήμα τηςΚολυμβητικής
Ακαδημίας «ΝΑΟΥΣΑ» συμμετείχε
στους 11ουςΠτολεμαϊκούς αγώνες,
που διοργάνωσαν ταΔελφίνιαΠτο-
λεμαΐδας τοΣαββατοκύριακο 14-15
Δεκεμβρίου στο δημοτικό κολυμ-
βητήριο τηςπόλης. Στη διοργάνω-
ση συμμετείχανπερισσότεροι από
480 αθλητές από 20 διαφορετικές
ομάδες.ΗΚ.Α.Ν.συμμετείχε με 30
αθλητές-τριες στις 2 από τις 3 α-
γωνιστικές.Η εξαιρετική τουςπρο-
σπάθεια και η καλή συνεργασία προπονητών
και αθλητώνστιςπροπονήσεις αντικατοπτρίζετε
στα59 νέαατομικάρεκόρ,στα2ρεκόρομάδας
αλλάκαιστα8χρυσά,7ασημένια,και6χάλκινα
μετάλλιαπουκατέκτησανφέρνονταςτονσύλλογο
στην6ηθέσηανάμεσασε20ομάδεςκαιστη1η
θέσηστονομόΗμαθίας.

ΤηνΚυριακή15ΔεκεμβρίουηΚ.Α.Ν.διοργά-
νωσε,γιαακόμαμιαφορά,μεεξαιρετικήεπιτυχία,
την καθιερωμένηΧριστουγεννιάτικη γιορτή της.
Πολλάπαιχνίδιαστηπισίνα,waterpolo,φουσκω-
τά, facepainting, στόλισμαμπισκοτόσπιτων, χο-
ρός,φαγητά,γλυκά,κάλαντα,επίσκεψηαπότον
ΆηΒασίλη καιπολλά δώρααποτέλεσαν τησυ-
νταγήγιαμιαμέραπουθαμείνειαξέχαστηστους
150αθλητέςπουπαραβρέθηκανστηγιορτή.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της

Β. Όλγας κοντά στην
Ανάληψη διαμέρισμα
3ου ορόφου, 80 τ.μ.
καθαρό, 78.000 ευρώ.
Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-

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

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80
τ.μ.σεοικόπεδο1000
τ.μ.,μεθέατοποτάμι,
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα.Τηλ.: 6981
058526.

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πω-
λείται μονοκατοικία
δύοδιαμερίσματααπό
70 τ.μ. ισόγειο και 70
τ.μ. 1ος όρ., με εξωτε-
ρικήσκάλα,σεοικόπε-
δο595τ.μ.,πάνωστον
κεντρικό δρόμο, 10
λεπτάαπό τηΒέροια,
δίπλααπότονΑγ.Γε-

ώργιο.Τιμή85.000ευ-
ρώ, συζητήσιμη.Τηλ.:
2310 864983 & 6941
422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ., 3ος όρ.,
καταπληκτική θέα, α-
νακαινισμένο, χωρίς
ασανσέρ, ατομική θέρ-
μανση, κουφώματα
ενεργειακά, μπαλκό-
νια γύρω-γύρω. Τιμή
45.000ευρώ,συζητήσι-
μη.Τηλ.:6992769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικό-
πεδο στη Μέση Βέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τ ιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη).  Κιν. :
6972913645κ.Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-
ντρο τουΔιαβατού οι-

κόπεδο 205 τ.μ., αξία
8.000ευρώ.Τηλ.:6942
067283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙφάρμαμε
συμπύρηναροδάκινα(Άν-
δροςκαιΈβερτ)9στρέμ-
ματαστοΠΑΛΙΟΣΚΥΛΙ-
ΤΣΙ.Τηλ.:6972237102.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
20,5 στρέμματα, πε-
ριοχήΑγ.Αικατερίνης
Επισκοπής Αλεξάν-
δρειας, 150μ. από τον
άξονα Βέροιας-Αλε-
ξάνδρειας στο ύψος
Καλοχωρίου .  Τηλ . :
6994202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη
Βεργίνα με ακτινίδια
4,3 στρέμ. σε πλήρη
παραγωγήστηνπεριο-
χήΞηρόκαμπος.Πληρ.
τηλ.: 6932526408 κος
Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα
στηΒεργίνα10στρέμ.
στηνπεριοχήΣάδηνα,
5 στρέμ. ακτινίδια και
5στρέμ.χέρσομεδική
τουπομώνα.Τηλ.:6932
526408κ.Γιώργος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-

ρηση κομμωτηρίου
στο κέντρο της Βέροι-
ας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. ΜΟΝΟ σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.:
6976587232&23310
23206.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ περιίτερο,
στην πλατεία Καπε-
τανίδη λόγω συνταξι-
οδότησης. Τηλ.: 6972
670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ2, ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα45
τ.μ., ημιόροφος. Τιμή
150ευρώ.Τηλ.:23310
22063.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγε ιο  δ ιαμέρ ισμα
76 τ.μ., πραγματικός
λουλουδότοποςμε κλι-
ματισμό, καλοριφέρ,
πάρκιγκ, χωρίς κοινό-
χρηστα, Γρεβενών 11
καιΕρμούγωνία.Τηλ.:
6949215864.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι
μονοκατοικία πανέ-
μορφη με όλα τα έπι-
πλα και ηλεκτρικά, με
αυλή,ΛΟΥΞ, 250 ευ-
ρώ.Euromesitiki 6945

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-

ΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε-
παγγελματικός χώρος
επίτηςΒενιζέλου7στη
Βέροια, καθαρού εμ-
βαδού42 τ.μ.,στον2ο
όροφο.Περιλαμβάνει 3
χώρους καιW.C.Τηλ.:
2331021106.

ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ ,
Κεντρικής10,ενοικιάζε-
ται κατάστημα 30 τ.μ.,
διαμπερές, με πατάρι.
Τηλ.: 6949 408554 &
6948726845.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ε-
νοικιάζεται επαγγελ-
ματικόςχώρος50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμέ-
νος, 1ος όρ., γωνιακό,
δίπλασταΑστικά.Τηλ.:
6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡ Ι ΚΗ  Ε -

ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά να
προσλάβει 2 άτομα, έ-
νανοδηγόμεδίπλωμα
Γ΄κατηγορίαςκαιέναν
αποθηκάριο έως 45 ε-
τών.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερ-
μανία κυρία χωρίς οι-
κογενειακές υποχρε-
ώσεις για εργασία σε
ελληνικό εστιατόριο.
ΜΙσθός,  ασφάλε ια ,
διαμονή. Πληρ. τηλ.:
6972816816.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ στη Βέροια
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λουστραδό-
ρος για μόνιμη εργα-
σία.Τηλ.:6945434236
&6945107521.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦυλάξεων
‘’TSIFLIDISSECURITY’’
ζητάει για άμεση πρό-
σληψη, Προσωπικό
Ασφαλείας σταθερής
απασχόλησης ,αποστο-
λήβιογραφικώνμεπλή-
ρηστοιχείαστοsales@
securitytsiflidis.gr , και
στην διεύθυνση Θεσ-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστονΠρο-

μηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθεν
ελεύθερο,μεαπεριόριστηθέα,σεπροχωρημέ-
νηκατάστασηηοικοδομή.Τηλ.:6944764477&
2331027796.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στονΆγιο Γεώργιο
Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμάτωνπερίπου σε
προνομιακήθέση.Πληρ.τηλ.:6978335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»
Απαραίτηταπροσόντα:
·Πτυχίοπληροφορικήςήπτυχίοθετικώνεπιστημών
·Άριστηγνώσηεφαρμογώνγραφείου
·Πολύκαλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
·Γνώσειςπρογραμματισμού
·ΓνώσειςΡομποτικής(Wedo2καιEV3τηςLEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα

εκτιμηθούν
Πληροφορίες6978897897ΚοςΣαπτσόγλουΙγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ28,πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 72 τ.μ., 4ος όρ., με
θεα, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
μεθέσηπάρκιγκ.Τηλ.:6984145267.
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σαλονίκης45 ,ΒέροιαΤ.Κ.:
59131,τηλεφωνικό κέντρο:
2331027102-4.Υπεύθυνος:
ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πω-
λητής σε εμπορική επιχεί-
ρηση.Απαραίτηταπροσό-
ντα: Κάτοχος διπλώματος
Γ΄ κατηγορίας, Π.Ε.Ι. και
κάρτα ηλεκτρονικού τα-
χογράφου, έως 38 ετών.
Βιογραφικά στο e-mail:
vbotzori@otenet.grκαιστο
Φαξ:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία
στο χώρο της διαφήμισης
άνδρας μακετίστας από

20-35 ετών. Πληρ. τηλ.:
2331066993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γερμανία
ζευγάριαπόεπιχείρησηε-
στίασηςμεεμπειρίαήχω-
ρίςγιακουζίνακαιψήσιμο.
Τηλ.:004915739317512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης
γιακατάστημαστηΒέροια.
Τηλ. επικοινωνίας: 23320
41875ώρεςγραφείου.

ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τζάκια
Φωτιάδης στην Πατρίδα
ΒέροιαςΖΗΤΑ ηλεκτροσυ-
γκολλητή.Πληρ.τηλ.:6976
791774.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ «Εργοηλεκτρική

Ο.Ε.» ζητούνται Ηλεκτρο-
λόγοι & Βοηθοί Ηλεκτρο-
λόγου.Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: info@
ergoilektriki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
δίπλωμαΓ’κατηγορίαςκαι
εμπειρίαστιςπωλήσεις.Α-

ποστολή βιογραφικώνστο
sta-afoi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία/κοπέ-
λα για να φροντίζει ζευ-
γάρι ηλικιωμένων και να
μένει εσωτερική. Μισθός
ικανοποιητικός. Πληρ.:
6974 938099 & 6976

838881.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ζητά ναπροσλάβει
επιθεωρητή πωλήσεων,
για να αναλάβει το τμή-
μα πωλήσεων. Η εταιρία
προσφέρει μισθό, αυτο-
κίνητο και κινητό. Θα λη-
φθεί υπόψη προϋπηρε-
σία. Πληροφορίες στο:
6976777999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανι-

κός αυτοκινήτων, ηλεκτρο-
λόγος και οδηγόςΤΑΧΙ για
συνεργείο αυτοκινήτων.
Τηλ.:2331062900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςνα
γνωρίζει μισθοδοσία κατά
προτίμηση του προγράμ-
ματοςEpsilonγιαΛογιστικό
Γραφείο.Τηλ.:2331076870

&6932245383.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτην

περιποίηση ηλικιωμένων,
καθαριότητασπιτιών, σκά-
λες, γραφείων, σιδέρωμα.
Τηλ.: 6989 070801 καΔέ-
σποινα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφοςκαιμε
ευχάριστηθέα,καλοδιατηρημένο,ατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμεανελκυστήρα,ενερ-
γειακήςκλάσηςΕ,έχειμίαντουλάπα,άνετους
χώρουςκαιμεparkingπιλοτής,διαμπερέςκαι
σεπολύκαλήτιμή, μόνο250€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθεροαπό1/1/2020.

Κωδ:22988ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται
σπάνιοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.1οςορ.Εξαιρετικήςδιαρρύθμισης,Διαμπε-
ρέςκαιμεπολύφωτεινούςχώρους,αποτελού-
μενοαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1999και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμευπέρυθρες,ημε
σόμπαπέλλεττουενοικιαστή,θέσηστάθμευ-
σηςστοναύλιοχώρο,έχειμεγάληβεράντα,
απεριόριστηθέαστονκάμποκαιτακουφώματα
τουείναιμεδιπλάτζάμια ,Τιμή:300€.Απο-
κλειστικήδιάθεση-διαχείρισηαπόΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23402ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή1973,3υ/δ,2οςόροφος,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,μέτριακα-
τασκευή,αλουμινίουσυρόμενα,ανεξάρτητη
θέρμανση ,σόμπαμεξύλαηPellet ,χωρίς
ανελκυστήρα,μεπολύλίγακοινόχρηστα,220€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
,είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαό-
μορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαι
μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουαλλάκαιμε
δύοαποθήκες,σεθέσηπεριοπήςσίγουρα,με
θωρακισμένηπόρτα ,ενοίκιο250€,.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106331 -ΠατρίδαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας108τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλό-
νι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1970καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
ΚουφώματαΞύλινα,Κήπο,Έπιπλα,Ηλ.Συ-
σκευές,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά,Μπαλκό-
νια30τ.μ.-Τιμή:200€

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔιαμέρισμασανσεΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας130τ.μ.σε1οόροφο,άψογασυντη-
ρημένο,μεπολυτέλειακαιζεστασιά.Αποτελείται
από3μεγάλαΥπνοδωμάτιαμεεντοιχιζόμενες
ντουλάπες,μιαωραιότατησαλοκουζίναμετζά-
κικαιέναμπάνιο .Είναικομπλέεπιπλωμένο

μαζίμεηλεκτρικέςσυσκευές.Διαθέτειατομική
θέρμανσηπετρελαίου,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,μεανοιχτόπάρκινγκ,κοινό-
χρηστηαυλή.Τιμή:300€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον

περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον2
οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικα-
τασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα -Τιμή:
100€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
35τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από1ενιαίοχώροκαιWCκαιδιαθέτειθέρμαν-
σημεΚλιματιστικό,μεΑνελκυστήραΤιμή:120€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελ-
κυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Απο-
τελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευασμένο
το1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουκαι
Ανελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό
1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ. -Τιμή:
140€.

Κωδ:105031-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1974καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,-Τιμή:150€.

Κωδ:105035-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκαι
στηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ. ισό-
γειο.ΑποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαιWC
,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην

ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.
Κωδ.105039ΣτονΆγιοΑντώνιοκοντάκα-

τάστημα101τ.μ.,ισόγειοκαιμε110τ.μ.υπόγειο
τοοποίοεπικοινωνείμεεσωτερικόυδραυλικό
ανελκυστήρακαιμεδικότουςWC,σεεξαιρε-
τικάκαλήκατάστασηκαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,άριστηκατασκευή
καιατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσεις,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μίσθωμα450€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

ΚΩΔ.23061ΕΡΓΟΧΩΡΙ,νεοαναγειρόμενο
διαμέρισμα96τ.μ.,κατασκευή2006,2υ/δ,1ος
όροφος,τεράστιαβεράντα,ανοιχτωσιάμεγάλη
,απίστευταεργονομικό,πράγματιεπιμελημένης
καιποιοτικήςκατασκευής,υπερσύγχρονοαπό
κάθεάποψη,διαθέτειανεξάρτητηθέρμανσηκαι
θωρακισμένηπόρταεισόδου,έχειδυνατότητα
στάθμευσηςκαι είναισεπράγματιπερίοπτη
θέση,τιμήτελική96.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105028ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,υπάρχειδυνατότητακαιγια
3ου/δ,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας,διαθέτει
πολύμεγάληκουζίνα ,ατομικήθέρμανσημε

αντλίαθερμότηταςκαιμεγάλοκλειστόγκαράζ,
αποθήκηστοισόγειο, σεαμφιθεατρικήθέση,
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσετιμή
εκπληκτικάσυμφέρουσα110.000€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104890 -ΤΣΕΡΜΕΝΙΚέντροΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας104
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό3Υπνο-
δωμάτια,Σαλοκουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1995χωρίςασανσέρκαι
διαθέτειθέρμανσηΚεντρικήΠετρελαίου,Ηλιακό
θερμοσίφωνακαιαπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠάρκινγκΠυλωτής23τ.μ.,
Αποθήκη6τ.μ.,Διπλάτζάμια,Ανοιχτωσιά-Τιμή:
75.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ:13758ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Μονοκατοικίαη
οποίααποτελείταιαπόένα ισόγειοκατάστημα
210τ.μ.,1οκαι2οόροφοαπόδυοδιαμερίσματα
των150τ.μ.οκάθεόροφος,ταοποίαβρίσκονται
σεοικόπεδο744τ.μ., είναικατασκευή1992,
εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,μεπολύωραίο
κήπο,οιχώροιτουλειτουργικοί,σεαμφιθεατρική
θέση,διαμπερές,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
θασυζητηθούν.,σεπολύκαλήτιμήμόνοόλο
μαζίμόνο120.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-
κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή

τιμήμόνο:340.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ.12776ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,άριστοι
γραφειακοίχώροι63τ.μ.,μικτάκαι40τ.μ.καθ.
καινούργιακατασκευήτου2000,με2χώρους
καιWCστον2οόροφο,πολύκοντάστονΆγιο
Αντώνιο,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο32.000€.

Κωδ:12947-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙνεόδμητο
γραφείοδύοχώρων,μεγάληςπροβολήςκαι
συνολικήςεπιφάνειας42τ.μ.στον2οόρο-
φο.Είναικατασκευασμένοτο1991καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Ηλεκτρικό,καιΚουφώματα
Αλουμινίουμε Διπλάτζάμια ,καθώςκαιμία
θέσηστάθμευσης.Τιμή:45.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13672Κατάστημα26τ.μ.,κατασκευή

70,Ισόγειο,εκπληκτικόκαιμεάριστηπροβολή
,αυτοτελές ,γωνιακό,σεπολύκαλόσημείο
καισεαπίστευταχαμηλήτιμή,μόνο10.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:13297-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας53τ.μ. Ισόγειο.Απο-
τελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευασμένοτο
1956καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,
A/C-Τιμή:50.000€.

Κωδ:13689-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙμεγάλο
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας900τ.μ.σε
τρίαεπίπεδα.Ισόγειο300τ.μ.1ος300τ.μ.και
υπόγειοεπίσης300τ.μ..Τιμή:350.000€.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ:105272ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιεπιχείρη-

σηκαφενείουηοποίαβρίσκεταισελειτουργία,
μαζίμετονεξοπλισμόκομπλέκαιτοπελατολό-
γιο.Δίνεταισεχαμηλήτιμήμόνο20.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.116008Πωλείταιαγροτεμάχιοάδειο

κοντάστασφαγείατηςΒέροιαςμε6.937τ.μ.και
άλλα3στρ.κατεχόμενοδηλ.συνολικά10στρ.
στηντιμήτων21000€τελική.σπάνιαευκαιρία
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740ΣτηνΕγνατία δεξιάπρος

τα έπιπλα τουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο
7.677 τ.μ. εντός ζώνηςοικιστικού ελέγχου
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€.
.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο

120 τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς
επικλινές , σε απίστευτα χαμηλή τιμή,Α-
ποκλειστική διάθεση από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,μό-
νο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:205939ΚΕΝΤΡΟστηναρχήτηςΒε-

νιζέλουΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας90τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σα-
λοκουζίνα,έναμπάνιοπολυτελείαςκαθώςκαι
αποθήκη.Έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώμα-
ταμεδιπλάτζάμια,ευρίσκεταισεπολυκατοικία
αξιώσεων,μεάνετουςχώρους ,μεθωρακι-
σμένηπόρταεισόδουκαιαποτελεί ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,τιμή:98.000€.Ιδανικόακίνητο
γιακάποιονπουαναζητείκάτιμοναδικόστην
καρδιάτηςπόλης.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Απόεταιρεία:
•ΥπάλληλοςΓραφείου
•Συντονιστήςμεταφορώνσεμεταφορικήεταιρεία
•ΟδηγόςΦορτηγούΕ’κατηγορίας
•ΟδηγόςΛεωφορείου
•ΟδηγόςμεάδειαΑDR
•Συντηρητήςμηχανημάτωνεργοστασίου
•ΥπάλληλοςΠρατηρίουΚαυσίμων
Πληροφορίεςστο τηλέφωνο6948613718.Αποστολή

βιογραφικώνστοergasiamrk@gmail.com.
Σχετικήπροϋπηρεσίαθαληφθείσοβαράυπ’όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μεις και κυρία για κου-
ζινα από την PIZZA
ROMA. Τηλ.:  23310
61515.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμαστηνπο-
λυκατοικία Μ. Μπό-
τσαρη77,καινούργιο,
2 δωμάτια, τραπεζα-
ρία, κουζίνα, σαλόνι,
καθιστικό, λουτρό,
βεράντα μεγάλη με
θέαανατολικά,ατομι-
κήθέρμανση,ηλιακό,
κλιματιστικό καιπολ-
λά έξτρα, άνετηθέση
πάρκιγκ. Πληρ. τηλ.:
23310 24939, 6973
015833.

Από την Κατασκευαστική Εταιρία«ΜΑΤΣΑ-
ΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» ζητείταιΠΩΛΗΤΗΣ απόφοι-
τοςΛυκείου.Απαραίτητηπροϋπόθεσηκαλήγνώση
ΑγγλικώνκαιΗ/Υ.ΠτυχίοΤεχνικώνΕπαγγελμάτων
όπωςΗλεκτρολόγουΜηχανολόγου&Ηλεκτρονικού
θα εκτιμηθεί.Ηλικία έως 35 ετών.Αποστολή βιο-
γραφικώνστο: info@matsalas.gr ή τηλεφωνικά
στο:6936 805053.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΑΣ
οδηγός λεωφορείων με
πολυετήεμπειρίακαιχει-
ριστής γερανών, με όλα
ταεπαγγελματικάδιπλώ-

ματακαιΠ.Ε.Ι. καιπτυχίο
Μηχανικού Αυτοκινήτων
ζητά ανάλογη εργασία.
Τηλ.6909403655.

ΚΥΡΙΑ  σοβαρή ανα-

λαμβάνειφροντίδακαιπε-
ριποίηση ηλικιωμένων και
παιδιώνγιακάποιεςώρες.
Τηλ.:6983435188.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα και περιποίη-
σηηλικιωμένωνγιαόλο
το 24ωρο. Τηλ.: 6986
276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 κα-

ρ έ κ λ ε ς  τ ραπε ζαρ ί -
ας ξύλινες καφέ 120

ευρώ,  1  κα ταψύκτης
DELONGHI 150 ευρώ, 1
μπαούλο ψυγειοκαταψύ-

κτηςDELONGHIκαινούρ-
γιο 250 ευρώ, 1 τραπέζι
σαλονιού μαύο 49 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ22τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΚΤΕΛ40τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο180€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.επιπλωμένο,καλό,180€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ65τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,240€
ΓΗΠΕΔΟ70τ.μ.15ετώνεπιπλωμένημονοκατοικία,χωρίς
κοινόχρηστα,200€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.καλό,220€
ΠΙΕΡΙΩΝ85τ.μ.καλό,μεατομικόλέβητα,200€
ΡΟΛΟΙ110τ.μ.,οροφοδιαμέρισμα,διαμπερές,μεατομικό
λέβητα,350€
ΡΟΛΟΙ120τ.μ.λουξεπιπλωμένομετζάκι,350€
ΚΤΕΛ145τ.μ.καλό,θέα,200€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ,μονοκατοικία300τ.μ.,επιπλωμένη,λουξ,550€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ40τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο15.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.ανακαινισμένο,22.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΡΟΛΟΙ75τ.μ.,επενδυτικό,ευκαιρία,27.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.23ετών,επιπλωμένο&μισθωμένο
39.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ84τ.μ.25ετών,πολύκαλό,ευκαιρία,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.23ετών,71.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ100τ.μ.νεόδμητο,θέα,120.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΚΕΝΤΡΟ105τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,τζάκι,46.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.ανακαινισμένο,πολύκαλό,88.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ157τ.μ.καλό,επενδυτικό,83.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τ.μ.2διαμερίσματα54.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΒΕΡΟΙΑ260τ.μ.υπερλουξβίλαμεόλαταέξτρα,265.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,500€
ΛΑΙΚΗ80τ.μ.220€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,800€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€
ΕΦΟΡΙΑ550τ.μ.1.400€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ600τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,1.100€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ2.000μέτραμεελιές,κοντάστοχωριό,4.500€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτρα,450€ενοίκιο/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ6.000μέτρα,12.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ6.000μέτρα(κάτωαπότοLIDL),ευκαι-
ρία,14.000€
ΡΑΧΙΑ13.000μέτραμεροδακινιές8ετών,1.100€ενοίκιο/έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ17.000μέτρα,μεελιές25ετών,14.000€
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ20.000μέτρα,ευκαιρία,25.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ240μέτρα,γωνιακό,με2οικίες,καλό62.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ324τ.μ.καλό,48.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,καλό,18.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ710μέτρα,αμφιθεατρικό,επάνωστοδρόμο,
26.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτρα,πανοραμικό,μεθέα,32.000€
ΡΑΧΙΑ4.000μέτρα,25.000€
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό,
50.000€
ΛΟΖΙΤΣΙ8.000μέτρα,θέα,γωνιακό,32.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχωριό
δίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησηκαφέστονΠεζόδρομο,με καλούς
τζίρους,λόγωφόρτουεργασίας,55.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκηΑ.Θ110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκινγκΘεα,καινουριο170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητέα28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκινγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ,85τ.μμεθεα,ασανσέρ,.Χρήζειανακαιν.55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΕΔΕΣΣΗΣ3ος40τ.μ1ΔΣΚWC,προσοψηςμεΑυτ.Θ.Α/C26000€
ΚΕΝΤΡΟέτοιμοανακαινισμένο90τ.μ2ΔΣΚ60000€
ΒΟΣΠΟΡΟΣδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος0085
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΜονοκατοικιαμε350τ.μοικοπεδο,ανακαινισμε-
νη40000€
ΠΑΠΑΓΟΥ100τ.μ2ΔΣΚ2WCΑν.ΘερμΚοπλαμ,45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας300€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑΚαλλιθεα4ΔΣΚ2WCΞυλολεβητας+ενεργ.
Τζακιεπιπλωμενη500€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ105τ.μ3ΔΣΚΑ/C2WC300€
MΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηστονΒοσπορο2ΔΣ-ΚΑ.Θ220€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑεπιπλωμενηΛΟΥΞμε1ΔΣΚΑτ.Θερμανση250€
ΚΕΝΤΡΟΑΓΟΡΑ70τ.μ1ΔΣ-ΚWCχωριςκοινοχ.160€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενο1ΔΣΚανωγειοκαλο250
ΓΗΠΕΔΟEπιπλωμενο1ΔΚWC250

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο
Αμμο,Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρι-
να,Μελικη
ΠΕΡΙΞΚτηματαχαμηληςπαραγωγικοτηταςκαταλληλαγιαΦωτ/κά
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο800μ.από
παραλια45000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτεσιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑομοραοικ.σ.δ0,82600+2600τ.μεπικλινη.Ευκαιρια
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΑΤΡΙΔΑ3800τ.μοι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ10στρχερσα1400€τοστρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑγροτεμαχιοχερσο10στρ.25000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαΙατρουςΒενιζελουκοντα
4χωρα400€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;ΚΗαποθηκη120τ.μ150€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€
ΕΛΗΑ200τ.μ+200ΥΠΟΓΕΙΟοσβαρεςπροτασεις

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια,
μεπείρα στις πωλήσεις
ενδυμάτων, για 4ωρηα-
πασχόληση.Τηλ.:23310
67740&6976745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) γιαμόνι-
μηαπασχόλησησεεμπο-
ρική επιχείρησηπεριοχή
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθειοιστρατιωτικές
υποχρεώσεις και να δια-
θέτειδίπλωμαοδήγησης.
Βιογραφικά θα γίνονται
δεκτά στο κάτωθι email:
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για
εργασία σε νεοσύστατη
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής.Τηλ.: 6956
483486&2331060795.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Aπό την εταιρία ταχυμεατφορώνACS ζητείται
κοπέλαγιαναεργαστείσταγραφείατηςΒέροιας.
Πληρ.τηλ.:23310 75400.



Τηλ.:6930388884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%άδειαςΤΑΧΙστη

Βέροια. Τηλ.: 6973 214275 & 6946
660553,κοςΣταύρος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρόφυγκα διβαθμια
«Χρυσάφης» αδούλευτη και σε τιμή
ευκαιρίας.Τηλ.:6942067283κ.Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ και-
νούργιος, ιταλικός, μάρκας KARMEK
ONE, ιδανικός για εσωτερικούς χώ-
ρους,για80τ.μ.Τηλ.:6931811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙROVER400με108.000
χλμ., σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.:
6994202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά
καιθηλυκά.Τηλ.:2331062900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματι-
κό γερμανικής κατασκευής με φορι-
αμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρε-

ώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για
οοβαρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης30.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμαστο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι,
κουζίνα,W.C.,1οςόρ.Τιμήπώλησης32.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕολοκληρωμέ-
νεςανακαινίσειςσπιτιών, καταστημά-
τωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλές τιμές καισυνέπειαστοχρό-
νο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.

19ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 www.laosnews.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ, Έπι-
πλα-Φωτιστικά, στο 7ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζητείται
πωλήτριαγιαεργασίαστοκατάστημαεπίπλου.Προϋπη-
ρεσίαστοείδοςθαθεωρηθείπροσόν.Απαραίτητομέσο
μεταφοράς.

Τηλ.επικοινωνίας:2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχαμε
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε
άριστη κατάσταση. Τιμή ευκαιρί-
ας λόγωαλλαγής Ι.Χ.Τηλ.: 6945
495566κ.Βασίλης.

Η βιομηχανία
τροφίμων ΑΛΜΗ
Α.Β.Ε.Ε. στην Α-
λεξάνδρειαΗμαθί-
ας ζητά απόφοιτο
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Οι-
κονομικώνσχολών
για το τμήμαΛογι-
στηρίου–Εισαγωγών/Εξαγωγών.

Απαιτούμεναπροσόντα:
-ΕμπειρίακαιπροϋπηρεσίασεβιβλίαΓ’

κατηγορίας
-Εμπειρία σε εξαγωγές – εισαγωγές –

εκτελωνισμούς
-ΆριστοςχειρισμόςΗ/Υ
-Γνώσειςπρογράμματοςμισθοδοσίας
-Γνώσειςγενικήςλογιστικής/εμπορικού
-Γνώση λογιστικών προγραμμάτων

(ERP)
-Πολύκαλήγνώση τηςΑγγλικήςγλώσ-

σας (γνώση γερμανικής γλώσσαςθα εκτι-
μηθείωςεπιπρόσθετοπροσόν)

-Ηλικίαέως40ετών
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες

μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τουςστοemailinfo@almifoods.grήστοfax
2333027806μέχριτις30Νοεμβρίου2019.

Μετά τη συγκέντρωση και πρώτη αξι-
ολόγηση των βιογραφικών θα οριστούν
συνεντεύξειςτωνενδιαφερομένων.

(ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ201911_1)



Εκλογές για την ανά-
δειξη του νέου Δ.Σ. της 
ΕΛΜΕ Ημαθίας ε ίχαν 
χθες οι εκπαιδευτικοί της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (Καθηγητές) του 
Νομού. Ικανοποιητική κα-
τά τις εκτιμήσεις η συμμε-
τοχή, αφού 803 ψήφισαν 
και από τα ψηφοδέλτια, 
τα έγκυρα ήταν 766 και 37 
τα λευκά-άκυρα. Σύμφω-
να με το αποτέλεσμα των 
εκλογών η ΔΑΚΕ βγήκε 
και πάλι πρώτη δύναμη 
με 307 ψήφους και 3 έ-
δρες και ακολουθούν: ΣΥ-
ΝΕΚ 163 ψ. και 2 έδρες, 
Ανεξάρτητος Συνδυασμός 
172 ψ. και 2 έδρες, ΑΣΕ 
(ΠΑΜΕ) 105 ψ. και ΠΕΚ 
19 ψ. Τις έδρες καταλαμ-
βάνουν: Από τη ΔΑΚΕ: Α-
ναστάσιος Παντζαρτζίδης, 
Παναγιώτα Τζουνοπούλου 
και Εμμανουήλ Γιοβανό-
πουλος.

Από τις ΣΥΝΕΚ: Στέλ-
λα Τσούλιου και η Νατάσ-
σα Σπυρίδου

Από τον Ανεξάρτητο 
Συνδυασμό: Αλέκος Μό-
σχος, Χαρά Αξούριστου.
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P Τα λεφτά στα λεφτά, και 
τα γρόσια στον Γρόση…

 
P Στα τηλεπαιχνίδια τε-

λικά συμβαίνει ό,τι με τους 
Γερμανούς στο ποδόσφαι-
ρο: παίζουν όλοι και στο τέ-
λος κερδίζει ο Πόντιος.

 
P Κι αν είναι ασό Κιλκίς, 

κάνει περίπατο.
 
P Χθες δεν είδα τον τε-

λικό του GNTM. Περίμενα νέα έξω από ένα ΑΤΜ.
 
P Η Ελλάδα λέει Νο 1 σε ποσοστό αγύμναστων 

στην Ευρώπη. Νιώθω ότι έχω βάλει και εγώ το λιθα-
ράκι μου σ’ αυτό.

 
P Πλην σιαγόνων.
 
P Γενικά, στους μύες της στοματικής κοιλότη-

τας, στο σπίτι μας χτυπάμε ρεκόρ. Εγώ τρώω συνε-
χώς, η αγάπη μιλάει.

 
P Κι αυτή είναι που τρώει όλα τα λεφτά 

στους οδοντίατρους. Κάθε χρόνο νέο μασελάκι.
 
P Άλλοι τρώνε με δέκα μασέλες, κι εμείς με δα-

νεικό μασελάκι.
 
P Περιούσιος λαός 

είμαστε. Όλοι έχουν στο 
κεφάλι τους φαιά, εμείς έ-
χουμε θεά ουσία.

 
P Εξ ου και τα περιμέ-

νουμε όλα τα από τον Θεό.
 
P Διότι περαιώνεται 

δε σιγά σιγά η περίοδος 
που τα περιμέναμε όλα α-

πό τους Αλβανούς.
 
P Επίκαιροι και μη διάλογοι:
 
-Ο σκύλος σας δάγκωσε την πεθερά μου…
-Και τι θέλετε; Αποζημίωση;
-Πόσο τον πουλάς;
 
-Τι σου έμεινε από το 2019;
-Τα χρέη!
 
P Πάμε τώρα για μια δωρεάν ουρολογική 

εξέταση για άντρες:
Το πρωί, νηστικός, κατεβείτε και κάντε το νε-

ρό σας στο χώμα: 
1. Αν πλακώσουν μυρμήγκια, έχετε διαβήτη

2. Αν βρέχετε τα πόδια σας, έχετε προστάτη
3. Αν τα ούρα σας μυρίζουν σαν ψητό, έχετε 

χοληστερίνη
4. Αν κατά το τίναγμα πονέσετε στον καρπό, 

έχετε αρθριτικά
5. Αν δεν βλέπετε το μόριο σας, είστε υπέρ-

βαρος
6. Αν μπείτε πάλι στο σπίτι έχοντας έξω το 

μόριο, έχετε Αλτσχάιμερ
 
P Και:
 Σε ένα τσίρκο είχε μαζευτεί όλος ο θίασος γύρω 

από έναν ελέφαντα κι έκλαιγε. Πλησιάζει ο διευθυ-

ντής του τσίρκου και ρωτάει:
«Τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί κλαίτε;»
«Πέθανε ο ελέφαντας» του απαντούν.
Στενοχωρήθηκε κι εκείνος και δάκρυσε, όμως πα-

ρατήρησε ότι τον επιστάτη τον είχε πάρει από κάτω 
και έκλαιγε με λυγμούς. Τον ακουμπάει λοιπόν στον 
ώμο και του λέει:

«Έλα, ηρέμησε, όλοι στενοχωρηθήκαμε, εσύ γιατί 
αντιδράς έτσι υπερβολικά; Ένας ελέφαντας ήταν…»

Κι απαντά ο επιστάτης.
«Ε βέβαια, για σας είναι εύκολο, αλλά εγώ θα 

πρέπει να σκάψω τον λάκκο!»
K.Π.

Η ΔΑΚΕ πρώτη δύναμη στις χθεσινές εκλογές των Καθηγητών 
για νέο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας
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