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Χρειάζονται άμεσα 
διευκρινίσεις και σαφείς 

οδηγίες
Σε συμπράξεις δύο ή τριών δημοτικών παρατάξε-

ων οδηγεί ο νέος νόμος, της νέας κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, μετά την τροποποίηση άρθρων του «Κλει-
σθένη» για τη διευκόλυνση της πλειοψηφίας και των 
Δημάρχων, στη λήψη αποφάσεων.

Τί προβλέπεται λοιπόν; Ότι,  συνδυασμοί της 
μειοψηφίας θα συμπράξουν με την παράταξη του 
Δημάρχου, με τη συναίνεση των πλειοψηφιών της 
κάθε παράταξης χωριστά, οι οποίες προβλέπεται να 
υπογράψουν κι ένα πρακτικό που σύμφωνα με το 
νόμο, δεν ανακαλείται.

Τί θα συμβεί όμως, εάν κάποιος σύμβουλος συ-
μπράτουσας παράταξης δεν συναινεί;

Τί προβλέπει ο νόμος σε περιπτώσεις διαφωνίας; 
Ο σύμβουλος διαγράφεται; Παραμένει με προϋπο-
θέσεις; Παραμένει ως δυσυπόστατος;

Τα ερωτήματα, είναι προφανές ότι θα προκύ-
ψουν κάποια στιγμή και θα κληθεί το Υπουργείο να 
απαντήσει. Μήπως θα πρέπει εγκαίρως να εκδοθεί 
σχετική εγκύκλιος η οποία θα διευκρινίζει και θα 
ξεκαθαρίζει το τοπίο; Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να υ-
πάρξουν σαφείς οδηγίες και μάλιστα σύντομα, προς 
αποφυγή παρεξηγήσεων και παρερμηνειών…
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Βάσσης και των τέκνων αυτής

Λουκούμικαιτσίπουρο
γιατο…καλό!

Τοπικό τσίπουρο και λουκούμι στο δίσκο πρόσφεραν στον 
κόσμο οι κοπέλες του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας, με την 
ντόπια φορεσιά τους, αμέσως μετά την τελετή της ορκωμοσίας 
στο Χώρο Τεχνών. Ένα έθιμο που κρατάει χρόνια, με τοπικό, 
παραδοσιακό χαρακτήρα για να θυμίζει την ιστορία της πόλης 
και την φιλοξενία των Βεροιέων!

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις μεταβολές του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας από το 1975 μέχρι σή-
μερα, μας έδωσε ο επιστημονικός συνεργάτης
τηςΠ.Ε.Δ.κ.ΑπόστολοςΙωσηφίδης που αφορούν 
κυρίως παραιτήσεις και αντικαταστάσεις δημοτικών 
συμβούλων.

Από την ανάγνωσή τους, θυμηθήκαμε αιρετούς 
του Δήμου Βέροιας, πολλοί εκ των οποίων άφησαν το 
στίγμα τους στην Αυτοδιοίκηση.

Έχουμε και λέμε:
περίοδος 1975-1978
στην θέση του αποβιώσαντος Τηλ. Τριανταφυλλίδη 

(1978) ανέλαβε καθήκοντα δημοτικού συμβούλου ο Λ. 
Χατζηευστράτογλου.

περίοδος 1979-1981
στην θέση του παραιτηθέντος Ν. Κοτρίδη (1981) ανέ-

λαβε ο Ν. Καρυπίδης.
στην θέση του παραιτηθέντος Β. Παπαγιάννη (1981) 

ανέλαβε ο Χ. Μελετίδης.

περίοδος 1983-1986
στην θέση του παραιτηθέντος Στ. Ελευθεριάδη (14-

07-1983) ανέλαβε ο Ν. Παπαγιαννούλης.

περίοδος 1987-1990
στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπαρόπουλου 

(08-12-1987) ανέλαβε ο Σ. Γαβριηλίδης.
στην θέση του παραιτηθέντος Ανδρ. Κάκαρη (01-01-

1989) ανέλαβε ο Παύλος. Κουρουζίδης.
στην θέση του παραιτηθέντος Σ. Γαβριηλίδη (18-12-

1989) ανέλαβε ο Ι. Στιόκας.
στην θέση του παραιτηθέντος Ι. Χασιώτη (13-03-

1990) ανέλαβε ο Α. Δελαβερίδης.

περίοδος 1991-1994
στην θέση του παραιτηθέντος Α. Τσαχουρίδη (14-09-

1994) ανέλαβε ο Π. Τσαμπουλατίδης (13-12-1994).

περίοδος 1995-1998
στην θέση του παραιτηθέντος Ο. Σιδηρόπουλου (24-

12-1998) ανέλαβε ο Χ. Γιαννακάκης.

περίοδος 1999-2002
στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Βαφείδη (06-07-

2000) ανέλαβε ο Λ. Τάκης.
στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Γκαβαϊσέ (15-03-

2001) ανέλαβε ο Ν. Ουσουλτζόγλου.

περίοδος 2003-2006
στην θέση του παραιτηθέντος Δ. Ταχματζίδη (23-03-

2004) ανέλαβε ο Α. Τσιάρας (26-03-2004).
στην θέση του αποβιώσαντος Χ. Φουρνιάδη (28-09-

2006) ανέλαβε ο Ε. Σοφιανίδης (03-10-2006).

περίοδος 2010-2015
στην θέση του παραιτηθέντος Γ. Ορφανίδη (10-06-

2011) ανέλαβε ο Γ. Μελιόπουλος.
στην θέση της παραιτηθείσας Χ. Σαββαΐδου (17-02-

2012) ανέλαβε ο Ι. Αγγελόγλου.
στην θέση του παραιτηθέντος Απ. Βεσυρόπουλου 

(04-10-2012) ανέλαβε ο Αν. Βασιάδης.
στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Συμεωνίδη (18-07-

2012) ανέλαβε ο Β. Λυκοστράτης.
στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπαρόπουλου 

(02-08-2013) ανέλαβε ο Α. Δέλλας.
στην θέση του παραιτηθέντος Λ. Τσαβδαρίδη (10-04-

2014) ανέλαβε ο Ι. Ασλανίδης.

περίοδος 2014-2019
στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Καραπαναγιωτίδη 

(03-08-2018) ανέλαβε ο Γ. Μιχαηλίδης.
στην θέση του παραιτηθέντος Τ. Χατζηαθανασίου (21-

11-2018) ανέλαβε η Θ. Στιόκα-Δραγκόλα (22-11-2018).
στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπαρόπουλου (12-

04-2019) ανέλαβε ο Η. Γραμματικόπουλος (17-04-2019).

περίοδος 2019-2023
στην θέση του παραιτηθέντος Ι. Παπαγιάννη (πριν 

από την ορκωμοσία) ανέλαβε ο Γ. Δεμερτζίδης.

Συνεχίζουν να ζητούν προκήρυξη προσλήψεων
και έκλεισαν ραντεβού με τοπικούς βουλευτές

Παραμένουν τα προβλήματα των συμβασιούχων που εργάζονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Ημα-
θία και έτσι, αποφάσισαν να ενημερώσουν για το θέμα τους, τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, σήμερα το απόγευμα θα συναντηθούν με τον βουλευτή ΛάζαροΤσαβδαρίδη και την Παρασκευή με 
τον ΤάσοΜπαρτζώκα, ενώ ζήτησαν και συνάντηση με τον ημαθιώτη υφυπουργό ΑπόστολοΒεσυρόπουλο, όταν 
θα έρθει στη Βέροια.

Να θυμίσουμε ότι οι συμβασιούχοι, εργάζονται με την ιδιότητα αυτή, πάνω από 15 χρόνια στο πρόγραμμα και ζη-
τούν τη μόνιμη πρόσληψή τους, πιέζοντας κατά καιρούς κυβερνήσεις αλλά και τοπικούς φορείς, ματαίως έως σήμερα, 
όπως λένε...

Κλεισθένης
καιΙσαγόρας

Αναρωτιόταν κάποιοι από το κοινό του 
Χώρου Τεχνών, ποιος είναι αυτός ο Ισαγό-
ρας. Αφορμή η αναφορά του Αντώνη Μαρ-
κούλη, στη σύντομη ομιλία του κατά την 
τελετή ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρ-
χής Βέροιας στον Ισαγόρα, τον Αθηναίο 
αριστοκράτη που διεκδίκησε την εξουσία 
ενάντια του Κλεισθένη, σχετικά με τον εκλο-
γικό νόμο και την Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο 
του «Κλεισθένη».

Ο σύγχρονος Κλεισθένης αντικαταστά-
θηκε από τον σύγχρονο Ισαγόρα, είπε, υπο-
σχόμενος ότι θα προσπαθήσει η παράταξή 
του να ακυρώσει το νέο «νομοθετικό έκτρω-
μα» όπως το χαρακτήρισε, στην πράξη.

Παραιτήσεις και αντικαταστάσεις δημοτικών συμβούλων 
Βέροιας, από το 1975 έως σήμερα



Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας 
στα πλαίσια της προληπτικής  δράσεως 
περί ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και 
κατόπιν αναλύσεως- επεξεργασίας στατι-
στικών δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων, 
προέκυψε ότι η μη χρήση προστατευτικού 
κράνους, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η 
χρήση κινητού τηλεφώνου εν κινήσει χω-
ρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή 
χωρίς ανοιχτή ακρόαση, η παραβίαση ε-
ρυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύ-
τητα, το αντικανονικό προσπέρασμα και η 
κατανάλωση αλκοόλ, αποτελούν τις κύριες 
παραβάσεις στις οποίες οφείλεται η πρό-
κληση των περισσοτέρων και πιο σοβαρών 
τροχαίων ατυχημάτων. Οι συνέπειες είναι 
τραγικές, από τον βαρύ τραυματισμό έως 
τη θανατηφόρα σωματική βλάβη οδηγών 
και επιβαινόντων, με αρνητικό αντίκτυπο σε 
επίπεδο κοινωνίας και πολιτείας.

Με σκοπό τη μείωση των τροχαίων α-
τυχημάτων, η πολιτεία, προς συνέτιση των 
οδηγών, νομοθέτησε αυστηρότερες ποινές 
για τις ανωτέρω αλλά και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις, όχι με εισπρα-
κτικό χαρακτήρα, αλλά αποβλέποντας στην κατανόηση και εμπέδωση 
των αποτελεσμάτων από την παραβατικότητα των οδηγών. 

Ειδικότερα για τις παραπάνω παραβάσεις αλλά και για την παρε-
μπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία, την στάθμευση σε 

θέσεις ατόμων με αναπηρία, τη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης 
(Λ.Ε.Α.), την κίνηση βαρέων οχημάτων στην αριστερή λωρίδα, την α-
πόρριψη αντικειμένων από το όχημα καθώς και την παραβίαση των δι-
ατάξεων για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κα-
τά τη μεταφορά παιδιών, δεν επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, αλλά η 

άμεση αφαίρεση του διπλώματος του οδηγού 
και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος 
για 60 ημέρες και σε περίπτωση υποτροπής 
εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών αφαιρεί-
ται το δίπλωμα για διπλάσιο χρονικό διάστημα 
και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση 
από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μετα-
φορών για την επαναχορήγησή του. 

Επίσης για τις παραβάσεις που συνδέονται 
με την κατανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις 
της πινακίδας Ρ2 (STOP) και του ερυθρού ση-
ματοδότη, τις παραβάσεις που συνδέονται με 
την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού ή την 

τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων (κόντρες), καθώς και τις παραβάσεις των 
διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων, 
εάν ο οδηγός, σε διάστημα 5 ετών υποπέσει σε τρείς από τις παρα-
βάσεις αυτές (ίδιες ή διαφορετικές), τότε αφαιρείται η άδεια ικανότητας 
οδήγησης δια βίου.

Κατόπιν τούτων επιχειρείται να γίνουν ευρέως γνωστές οι υποχρε-
ώσεις των οδηγών και οι συνέπειες της παραβίασης της ισχύουσας 
νομοθεσίας, επιδεικνύοντας οι Υπηρεσίες Τροχαίας μηδενική ανοχή 
και τούτο προς όφελος όλων των χρηστών των δημοσίων οδών. Επι-
σημαίνεται ότι μηδενική ανοχή θα επιδεικνύεται και στους παραβάτες 
οδηγούς που σταθμεύουν σε θέσεις ΑμεΑ καθώς επίσης και σ’ αυτούς 
που παρεμποδίζουν την πρόσβαση των ΑμεΑ (στάθμευση σε ράμπες) 
και τούτο προς εφαρμογή του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
όλων των ατόμων μιας ευνομούμενης πολιτείας. 
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Πρόσκληση στην 
τελετή Ορκωμοσίας 

Με ιδιαίτερη τιμή σας προσκα-
λούμε στην τελετή Ορκωμοσίας 
του Δημάρχου Αλεξάνδρειας Πα-
ναγιώτη Γκυρίνη, των μελών του 
νέου Δημοτικού Συμβουλίου και 
των Προέδρων και μελών των Κοι-
νοτήτων του Δήμου μας.

Η τελετή, θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή, 25 Αυγούστου 
2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας και 
θα είναι ανοικτή για τους Δημότες.

 Ο Δήμαρχος,
Παναγιώτης Γκυρίνης

Σύλληψη 41χρονου για κλοπή
Συνελήφθη στις 19 Αυγούστου 2019, το πρωί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 41χρονος ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα 
αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας, το μεσημέρι της προηγούμενης ημέ-
ρας σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε με τη μέθοδο της απασχόλησης από την αυλή οικίας 
50χρονου ημεδαπού, δύο μπαταρίες αγροτικών μηχανημάτων συνολικής αξίας 300 ευρώ. Οι 
κλεμμένες μπαταρίες εντοπίσθηκαν στην κατοχή του 41χρονου και αποδόθηκαν στο νόμιμο 
κάτοχό τους.

Με υποχρεωτικές συμπράξεις 2 ή 3 παρατάξεων, επικυρωμένες 
με πρακτικά, θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά Συμβούλια

-Τι προβλέπει ο νέος νόμος, τί λένε οι επικεφαλής των παρατάξεων στο Δήμο Βέροιας
Η νέα δημοτική αρχή της Βέροιας ορκίστηκε το 

βράδυ της Δευτέρας και αναλαμβάνει καθήκοντα α-
πό την 1η Σεπτεμβρίου. Ο χρόνος που απομένει εί-
ναι ελάχιστος και οι διεργασίες-ζυμώσεις «τρέχουν» 
αφού με την τροποποίηση του νόμου, για λόγους δι-
ευκόλυνσης της πλειοψηφίας και κυβερνησιμότητας 
των Δήμων, προβλέπεται ότι «δύο ή περισσότερες 
δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, 
εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την 
οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη 
σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της 
θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, 
συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυ-
τη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που 
θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προε-
δρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του 
συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και 
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε 
περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος 
πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. 
Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί 
από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση 
που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον 
σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που 
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, 
εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δι-
καστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρα-
τάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως 
η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβού-
λου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του 
καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμ-
βουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφω-
να με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδι-
κείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης».

Ο Δήμαρχος Βέροιας, Κώστας  Βοργιαζίδης, στην ομιλία του κατά 
την τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου έκανε λόγο για  
«συλλογική ευθύνη» και ενότητα για το καλό του τόπου, για συνεργασία 

και  συμπόρευση με όλες τις υγιείς δυνάμεις του νέου Δημοτικού Συμ-
βουλίου και όπως χαρακτηριστικά είπε, στέλνοντας μηνύματα, «ακόμη 
κι αν η απαιτούμενη διάθεση συνεργασίας για κάποιους συμβούλους 
προκύψει προϊόντος του χρόνου, οι πόρτες μας θα είναι πάντοτε ανοι-
κτές στην προοπτική μιας ειλικρινούς συμπόρευσης γιατί πιστεύουμε 
ότι όσο πιο διευρυμένη είναι η πλειοψηφία τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα 
τελικά οφέλη για την τοπική μας κοινωνία»

Δεν ήταν τυχαίες εξάλλου και οι αναφορές της αρχηγού της παράτα-
ξης της μείζονος μειοψηφίας, Γεωργίας Μπατσαρά, για συνεργασία και 
συναίνεση, αλλά ούτε και του Παύλου Παυλίδη για «δημοτικό συμβού-
λιο, υπεράνω παρατάξεων».

Οι πρώτες συναντήσεις και ζυμώσεις, έχουν γίνει και από το αποτέ-
λεσμά τους θα φανεί εάν «φουσκώσει το ψωμί» ή αν κάτσει το ζυμάρι 
και οι ζητούμενες συμπράξεις δεν λειτουργήσουν ή περιοριστούν στα 
αυτονόητα.

Σε μια πρώτη εκτίμηση πάντως, καταρχήν φαίνεται να είναι πιο κο-
ντά στη συνεργασία οι παρατάξεις Βοργιαζίδη και Μπατσαρά, ενώ θετι-

κά διακείμενος σε «οτιδήποτε δημιουργικό και καλό για την πόλη φαίνε-
ται να είναι ο κ. Παυλίδης, δηλώνοντας ωστόσο ότι «ο συνδυασμός του 
δεν κατέβηκε για να γίνει συμπλήρωμα…».

Από την πλευρά του ο κ. Μαρκούλης, λέει ότι εάν συγκλίνουν σε 
κάποιες προγραμματικές θέσεις οι παρατάξεις που θα συμπράξουν, 
δεν είναι αρνητικός, σε επίπεδο στήριξης όμως και όχι υποχρέωσης ή 
δέσμευσης μέσω πρακτικών, όπως το θέτει ο νόμος.

Σταθερή στις θέσεις της η ΛΑΣ του ΚΚΕ δηλώνει δια του επικεφαλής 
του Γ. Μελιόπουλου πως θα ψηφίζει ότι δίνει ανάσες στους δημότες και 
θα βρίσκεται απέναντι, όπως πάντα, στα αντιλαϊκά μέτρα. Ενώ μετά την 
παραίτηση Παπαγιάννη, ο εκπρόσωπος της δημοτικής του παράταξης 
δήλωσε ότι θα υπηρετήσουν τον θεσμό για το καλό της πόλης.

Πρώτη δοκιμασία η εκλογή Προεδρείων
Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί φέτος το Σεπτέμβριο 

η νέα διαδικασία για την εκλογή των Προεδρείων των Δημοτικών Συμ-
βουλίων που πρέπει να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, 
μια Κυριακή δηλαδή μετά την πρώτη συνεδρίαση των δημοτικών συμ-
βουλίων που αναλαμβάνουν την 1η Σεπτεμβρίου. Μέχρι την  εκλογή 
Προεδρείου, χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο  πρώτος σε ψήφους σύμ-
βουλος της πλειοψηφίας που συγκαλεί και το Συμβούλιο.

Το Προεδρείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 
τον Γραμματέα, ως εξής:

-Ο πρόεδρος προέρχεται από την Παράταξη του εκλεγέντος Δημάρ-
χου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.

-Ο αντιπρόεδρος, από την Παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, 
δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον Δήμαρχο.

-Ο  γραμματέας, από την τρίτη σε εκλογική δύναμη Παράταξη.
Και οι τρείς εκλέγονται χωριστά και με μυστική ψηφοφορία.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η εκλογή, 

η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή. 
Σημαντική έως σημειολογική είναι και η εκλογή μελών σε δύο συγκε-

κριμένες Επιτροπές, την Οικονομική και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
για τις οποίες ο νέος νόμος ρύθμισε την δυνατότητα του Δημάρχου να 
έχει την πλειοψηφία.

Θερμή περίοδος λοιπόν, το εικοσαήμερο που ακολουθεί με το ζη-
τούμενο, ωστόσο, επί της ουσίας, να είναι η εύρυθμη λειτουργία του 
Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως η διάρκειά της, σε βάθος τετραετίας, 
έως το 2023.

Σοφία Γκαγκούση

Ποιες είναι οι παραβάσεις που προκαλούν 
τα περισσότερα τροχαία και τι πρόστιμα επιβάλλονται



Η μεγάλη επιτυχία 
της Αθήνας, τώρα πε-
ριοδεία σε όλη την Ελ-
λάδα, ένας πολυπλη-
θής θίασος ηθοποιών 
και μουσικών, με ε-
πικεφαλής την Ελένη 
Κοκκίδου (Λωξάντρα), 
τον Γιώργο Αρμένη 
(Δημητρός), τον Μι-
χάλη Μητρούση, την 
Ευαγγελία Μουμούρη 
και την Σοφία Παπά-
ζογλου (τραγουδί-
στρια Ευθαλία) ζωντα-
νεύουν την ιστορία, τα 
ήθη και τα έθιμα, τα 
τραγούδια, τις γεύσεις 
και τις μυρωδιές μιας 
ξεχασμένης Ελλάδας.

Η «Λωξάντρα», 
βασισμένη στο συναρπαστικό μυθιστόρημα της Μαρί-
ας Ιορδανίδου, σε θεατρική απόδοση του Άκη Δήμου 
και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη είναι μια γοητευτική 
παράσταση-ταξίδι στο χρόνο, μέσα από τα μάτια και 
τις συνταγές μιας χαρισματικής γυναίκας.

 Η θρυλική κοκόνα από την Πόλη
Τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ου. Μια μεσοαστική ελ-

ληνική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης 
ζει τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές της 
καθημερινότητάς, με φόντο τα ιστορικά 
γεγονότα της εποχής. Στον πυρήνα της, 
η κοκόνα Λωξάντρα. Μια λαϊκή γυναίκα 
που έχει αγάπη για τη ζωή και τους γύρω 
της. Πανέξυπνη, στοργική, αλλά και χαρι-
σματική μαγείρισσα. Σημειώστε ένα από 
τα μυστικά της: «Τη σαρδέλα καλά να τη 
λαδώσεις πρέπει και μετά πάνω σε κλη-
ματόφυλλα να την ψήσεις-όλα εγώ θα σε 
τα λέω;». Στην παράσταση θ’ αποκαλύψει 
περισσότερα! 

Η Λωξάντρα δεν είναι γέννημα συγγρα-
φικής φαντασίας, αλλά πρόσωπο υπαρ-
κτό. Συγκεκριμένα, η γιαγιά της Μαρίας 
Ιορδανίδου. Η τελευταία το 1962 και σε 
ηλικία 65 χρονών μετέφερε στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα την ιστορία αυτής της δυνα-
μικής γυναίκας, περιγράφοντας παράλ-
ληλα με χιούμορ και ζηλευτή ζωντάνια τα 

έθιμα και τη ζωή των Ελλήνων της Πόλης. 
Ελάτε, λοιπόν, να θυμηθούμε οι παλαιότεροι και 

να μάθουμε οι νεότεροι τα παλιά, να γελάσουμε και να 
συγκινηθούμε. Και πού ξέρετε, ίσως η Λωξάντρα σας 
φιλέψει και λίγο από τον ξακουστό χαλβά της.

Ταυτότητα παράστασης 
Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου 

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη 
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος 
Χορογράφος: Δήμητρα Γρατσιούνη 
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Κυ-

ριακού 
Φωτογράφος: Μαριλένα Αναστασιάδου 
Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσα-

μάκη Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Τά-
γαρη 

Πρωταγωνιστούν: 
Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μι-

χάλης Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, 
Χρύσα Παπά 

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κατερίνα Α-
ντωνιάδου, Χρήστος Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα 
Καρακατσάνη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Γιάν-
νης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Κορα-
λία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, 
Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη

«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Σοφία Πα-
πάζογλου  

Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης 
Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά
Ωρα έναρξης : 9.00 μμΤιμές εισιτηρίων : 

20€ κανονικό και 15€  (φοιτητικό, άνεργοι, 
πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ και παιδικό από 6 έως 12 
ετών)

Προπώληση εισιτηρίων : viva.gr, Cine 
STAR, Χώρος Τεχνών  
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημε-

ρινά στις 18.30
Σκηνοθεσία:ΤΖΟΝ 

ΦΑΒΡΟ Σενάριο: TZEΦ 
ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ

Ηθοποιοί:ΤΙΣ ΦΩ-
ΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 
ΟΙ:, ΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΤΗΣ, 
ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-
ΔΗ, ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΖΑΣ, 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ 
ΠΛΑΚΙΔΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΜΒΡΑΖΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ    
(Quentin Tarantino) – 
(ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD)
ΘΕΡΙΝΟ σινεμά
Προβολές:   καθημερινά στις 21.00           
*σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα 

πραγματοποιηθεί στην 
Αιθ1 με κλιματισμό

Σενάριο και σκη -
ν ο θ ε σ ί α :  Q u e n t i n 
Tarantino

Πρωταγωνιστούν: 
Leonardo DiCaprio, 
B r a d  P i t t ,  M a r g o t 
Robbie

To Κάποτε… στο 
Χόλιγουντ, του Quentin 
Tarantino επισκέπτε-
ται το Λος Άντζελες του 

1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος 
τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός 
του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, 
Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιο-
μηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνω-
ρίσουν.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου 
ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.
cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     22/8/19 - 28/8/19

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΛΩΞΑΝΤΡΑ της Μαρίας Ιορδανίδου 

έρχεται στο Θέατρο Άλσους της Βέροιας
-Με Ελένη Κοκκίδου, Γιώργο Αρμένη, Μιχάλη Μητρούση,

 Ευαγγελία Μουμούρη και Σοφία Παπάζογλου

‘’Όπου με πας σε πάω ‘’
Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου 

σήμερα στο Δημοτικό 
Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας 

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη 
συναυλία από τα σημεία προπώλησης 

• Τη σελίδα ‘’viva.gr’’
• Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάν-

δρειας
• Βιβλιοπωλείο ‘’ΚΥΤΤΑΡΟ’’
• Καφέ ‘’DESPERADO’’
• Καφέ ‘’MY PLACE’’ Πλατύ-Ημαθίας
• Καφέ ‘’ΠΑΜΕ ΠΛΑΤΕΙΑ’’ Μελίκη 

Ημαθίας
• Ζαχαροπλαστείο ‘’ΣΑΡΑΪ’’ Βέροια 

–Μητροπόλεως 50 
που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 

Τετάρτη 21/08/2019 και ώρα 21:30 θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη στη 13:00 . 

Το μοναδικό σημείο προπώλησης 
θα παραμείνει η Κ.Ε.Δ.Α. μέχρι  της 
18:00. 

Οι πόρτες του αμφιθεάτρου για το 
κοινό θα ανοίξουν στις 20:30 

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 12,00€
ΕΙΣΟΔΟΣ 15,00€

Το Σάββατο 31 Αυγούστου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αγίας Βαρβάρας 
διοργανώνει τον 
αποχαιρετισμό

 του Καλοκαιριού
Τον 8ο Ετήσιο Καλοκαιρινό Χορό «Αποχαιρετισμός 

του Καλοκαιριού», , διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Αγίας Βαρβάρας το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019, 
στις 8.30μ.μ. στο γήπεδο του χωριού. Στις εκδηλώσεις 
θα  συμμετέχουν: 

- Πολιτιστικός Σύλλογος « Ορφέας « Νέου Σκοπού, 
Σέρρες , 

- Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών, Γρεβενών , 
- Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνου «Το Τσιναφορο» 

, Ημαθίας και  τα παιδικά - εφηβικά τμήματα του τοπι-
κού συλλόγου.

Η ορχήστρα αποτελείται από τους: Λαούτο - Καστανάρας Σάκης Τραγούδι - Αδάμου Μαρία Κλα-
ρίνο - Κωνσταντίνος Ντούρος Κρουστά - Σάκης Αναγνώστου Κορνέτα - Σακαλής Αλέξανδρος



Πρόγραμμα κατασκήνωσης για παιδιά 
ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας

Αναχώρησαν  το πρωί της 
Δευτέρας 20 Αυγούστου, στις 
10 π.μ. από το Δημαρχείο Αλε-
ξάνδρειας 23 παιδιά κατοίκων 
του Δήμου που συμμετέχουν 
στο κατασκηνωτικό πρόγραμ-
μα που υλοποιεί ο Δήμος Αλε-
ξάνδρειας για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες στην κατασκήνωση 
«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ» 
στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Η 
διάρκεια αυτής της κατασκηνω-
τικής περιόδου λήγει την 1η Σε-
πτεμβρίου.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμ-
μα είναι μία υπηρεσία που υ-
λοποιείται κάθε χρόνο από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας και Πολιτισμού καλύπτοντας την ανάγκη των παιδιών για κοινω-
νικοποίηση, ξεκούραση και δημιουργία νέων εμπειριών.

Στην αναχώρηση των παιδιών, παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, κος Στέφανος Δριστάς που εξέφρασε τις ευχές του 
στα παιδιά για αξέχαστες διακοπές. Τόνισε επίσης στους παρευρισκόμε-
νους γονείς, ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανελλιπώς κάθε χρόνο υλοποιεί 
το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα και βρίσκεται κοντά στα παιδιά και στους 
ίδιους.

Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα και τον συντονισμό της επιβίβασης των 
παιδιών στα πούλμαν και της αναχώρησής τους ήταν ο υπάλληλος του 

Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτι-
σμού, κος Φωτιά-
δης Χαράλαμπος.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιω-
άννη και της Ευθυμίας, το γένος Απο-
στολίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΝΤΟΒΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
του Ιωάννη και της Θεοδώρας, το γέ-
νος Θεοδωρίδη, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 

Κάλεσμα εθελοντών καθηγητών
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας συνεχίζει για 5η συνεχομένη χρονιά τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, για μαθητές Λυκείου που 
κατοικούν εντός γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Στόχος του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου είναι η παροχή υποστηρικτικής διδασκαλίας 
στους μαθητές καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας απευθύνουν 
κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των 
ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί) για τη στελέ-
χωση των τμημάτων και την πληρέστερη κάλυψη των μαθησιακών 
αναγκών των μαθητών. Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στην εθελοντική πρωτοβουλία και η επιλο-
γή των συμμετεχόντων μαθητών γίνεται κατ΄αποκλειστικότητα βάσει 
εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Η συνέχιση του θεσμού του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εξαρτάται 
αποκλειστικά απο τη συμμετοχή και την υποστήριξη των εθελοντών 
εκπαιδευτικών.

 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις 

υπηρεσίες τους, να απευθύνονται αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς 
καθημερινά και ώρες 08:00-15:00 στο Κέντρο Κοινότητας που στεγά-
ζεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23330-53071 & 2.
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Ανακοίνωση  
 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους του 
Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους 

Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-
18.00.  τηλ.επικοιν. 6979221680.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Tρίτη 20 Αυγού-

στου 2019 στις 6.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Μέσης η Λουλούδα Παπαφώτη σε 
ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

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

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

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗΣ) 
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ

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

 Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

γούστου 2019 στον Ιερό Ναό Μη-
τρόπολης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΠΕΚΙΟΥ

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 τέκνα, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα

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 φιλοξε-
νήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό διάστημα 
χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και Φίλους 
του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του 
Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Θεία Λειτουργία 
κάθε Κυριακή στο Ξηρολίβαδο

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει στα μέλη του και τους 
κατοίκους του χωριού ότι από την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 τελείται από τον 
ιερέα του χωριού στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στο Ξηρολίβαδο η κυρια-
κάτικη Θεία Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Προσκυνηματική 
εκδρομή απο το συσσίτιο 
της Ιεράς Μητροπόλεως

 Το Συσσίτιο  - Τράπεζα Αγάπης Ναούσης της Ιεράς 
Μητροπόλεώς, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή την 
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019,  στα εννιάμερα της Παναγί-
ας, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Μηχανιώνα, 
στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Παΐσιο στην Σουρωτή

. 
Ώρα αναχώρησης: 6:30 π.μ. από το πάρκο.
Εγγραφές και πληροφορίες στο Συσσίτιο: 
τηλ: 2332502871 και στα κινητά: 6982051723 (κ. Χριστί-

να), 6988704117 (κ. Γεωργία) και 6984050410 (κ. Κλεοπά-
τρα).

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 9.00 Μ.Μ.
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ (9μερα) ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 

«ΠΕΛΕΚΑΝ» Κομνήνιο

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος 
«ΠΕΛΕΚΑΝ» στο Κομνήνιο ΑΠΟΔΟΣΗ (9μερα) ΚΟΙΜΗΣΕ-
ΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Θα τελεσθούν:

1. 6.30 Εσπερινός. Θα ψαλούν τα Εγκώμια της Θεοτόκου
2. Θα γίνει λιτάνευση του Επιταφίου της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου.

Π. Ε. Ημαθίας: 
15 Ιουλίου -31 Οκτωβρίου

η ανανέωση και έκδοση των 
ΠΑΣΟ ΑμεΑ στα ΚΕΠ των Δήμων

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημα-
θίας ανακοινώνεται ότι κατόπιν της αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.30754/822/05-07-2019 και 
με ΑΔΑ: Ψ866465Θ1Ω-ΨΕΩ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκινάει η έκδοση και ανανέωση των 
δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το έτος 2019.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019 και ημερομηνία λήξης η 31η 
Οκτωβρίου 2019.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το 
επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 
για τη χορήγησή του. 

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται από τα 
ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων καθώς και από το Τμήμα Κοινωνικής 
Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθί-
ας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 
2331350138 και 2331350223 του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας κατά τη συ-
νεδρίαση του το βράδυ της 19ης Αυγούστου 2019 είχε τη χαρά και την  
τιμή να φιλοξενήσει εκλεκτούς επισκέπτες του απόδημου Ελληνισμού  
από τον Καναδά.

Συγκεκριμένα ήταν μαζί μας ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης ο οποίος δι-
ετέλεσε πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά 
και πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο καθώς επίσης 
κατείχε και κατέχει διάφορες θέσεις ευθύνης και υπηρέτησης του ποντι-
ακού χώρου. Ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης αντιπρόεδρος της Παμποντιακής  
Ομοσπονδίας Αμερικής-Καναδά και αντιπρόεδρος της Αδελφότητας  
Ποντίων Τορόντο ακούραστος εργάτης του παραδόσεων και της ιστο-
ρίας του πόντου αλλά και ΄΄αργοναύτης΄΄ με τη λέσχη το 2010 κατά  το 
προσκύνημα μας στα ιερά χώματα  του  αλησμόνητου Πόντου. Μαζί  
τους  ήταν η  κ. Ρούλα  σύζυγος του Στάθη και η κ. Τούλα από την Αδελ-
φότητα  Ποντίων Τορόντο.

Η αγάπη και η καλή διάθεση όλων μας οδήγησε πολύ  γρήγορα  σε  
συζήτηση  γύρω  από  τα θέματα που απασχολούν τον  ποντιακό  χώρο  
και  τους  συλλόγους γενικότερα. Οι εμπειρίες των φιλοξενουμένων  μας  
και  οι  ιδέες-προτάσεις  τους  ήταν  ευχάριστες  και  καθοδηγητικές  κα-
θώς τα ερωτήματα μας  διαδοχικά μας  οδήγησαν στο να αναφερθούμε 
και στα πλέον σημαντικά  θέματα που  μας  απασχολούν. Η  ώρα  όμως 
πέρασε γρήγορα και το προγραμματισμένο  διοικητικό συμβούλιο  μας  
οδήγησε στο  να ολοκληρώσουμε τη  συζήτηση  γύρω στις 10μμ. Οι  
καλοί  μας φίλοι,  μας άφησαν γλυκές και  σημαντικές σκέψεις  προκει-
μένου  να  τις  εξετάσουμε  και  να  τις αξιοποιήσουμε  εν  καιρώ. 

Οι ευχές για γρήγορη εκ  νέου συνάντηση και η ανταλλαγή σχετικών 
αναμνηστικών ολοκλήρωσαν τη μικρή μας φιλοξενία στον ιδιαίτερα  

ευχάριστο  χώρο  του  
ξενοδοχείου ΄΄Λοζί-
τσι΄΄, υποσχόμενοι  
όλοι  ότι  θα  υπηρε-
τήσουμε τον χώρο  με  
ευθύνη και βαδίζοντας  
στα  κελεύσματα  των  
προκατόχων  μας.

Ευχαριστούμε  τον  
κ. Λάζαρο Ζευγαρό-
πουλο και  τον κ.  Η-
λία Σιδηρόπουλο  που  
μας  έφεραν κοντά  με  
τα  απόδημα  αδέλφια  
μας και  μας έδωσαν  την  ευκαιρία  να  δούμε  και  να αφουγκρασθού-
με τα μηνύματα σημαντικών  προσωπικοτήτων  του  εξωτερικού.

Με τιμή Για το Δ.Σ.
 Ο  Πρόεδρος   Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Τουμπουλίδης  Νικόλαος   Καπουρτίδης  Χαράλαμπος
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους 

όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ.

Η οικογένειά της

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του 
Περικλή και της Στέλλας, το γένος 
Τσιάτση, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γαβριήλ και της Ε-
λένης, το γένος Εσπερίδη, που γεν-
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-

κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Τρύφωνος 
στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Θεοδώρου και της Ειρήνης, το γένος 
Τσακλίδου, που γεννήθηκε στην Κα-
στοριά και κατοικεί στην Οινόη Καστο-
ριάς και η ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
του Ευσταθίου και της Ελένης, το γέ-
νος Δημοπούλου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στη Βέροια.

Εκλεκτοί επισκέπτες του απόδημου Ελληνισμού 
από τον Καναδά στην Εύξεινο Λέσχη Βέροιας  
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CMYK

Μετά το ισόπαλο φιλικό της 
ΒΕΡΟΙΑΣ, την Κυριακή με 2-2 
κόντρα στην Τρίγλια, ο προ-

πονητής της «Βασίλισσας» Σάκης Θεο-
δοσιάδης, δεν απέφυγε να μιλήσει για 
τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που 
παρουσίασε η ομάδα του στο τρίτο 
φιλικό προετοιμασίας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο kerkidasport.gr:
«Ήταν το πρώτο μας φιλικό, μετά το βασικό στά-

διο προετοιμασίας μας και σ αυτό διαπίστωσα πολλά 
θετικά, αλλά και αρνητικά στοιχεία, φυσιολογικά ό-
μως για την εποχή.

Αντιμετωπίσαμε μία πολύ καλή ομάδα, την οποία 
θα βρούμε στον δρόμο μας, μιας και αγωνιζόμαστε 
στην ίδια κατηγορία.

Χρησιμοποιήσαμε όλους τους παίκτες που έ-

χουμε στο ρόστερ μας, με εξαίρεση τον τραυματία 
Ταϊρη και κατά διαστήματα βγάλαμε πράγματα που 
δουλεύουμε στις προπονήσεις, κάτι που είναι πολύ 
θετικό.

Αντίθετα προβληματιζόμαστε από τα εύκολα τέρ-
ματα που δεχθήκαμε και ειδικά με την αστάθεια που 
δείξαμε σε κάποιες στατικές φάσεις.

Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, με 
στόχο την βελτίωση και πρόοδο σε όλους τους το-
μείς, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση.

Παιχνίδι με παιχνίδι, θέλουμε να αποκτούμε πε-
ρισσότερη ομοιογένεια και στιβαρότητα σαν ομάδα».

Σε ερώτησή μας για τις άλλες δύο θέσεις, που 
είχε πει μετά το φιλικό με τον Κισσαμικό ότι περιμένει 
ενίσχυση, σε αυτήν του αριστερού οπισθοφύλακα και 
του περιφερειακού φορ, απάντησε:

«Περιμένουμε αύριο –μεθαύριο τον αριστερό 
μπακ και στην συνέχεια τον επιθετικό. Όταν ολοκλη-
ρωθούν, τότε θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούμε να 
λέμε πως είμαστε πλήρεις».

πηγή: kerkidasport.gr

Γνωρίζεται ότι για την αγωνιστική περίοδο 2019 
- 2020  θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα 
υποδομής στον Αγροτικό Αστέρα Αγίας Βαρβάρας.

Κ-16: παίκτες γεννηθέντες από 2004 - 2005.
Κ-14: παίκτες γεννηθέντες από 2006 - 2007.
Κ- 12: παίκτες γεννηθέντες από 2008 - 2009.
Κ-10: παίκτες γεννηθέντες από 2010 - 2011.
Κ- 8: παίκτες γεννηθέντες από 2012 - 2013.
Κ-6: παίκτες γεννηθέντες από 2014 και νεότεροι.
Εκτός των παραπάνω θα λειτουργήσει ξεχωρι-

στό τμήμα Κ- 12 μόνο για κορίτσια.
Για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω 

τμημάτων, ανατέθηκαν αρμοδιότητες  στους παρα-
κάτω προπονητές . 

Εφηβικό τμήμα Κ 16 στον τεχνικό υπεύθυνο 
Μουρτζίλα Κώστα.

Τμήματα υποδομής από το παιδικό τμήμα Κ 
14 έως Κ 6 στον τεχνικό υπεύθυνο Παπαστέργιο 
Αθανάσιο.

Τμήμα κοριτσιών Κ 12 στον υπεύθυνο του γυ-
ναικείου τμήματος Γιάννη Γιάννο.

Τη Δευτέρα 26/8/19 από 17:30 έως 19:00 ξε-
κινούν οι εγγραφές σε όλα τα τμήματα υποδομής, 
στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας, ενώ κάθε μέρα  
θα παραβρίσκεται στο γήπεδο μέλος του Δ.Σ για 
την ενημέρωση των γονέων και των μικρών αθλη-

τών την ίδια ώρα.
Η έναρξη προετοιμασίας του εφηβικού τμήμα-

τος Κ 16 και του παιδικού τμήματος Κ 14, θα ξεκι-
νήσει την Τετάρτη 28/8/19 στις 17:30, στο γήπεδο 
της Αγίας Βαρβάρας.

Οι προπονήσεις των τμημάτων υποδομής Κ12 - 
Κ6, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 3/9/19, στις 17:00, στο 
γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία των παραπάνω 
τμημάτων θα δίνονται στα τηλέφωνα :

Πρόεδρος Θωμάς Παζαρτζικλής 6977821344.
Γ ε ν .  Γ ρ α μ μ α τ έ α ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Β λά χο ς 

6977351765.
Υπεύθυνος γυναικείου τμήματος Γιάννης  Γιάν-

νος 6972913929.
Υπεύθυνη τμημάτων υποδομής Κατερίνα Πατσί-

κα 6986306884.
Υπεύθυνος εφηβικού τμήματος Κ 16 Κώστας 

Μουρτζίλας 6973248854.
Υπεύθυνος τμημάτων υποδομής Κ 14 - Κ 6 Α-

θανάσιος Παπαστέργιος 6988127389.
Εκπρόσωπος τύπου Γιάννης Τσιάτσης 

6937434480.

ΓΙΑΤΟΔ.Σ.
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΘωμάςΠαζαρτζικλής

ΟΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΓεώργιοςΒλάχος

Σ.Θεοδοσιάδης:«Είχαμεθετικά
αλλάκαιαρνητικάστοιχεία»

Ανακοίνωση Αγροτικού Αστέρα για τη 
λειτουργία των Τμημάτων Υποδομής

ΑνακοίνωσεΚαπετάνοκαιΚοσέογλου
οΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων

Την απόκτηση δύο ακόμη ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, ντύνοντας στα 
«πράσινα» τους Δημήτρη Καπετάνο και Χρήστο Κοσέογλου.

Αναλυτικά:
Ακόμη 2 μεταγραφές για την ομάδα μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση 

του Χρήστου Κοσέογλου και την επιστροφή μετά από ένα χρόνο του Δημήτρη Καπετάνου.
Ο ταλαντούχος νεαρός Κοσέογλου μετά από μια καλή χρονιά στην Θύελλα Σταυρού ήρθε σε συμφωνία με 

την ομάδα μας και κάνει το μεγάλο βήμα από την Α2 κατηγορία Ημαθίας στην Γ εθνική.
Ένας παλιός γνώριμος στην ομάδα μας ο Δημήτρης Καπετάνος επιστέφει μετά από μια χρονιά στην Ανα-

γέννηση Καρδίτσας. Ξεκίνησε στον Αιγιακό μετά στον Βατανιακό, ΠΑΟΚ Κοσμίου, Πανθρακικό, Νεστό Χρυ-
σούπολης, Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων και τέλος στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο και τον Δημήτρη στην ομάδα και τους ευχόμαστε να έχουν μια καλή χρονιά με 
επιτυχίες και δίχως τραυματισμούς.

Γιώργος Τριχόπουλος και Τάσος Κασαμπαλής 
προπονητές στην Ακαδημία του ΑΟΚ

Δυο αθλητές εγνωσμένης αξίας που έκαναν καριέρα και εκτός Ημαθίας ανέλαβαν να μάθουν τα μυστι-
κά του μπάσκετ στους μικρούς αθλητές του ΑΟΚ. Οι Γιώργος Τριχόπουλος και Τάσος Κασαμπαλής είναι 
από φέτος οι υπεύθυνοι προπονητές στην Ακαδημία Μπάσκετ του ΑΟΚ.

Για αγόρια και κορίτσια 5-17 ετών. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
Πληροφορίες - εγγραφές: 6987870712
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CMYK

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας 
είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει τη συμφωνία της 

με τον Βασίλη Γκανά. Ο 35χρονος 
(14/06/1984) αθλητής έχει μια πολύ 
σημαντική παρουσία στους Ημαθιώ-
τικους συλλόγους και με το ήθος 
που τον χαρακτηρίζει, είναι απόλυτα 
αποδεκτός από τη μπασκετική και όχι 
μόνο κοινωνία της περιοχής.
 
Ξεκίνησε να μαθαίνει τα μυστικά του αθλήματος 

στην Ακαδημία TSV Schwaben Augsburg στη Γερμα-
νία, όπου διέμενε οικογενειακά μέχρι το 1998, χρονιά 
που επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα.

 Το καλοκαίρι του 2008 εντάχθηκε στον Φίλιππο 
Βέροιας και συγκεκριμένα στο παιδικό τμήμα του 
συλλόγου, για να ακολουθήσει η τριετής παρουσία 
του στον ΑΟΚ Βέροιας.

 Το 2012 έγινε μέλος του Ζαφειράκη Νάουσας, 
στον οποίο παρέμεινε μέχρι το 2014, όταν επέστρε-
ψε στη Βέροια για να ενταχθεί στον ΑΟΚ, όπου αγω-
νιζόταν μέχρι πέρσι.

 Η μεταγραφή του Βασίλη Γκανά είναι η 5η κατά 
σειρά για τους Αετούς Βέροιας, που έχουν ήδη ανα-
κοινώσει την απόκτηση των Ιωάννη Αλευρίδη, Μα-
νώλη Σταυρουλάκη, Αλέξανδρου Ζησιού και Μάριου 
Τρομπούκη.

 Βασίλη, σου ευχόμαστε μια εποικοδομητική χρο-
νιά στους Αετούς, να έχεις προτίστως την υγεία σου 
και να ευχαριστηθείς το μπάσκετ όπως έπραξες στα 
25 περίπου χρόνια στα παρκέ!

Με τον Έσπε-
ρο στην Λαμία 
θα παίξει για την 
πρώτη φάση του 
κυπέλλου Ελλάδος 
ο Φίλιππος. Η κλή-
ρωση έγινε σήμε-
ρα και στην πρώτη 
φάση συμμετέχουν 
μόνο οι ομάδες της 
Β’ εθνικής. Οι αγώ-
νες θα διεξαχθούν 
την Τετάρτη 18 Σε-
πτεμβρίου. Ο νικη-
τής του ζευγαριού, 
θα υποδεχθεί στην 
επόμενη φάση τον 
Κόροιβο, την Κυ-
ριακή 22 Σεπτεμ-
βρίου.

Στους Αετούς Βέροιας
ο Βασίλης Γκανάς

ΜετονΈσπεροστηνΛαμία
γιατοκύπελλοοΦίλιππος

ΞεκινούνοιεγγραφέςστηνΑκαδημία
ΜπάσκεττωνΑετώνΒέροιας!

Και ενώ οι προπονήσεις μεταβατικής περιόδου συνεχίζονται καθημερινά υπό τις οδηγίες των Μάκη Ιωση-
φίδη και Κωνσταντίνου Καπνά (από τις 20.00 έως τις 21.30), ξεκινά σιγά σιγά η προεργασία για τη συγκρότη-
ση των τμημάτων υποδομής των Αετών Βέροιας.

 Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου και καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
μάθουν πληροφορίες για τη λειτουργία της Ακαδημίας ή να προχωρήσουν στην εγγραφή, από τις 17.30 έως 
τις 20.30 στα γραφεία της ομάδας στην Αγία Βαρβάρα.

 Για όσους δεν δύναται να μεταβούν στο χώρο, μπορούν να καλούν στα τηλ 6949487631 και 6973220345 
για να ενημερωθούν για τη διαδικασία.

Πραγματοποιήθηκε η κλή-
ρωση του Βορείου ομίλου 
της Β’ Εθνικής, με την 

κληρωτίδα βγάζει μια σειρά από 
ντέρμπι από την πρώτη αγωνι-
στική.

Μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί το αν το 
Παγκράτι θα αποδεχθεί ή όχι την πρόσκληση 
για την Α2. Αν η απάντηση της Αθηναϊκής 
ομάδας είναι αρνητική την θέση θα πάρει ο 
Φίλιππος Βέροιας και στην θέση του θα βρε-
θεί ο Πολύγυρος.

1ηΑγωνιστική–06/10/19
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ – ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧΩ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΧΑΝΘ

Β’Εθνική(Βορράς)
Η κλήρωση του πρωταθλήματος 2019-2020
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Συγχαρητήρια στα μέλη των 
Σωματείων τους, από τις Ο.Π.Κ.Ε. 

Ημαθίας και Σερρών 
 Οι  Ενώσεις 

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν 
Υπαλλήλων Η-
μαθίας και Σερ-
ρών εκφράζουν 
από κοινού δια 
της παρούσης τα 
θερμά τους συγ-
χαρητήρ ια  στα 
μέλη τους, για τον 
επαγγελματισμό 
που επέδειξαν και 
την αποτελεσματι-
κότητά τους, τα ο-
ποία ως μέλη μίας 
ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., 
εξάρθρωσαν σπείρα που έκλεβε πορτοφόλια από τουρίστες στη Σαντορίνη.

Η εκτέλεση υπηρεσίας σε άγνωστο περιβάλλον και η έλλειψη υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού δεν μπόρεσαν να σταθούν εμπόδια της αποτελεσματικότητας και 
της αστυνομικής τους ευσυνειδησίας.

 Πολλά συγχαρητήρια!!!
O Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Ν.Η.   Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Σ.
  Απόστολος ΜΟΥΡΤΗΣ       Αναστάσιος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Ευχαριστήριο της Ε.Α.Υ.Ν.Η. 
στους αστυνομικούς που 
έλαβαν μέρος στα μέτρα 

τάξης, στην Παναγία Σουμελά 
 
 Η Ένωση Α-

στυνομικών Υπαλ-
λήλων Ν. Ημαθίας 
οφείλει να εκφράσει 
δια της παρούσης 
την ευαρέσκεια της 
απέναντι στα μέλη 
της αλλά και τους 
λοιπούς συναδέρ-
φους οι οποίοι ως 
ενισχυτική δύναμη 
έλαβαν μέρος στα 
μέτρα τάξης τροχαί-
ας και ασφάλειας 
την 15 Αυγούστου 
2019 στην Ιερά Μο-
νή Παναγία Σουμελά, οι οποίοι με τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικό-
τητα τους προκάλεσαν πλήθος ευχαριστήριων επιστολών.

Συγκεκριμένα, γίναμε αποδέκτες συγχαρητηρίων τόσο της Α.Ε. Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας Παυλόπουλου Προκόπη , όσο και της Φυσικής μας 
Ηγεσίας δια των εκπροσώπων της Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας κ ΚΟΥΓΚΑ 
Διονυσίου καθώς και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή της 
ΓΕΠΑΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΑΪΒΑΖΙΔΗ Αβραάμ ο οποίος ως αναγνώριση 
των προσπαθειών των ως άνω συναδέρφων , χορηγεί σε αυτούς μία επιπλέον 
ημερήσια ανάπαυση.

Οφείλουμε να δηλώσουμε πως ακόμα και μία απλή έκφραση ευαρέσκειας , 
αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για το έργο που επιτελούμε από τους προϊστα-
μένους μας, πολλές φορές είναι αρκετή για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το 
αγαθό της ασφάλειας του πολίτη έστω και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Ν.Η.   Ο Γεν. Γραμματέας

  Απόστολος ΜΟΥΡΤΗΣ       Κων/νος ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521
Αρ. Πρωτ. 19685/20-08-2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 για την Προμήθεια οχημάτων και μηχα-
νημάτων έργου του Δήμου Βέροιας (Ομάδα Β΄- Φορτηγά αυτοκίνη-
τα), εκτιμώμενης αξίας 62.096,77€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας: 34134200-7. Η προμή-
θεια αφορά ένα (1) καινούργιο φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑE 055 2017ΣΕ05500010. Η δα-
πάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64.7135.001 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  
του Δήμου Βέροιας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του  Υ-
πουργείου Εσωτερικών.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προμήθεια οχη-
μάτων και  μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με βάση την απόφαση 
ένταξης με αρ. πρωτ. 26811/8-6-2018 του Υπουργού. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 21/08/2019 και ώρα 10:00πμ  
και καταληκτική ημερομηνία την 16/9/2019 και ώρα 16:00 Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσι-
μη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και ώρα 10:00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπο-
γραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το Τμήμα 2 -Φορτηγά αυτο-
κίνητα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των  1.200,00€.  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οι-

κονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  εκατόν ογδόντα 
(180)  ημερολογιακές ημέρες.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α.Μιζαντζίδου, τηλ.: 
2331350616, fax: 2331350515) , e-mail:  mizantzidou@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

ΑΔΑ : 6ΨΛ57ΛΛ-ΔΒ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/35/490680(1850)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επι-

τροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών 
Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονο-
μική προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή γενικών υπηρεσιών 
με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022».- CPV: [90620000-9]-Υπηρεσίες 
εκχιονισμού, προεκτιμώμενης αμοιβής 275.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr του συστήματος. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
3-10-2019 και ώρα 15:00 

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/19-5-17 (ΦΕΚ 1924Β /2-6-
17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 8-10-2019 και ώρα 10:00 πμ.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά 
μέσα για δημοσίευση στις 19-8-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός αποστολής 19-402982-001

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.
promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   imathia.pkm.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53641, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κος Χατζηιω-
αννιδης Βασίλης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης και λήγει στις 31-12-2022. Η σύμβαση μπορεί να 
παραταθεί κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι την 30η Απριλίου 2023, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία, και δεν έχει ολο-
κληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.   

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμ-
βασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

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

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

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

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυ-
ητικής επιστολής ύψους των 4.435,48 ευρώ. και ισχύ τουλάχιστον 
εννέα  (9) μηνών και 30 ημερών δηλ. μέχρι 2-8-2020 , μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι εννέα  (9) μήνες

Η παροχή υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ο ΣΑΕΠ 508  του ΠΔΕ 
2019 - ΣΑ 48685/7-5-19 (ΑΔΑ: Ψ65Ν465ΧΙ8-Υ9Φ) Η δαπάνη βαρύνει 
το έργο «Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της 
Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800026)» για την υλοποίηση 
του υποέργου (Παροχή γενικών υπηρεσιών) «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022».

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομι-
κή Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 20-8-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005449743) 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 



Τετάρτη 21-8-2019
 14:30-21:00ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥΑΘΗΝΑ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-
66649

19:00-21:00 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124

21:00-08:00 ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124

11ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 www.laosnews.gr

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

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

το διά στη μα α πό 19-8-2019 μέχρι 25-8-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Την ΕΠΟ και τις SL1 και 
SL2 ευχαρίστησε ο Υφυπουρ-
γός Αθλητισμού.

Αναλυτικά η συνέντευξή του 
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ:

«Διαψεύσθηκαν οι Κασ-
σάνδρες που ήθελαν να μη 
ξεκινάει το πρωτάθλημα. Θέ-
λω να ευχαριστήσω δημόσια 
τόσο τον πρόεδρο της ΕΠΟ, 
όσο και τους προέδρους της 
Super League 1 και 2 που χει-
ρίστηκαν το ζήτημα αυτό, αλλά 
και τα στελέχη των ομάδων. 
Κατάλαβαν οι άμεσα εμπλε-
κόμενοι ότι η μεγάλη ιδέα της 
εξυγίανσης, αλλά με κρατικά 
χρήματα, τα οποία έφταναν 
στα 63-64 εκατομμύρια ευρώ, 
δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. 
Έδειξαν απόλυτη κατανόηση. 
Συνεργασία.

Βεβαίως υπάρχει μια τελευ-
ταία συνεννόηση με τον Πολιτικό Προϊ-
στάμενο της ΕΡΤ, τον κ. Πέτσα και φυ-
σικά με τον Υπουργό Οικονομικών κ. 
Σταϊκούρα. Προσωπικά είχα ξεκαθαρίσει 
ότι λίγες εβδομάδες πριν από την έναρ-
ξη του πρωταθλήματος δεν θα δημιουρ-
γήσουμε εκπλήξεις και αιφνιδιασμούς. 
Είναι βέβαιο ότι πολλοί έχουν κάνει τον 
προγραμματισμό τους με μια σειρά χρη-
μάτων που είχε προβλεφθεί ότι θα ελάμ-
βαναν. Αυτά τα χρήματα θα είναι μειω-
μένα. Την τελική διαπραγμάτευση την 
κάνουν οι ίδιοι μέσω της ΕΡΤ και φυσικά 
της επιτροπής που δουλεύει πάνω στο 
θέμα αυτό, με επικεφαλής τον κ. Πέτσα.

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού δεν εί-
ναι αρμόδιο, επειδή η προηγούμενη ηγε-

σία έκανε τον διαπραγματευτή και έκανε 
τον Άγιο Βασίλη που μοίραζε ευχάριστα 
εκατομμύρια σε υποσχέσεις. Το θέμα 
αυτό το χειρίζεται πολύ σωστά ο κ. Πέ-
τσας και φυσικά η διοίκηση της ΕΡΤ. 
Τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν κανο-
νικότατα και για πρώτη φορά θα γίνουν 
με VAR, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ 
ολοκλήρου από την Πολιτεία. Πιθανό-
τατα να έχουμε κάποια ζητηματάκια την 
πρώτη αγωνιστική και όλοι πρέπει να 
είναι υπομονετικοί. Έχει γίνει μια πολύ 
καλή προετοιμασία. Το VAR θα συμβάλ-
λει ώστε να υπάρχει ένας δεύτερος βαθ-
μός ασφάλειας για τις αμφισβητούμενες 
φάσεις. Για να μην υπάρχουν εντάσεις. 
Πρέπει να εμπιστευτούμε αυτό το σύ-
στημα συνολικά και όχι a la carte».

Την παρουσία 
του VAR στην 
Ελλάδα σχο-

λίασε ο πρόεδρος 
της ΚΕΔ, Βίτορ Μέλο 
Περέιρα. Αναλυτικά 
κάποια αποσπάσμα-
τα από αυτά που 
ανέφερε:

-«Είμαστε όλοι αρχάριοι 
στο VAR, όλοι μαθαίνουμε σε 
αυτή τη διαδικασία. Είμαστε 
χαρούμενοι που το έχουμε. 
Είναι ένα όνειρο που γίνεται 
πραγματικότητα».

-«To VAR δεν είναι πανά-
κεια, δεν θα σταματήσει τις 

συζητήσεις, ούτε θα κάνει τέ-
λειο το ποδόσφαιρο».

-«Οι διαιτητές είναι έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουν τις προ-
κλήσεις».

-«Έχουμε 16 διαιτητές και 
25 βοηθοί έτοιμους να εφαρ-
μόσουν το VAR τις δύο πρώ-
τες αγωνιστικές».

-«Έχουν υπάρξει συναντή-
σεις με ομάδες και ενημερώ-
θηκαν για το VAR, ετοιμάζου-
με 6 workshops γιατί θέλουμε 
όλοι να γνωρίζουν τι σημαίνει.

-«Θα δείτε ότι η χρήση του 
VAR δεν θα είναι συχνή κατά 
τη διάρκεια του ματς».

-«Το μόνο είναι: ελάχιστη ε-
πέμβαση με το μεγαλύτερο δυνα-
τό όφελος».

ΗτοποθέτησηΑυγενάκη
γιαταπρωταθλήματα

καιτηνΕΡΤ

«Όνειρο που γίνεται 
πραγματικότητα

το VAR»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

Βέροια, πωλείται δια-
μέρισμα 100 τ.μ. μει-
κτό, 87 τ.μ. καθαρό, 
γωνιακό, 2ΔΣΚWC, 
θέση  στάθμευσης , 

5ος όρ., απεριόριστη 
θέα, 30 τ.μ. μπαλκό-
νια, διαμπερές. Τι-
μή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6977 435166 & 23310 
61205.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμε-
ρίσματα από 80 τ.μ., 
πακέτο, αυλή, κήπο, 
θέρμανση, καλή κα-
τασκευή. Τιμή 53.000 
ευρώ συζητήσ ιμη . 
Τηλ.: 6974 058284, 
6973 475239.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., 
κεντρική θέρμανση, 
γωνιακό, διαμπερές, 
μεγάλα μπαλκόνια, θέ-
ση στάθμευσης. Τηλ.: 

6977 435166, 23310 
61205 & 23310 62776.

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμμα-
τα στο Μαυροδένδρι 

(Καράτσαλι) Βέροιας, 
με ροδακινιές, διάφο-
ρες ποικιλίες και πο-
μώνα και μπεκάκια. 
Τηλ.: 6942 202465.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 10 , 
Πλ. Ωρολογίου, κοντά 
στη Λέσχη Αξιωματι-
κών, ενοικιάζεται γκαρ-

σονιέρα, 1ος όρ., πλή-
ρως ανακαιν ισμένη 
και επιπλωμένη. Τηλ.: 
6948 726845 & 6949 
408554.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
διαμέρισμα 3ου ορό-
φου 130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ 
και W.C., πλήρως α-
νακαινισμένο με όλες 
τις λευκές ηλεκτρικές 
συσευές, 2 inverter 
κλιματιστικά, σαλόνι, 
τραπεζαρία, ντουλάπα, 
θωρακισμένη πόρτα, 
συνθετικά κουφώματα, 
τζάκι, αυτόνομη θέρ-
μανση πετρελα΄΄ιου, 
θέση parking. Τιμή 350 
ευρώ. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6977 658822, 
6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο διαμέρισμα 76 
τ.μ., πραγματικός λου-
λουδότοπος με καορι-
φέρ, κλιματισμό, δίχως 
κοινόχρηστα, επί της 
οδού Ερμού και Γρε-
βενών 11 γωνία στη 
Βέροια. Τηλ.: 6949 
215864.

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

6945122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

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

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός 
κομμωτηρίου με βασι-
κές γνώσεις κομμωτι-
κής για βαφές, λουσί-
ματα κ.λπ., με πλήρες 
ωράριο. Τηλ.: 6974 
648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-

δοσία κατά προτίμηση 
του προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα 
έως 35 ετών για εργα-
στήριο ζαχαροπλαστι-
κής, με εμπειρία. Τηλ.: 
23310 22174.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποί-
ηση και φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας στην 
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας. 
Τηλ.: 2331300216.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΛΟΥΚΙ-
ΔΗΣΡΑΚ ζητάει επαγ-
γελματία οδηγό. Τηλ.: 
23310 41794.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-
χος  φαρμακοποιός 
για συστέγαση – απο-
συστέγαση σε φαρ-
μακείο της Πιερίας. 
Επικοινωνία στο  e-
mailtopalido@gmail.
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής 
ενοικιάζονται διαμερίσματα 70 
τ.μ. 2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα κα-
θώς και μεζονέτες 70 τ.μ. 2Δ-
ΣΚWC εξοπλισμένες. Επίσης 
πωλούνται διαμερίσματα από 
45 τ.μ. έως 70 τ.μ. και μεζονέτες 
70 τ.μ. με κατασκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264. 
Τιμές ευκαιρίας.

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοικείω-
ση στο επάγγελμα απα-
ραίτητη. Ωράριο 02.00-
10.00 τετραήμερο, κ. 
Χρήστος 6944 271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα 
για σέρβις και για κου-
ζίνα από ψητοπωλείο 
στο Μακροχώρι. Τηλ.: 
23310 43222, μετά τις 
6.00 μ.μ.

ZHTEITAI  ά τομο 
με πείρα και γνώσεις 
Αγγλικών, για μόνιμη 
εργασία, ως σερβιτό-
ρος σε εστιατόριο στη 
Βέροια .  Τηλ. :  6974 
064888 & 23310 71590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός 
για διανομή με δικό 
του μηχανάκι για κα-
τάστημα εστίασης στη 
Βέροια.  Τηλ. :  6986 
885352.

ZHTEITAI  νέος-α 
γ ια γραμματέας με 
προσόντα: 1) πτυχίο 
οικονομικά-λογιστικά, 
2)  άπταιστα Αγγλι -

κά, 3) επιθυμητά Ισπανι-
κά, 4) πολύ καλή γνώση 
υπολογιστών. Αποστολή 

βιογραφικών (με φωτο): 
elisavet21@yahoo.gr μέ-
χρι 30/06/19.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

Κωδ: 106238 - ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο . Εί-
ναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει 
θέρμανση με κλιματιστικό, απεριόριστη θέα 
στον κάμπο, κουφώματα συνθετικά με διπλά 
τζάμια, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ανελκυ-
στήρα, πάρκινγκ πιλοτής, μερικώς επιπλω-
μένο, με ηλεκτρικές συσκευές, έχει τέντες, σε 
πολύ καλή γειτονιά με μίσθωμα μόνο 200 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1984 και διαθέτει θέρμανση 
με κλιματιστικό και έναν θερμοπομπό, έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, τέντες, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, 
σε πολύ καλή κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, 
διαμπερές, με μηνιαίο μίσθωμα 220 €.

Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούρ-
γιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ. 
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρ-
τητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης 
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή , 
χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 WC.  Διαθέ-
τει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέ-
πεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια  Τιμή 
220€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ. 
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο 

σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια 
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφος σε πολύ 
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο 
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επι-
πλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε 
δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδω-
μάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. 
Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο,  Κουφώματα 
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζά-
κι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 280 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο 
, μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 19 τ.μ. ένας ενι-
αίος χώρος , 1 ος όροφος, θέρμανση με κλι-
ματιστικό το δε  μίσθωμα του μόνο στα 125€.

Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  
ορ. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά 
και φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά 
και Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .

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

Κωδ. 22877 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-
μπλέ ανακαινισμένο γραφείο 37 τ.μ. ένας 
μεγάλος ενιαίος χώρος στον 1 ο όρ. χωρίς 
ασανσέρ , η θέρμανση του με κλιματιστικό το 
δε  μίσθωμα του στα 180 €.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται 
σε μοναδική τοποθεσία και είναι κατάλλη-
λο για πολλαπλές χρήσεις, με πολύ λογικό 
μίσθωμα μόνο: 800 €. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ: 115091 - Τριπόταμος ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 80 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 3 χώρους και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νο το 2003 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα και 
πολύ μεγάλο οικόπεδο ,  Τιμή: 200 €.

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

Κωδ: 116168 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
μεγάλο κατάστημα σε κεντρικότατο σημείο 
της πόλης , συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . ενοίκιο 3.000€.

Κωδ.115092  Ενοικιάζονται στη Βέροια 
χώροι ψυκτικών θαλάμων συνολικά 12.000 
τ.μ. και με κατάψυξη. Διατίθεται όλο μαζί η 
και τμηματικά.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

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

Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-
λύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
105 τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο 
στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 /υ , σα-
λονοκουζίνα , μπάνιο και αποθήκη. Είναι 
κατασκευασμένο το 1995, έχει Κουφώματα 
Αλουμινίου, με διπλά τζάμια Ανελκυστήρα,  
Αποθήκη 4 τ.μ.,και Ηλιακό θερμοσίφωνα - 
Τιμή ευκαιρίας μόνο  35.000 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνει-
ας 50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονο-
κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με  
Ηλεκτρικό, Έχει απεριόριστη Θέα και μεγά-
λο υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου και κήπο,  
Τιμή μόνο 35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. 
Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 
1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, 
Αποθήκη , Κήπο - Τιμή: 80.000 €.

Κωδ: 13758 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Μονοκατοικία 
η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κατά-
στημα 210τ.μ., 1ο και 2ο όροφο από δυο 
διαμερίσματα των 150τ.μ. ο κάθε όροφος ,τα 

οποία βρίσκονται σε οικόπεδο 744τ.μ., είναι 
κατασκευή 1992, εκπληκτική και ανεμπόδι-
στη θέα, με πολύ ωραίο κήπο ,οι χώροι του 
λειτουργικοί, σε αμφιθεατρική θέση, διαμπε-
ρές, Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζητη-
θούν., σε πολύ καλή τιμή μόνο όλο μαζί μόνο 
120.000€ , Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

υπόγεια αποθήκη 65 τ.μ., σε καινούργια οι-
κοδομή , κατασκευή 2005. Πρόκειται για έναν 
ενιαίο χώρο στο υπόγειο οικοδομής , τιμή 
, μοναδικά και πολύ σπάνια τόσο χαμηλή , 
μόνο 7.500€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

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

Κωδ: 116117 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα 
ΚΤΕΛ κοντά κατά αποκλειστικότητα ανακαινι-
σμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 37 τ.μ. 
1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο, . Διαθέτει θέρμανση με Κλιμα-
τιστικά , τα Κουφώματα του Συνθετικά και η 
Πόρτα είναι Θωρακισμένη - Τιμή: 28.000 €.   

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

Κωδ: 116207 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 93 τ.μ. μικτά και 
81τ.μ. καθ., στον 4ο όροφο. Αποτελείται από 
τρεις γραφειακούς χώρους, κουζίνα, μπάνιο. 
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει 
απεριόριστη θέα, κουφώματα ξύλινα, ανελκυ-
στήρα, με τέντες, σκαλιά εισόδου, με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου, σε μοναδικό σημείο, 
με ωραία ανοιχτωσιά, κεντρικότατο, σε τιμή 
προσφοράς μόνο: 63.000 €. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13672 Κατάστημα 26 τ.μ., κατα-

σκευή 70, Ισόγειο, εκπληκτικό και με άριστη 
προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ καλό 
σημείο και σε απίστευτα χαμηλή τιμή,  μόνο 
10.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.13535 ΠΙΕΡΙΩΝ , πωλείται κατά-
στημα μισθωμένο δίπλα στην οδό Πιερίων 
συνολικά 464 τ.μ.,  σε ένα επίπεδο   και με 
επιπλέον πατάρι 250 τ.μ. Διατίθεται μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή και είναι 
σίγουρα εξαιρετικής προβολής , έχει μεγάλη 
βιτρίνα και κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. 
Τιμή 250.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. 
και υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

δειο κοντά στα σφαγεία της Βέροιας  με 6.937 
τ.μ. και άλλα 3 στρ. κατεχόμενο δηλ.  συνο-
λικά 10 στρ. στην τιμή των 21000€ τελική . 
σπάνια ευκαιρία . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς 
τα έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 
7.677 τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου 
στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

κρό και καλό οικόπεδο 257 τ.μ., βλέπει σε 
δρόμο πλάτους 10μ σε καλό σημείο , τιμή 
πώλησης 21.000€.

Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαι-
ρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω 
σε πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και 
σε τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντι-
κειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.

Κωδ.12918 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται μο-
ναδικό οικόπεδο 941 τ.μ., με σ/δ 0,8 και με 
ανεπανάληπτη θέα , βλέπει πάνω σε πλατεία 
και όλον τον κάμπο της Βέροιας , η αντικειμε-
νική του αξία είναι 194.000€ η δε τιμή πώλη-
σης από 188.000 €, τώρα 75.000€.

Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής 
επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηρι-
στικά: Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί 
εξαιρετική ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.

Κωδ.12919 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, ευκαιρία σπά-
νια , πωλείται οικόπεδο 1.145 τ.μ., κάτω από 
την αντικειμενική η οποία είναι 236.000€ η 
δε τιμή πώλησης του από 200.000€ τώρα 
91.000€.

Κωδ.12921 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται οι-
κόπεδο εντός σχεδίου 2.032 τ.μ.,  γωνιακό 
άρτιο οικοδομίσημο με αντικειμενική τιμή στις  
418.000€ σε τιμή πολύ πιο κάτω από αυτήν , 
από 300.000€ τώρα 162.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ. ισό-
γεια σε σχετικά καλή κατάσταση . Αποτελεί-
ται από 2 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και 
μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με 
Πετρέλαιο, - Τιμή: από 55.000 € τώρα μόνο 
27.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.που δρα-

στηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου, 
ζητά να προσλάβει πωλήτρια με δίπλωμα οδήγησης 
ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και περιοχή ευθύνης το 
νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
logistirio@oikobros.gr.

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



Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύ-
ριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσ-
σας για τους νομούς 
Ημαθίας και Θεσσαλο-
νίκης. Παραλαβή βιο-
γραφικών και δικαιολο-
γητικών για αξιολόγηση 
στοιχείων με συνέντευ-
ξη  στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικο ινωνίας 23310 
27102.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλληλο 
γραφείου, 3) εργατοτε-
χνίτες για επιχείρηση 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα  με αυλη πισω,37 τ.μ 
7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων  92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 
72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης  22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2ΔΣΚ Α.Θεξαιρετικο,προσοψης ,κοπλαμ,πορτα 
σαφ. 280€

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

VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη   Ευκαι-
ρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο 
σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με  μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€ 
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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



Η εταιρείαφυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , 
με άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας και βιογραφικό για αξιολόγηση 
στοιχείων. Πληροφορίες με ραντεβού 
για συνέντευξη στα γραφεία της εται-
ρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 
27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθά-

ρισμα σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες 
οικιακές δουλειές. Τηλ. επικοινωνίας: 
6985 642333.

ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια, 
αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικεί-
μενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρού-
ντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύ-

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

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πο-
λυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυ-
μνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα 
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις 
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλό κρεβάτι ελαφρώς 

μεταχειρισμένο μαζί με το στρώμα, σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 6938 436951.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά 
με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και 
διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα 
και πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά 
κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά 

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

www.mesitikoveria.gr
Η βιομηχανία ΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε. ζητά 

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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Επαναληπτικός 
ψεκασμός το βράδυ 
της Πέμπτης στην
 Κουλούρα για την 

αντιμετώπιση 
των ακμαίων κουνουπιών 

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας 
ότι θα πραγματοποιηθεί επαναληπτι-
κός ψεκασμός ULV από τον ανάδοχο 
φορέα για την αντιμετώπιση ακμαίων 
κουνουπιών το βράδυ της Πέμπτη  22 
προς Παρασκευή  23 Αυγούστου 2019 
από ώρα 23:00 μέχρι 03:00 πμ στην 
Κουλούρα, με χρήση εγκεκριμένου βι-
οκτόνου σκευάσματος (Aqua K-Othrine 
της Bayer).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοικοι θα πρέπει 
να λάβουν τα εξής μέτρα για την προ-
στασία τους:

- Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι 
και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκα-
σμών.

- Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη 
οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια 
κ.τ.λ.)

- Να μη λειτουργούν τα κλιματιστικά.
- Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για 

την προστασία των ατόμων με προβλή-
ματα υγείας.

- Να απομακρυνθούν τα μελισσο-
σμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές, 
διότι το σκεύασμα που χρησιμοποιείται 
είναι τοξικό για τις μέλισσες.
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P Μίκρυνε η μέρα και δρόσισε το βραδινό 
αεράκι. Άντε να μαζευόμαστε σιγά-σιγά νωρίς στο 
σπίτι για να ανεβάσουμε το ΑΕΠ…

 
P Δελτίο πρόληψης των ατυχημάτων 

στέλνει η τροχαία. Καμία μέριμνα για όσους 
κινούνται περί το Χρηματιστήριο.

 
P Καλό θα είναι πάντως να φοράνε κράνος. 
 
P Το κράνος σώζει ζωές. Το κράτος παίρ-

νει!
 
P Γι’ αυτό και οι πολίτες τα παίρνουν στο 

κρανίο.
 

P Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε την πα-
γκόσμια ημέρα οργασμού. Όπως πάντα, με 
αποχή.

 
P Με τέτοια κάψα εκείνο το διάστημα, πάθαι-

νες έναν οργασμό όταν έμπαινες σε οποιονδήπο-
τε χώρο είχε ερκοντίσιον.

 
P Αν κάποιος καταφέρει να έχει οργασμό 

με όλες τις φυλές, τότε αυτομάτως εγγράφεται 
αριστίνδην στον Οργασμό Ηνωμένων Εθνών.

 
P Εγώ με την αγάπη βάλαμε αγγελία ενόψει 

της γιορτής. Ο κύριος και η κυρία τάδε δεν εορτά-
ζουν.

 

P Θυμάμαι ότι είχαμε στην καριέρα μας 
έναν οργασμό. Περίεργο το ότι έχουμε δύο 
παιδιά.

 
P Οργασμοθείτε γιατί χανόμαστε!
 
P Ωραία τα ερωτικά μηνύματα των νιάτων 

μας, αλλά σαν το μήνυμα ‘σου ‘βαλα λεφτά’ 
των γηρατειών μας δεν είναι κανένα.

 
P Άκουσα ότι έχουν λίγες θερμίδες οι κοτο-

μπουκιές. Προχθές έφαγα καμιά εξηνταριά.
 
P Και μετά, το μόνο πράγμα που κατάφερα 

να φάω ήταν ένα ταψί γαλακτομπούρεκο.
 
P Η Έλενα Ράπτη παντρεύτηκε τον 

σωματοφύλακά της. Αυτά συμβαίνουν ό-
ταν το ‘Σταρ’ παίζει δυο φορές τον μήνα το 
Bodyguard με την Whitney Houston.

 

P Εγώ είχα δώσει για σωματοφύλακας, αλλά 
πέρασα τερματοφύλακας.

 
P Πάντως αυτό που λένε πως ο άντρας 

όσο μεγαλώνει γίνεται και πιο γοητευτικός, 
εγώ δεν το έχω νιώσει ακόμα. Όλο άσε μας ρε 
μπάρμπα και τέτοια ακούω.

 
P Και:
 Είναι 2 η ώρα το πρωί και ένας ηλικιωμένος 

σταματάει σε ένα μπλόκο της αστυνομίας. Ο α-
στυνομικός τον ρωτάει πού πηγαίνει τέτοια ώρα. 

-Πάω να ακούσω μια ομιλία για την κατάχρηση 
οινοπνευματωδών ποτών και την επίδρασή τους 
στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και για το κά-
πνισμα και τα ξενύχτια, απαντά.

Ο αστυνομικός δεν φαίνεται να πείθεται και 
ρωτάει: 

-Αλήθεια; Και ποιος είναι αυτός που θα κάνει 
τέτοια ομιλία στις 3 το πρωί;

-H γυναίκα μου!
K.Π.
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