
Το υγειονομικό πρωτόκολλο 
και τα μέτρα που πρέπει

 να εφαρμόσουν τα ερασιτεχνικά 
σωματεία στις προπονήσεις

 και στους αγώνες
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Επτά τα νέα κρούσματα 
χθες στην Ημαθία, 

269 σε όλη τη χώρα
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Τι γίνεται με τους 
υπερήλικες οδηγούς

στη Βέροια;
   Δεν είναι σύμπτωση ότι μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε σε 
Βέροια και Μακροχώρι δύο ατυχήματα που εμπλέκονται 
υπερήλικες άνω των 80 ετών και μάλιστα στην μια 
περίπτωση με σοβαρό τραυματισμού ενός 12χρονου 
παιδιού. Το είχαμε επισημάνει ότι και στην περίπτωση 
του 87χρονου που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του στην 
πυλωτή οικοδομής, ότι από τύχη δεν είχαμε χειρότερα, 
αφού λόγω της ώρας δεν υπήρχαν παιδιά να παίζουν στο 
σημείο. Η προχθεσινή περίπτωση του Μακροχωρίου, αν 
και δεν έχει διευκρινιστεί η υπαιτιότητα, ωστόσο υπάρχει 
και πάλι εμπλοκή ενός 81χρονου που συγκρούστηκε με 
το δίκυκλο που επέβαινε ο ανήλικος με τον πατέρα του. 
Από ‘κει και πέρα οι περισσότεροι έχετε εικόνα των 
δρόμων και κυρίως κάποιων συμπαθεστάτων υπέργηρων 
οδηγών που επανειλημμένα έχετε σχολιάσει ότι καλύτερα 
θα ήταν να μην πιάνουν τιμόνι. 
  Πρόκειται όχι μόνο για την δική τους ασφάλεια, 
αλλά για την δημόσια ασφάλεια, αφού δυστυχώς λόγω 
της ευκολίας ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης, 
βρίσκονται στην θέση του οδηγού άνθρωποι που πλέον 
δεν έχουν την φυσική ικανότητα και αντανακλαστικά να 
οδηγούν.    
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Θαδδαίυ αποστ., Βάσσης και των

τέκνων αυτής

Διαδικτυακή απάτη με χρήση του ονόματός του
για δάνεια και χρηματοδοτήσεις,

καταγγέλλει ο Σταϊκούρας
Κάποιοιεπιτήδειοιφαίνεταιότιπροσπάθησαννακάνουν«χρυσές

δουλειές», στήνοντας «μηχανή» χορήγησης δανείων και χρηματο-
δοτήσεωνμε την χρήση του ονόματος  του υπουργούΟικονομικών
ΧρήστουΣταϊκούρα.ΤηνΔιαδικτυακήαπάτηκατήγγειλεουπουργός,
εφιστώντας τηνπροσοχή τωνπολιτών.Μάλιστα, ενημέρωσεσχετικά
τιςαρμόδιεςαρχές.

Ειδικότερα,ουπουργόςέγραψεστονπροσωπικόλογαριασμότου
στοtwitterταεξής:

«Μεαφορμήκαταγγελίεςπολιτών,πουέλαβανe-mailαπόπρόσω-
πομετηφερόμενηεπωνυμία«PatriciaGrelet(FinancePlus)»,ενημε-
ρώνω,καιεφιστώτηνπροσοχήσας,ότιδενέχωΚΑΜΙΑΑΠΟΛΥΤΩΣ
σχέσημε το εν λόγωπρόσωποή εταιρεία, ούτεμε τυχόνάλλοπου
σχετίζεταιμετηνπαροχήδανείων.Τονίζωεπίσηςότι,όπωςδιευκρίνι-
σατηνπερασμένηΠαρασκευή,δενσχετίζομαικατ’ουδένατρόπομε
ιστοσελίδεςκαιδιαφημίσειςγιαπαροχήχρηματοδότησης».

Απότο1981το5νθήμεροστοΔημόσιο
καισταΣχολεία

Γράψαμε τιςπροάλλες για κα-
τάργηση της εξαήμερης λειτουρ-
γίας των σχολείων, το 1976. Ω-
στόσο,φίλοι αναγνώστες, μαςθύ-
μισαν, προς αποκατάσταση, ότι
το 5νθήμερο στοΔημόσιο, (άρα
και στασχολεία) άρχισε να εφαρ-
μόζεται το 1981 με σχετικό νόμο
(29/12/1980) που καθιέρωσε την
40ωρη εργασία, απόΔευτέραμέ-
χριΠαρασκευή.Σχετικόδημοσίευ-
μα της εποχής, στην τότεΒραδυ-
νή,είχετίτλο«Άρχισεαπόσήμερα
τοπενθήμεροστιςΔημόσιεςΥπη-
ρεσίες»,στοφύλλοτης3-1-1981.

Παίρνουνταμέτρατους,καφέμπαρτηςΒέροιας
μεκρούσματασεεργαζόμενους

Ανοδική και ανησυχητική η πορεία
κρουσμάτωνπου καταγράφει ηΗμαθία
καθημερινά και ήδη στη Βέροια, σε ό-
ποιακαφεμπαρπαρουσιάστηκεύποπτο
κρούσμα,οιιδιοκτήτεςτους,ενεργώντας
με υπευθυνότητα, κλείνουν για κάποιες
μέρεςώστε ναπροβούνστην εφαρμογή
τωνπροβλεπόμενων και  απαραίτητων
μέτρων για τηνπροστασία των εργαζο-
μένωντουςκαιτουκοινωνικούσυνόλου.

 Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του το
DelanteBar στηνΕληά, ενημερώνει για
τις ενέργειές του, ως εξής:  «Με κάθε
αίσθημακοινωνικήςευθύνης,σαςενημε-
ρώνουμε πως λόγω εμφάνισης θετικού
κρούσματος, το DELANTE all day bar
θαπαραμείνει κλειστό έως το Σάββατο
22Αυγούστουώστε να διενεργηθεί εξει-
δικευμένη απολύμανση των χώρων και
ναπροβούνσε antivirus test οι εργαζό-
μενοι».

 Σημειώνεται ότι οι δύο εργαζόμενοι
πουβρέθηκανθετικοίτέθηκανσεκαραντίναενώτααποτελέσματαγιατουςυπόλοιπουςεργαζομένουςήταναρνητικά.

Τηντακτικήτηςαπολύμανσηςτουχώρουτουςκαιτης«απομόνωσης»,ακολούθησανκαιδύοακόμακαφεμπαρτης
πόληςόπουπαρουσιάστηκανκρούσματασεεργαζόμενους.

Γιατί ανησυχώ 
περισσότερο όταν 

διαβάζω στατιστικά που 
ανακοινώνει η κυβέρνηση, ότι 
η Ελλάδα είναι σε καλύτερο 
επίπεδο σε σχέση με άλλες 

χώρες; Έχουμε ακόμη 
περιθώρια;;;

ΔικογραφίααπότηΔίωξηΗλεκτρονικούΕγκλήματος
γιαομάδαστοFacebookμετίτλο:

«Κανέναπαδίμεμάσκαστοσχολείο!!!»
Mε αφορμή την δημιουργία ομάδας στο

Facebook με την ονομασία: «ΚΑΝΕΝΑΠΑΙΔΙΜΕ
ΜΑΣΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!!!» που προτρέπει τους
γονείςναμηναφήσουνταπαιδιάτουςναφορέσουν
μάσκαστοσχολείο, ηΔίωξηΗλεκτρονικούΕγκλή-
ματοςσχημάτισεδικογραφίακαιδιεξάγειέρευνα.Η
ομάδασυγκέντρωσε μέσασε λίγες μέρες χιλιάδες
ανθρώπους που συσπειρώνονται και -χωρίς να
επικαλούνται κανένα επιστημονικό υπόβαθρο- επι-
χειρούναντάρτικοκατάτηςμάσκαςστασχολεία,θέ-
τονταςέτσιπαράτιςσαφείςοδηγίεςτουυπουργείου
και των ειδικώνσε κίνδυνο την υγεία τωνπαιδιών
τουςκαιάλλων.

ΤογκρουπδημιουργήθηκετηνπερασμένηΤρίτη
18/8, λίγηώραμετά τηνανακοίνωση τηςκυβέρνη-
σης για το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμ-
βρίου και αριθμεί χιλιάδες μέλη, ενώ παράλλη-
λα συγκεντρώνουν υπογραφές μέσω τουAvaaz
προκειμένου νααπαγορευτεί η χρήσημάσκαςστα
σχολεία.Μήπωςο κόσμοςμεταλλάχθηκεμετά την
δίμηνηκαραντίνα;

Έρχεται η «λυπητερή»
του ΕΝΦΙΑ

Κλειστή από σήμερα
η εφαρμογή του Ε9

Τηδιαδικασία εκκαθάρισης τουΕΝΦΙΑ ξεκινά ηΑΑΔΕμε
ταεκκαθαριστικάνααναμένονταιαπότοτέλοςΑυγούστουμε
αρχέςΣεπτεμβρίου.

Όπωςανακοινώθηκε,ηεφαρμογήγιατηνυποβολήδηλώ-
σεωνΣτοιχείωνΑκινήτων (Ε9) 2020 δεν θα είναι διαθέσιμη
απότηνΠαρασκευή,21Αυγούστου,στις11:00π.μ.,καιμέχρι
τηνανάρτησητωνεκκαθαριστικώνΕΝΦΙΑ2020καιτοάνοιγμα
τωντροποποιητικώνδηλώσεωνΕΝΦΙΑ2020.

Επομένως ετοιμαστείτε για την«λυπητερή», ενώναθυμί-
σουμεότιοφετινόςΕΝΦΙΑμπορείναεξοφληθείσε6μηνιαίες
δόσειςέωςτονΦεβρουάριο.
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Τη στήριξη των ροδακινοπαραγωγών για τις ζημιές που προκάλεσε 
η «Θάλεια», ζητά ο δήμαρχος Βέροιας από τον Μ. Βορίδη  

Με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, με κοινοποίηση στον υφυπουρ-
γό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, στους βουλευτές Ημαθίας της Ν.Δ. κ.κ.Μπαρτζώκα και Τσαβδα-
ρίδη και στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου, ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ζητά 
την άμεση στήριξη των ροδακινοπαραγωγών για τις ζημιές που προκάλεσε η «Θάλεια»  σε γεωργικές καλλι-
έργειες της περιοχής μας. Στην επιστολή του ο δήμαρχος αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το τετραήμερο κύμα κακοκαιρίας «Θάλεια»  που σάρωσε τη χώρα στις αρχές Αυγούστου προκάλεσε μεγά-

λες ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής μας.
Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις, συνοδευόμενες τοπικά από χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους 

προκάλεσαν καταστροφές σε όλες τις γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής και ειδικά στη ροδακινοπαραγωγή.
Στη δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι παραγωγοί του Δήμου μας, λόγω των συσσωρευμέ-

νων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος του ροδακίνου (Ρωσικό εμπάργκο, υψηλό κόστος παραγω-
γής, κορωνοϊός, κ.λ.π.), το τετραήμερο κύμα κακοκαιρίας «Θάλεια»  έφερε τους παραγωγούς σε οικονομικό 
αδιέξοδο.

Είμαστε συμπαραστάτες στα δίκαια αιτήματα των αγροτών μας και ζητάμε την άμεση και πραγματική α-
ποζημίωση των αγροτών, δεδομένου ότι η τοπική οικονομία, η οποία βασίζεται στην αγροτική παραγωγή δεν 
αντέχει για άλλη μια χρονιά τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τη φετινή χρονιά οι ροδακινο-
παραγωγοί καθώς και προτάσεις – λύσεις, παρουσίασαν με υπόμνημα 
τους , οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου Δήμους Σκύδρας και 
του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας κατά τις επισκέψεις που πραγματο-
ποίησαν χθες το μεσημέρι (Πέμπτη 20  Αυγούστου 2020), στο γραφείο 
του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και το Υφυπουργείο Μακεδονίας 
– Θράκης.

Ο πρόεδρος και ταμίας του ΑΣ Σκύδρας, κ. Πάνος Πασάκης και κ. 
Γιάννης Χριστοφορίδης αντίστοιχα, καθώς και οι κ. Βοργιάδης Χρήστος 
και κ. Γκαλαϊτσης Δημήτριος (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος)  του ΑΣ Ημα-
θίας, συνοδευόμενοι από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κ. 
Μάκη Δημητριάδη, συναντήθηκαν και ενημέρωσαν την Διευθύντρια του 
Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Αντωνίου, για 
τις ζημιές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην παραγωγή 
αλλά και τα υπόλοιπα προβλήματα (Ρώσικο εμπάργκο, Αναδιάρθρωση, 
Εκσυγχρονισμός ΕΛΓΑ και τροποποίηση του καταστατικού του κ.α.) 
που αντιμετωπίζουν ζητώντας την άμεση καταγραφή και αποζημίωση 
από τον ΕΛΓΑ. Κατέθεσαν υπόμνημα, με το οποίο ζητούν την παρέμ-
βαση του Πρωθυπουργού για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, 
με την κ. Αντωνίου να δεσμεύεται, ότι θα μεταφέρει τα όσα τέθηκαν από 
τους εκπροσώπους των δύο συλλόγων, στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη και στον ΥπΑΑΤ κ. Μάκη Βορίδη.

Νωρίτερα, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υφυπουργό Μα-
κεδονίας – Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου, στον οποίο έθεσαν τα 
προαναφερθέντα ζητήματα που τους απασχολούν, ζητώντας την άμεση 
κάλυψη των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και σε περίπτωση μη απόδοσης 
τους από τον ασφαλιστικό οργανισμό, να δοθούν δίκαιες στρεμματικές 
ενισχύσεις στο μέγεθος της ζημιάς που υπέστησαν, αναφέροντας ότι εί-
ναι οι μόνοι που δεν φέρουν ευθύνη, αλλά η κωλυσιεργία και αδιαφορία 
των εκάστοτε υπουργών και κυβερνήσεων , αφού με τον ισχύων κανο-
νισμό του ΕΛΓΑ, δεν αποζημιώνονται οι ζημιές από τις έντονες βροχο-
πτώσεις, θέτοντας ζήτημα επιβίωσης για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.

Στο Υπόμνημα που κατέθεσα οι σύλλογοι, για τις καταστροφικές 
ζημιές στη ροδακινοκαλλιέργεια και την ανάγκη κάλυψης του χαμένου 
εισοδήματος, αναφέρουν τα εξής:

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ 
Οδεύοντας προς το τέλος της παραγωγικής σεζόν, ο έλληνας ροδα-

κινοπαραγωγός, μιλάει πλέον για την πιο καταστροφική χρονιά, σε συν-
δυασμό με το αρνητικό πρόσημο των τελευταίων καλλιεργητικών περι-
όδων, να γίνεται αντιληπτή όσο ποτέ άλλοτε, η οικονομική ασφυξία που 
έχει επέλθει , πέραν της γενικευμένης οικονομικής κρίσης και της έλλει-
ψης ρευστότητας, τίθεται πλέον θέμα επιβίωσης για δεκάδες χιλιάδες 
οικογένειες των νομών Ημαθίας και Πέλλας, έχοντας φυσικά, αρνητικό 
αντίκτυπο στην τοπική οικονομία των δύο κατ΄ εξοχή αγροτικών νομών.  

Ζημιές στην παραγωγή που δεν καλύπτονται 
ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ

Μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που 
έπληξαν τις καλλιέργειες των δύο νομών, απαιτούμε την άμεση κατα-
γραφή και αποζημίωση στο 100% των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Έχοντας 
ως προηγούμενο, των τελευταίων ετών, το απαράδεκτο φαινόμενο να 
μένουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης ζημιές στην παραγωγή μας ( πα-
ρά τις θετικές εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων) , απευχόμαστε να 
συμβεί κάτι παρόμοιο και φέτος. Σε περίπτωση όμως μη κάλυψης των 
ζημιών από τον ΕΛΓΑ, ζητούμε την άμεση παρέμβαση της πολιτείας με 
δίκαιες στρεμματικές ενισχύσεις που θα καλύπτουν τις ζημιές στο πραγ-
ματικό μέγεθος τους. Στα παραπάνω, θα θέλαμε να σας προσθέσουμε 
και την μη ασφαλιστική κάλυψη των ανοιξιάτικων παγετών από τον ΕΛ-
ΓΑ, σε πολλές καλλιέργειες που επλήγησαν. 

Αυξημένο κόστος παραγωγής
- Αύξηση αμοιβής εργασίας της τάξης του 20 – 40% αποτέλεσμα της 

έλλειψης εργατών γης τρίτων χωρών λόγω του Covid 19 (Κλειστά σύνο-
ρα), μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης (μικρός αριθμός τουριστών) 
καθώς και αβεβαιότητα των διεθνών αγορών.

- Επιπλέον χρήση φυτοφαρμάκων για την αντιμετώπιση ασθενειών 
(μονίλια) λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

- Αγροεφόδια – λιπάσματα και μη επιστροφή φόρου πετρελαίου πα-
ρά τις εξαγγελίες για απόδοση

- Δυσβάσταχτη φορολόγηση
Ρωσικό Εμπάργκο

Η ροδακινοκαλλιέργεια προσφέρει για 40 και πλέον χρόνια τα μέγι-
στα στο εθνικό εισόδημα και έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη 
καλλιέργεια από την επιβολή του Ρωσικού εμπάργκο το οποίο βλέπου-
με να συνεχίζεται αφού παρατάθηκε η επιβολή οικονομικών κυρώσεων 
προς τη Ρωσία από την ΕΕ για άλλους 6 μήνες. Οι τιμές πώλησης προ 
Ρωσικού εμπάργκο (2014) ήταν αυξημένες κατά 50-60% σε σχέση 
με αυτές που λαμβάνουν οι παραγωγοί νεκταρινιών και επιτραπέζιων 
ροδάκινων την τελευταία 6ετεία. Με το κλείσιμο της μεγάλης Ρωσικής 
αγοράς εκτός από τις χαμηλές τιμές, κάτω του κόστους παραγωγής, 
υπήρξαν σοβαρά προβλήματα και στη διάθεση των προϊόντων. Λαμβά-
νοντας υπόψη τα παραπάνω και παρά την μεγάλη απώλεια εισοδήμα-
τος που υπέστησαν οι ροδακινοπαραγωγοί όλα αυτά τα έτη, δεν υπήρξε 
η αναμενόμενη ενίσχυση του εισοδήματος τους. 

Συνεταιρισμοί – βιομήχανοι 
(Συμπύρηνο ροδάκινο) 

Την ευελιξία που παρέχει ο νέος νόμος 4673/2020 για τους αγροτι-
κούς συνεταιρισμούς όσον αφορά την διαδικασία ίδρυσης, τη γραφει-
οκρατία αλλά και το κόστος που απαιτείται, έρχεται να αντισταθμίσει η 
έλλειψη διαπραγματευτικής δύναμης απέναντι στους βιομηχάνους κατά 
κύριο λόγο, γεγονός που οφείλεται στη δημιουργία πολλών μικρών Συ-
νεταιρισμών(10 μέλη). Βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε την ευ-
θύνη που βαρύνει και τους μεγάλους συνεταιρισμούς, διότι είτε ο μεταξύ 
τους ανταγωνισμός, είτε η έλλειψη συνεργασίας(δεν βρίσκονται όλοι 
κάτω από την ομπρέλα ενός κοινού φορέα) καθιστούν τους βιομηχά-
νους σε θέση ισχύος, αφού ορίζουν όποια τιμή τους συμφέρει, με τους 
παραγωγούς μονίμως χαμένους , μη έχοντας το παραμικρό περιθώριο 
κέρδους. Σύμφωνα με μελέτη του ΑΠΘ σχετικά με το κόστος καλλιέργει-

ας του βιομηχανικού ροδάκινου, που αφορούσε τη δεκαετία 2006-2016 
, αυτό ανέρχεται περίπου στα 650 ευρώ/στρέμμα, όταν ο μέσος όρος 
στρεμματικής απόδοσης είναι 2,5 – 3 τόνοι/στρέμμα . Γίνεται λοιπόν 
αντιληπτό, ότι η καλλιέργεια καθίσταται μη βιώσιμη, καθότι οι τιμές που 
λαμβάνει ο παραγωγός κυμαίνονται περίπου στα 0.20 – 0.22 ευρώ/κιλό 
και φυσικά μη συμπεριλαμβάνοντας τις ζημιές από παγετούς και βροχο-
πτώσεις για τις οποίες οι παραγωγοί δεν αποζημιώνονται.

Φορολογία Αγροτών, μη ένταξη στους ΚΑΔ,
 αναμονή για εργόσημο

Πέραν του ότι η φορολογία των αγροτών, λανθασμένα, εξομοιώνεται 
με αυτή των ελεύθερων επαγγελματιών(αναμονή πολλών ετών για το 
όποιο οικονομικό αποτέλεσμα, φυσικές καταστροφές κ.α.) είδαμε την 
εξαίρεση μας από τους ΚΑΔ σε αντίθεση με τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες οι οποίοι εντάχτηκαν, καθώς και ότι δεν μας έχει δοθεί ακόμη 
η δυνατότητα ασφάλισης με εργόσημο, των μετακλητών εργατών γης 
τρίτων χωρών, παρ ΄ότι υπήρξε ρύθμιση που προστέθηκε στην ΠΝΠ 
της 1ης Μαϊου. Συγκεκριμένα η μη ένταξη μας στους ΚΑΔ είχε ως απο-
τέλεσμα την εξαίρεση μας από την καταβολή του βοηθήματος των 800 
ευρώ αλλά και των υπόλοιπων ελαφρύνσεων ( 25% έκπτωση από την 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, 40% έκπτωση ενοι-
κίου για τους φοιτητές κ.α.). 

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών 
Αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημα των ροδακινοπαραγωγών Πέλλας 

και Ημαθίας έχει η ανεξέλεγκτη , δίχως προγραμματισμό φύτευση ροδά-
κινων και νεκταρινιών, η οποία αποτελεί αιτία του χαμένου συγκριτικού 
πλεονεκτήματος των προαναφερθέντων περιοχών σε σχέση με κάποιες 
άλλες, μετατρέποντας μια δυναμική καλλιέργεια σε ασύμφορη για τους 
παραγωγούς, καθώς σε σεζόν πλήρους ή ελάχιστα μειωμένης παρα-
γωγής, παρατηρούνται προβλήματα διάθεσης της παραγωγής αλλά και 
πολύ χαμηλών τιμών πώλησης των προϊόντων. Μονόδρομο αποτελεί 
η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, λύση που προτείνουμε επανειλημμένα 
και δυστυχώς, όχι απλά δεν πραγματοποιείται, αλλά ούτε μπαίνουν στη 
διαδικασία οι εκάστοτε κυβερνήσεις και υπουργοί να το συζητήσουμε.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την άμεση παρέμβαση 
σας, όπως επίσης και συνάντηση στα πλαίσια της επίσκεψης σας το 
Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ».

Άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την κάλυψη 
του χαμένου εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών, 

ζητούν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ημαθίας και Δήμου Σκύδρας 
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Ο Πλανήτης του Γουίλι  (ΜΕΤΑΓΛ.)
Terra Willy
Προβολές:    Παρασκευή 21/8 – Σάββατο 22/8  - Δευτέρα 

24/8 – Τρίτη 25/8 στις 20.15

 
Καπόνε  -  Capone   (Τομ Χάρντι)

Σκηνοθεσία/ Σενάριο:  Τζος Τρανκ

Ο Τομ Χάρντι υποδύεται τον Αλ Καπόνε, σε μια ταινία 
που αφηγείται τις τελευταίες μέρες του διαβόητου εγκλημα-
τία.

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Λίντα Καρντελίνι, Τζακ 
Λόουντεν

Προβολές :    Πέμπτη 20/8, Κυριακή 23/8  στις 21.00
Παρασκευή 21/8 – Σάββατο 22/8 – Δευτέρα 24/8 - Τρίτη 

25/8   στις 21.45
Τετάρτη 26/8 (εκτός)

TENET 
Προβολές:    Σε παγκόσμια προβολή από Τετάρτη  26/8 

στις 21.00 στο Θερινό σινεμά.

Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί: ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ, 

ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑΪΚΛ ΚΕΪΝ, 
ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ 
ΚΑΠΑΝΤΙΑ

Το Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία επική ταινία 
δράσης, με φόντο τον κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/8/20 - 26/8/20Νέος κύκλος 
Βιωματικών 
Σεμιναρίων 
στη Νάουσα 

από τον «Έρασμο»  
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβα-

σης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διοργανώνει νέο 
κύκλο Βιωματικών Σεμιναρίων στη 
Νάουσα με θέματα:  «Αυτογνωσία» 
,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Ε-
κτίμηση αναγκών», «Αυτοεκτίμηση», 
«Αγχώδεις Διαταραχές» (πανικού, α-
γοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φο-
βίες), «Διαχείριση πένθους» κ.α. Σκο-

πός της δράσης είναι να προσφέρει ερεθίσματα στους συμ-
μετέχοντες  να  εκφραστούν ελεύθερα,  να  πειραματιστούν, 
να επεξεργαστούν  τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν 
προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταί-
ρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του 
«Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου
 «Έρως – Ήρως» στο Αρχαίο 

Θέατρο Μίεζας, από το Κρατικό 
Θέατρο Β. Ελλάδος και 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συμμετέχει για δεύτερη φορά 

στην πανελλαδική δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός» και παρουσιάζει σε συ-
νεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την παράσταση: 
«Έρως – Ήρως» βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Αλεξάν-
δρου Παπαδιαμάντη, στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, την  Παρασκευή, 
21 Αυγούστου 2020 στις 8.00 μ.μ.

«Είχε μάθει προ ημερών ότι η μάννα της την επανδρολογούσε 
μ’ ένα νοικοκύρην στεργιώτην, από κει πέραν απ’ τα Εικοσιτέσσε-
ρα Χωριά. Πού τον ηύρε; Τάχα δεν υπήρχαν γαμβροί εις την πατρί-
δα, εις το ωραίον χωρίον, το παραθαλάσσιον; Και δεν ήτο αυτός, 
εις μεταξύ όλων, καλός γαμβρός; Διατί εβιάζετο η μάννα της; Αλλά 
διατί να υποπτεύση ότι εκείνη ήτο αυτή, η εύμορφη κόρη; Από πού 
κι ως πού; Τάχα δεν υπήρχον άλλαι νύμφαι; Όχι, δεν ηδύνατο να 
το πιστεύση ότι ήτον αυτή. Το Αρχοντώ είχε καιρόν.».

Το γνωστό διήγημα «Έρως-ήρως», που έγραψε ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης το 1897, μιλά για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα με κε-
ντρικό χαρακτήρα τον Γιώργη, έναν νεαρό ναύτη, που αναγκάζεται 
να μεταφέρει με τη βάρκα του την Αρχοντώ, τον κρυφό έρωτα του, 
και τον πλούσιο γέρο με τον οποίο μόλις την πάντρεψε με το ζόρι 
η μάνα της. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Νίκος Κουσούλης
Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Τσολερίδης 
Ηθοποιοί: Ιωάννα Γεωργαντά, Ηλίας Κουγιουμτζής, Σταυρούλα 

Κουλούρη, Κωνσταντίνος Λιάρος
 Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 Είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. 
Προκρατήσεις εδώ:  
https://digitalculture.gov.gr
• Θα τηρηθούν όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλούς προσέλευσης και παραμονής στον χώρο. Παρακαλούνται οι θεατές 

να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της ΕΦΑ Ημαθίας για την κίνησή τους στον χώρο και να μην μετακινούνται 
από την θέση τους. 

• Την παράσταση θα παρακολουθήσουν μόνον όσοι έχουν εξασφαλίσει προκράτηση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο 
που αναφέρεται παραπάνω και μόνον καθήμενοι.

• Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών προς και από το αρχαίο θέατρο της Μίεζας είναι απαραίτητη η 
χρήση προστατευτικής μάσκας. 

• Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να κρατούν αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 
μ. μεταξύ τους. 

• Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του ΕΟΔΥ και των υγειονομικών αρχών.  

Η Λίνα Τουπεκτσή των linasexclusive jewels 
δημιουργεί μοναδικά κοσμήματα 

για τα Εθνικά Καλλιστεία GS Hellas 2020 
για 3η συνεχόμενη χρονιά!

Η Λίνα Τουπεκτσή,η σχεδιά-
στρια κοσμημάτων, που έχει κατα-
φέρει να γίνει γνωστη με το λινάρι 
σε όλο τον κόσμο, φέτος δημιούρ-
γησε μοναδικά κοσμήματα από 
λινάρι και ημιπολύτιμους λίθους, 
μόνο για τις finalist των Εθνικών 
Καλλιστείων GS Hellas 2020. Η 
φιλία που συνδέει την κυρία Του-
πεκτσή με τον Πρόεδρο του θε-
σμού κύριο Γιώργο Κούβαρη είναι 
αυτή που έγινε αφετηρία και εφαλ-
τήριο για μοναδικές δημιουργίες.

Η κυρία Λίνα Τουπεκτσή δήλω-
σε τα εξής για τα Καλλιστεία:

«Είμαι πολύ περήφανη που συμμετέχω στη μεγαλύτερη γιορτή ομορφιάς και πολι-
τισμού, που έχει πλέον η χώρα μας και δεν είναι άλλη από τα Εθνικά Καλλιστεία GS 
Hellas. Θεωρώ ότι κάθε επαγγελματίας που έχει όραμα και αγάπη για την Ελλάδα, θα 
πρέπει να έχει τον δικό του χώρο μέσα σ’αυτό το μεγαλειώδες γεγονός. Στηρίζω το 
όραμα του κ.Γιώργου Κούβαρη, γιατί μέσα σε 10 χρόνια κατάφερε να προσδώσει τη 
δέουσα αίγλη και αξία στη γυναικεία ομορφιά και να την προωθήσει σε όλο τον κόσμο 
μέσω πολιτιστικών χαρακτηριστικών».

Τα εθνικά καλλιστεία θα διεξαχθούν 18 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα τηρώντας 
όλους τους υγειονομικούς κανόνες και θα καλυφθούν τηλεοπτικά

(Πηγή: https://star.mr.gshellas.gr)



Από το 1956 το Δημόσιο εκχώρησε στους 
ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων Ριζωμάτων το ποσοστό 
του!

Μια ιστορία που καταδεικνύει με τον πλέον 
σαφή τρόπο την επιπολαιότητα της Δημοτικής 
Αρχής και του Δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη και 
των συνεργατών του. Αποκαλύπτεται ότι αυτή η 
Δημοτική Αρχή, δεν είναι σε θέση να αναγνώσει 
τα δικά της έγγραφα , να κατανοήσει το περιε-
χόμενό τους και να επισημάνει στην πολιτεία το 
λάθος της, να θέλει να εμφανιστεί αυτή ως συνι-
διοκτήτης αγροκτημάτων Ριζωμάτων με ποσοστό 
24%.

Ακολουθώντας την κοινή λογική και αναζητώ-
ντας  έγγραφα στοιχεία, πέραν της πρώτης δή-
λωσης στήριξης του δίκαιου αιτήματος, προστρέ-
ξαμε στα αρχεία του πρώην Δήμου Μακεδονίδος. 
Οφείλουμε να επισημάνουμε την τάξη και επιμέ-
λεια στην συγκέντρωση και καταγραφή όλων των 
στοιχείων, γεγονός που έκανε την έρευνά μας 
σύντομη και παραγωγική.

 Από τα έγγραφα που βρέθηκαν και που επι-
συνάπτουμε, δείτε τι προκύπτει αβίαστα.

α. Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων υπό τον Σταύρο Κουφόπουλο, Προέ-
δρου Πρωτοδικών Βεροίας ως προέδρου, ήδη από το 1956 σε συνεδρίασή 
της με θέμα την απαλλοτρίωση του μεριδίου του Δημοσίου  στο Αγρόκτημα 
της τότε Κοινότητας Ριζωμάτων, αναγνωρίζει, επικαλούμενη μάλιστα το 

συμβόλαιο με αριθμό 11915/3.9.1925 του Συμβο-
λαιογράφου Γεωργίου Μανωλίδη των ιδιοκτητών 
, ότι οι 128 κάτοικοι Ριζωμάτων κατέχουν νομίμως 
τα 19/20 των αγροκτημάτων (ήτοι το 95%), ενώ το 
κράτος κατέχει μόνο το 1/20 αυτών (ήτοι το 5%) !

β. Αφού λαμβάνει υπόψιν όλα τα στοιχεία και 
αφού ορίσει τιμή εξαγοράς, «διαθέτει οριστικώς» 
την αναλογούσα έκταση (380 περίπου στρεμμά-
των) στους δικαιούχους ακτήμονες.΄Έτος λήψης 
απόφασης 1956!

γ. Με έγγραφό της η Διεύθυνση Εποικισμού και 
με Αριθμ. Πρωτ. Ε/26039 και με υπογραφή  δύο Υ-
πουργών, του Υφυπουργού Οικονομικών κ Ευταξία 
και του Υπουργού Γεωργίας κ. Λεβαντή, διαθέτει 
την ανήκουσα έκταση στο Δημόσιο του 1/20 στους 
ακτήμονες Ριζωμάτων!

δ.Επιπρόσθετα στις 10/11/1995 η Βουλή των 
Ελλήνων, απαντώντας σε ερώτημα-αίτημα του 
κατά γενική ομολογία επιτυχημένου προέδρου Κοι-
νότητας Ριζωμάτων τότε και μετέπειτα Δημάρχου 
Μακεδονίδας Γιάννη Δάλλα, επιβεβαιώνει για μια 
ακόμη φορά ότι το Δημόσιο κατείχε το 5% της έκτα-

σης αυτής και την παραχώρησε οριστικά στους ακτήμονες των Ριζωμάτων. 
Υπογραφή Υπουργός Γεωργίας Θ. Στάθης.

Ακόμη και στην περίπτωση που οι ανωτέρω παραδοχές είναι σε αντίθε-
ση με τα υπό του συμβολαίου οριζόμενα, να  συνυπολογιστεί ότι, χρόνος 
ανάκλησης παρανόμων Ατομικών Διοικητικών Πράξεων ορίστηκε  η πεντα-
ετία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν παρέλθει άνω των εξήντα ετών. 
Συνεπώς ακόμη και σ αυτή την περίπτωση, οι αποφάσεις που επισυνά-
πτουμε, δημιουργούν ισχυρή βάση νόμιμης διεκδίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι ο Δήμος απλώς πρέπει να πάρει τα 
έγγραφα που επισυνάπτουμε, να απαιτήσει από την πολιτεία  απλή ανά-
γνωση και εφαρμογή αυτών και  να τελειώσει αυτό το κυνήγι μαγισσών.

Σε κάθε περίπτωση, κ Δήμαρχε οφείλετε, πριν δραματοποιήσετε μια 
κατάσταση, να συμβουλεύεστε τις υπηρεσίες, τους άριστους υπαλλήλους 
και τους ικανότατους προκατόχους σας. Εμπιστευτείτε τους, ξέρουν περισ-
σότερα από εσάς, είναι ικανοί στην ανάλυση του περιεχομένου και θα σας 
προφυλάξουν από κακοτοπιές. Κύρια όμως θα διαφυλάξουν το κύρος του 
θεσμού της Δημοτικής Αρχής, το οποίο με την προφανή επιπολαιότητά σας 
τίθεται εν αμφιβόλλω.

Για τους Αγαπητούς Συνδημότες κατοίκους Ριζωμάτων που αντιμετωπί-
ζουν το θέμα αυτό.

Είναι προφανές ότι έχουμε σε εξέλιξη μια αστεία προσπάθεια να εμφα-
νιστούν κάποιοι ασυμβίβαστοι αγωνιστές αδαπάνως, Μαρίνοι Αντύπες νέας 
εσοδείας, για να λύσουν μια λυμένη υπόθεση. Ο στόχος απλός και αντιλη-
πτός από όλους. Ψήφοι για αύριο...

Παραβιάζονται ανοιχτές πόρτες...
Η λύση είναι μπροστά τους...
Ας διαβάσουν τα έγγραφα της υπηρεσίας...
Ας απαιτήσουν μαζί μας βάσει αυτών την κατά νόμο διευθέτηση του 

θέματος.
Ας αφήσουν τις αγωνιστικές κορώνες για αργότερα...
Κινδυνεύουν με γελοιοποίηση...

Με εκτίμηση 
Για τους «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 

    Παύλος Παυλίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
&  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 
Κτηματική Υπηρεσία Ημαθίας 
Ταχ. Δ/νση : Αντ. Καμάρα 13 Πληροφορίες :Μ.Κωνσταντινίδου 
Τηλέφωνο  : 23313-54316 Fax : 23313-54324 
Ηλεκτρ. Δ/νση : ktimimath  @28  70  .syzefxis.gov.gr

Βέροια  Ημ/νία: 20/08/2020
Αρ.Πρωτ.: 69241 ΕΞΕ  2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ημαθίας, διακη-

ρύσσει ότι την 02-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 
(κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής μέχρι 10.00 π.μ.) 
εκτίθεται σε κλειστή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του 
αποκλειστικού δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων από 
την υλοτομία του Δασικού τμήματος 13 του συνιδιόκτητου και 
με δημόσια διαχείριση Δάσους Στενημάχου, με λήμμα 1158,83 
κ.μ. ξυλώδους όγκου δρυός, γαύρου κλπ., σύμφωνα με την 
αρ. πρωτ:. 69146/20-08-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΩΜ1ΕΗ-Ω5Ν). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου 
Νάουσας, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις της 
αναλυτικής Διακήρυξης Δημοπρασίας, της οποίας μπορούν να 
λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Σε περίπτωση που η Δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμ-
φορος, επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους και υποχρεώ-
σεις και στον ίδιο τόπο στις 09-09-2020, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής 
μέχρι 10.00 π.μ.).                                                                    

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ/Α

Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 
ανηλίκου προχθές στο Μακροχώρι

-81χρονος οδηγός HAMMER 
συγκρούστηκε με δίκυκλο και 

τραυματίστηκε σοβαρά 12χρονος
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στις 2.30 προχθές το με-

σημέρι (Τετάρτη 19 Αυγούστου) στο Μακροχώρι. Συγκεκρι-
μένα στο Κάτω Μακροχώρι, σε παράλληλο δρόμο κάτω από 
τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το χωριό, στην περιοχή 
της παιδικής χαράς που γίνεται η γουρουνοχαρά, 81χρονος 
οδηγός πολυτελούς τζιπ μάρκας HAMMER συγκρούστηκε 
με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε πατέρας με τον 12χρονο γιο 
του. Σύμφωνα με πληροφορίες η σύγκρουση ήταν σφοδρή 
και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του 12χρονου, ο 
οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσο-
κομείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία του ατυχήματος 
κάνουν λόγο για πιθανή παραβίαση STOP, γεγονός που θα 
διερευνηθεί κατά την προανάκριση.   

Zήσης Μιχ. Πατσίκας

Δημοτική Παράταξη «ΣYΝΔΗΜΟΤΕΣ»: 
Παραχώρηση τίτλων κυριότητας 

στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων των Ριζωμάτων



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο 
υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για 
τις ανάγκες του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροι-
ας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί 
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέ-
ροιας, στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 829 00 2001 
000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 0200 1000 
024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, 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.  

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 20 Αυγού-

στου 2020 στις 5.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στα Παλατίτσια Ημαθίας η Ευφροσύ-
νη Σαββίδου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 23 Αυ-

γούστου 2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΙΩΓΑ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, 

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ανακοίνωση
Το γραφείο του Συλλόγου 

θα είναι κλειστό 
από 1 Αυγούστου 2020

 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020
Μαζί σας και πάλι

 από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 
Σε περίπτωση απόφασης αναστολής λόγω κορωνοϊού 

θα ενημερώσουμε εγκαίρως τα μέλη μας

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
Δ/ΣΕΩΣ ΔΑΣ/ΤΟΣ ΣΕΛΙΟΥ

Ανακοίνωση 
για τα Εννιάμερα

 της Παναγίας
Ο Α.Σ.Δ.Δ. Σελίου με αίσθημα ευθύνης προς τα μέλη του και προς 

τους πιστούς που θα παρευρεθούν κατά την Θεία Λειτουργία που 
πρόκειται να τελεστεί στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
εντός του Δασοκτήματος Σελίου, την 23η Αυγούστου 2020, προβαί-
νει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Α) Οι πιστοί θα προσέρχονται στον χώρο του Ιερού Ναού με δικά 
τους μεταφορικά μέσα και με δική τους ευθύνη. Προκειμένου να μην 
υπάρξει μετάδοση του ιού COVID – 19 λόγω συνωστισμού, δεν θα 
μισθωθούν λεωφορεία του ΚΤΕΛ.  

Β) Εντός του Ιερού Ναού και του χώρου λατρείας θα παρίστανται 
ΜΟΝΟ οι ιερείς και οι ιεροψάλτες και όσα άτομα είναι απαραίτητα 
για την τέλεση της λειτουργίας. Οι λοιποί πιστοί θα ευρίσκονται 
υποχρεωτικά ΕΚΤΟΣ του Ιερού Ναού. 

Γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής πέριξ του Ιερού Ναού συνι-
στάται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους προσερχόμενους. 
Ο Συνεταιρισμός θα μεριμνήσει ώστε να χορηγηθεί ο αναγκαίος εξο-
πλισμός υγιεινής (προστατευτικές μάσκες – αντισηπτικά).

Δ) Οι πιστοί που θα προσέλθουν θα τηρήσουν απόσταση του 
ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους, καθώς και τα μέτρα υγιει-
νής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ε) Ειδικά για φέτος δεν θα μοιραστεί στους πιστούς εκ μέρους του 
Συνεταιρισμού το πατροπαράδοτο κέρασμα, ούτε θα ακολουθήσουν 
εορταστικές εκδηλώσεις στο Φυλάκιο του Δασοκτήματος Σελίου, στη 
θέση Πριόνια.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Πιτούλιας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
ΒΕΡΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προς όλα τα μέλη του Σωματείου :
Από το Σωματείο Συνταξιούχων ΤΕΒΕ -ΟΑΕΕ 

Βέροιας και Περιχώρων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
ανακοινώνετε:

Σας καλούμε σε τακτική Γενική Συνέλευση και Ε-
κλογές που θα γίνουν στις 6 Σεπτεμβρίου 2020 και 
ώρα 10:00 στην αίθουσα δίπλα στο γραφείο μας 
(δημοτική αγορά πρώτη στάθμη) με τα παρακάτω 
θέματα:

1.- Εκλογή προεδρείου και εφορευτικής επιτρο-
πής της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.
3.- Οικονομικός απολογισμός
4.-Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5.- Απαλλαγή ή μη Δ.Σ. πάσης ευθύνης
6.- Εκλογή νέου 9μελούς Δ.Σ. και 3μελούς ελε-

γκτικής επιτροπής
7.- Εκλογή Αντιπροσώπων για την ΠΟΣ-ΟΑΕΕ
Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης είναι το 

εξής:
Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 σύγκλιση  1ης Γεν. 

Συνέλευσης και ώρα 10:00. (Αναμένετε να ματαιω-
θεί ως συνήθως   λόγω έλλειψης της απαιτουμένης 
από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 γενική Συνέλευση 
στο γραφείο μας.

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 σύγκλιση 2ης Γεν. 
Συνέλευσης και ώρα 10:00. (Αναμένετε να ματαιω-
θεί ως συνήθως λόγω έλλειψης της απαιτουμένης 
από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 
Γ.Σ. τελική η οποία πραγματοποιείτε ανεξαρτήτως 
απαρτίας.

Έντυπα για υποψηφιότητες χορηγούνται από το 
γραφείο του Σωματείου μας στην οδό Μεγάλου Α-
λεξάνδρου 1η στάθμη Δημοτικής Αγοράς μέχρι την 
Παρασκευή 21η Αυγούστου και ώρα 12:00 Παρα-
σκευή 21η Αυγούστου τελική προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Διοί-
κησης Σωματείου και της ΠΟΣ - ΟΑΕΕ.

Από το Σωματείο



Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας: 
H Διεθνής αναγνώριση και καταξίωση 

της ΚΕΠΑ, αλλά και της Βέροιας
Του Γιάννη Καμπούρη
 Δεν το κρύβω με χαρά αλλά και ικανοποί-

ηση πληροφορήθηκα την έκδοση από την κα-
ναδική εκδοτική εταιρεία μουσικών έργων «Les 
Productions d’Oz» και διάθεση στο διεθνές 
κοινό των παρτιτούρων,  των βραβευμένων 
έργων του διαγωνισμού σύνθεσης του διε-
θνούς φεστιβάλ κιθάρας 2019. Παράλληλα ε-
τοιμάζεται και το αντίστοιχο CD για κυκλοφορία 
από άλλη διεθνή δισκογραφική εταιρεία.

Οι παρτιτούρες διατίθενται ήδη σε Αμερική 
και Καναδά από τις 10 Αυγούστου και στην 

Ευρώπη η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου.
Είναι η δικαίωση των προσπαθειών πολλών χρόνων για την καθιέρω-

ση του φεστιβάλ στο διεθνή χώρο. Ήδη το φεστιβάλ είναι αναγνωρίσιμο 
και εκτιμάται από την παγκόσμια κιθαριστική κοινότητα ως ένα από τα 
μεγάλα φεστιβάλ.

Η Βέροια απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο διεθνή χώρο, να ξεπεράσει 
τα όρια της και να σταθεί ισάξια με μεγάλα ονόματα στο χώρο του πολιτι-
σμού, αρκεί να το πιστέψει και να εργαστεί συστηματικά γι αυτό.

Εύχομαι η επιτυχία αυτή να αποτελέσει το έναυσμα για να αναθεωρή-
σουν την εικόνα που έχουν για την πόλη μας, όσοι χρόνια τώρα θέλουν 
αλλά και σήμερα, να την περιορίσουν εκεί στα στενά όρια μιας επαρχιακής 
πόλης αν και η ζωή τους διαψεύδει. Η Βέροια και οι άνθρωποί της χτίζουν 
καθημερινά και με προοπτική το μέλλον της, διεκδικούν τη θέση που της πρέπει και το καταφέρνουν. Η Βέροια συνεχίζει 
και πρέπει να συνεχίσει τις μεγάλες προσπάθειες της στο χώρο του πολιτισμού παρόλες τις συγκυριακές δυσκολίες, με τα 

διεθνή φεστιβάλ - Κιθάρας, κουκλοθέατρου, την Εύηχη 
Πόλη και τα τόσα άλλα.

Τέλος θέλω να εκφράσω και τη χαρά μου για τη συ-
νεργασία που είχα με τον καλό φίλο και διευθυντή του 
φεστιβάλ Δημήτρη Κουρζάκη, ο οποίος είναι και ο εν 
πολλοίς υπεύθυνος αυτής της επιτυχίας.

Και για όσους ανυπόμονους δεν μπορούν να περιμέ-
νουν τον Οκτώβριο, το link της «Les Productions d’Oz» 
για την παραγγελία από τον Καναδά !

Κάλεσμα σε Γονείς και 
Κηδεμόνες Αποφοίτων 

Μαθητών του Φιλίππειου 
1ου Γυμνασίου Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Φιλίππειου 1ου Γυ-
μνασίου Βέροιας, παρακαλεί  τους γονείς & κηδεμόνες των αποφοίτων μαθητών του Φιλίπ-
πειου 1ου Γυμνασίου Βέροιας και πλέον εισαχθέντων στο 1ο Λύκειο Βέροιας (Πανόραμα), 
των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι πλησίον του 2ου Λυκείου Βέροιας (Γιοτζαλίκια) και εκ 
διαμέτρου αντίθετη από το 1ο Λύκειο, να στείλουν το ονοματεπώνυμό τους και του παιδιού, 
τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Συλλόγου : sgk.filippio@gmail.com, προκειμένου να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις δια-
μαρτυρίας προς κάθε κατεύθυνση.

Ενδεικτικά αναφέρουν:
Περιοχές: Γιοτζαλίκια, Εργατικές Κατοικίες, Βίλα Βικέλα, Ακρόπολη, 9ο Δημοτικό Σχολείο, 

Πλατεία Καπετανίδη
Οδοί: Ρωμανίας, Ομήρου, Σμύρνης, Προύσσης, Μ. Μπότσαρη, Αυξεντίου, Πυθίας, Ικτί-

νου, Τηλεμάχου, Έκτορος, Ηρακλέους, Τερψιχόρης, Αγωνιστών,   Ν. Καπετανίδη, Οδυσσέ-
ως, Πασαλίδη, Τσιμισκή, Θεοφίλου κ.ά.

«Ζητούμε τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ημαθίας να αποσύρει τις αλλαγές στο χωροταξικό, να ανακαλέσει την 
απόφασή της και να γίνει άμεσα ανακατανομή των μαθητών / τριών, έτσι ώστε να γίνει έγκαι-
ρα σεβαστό το δικαίωμά τους να φοιτήσουν στο σχολείο που είναι κοντά στην κατοικία τους, 
όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Διεκδικούμε το αυτονόητο. Τα παιδιά μας δεν είναι 
αριθμοί, έχουν ονοματεπώνυμο, μόνιμη κατοικία και οφείλουν να τους παρέχουν μια ασφαλή 
σχολική ζωή» τονίζει το Δ.Σ. στην  ανακοίνωσή του.
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ΑΔΑ: 618ΩΩ9Ο-0ΗΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Βέροια 20-08-2020            
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                               Αρ. πρωτ:15935         
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                       
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας   
Πληρ.: Χ. Σαπλαχίδου   
Τηλ.:  2331350589-621 FAX:  2331021777 
E-mail: saplahidou@veria.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδο-
τική  δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) τμημάτων από το υπ΄ 
αριθ. 1147ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας μόνο για ε-
γκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, Α) Τμήμα 
500τ.μ. από τη συνολική έκταση όπως αυτό αποτυπώνεται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα του  Πολιτικού Μηχανικού Ν.Νικολάου 
και Β) Τμήμα 500τ.μ. από τη συνολική έκταση όπως αυτό απο-
τυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανι-
κού Ν. Μαλάνο. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 23  Οκτωβρίου 2020, ημέρα 
Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασι-
ών που ορίστηκε με την αριθ. 8/2020 απόφαση του Δ.Σ. και 
σύμφωνα με τους όρους  που καταρτίσθηκαν με την αριθ. 
182/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου τις 
παρακάτω ώρες:  

1. 11:00-12:00 το τμήμα εμβαδού 500 τ.μ, που αποτελεί 
το μίσθιο Α (με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α, τοπογραφικό του 
Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ).  

2. 12:05-13:00 το τμήμα εμβαδού 500 τ.μ, που αποτελεί το 
μίσθιο Β (με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α, του τοπογραφικού διαγράμ-
ματος του Ν.ΜΑΛΑΝΟ).  

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος 
και για τα δύο (2) τμήματα ορίστηκε στο ποσό των 3.500,00 €. 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινο-
πραξίες. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των 
υπολοίπων δικαιολογητικών που μνημονεύονται στο άρθρο 6 
της Λεπτομερούς διακήρυξης και Εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής  προς το Δήμο Βέροιας ποσού 350,00 €. 

Η Εγγυητική μπορεί να εκδοθεί από αναγνωρισμένη τράπε-
ζα, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 
εννέα (9) χρόνια.           

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 
δημοσιευθεί  σε δυο ημερήσιες  και μία εβδομαδιαία εφημερίδα 
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρ-
τηθούν στην  επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και  
στο κατάστημα της Κοινότητας Πατρίδας. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση της περίληψης και λεπτομερούς δι-
ακήρυξης και από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 
του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και 
στα τηλ. 2331350589-50598-621  κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για 
οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 6 Νοεμβρίου 2020 
ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες με περιληπτι-
κή διακήρυξη του Δημάρχου  με τους ίδιους όρους της αρχικής 
διακήρυξης. Η Επαναληπτική Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δ. Βέροιας και  στο κατάστημα της 
Κοινότητας Πατρίδας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ξεκινάει από σήμερα 
Παρασκευή 
η κατάθεση 

των Voucher στους 
παιδικούς σταθμούς 

και τα ΚΔΑΠ  
του Δήμου Βέροιας

Το ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας ανακοινώνει ότι οι γονείς που 
έχουν πάρει Voucher για θέση σε Βρεφονηπιακούς, 
Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε “Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής Ζωής και Επαγγελματικής Ζωής” για το σχολικό 
έτος 2020-2021, μπορούν να καταθέσουν τα Voucher 
στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ  της επιλο-
γής τους από την Παρασκευή 21/8/2020. 

Ώρες  προσέλευσης: 8.00 π.μ έως 14.00 μ.μ 
στους Παιδικούς Σταθμούς , 8.00π.μ έως 14.00μ.μ 
στο ΚΔΑΠ του 7ου Δημοτικού Σχολείου και 16.00μμ 
έως 21.00μ.μ. στο ΚΔΑΠ Μακροχωρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς θα απευ-
θύνονται στα γραφεία διοίκησης  (τηλ.2331022178 
εσωτ.4)  και στους παρακάτω παιδικούς, βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς και  ΚΔΑΠ:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 (νήπια 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υπο-

χρεωτική εκπαίδευση) 
Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Μουρούζη 2 (ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ) 23310 61723
Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Αργυρουπόλεως 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) 23310 26093
Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Πιερίων 28 23310 22888
Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ηρακλέους 1 (ΑΛΣΟΣ 

ΠΑΠΑΓΟΥ) 2331064698
Π.Σ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 2331092790
Π.Σ.ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΡΙΖΩΜΑΤΑ 2331096342

ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΙ (βρέφη 6 μηνών -2,5 ετών)
Β΄ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ (βρέφη από 6 μηνών -2,5 

ετών)  25ης Μαρτίου& Αριάδνης ΕΡΓΟΧΩΡΙ) 23310 
29792

Δ΄ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ(βρέφη από 18 μηνών -2,5 
ετών) ΑΣΩΜΑΤΑ 23310 91188

ΚΔΑΠ 7ου Δημοτικού Σχολείου ΔΑΙΔΑΛΟΥ 1 
2331023741

ΚΔΑΠ Μακροχωρίου  2331041661

Επτά νέα επιβεβαιμένα κρούσματα στην 
Ημαθία ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ, 269 είναι 
τα κρούσματα στην επικράτεια της χώρας 
ενώ υπήρξε και μία ακόμη διακομιδή ασθενή 
από την Ημαθία σε νοσοκομείο αναφοράς. 

Σύμφωνα με έγγυρα στοιχεία τα περισ-
σότερα κρούσματα των τελευταίων ημερών 
στο νομό μας είναι νέοι κάτω των 30 ετών, 
η ιχνηλάτηση των οποίων είναι σε εξέλιξη σε 
μεγάλο αριθμό πληθυσμού, λόγω των πολ-
λών επαφών τους στην κοινότητα. 

Η λίστα  των χθεσινών κρουσμάτων πε-
ριλαμβάνει:

- 11 κρούσματα κατά τους ελέγχους που 
διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώ-
ρας, 

- 8 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλ-
θαν αυτοβούλως για έλεγχο,

- 90 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των 
οποίων 18 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι 
στο εσωτερικό της χώρας,

- 67 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονί-
κης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή 
συρροή και 3 με πρόσφατο ταξίδι στο εσω-
τερικό της χώρας,

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας,
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας,
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας,
- 2 κρούσματα στηνα Π.Ε. Δωδεκανήσου,
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ζακύνθου,
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας,
- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας,
- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου,
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων,
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας,
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας,

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας, 2 
εκ των οποίων συνδέονται με γνωστή συρ-
ροή,

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς,
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των 

οποίων 1 συνδέεται με πρόσφατο ταξίδι στο 
εσωτερικό της χώρας,

- 15 κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων,
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας,
- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου,
- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας,
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας,
- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου,
- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών,
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας,
- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας,
- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής,
- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων.

Επτά τα νέα κρούσματα 
χθες στην Ημαθία, 

269 σε όλη τη χώρα



Συνεχίζεται η διάθεση των καρτών 
διαρκείας-στήριξης για την αγω-
νιστική περίοδο 2020-21, που θα 

βρει την ομάδα μας να αγωνίζεται για 
δεύτερη συνεχόμενη χρόνια στην Α2 
Εθνική Κατηγορία.

Οιτιμέςτουςείναιίδιεςμετιςπερσινέςκιέχουνως
εξής:

50€γιατιςSILVER
100€γιατιςGOLD(διακεκριμένεςθέσεις-καρεκλά-

κια)

Οι κάρτες διαρκείας-στήριξης ισχύουν για Ο-
ΛΟΥΣτουςεντόςέδραςαγώνεςτηςσαιζόν2020-21
(ΠρωτάθλημαΑ2 Εθνικής Κατηγορίας, Κύπελλο
Ελλάδας,ΑγώνεςΚατάταξηςPlayOffήPlayOut,σε
περίπτωσηπου εμπλακεί η ομάδαμας). Αξίζει να
σημειωθείότιλόγωτηςαύξησηςτωνομάδωντηςΑ2
από16σε18,οιεντόςέδραςαγώνεςτηςκανονικής

διάρκειαςτουπρωταθλήματοςτηςερχόμενηςσαιζόν
θαείναι2περισσότεροισεσχέσημετουςαντίστοι-
χουςτηςπερσινήςσαιζόν.

Γιατουςκατόχουςτωνπερσινώνκαρτώνπουθα
τιςανανεώσουνμέχριτις20Αυγούστου,οιτιμέςεί-
ναιπρονομιακέςκαιδιαμορφώνονταισε40€γιατις
SILVERκαι80€γιατιςGOLDαντιστοίχως.

Λόγω των διαμορφωθεισών υγειονομικώνσυν-
θηκών και της πιθανότητας να επιτρέπεται ένας
περιορισμένος αριθμός θεατών σε κάθε αγώνα,
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην κυκλοφορούν
μεμονωμέναεισιτήριαγιατουςεντόςέδραςαγώνες
τηςομάδαςμας. Άρα, δικαίωμα εισόδουθα έχουν
ΜΟΝΟοικάτοχοιτων200καρτώνδιαρκείας-στήρι-
ξηςπουέχουνκυκλοφορήσει,αριθμόςπουαντιπρο-
σωπεύειπερίπουτο25%τηςεπίσημηςχωρητικότη-
ταςτουΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου.

Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιοι από
τουςαγώνεςδιεξαχθούν κεκλεισμένων τωνθυρών,
έχουμεμεριμνήσειούτωςώστεοικάτοχοι τωνκαρ-

τώνδιαρκείας-στήριξης (καιΜΟΝΟ
αυτοί) να έχουν την αποκλειστική
δυνατότητα, μέσω συγκεκριμένης
διαδικασίαςπουθα τους αποστέλ-
λεταιπριν τοπαιχνίδι, ναπαρακο-
λουθούν ΖΩΝΤΑΝΑ τους αγώνες
τηςομάδαςμαςστοεπίσημοκανάλι
τηςστοYouTube.

Καλούμε τους φίλους του μπά-
σκετ να προμηθευτούν την κάρτα
διαρκείας-στήριξηςτηςομάδαςμας.
Εκτός απόπολύσημαντικό έσοδο
για μας, η σταθερήπαρουσία του
κόσμουστις κερκίδες τουΔΑΚΒι-
κέλας αποτελεί στήριγμα καιπηγή
ενέργειας και για τουςαθλητές της
ομάδαςμας.Όλοιγνωρίζουμεπως
ηερχόμενησαιζόνθαέχειμιαπολύ
μεγάλη συναισθηματική ιδιαιτερό-
τητα για όλους εμάςστον μπασκε-
τικόΦΙΛΙΠΠΟ, καθώςηπρόσφατη
αδόκητη απώλεια του προπονητή
μας άφησεπίσω της ένα δυσανα-
πλήρωτοκενό, τοοποίομπορεί να
απαλυνθεί, έστω ενμέρει, μόνομε
τηθερμήπαρουσία τωνφίλωνμας
στο γήπεδο και τησυσπείρωσηό-
λωνμαςγύρωαπότηναγαπημένη
μαςομάδα.

Σημεία διάθεσης καρτών διαρ-
κείας:

ΚατάστημαOXETTE,Βενιζέλου
7,Βέροια2331060977

Κατάστημα ΒΕΝΕΤΤΟΝ,Τσού-
πελη5,Βέροια2331070557
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CMYK

Το υγειονομικό πρωτόκολλο 
όπως τονίζεται «αποτελεί μια 
κατευθυντήρια γραμμή για 

όλα τα σωματεία τα οποία θα είναι 
υποχρεωμένα να εφαρμόσουν 
όλα τα μέτρα που αναφέρονται 
παρακάτω, ούτως ώστε να γίνει 
δυνατή η επανέναρξη του ερασι-
τεχνικού ποδοσφαίρου υπό τις 
καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις 
λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερι-
νά προβλήματα. Για την καλύτερη 
κατανόηση και εφαρμογή των προ-
τεινόμενων μέτρων συστήνεται ο 
διαχωρισμός της κάθε αθλητικής 
εγκατάστασης σε τρεις ζώνες».

ΟΙΖΩΝΕΣ
Η1ηΖώνηαφοράτοκαθαράαγωνιστικόμέ-

ρος,η2ητ’αποδυτήριακαιη3ητονπροσβάσι-
μοελεύθεροχώρογύρωαπότηναθλητικήεγκα-
τάσταση.Σημειώνεταιότιπιθανέςεγκαταστάσεις
γύρωαπότην3ηΖώνη(κυλικεία,καντίνεςκ.α.)
υπόκεινταισταισχύονταπρωτόκολλατωναρμό-
διωνυγειονομικώνυπηρεσιών.

ΟιΓενικοίΚανόνες
1. Στις Ζώνες 2 και 3 είναι υποχρεωτική η

απόσταση του 1,5 -2m (μέτρων) μεταξύ των
ατόμων.

2.Απαγορεύονταιοιπανηγυρισμοίμεσωμα-
τικήεπαφή(εναγκαλισμοί,χειραψίες).

3.Νατηρούνταιοι κανόνεςσωστήςυγιεινής
συμπεριφοράςσεπερίπτωσηβήχα,φτερνίσμα-
τος (χρήση χαρτομάντηλου, χρήση τουαγκώνα
τουχεριούγιατοβήξιμο).

4.Πλύσιμο χεριώνμεσαπούνι (τουλάχιστον
για30δευτερόλεπτα)ή/καιαπολύμανσηχεριών.

5.Αποφεύγονται φτυσίματα και απέκκριση
υγρώναπότημύτηστουςαθλητικούςχώρους.

Ατομακατάζώνες
Ζώνη1:
Α) αθλητές -τριές, τεχνικές και ιατρικές ομά-

δεςκαιβοηθητικόπροσωπικό
Β)διαιτητές
Γ)τραυματιοφορείς
Δ)υπεύθυνοιεφαρμογήςυγειονομικούπρω-

τοκόλλου

Ε) πιθανά διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι,
φωτογράφοι.

Θαπρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις και
ναχρησιμοποιείταιηπροστατευτικήμάσκααπό
όσουςδενσυμμετέχουνενεργάστοναγώνα

Ζώνη2(αποδυτήρια):
Α) αθλητές -τριές, τεχνικές και ιατρικές ομά-

δεςκαιβοηθητικόπροσωπικό
Β)διαιτητές
Γ)υπεύθυνοι εφαρμογήςυγειονομικούπρω-

τοκόλλου.
Η είσοδος και η έξοδοςαπό τααποδυτήρια

συστήνεταιναγίνεταιξεχωριστάγιατηνκάθεμία
ομάδα,τηρώνταςκαιτιςκατάλληλεςαποστάσεις.
Για τον λόγο αυτόσυστήνεται οι προπονήσεις
ναοργανώνονταιμε τέτοιο τρόποώστενααπο-
φεύγεται ο συγχρωτισμός κατά την είσοδο και
έξοδο τωνπροπονητικών γκρουπστον χώρο.
ΓιατιςπροπονήσειςεφαρμόζονταικαιοιΟδηγίες
ΑσφαλούςΆσκησηςΓ΄ΦάσηςτηςΓ.Γ.Α.Oδηγίες
ασφαλούςάσκησηςΓ’Φάσηςσεοργανωμένους
αθλητικούςχώρουςαπό01/06/2020.συμπληρω-
ματικάμετοΠρωτόκολλοτηςΟμοσπονδίας.

Ζώνη3:
Οαριθμός τωνατόμωνπουβρίσκονται στη

Ζώνη3πρέπειναείναιγνωστόςκαθ’όλητηδι-
άρκειατηςαθλητικήςεκδήλωσηςμευποχρεωτι-
κήκαταγραφήτωνστοιχείωντωνατόμωναυτών
(προσαρμογήστις διατάξεις τηςπεριοχής).Αν
είναι δυνατόν να υπάρχουν ξεχωριστές είσοδοι
και έξοδοι.Δεν επιτρέπονται θεατές κατά την
προπόνησηήτουςαγώνες.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΗΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ
Η θερμομέτρηση σύμφωνα με το υγειονο-

μικό πρωτόκολλο είναι υποχρεωτική για κά-
θε εισερχόμενο στις εγκαταστάσεις.Δικαίωμα
συμμετοχήςσεπροπονήσεις και αγώνες έχουν
ποδοσφαιριστές μόνο αν τηρούν τις νομικές
προϋποθέσειςγιαάθλησηόπωςπεριγράφονται
απότηΓΓΑκαιαφούσυμπληρώσουντασχετικά
έντυπα.Ατομαμεσυμπτώματαθαπρέπειναε-
γκαταλείπουνάμεσατηναθλητικήεγκατάσταση,
ενώ σεπερίπτωση θετικού τεστ θα ισχύσουν
όλοι οι περιορισμοίπου εφαρμόζονται από τις
υγειονομικές υπηρεσίες τηςπεριοχής και επι-
βάλλεταιοπωσδήποτεκαραντίνα14ημερώνστο
άτομομετοθετικότεστ.

ΑΠΣ Φϊλιππος Βέροιας

Συνεχίζεταιηδιάθεσηκαρτών
διαρκείας-στήριξης

Το υγειονομικό πρωτόκολλο και τα μέτρα που 
πρέπει να εφαρμόσουν τα ερασιτεχνικά σωματεία 

στις προπονήσεις και στους αγώνες

ΗενημέρωσητηςΛίγκαςγιατοΔιοικητικό
ΣυμβούλιοτηςΔευτέρας(24/8-14:00)
«Σας γνωρίζου-

με ότι τηΔευτέρα24
Αυγούστου 2020 και
ώρα14:00θαπραγ-
ματοποιηθεί συνε-
δρίαση τουΔιοικητι-
κού Συμβουλίου της
SuperLeague2,στα
γραφεία τηςΈνωσης
(Θεμιστοκλέους 42,
4ος όροφος), με θέ-
μα ημερησίας διάτα-
ξης:

Ενημέρωση σχε-
τικάμετιςαποφάσεις
της Εκτελεστικής Ε-
πιτροπήςτηςΕΠΟ».
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Την πρώτη κάρτα διαρκείας της 
φετινής σεζόν του τμήματος 
χαντ-μπολ του Ζαφειράκη παρέ-

λαβε ο δήμαρχος, Νικόλας Καρανικό-
λας. Αφού ευχαρίστησε την επιτροπή 
που τον επισκέφθηκε στο δημαρχείο 
το πρωί της Πέμπτης, ο δήμαρχος 
ευχήθηκε καλή αγωνιστική σεζόν 
χωρίς τραυματισμούς και κάλεσε όλο 
τον κόσμο της Νάουσας να στηρίξει 

την προσπάθεια του τμήματος χάντ-
μπολ. 

«Μεπολύ χαρά δέχθηκασήμερα την επίσκεψη
της αντιπροσωπείας του Ζαφειράκη και παρέλαβα
τηνκάρταδιαρκείαςγιατηφετινήαγωνιστικήσεζόν.
Το τμήμα χάντμπολ κρατάψηλά τοναθλητισμό της
πόλης, χρόνια τώρα. Στη νέα μεγάληπροσπάθεια
πουγίνεται,μεαφορμήτησυμμετοχήτουτμήματος
στηνκορυφαίααγωνιστικήκατηγορίατηςΕλλάδας,ο
Ζαφειράκηςθαμαςέχειστοπλευρότουκαιπραγμα-
τικάαξίζειτηνστήριξηόλωντωνπολιτώντουδήμου
μας!»δήλωσεοδήμαρχος.

Ξεκινάει τη Δευτέρα 24/8 στις 
15.00 στο ΔΑΚ Δημήτριος Βικέ-
λας κι επίσημα η προετοιμασία 

της ομάδας μπάσκετ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Βέροιας ενόψει του επερχόμενου 
πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής 
Κατηγορίας.  Κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας εβδομάδας, όλοι οι αθλη-
τές και τα μέλη του προπονητικού 
team, τηρώντας τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, υπεβλήθησαν στα απα-
ραίτητα τεστ για την ανίχνευση του 
ιού COVID-19, τα οποία βγήκαν όλα 
αρνητικά.

Επίσης, διενεργήθηκαν όλες οι απαιτούμενες
καρδιολογικέςκιεργομετρικέςεξετάσεις,ούτωςώ-
στεόλοιοιαθλητέςναείναιέτοιμοινα«σηκώσουν
ταμανίκια»και να στρωθούνστηδουλειά ενόψει
της πολύ ιδιόμορφης σαιζόν που είναι προ των
πυλών.Στηνπρώτητηςομάδαςθαπαραβρεθούν
(μεαλφαβητικήσειρά)οικάτωθικαλαθοσφαιριστές
:Αγραφιώτης, Γιαντσιδιώτης, Ελευθεριάδης, Κα-

ντάρκος, Καραγεωργίου, Κοθράς,Νικάι,Ντόβας,
Παραπούρας,Πιλκούδης,Πολυμένης, Σουτζόπου-
λος,Τσεσμετζίδης.

Στονπρώτοπολίτητουδήμου
τοπρώτο“διαρκείας”τουΖαφειράκη

ΦίλιπποςΒέροιας-Μπάσκετ
Στις 24/8 ξεκινάει προετοιμασία

η ανδρική ομάδα

Ηδιοικούσα επιτροπή τουΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέ-
ροιας ενημερώνει τους φίλους της ομάδας , ότι
συνεχίζεται με εντατικούςρυθμούςηδιάθεση των
καρτώνοικονομικής ενίσχυσης τηςνέαςαγωνιστι-
κήςπεριόδου τηςVolley League2020-2021,που
λόγω της πανδημίαςCovid-19 θα είναι πλήρως
εναρμονισμένημε ταυγειονομικάπρωτόκολλακαι
τιςΚΥΑτωνσυναρμόδιωνυπουργείων.

Παράτιςαντιξοότητεςπουέχουνπροκαλέσειτα
νέαδεδομένατηςπανδημίας,ηικανοποίησηστους
ανθρώπους της ομάδας είναι εμφανής για την
κίνηση τωνκαρτών.Τομέχρισήμερα ενδιαφέρον,
αλλά και ηστήριξη τωνφίλων τουαθλήματος,σε
αυτούςτουςδύσκολουςκαιρούς,έχεισυγκινήσειτα
μέλητηςδιοικούσαςεπιτροπής,πουπροσπαθούν
μεκάθετρόποναανταποδώσουντηναγάπη,όλων
αυτώνπουστέκονται στοπλάι των «ερυθρόλευ-
κων της Βέροιας» και αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι των ιστορικώνστιγμώνπου ζει το τμήμα
βόλεϊ τουσυλλόγουμας, κάνονταςπερήφανη, όχι
μόνοτηνΒέροια,αλλάολόκληρηηΗμαθία.

Οι Κάρτες οικονομικής ενίσχυσης 2020-2021,
πουεξασφαλίζουνστονκάτοχότουςμίαθέσηστην
κερκίδα για κάθε εντός έδρας αγώνα του «ΔΑΚ
ΔημήτριοςΒικέλας»κόντραστιςκορυφαίεςομάδες

της Ελλάδας σε όλες τις φετι-
νέςδιοργανώσεις,χωρίζονταισε
τρειςκατηγορίες:

Οι «Ερυθρόλευκες» κάρτες
πουαντιστοιχούνσε οικονομική
ενίσχυσητων50Ευρώ,θαείναι
αριστερά και δεξιά της εισόδου
στο.

Οι «Silver» κάρτες οικονομι-
κής ενίσχυσης των 100 Ευρώ
αντιστοιχούνσε κεντρικόσημείο
τουγηπέδου.

ΟιVIP«Gold»κάρτεςοικονο-
μικήςενίσχυσηςτων200Ευρώ.,
των οποίων ο αριθμός θέσεων
είναιπεριορισμένος,θαείναιστα
πλαστικά καθίσματα του γηπέ-
δουστοκέντροτηςκερκίδας.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν τις
κάρτεςοικονομικής ενίσχυσης καθημερινάαπό τα
κάτωθισημείαδιάθεσηςστηνΒέροια (ωράριολει-
τουργίαςκαταστημάτων)ήεπικοινωνώνταςμετον
κ.ΔημήτρηΑναστασίουστοτηλ.6949488205

α) Το κατάστημα αθλητικών ειδών «Spot
Team»,Μεγ.Αλεξάνδρου28,τηλ.2331061745

β)Τα2σούπερμάρκετ«OneMarket»:1οΠιερί-
ων146,τηλ.2331068490,2οΚαρατάσου22,τηλ
2331068495

γ)ΤοCafeRestaurant «ΚΑΜΑΡΕΣ»,Κάππου
Αναστασίου4,τηλ2331022001

Ηοικογένεια τουΑ.Π.Σ.ΦίλιππουΒέροιας αι-
σθάνεταιτηνανάγκηναευχαριστήσειεκτωνπρό-
τερων, όλους όσοι,πέρααπό την αδιαμφισβήτη-
τη αγάπη τους για την ομάδα, στηρίζουν και θα
συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά την φετινή
προσπάθεια διάκρισης των «ερυθρόλευκων της
Βέροιας»γιαπρώτηφοράστα«σαλόνιατουελλη-
νικούβόλεϊ.

«ΠάρεΘέσηστηνVolley League! Στήριξε την
ομάδα τηςπόληςσου, νιώσεπερήφανοςσε κάθε
της νίκη! Γίνε... κομμάτι της «ζωντανής» ιστορίας
τουΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας!»

Α.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας
Συνεχίζεται η διάθεση των καρτών 

οικονομικής ενίσχυσης της νέας σεζόν

Επέστρεψε
στονΠΑΟΚ
ηΑναστασία
Σπυριδωνίδου
Την 23χρονηπρώηνπαίκτρια

τουΑγροτικούΑστέραΑγίαςΒαρ-
βάρας,ΑναστασίαΣπυριδωνίδου,
ανακοίνωσε η γυναικεία ομάδα
ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. «Μία
σπουδαία μεταγραφική κίνηση ε-
νόψειτηςνέαςσεζόνκαιτηςπρο-
σπάθειαςπου θα γίνει για διατή-
ρηση τωνσκήπτρων εντόςσυνό-
ρων και για το βήμαπαραπάνω
στηνΕυρώπη…»όπωςαναφέρει
τοσχετικόδελτίοτύπου.

Η διεθνήςπαίκτρια αγωνίζεται
ως γνωστόν τόσο στα άκραως
εξτρέμ, όσο και σέντερ φορ.Πέ-
ρυσι αγωνίστηκε στην ισπανική
ΣαραγόσακαιστονΑπόλλωναΛε-
μεσού.

«Είμαιχαρούμενηπουεπιστρέ-
φωστην καλύτερηομάδα τηςΕλ-
λάδας.Θέλωναευχαριστήσωτον
πρόεδρο και τη διοίκηση τουΠΑ-
ΟΚ,γιατηνεμπιστοσύνητουςστο
πρόσωπόμου.Θακάνωό,τικαλύ-
τερο μπορώ για να υλοποιηθούν
οιστόχοιπουέχειθέσειηομάδα»
αναφέρειηίδια.



Συνεδριάζει τη Δευτέρα 24-
8-2020 στις  18:00, με τηλεδιά-
σκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας με τα παρακάτω θέμα-
τα ημερήσιας διάταξης:

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. 
για την ίδρυση Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου και τη δημιουργία α-
μαξοστασίου στον αύλειο χώρο 
του υπ’ αριθ. 355β οικοπέδου της 
Κοινότητας Ριζωμάτων.

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για 
την προσαρμογή της εταιρείας 
ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν.4674/2020 και 
του ν.4690/2020 και τον μετασχη-
ματισμό της σε Αναπτυξιακό Ορ-
γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Έγκριση ή μη τροποποίησης 
Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για 
την αναμόρφωση (9η) προϋπολο-
γισμού και τεχνικού προγράμμα-
τος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου.
-Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέ-

ροιας και της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και β) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη α) ανανέωσης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ 
Δ.Βέροιας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Μπορούμε 
Saving Food-Saving Lives»  στα πλαίσια του προγράμματος «Είμα-
στε Οικογένεια-Covid 19» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

-Έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου Βέροιας, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 114/2014 απόφα-
σης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, επί ακινήτου φερόμενης 
ιδιοκτησίας Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, που εμπίπτει στο 
Ο.Τ. 90, με αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου χώρου και μετατροπής 
του σε οικοδομήσιμο 

-Έγκριση ή μη φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς

-Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

-Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και 
φορολογουμένων πολιτών.

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου της 
Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, στην Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ Αριθ. 65/2020 απόφασης 
Δ.Σ., περί έγκρισης α) απευθείας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 1 και 
2 γραφείων του 2ου ορόφου οικοδομής στη συμβολή των οδών 
Μητροπόλεως και Περικλέους 2 στην πόλη της Βέροιας, β) καταρ-
τισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

-Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση των εξωτερι-
κών κουφωμάτων του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου της Κοινό-
τητας Κουμαριάς

-Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας 
Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθε-
λοντή σχολικού τροχονόμου

-Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυ-
ψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2020).

-Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός 
του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του 
έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλι-
δωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του 
έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»

- Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέ-
λεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά 
(2020)»

- Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέ-
της «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων (Γεωτεχνική)»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής 
ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παρα-
λαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθ-
μης Δημοτικής Αγοράς»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παρα-

λαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινό-
χρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής πα-
ραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. 
Βεροίας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής 
παραλαβής του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέ-
δου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης στο Μουσικό 
Σχολείο Βέροιας»

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μετα-
φορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»

-Έγκριση ή μη α) ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού 
σκοπού ανά Κοινότητα στο όνομα του Δήμου Βέροιας, στο πιστω-
τικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για την κατάθεση της πάγιας 
προκαταβολής και β) ορισμού υπευθύνων κίνησης των λογαρια-
σμών.

-Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρημα-
τικού ποσού στην Δ.Ζυγουλιάνα

-Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώ-
ρου στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α Νομού 
Ημαθίας για την προβολή 
δραστηριοτήτων του

-Έγκριση ή μη ονομα-
σίας οδού της Κοινότητας 
Κάτω Βερμίου σε οδό Αστε-
ρίου Κουκούδη

-Έγκριση ή μη τροποποί-
ησης-συμπλήρωσης της υπ’ 
αριθ. 588/2016 απόφασης 
του Δ.Σ., περί επικύρωσης 
του Μητρώου Εθελοντών 
Κοινωνικής Πολιτικής Δή-
μου Βέροιας

-Έγκριση ή μη μετονομα-
σίας οδού της Κοινότητας 
Αγίου Γεωργίου σε οδό Γε-
ωργίου Πέιου

-Έγκριση ή μη χορήγη-
σης άδειας παραγωγού πω-
λητή λαϊκών αγορών στον 
Μ.Τ.

-Έγκριση ή μη α) κατα-
βολής των εξόδων κηδείας 
οικονομικά αδύναμου δημό-
τη και β) απαλλαγής από το 
τέλος ταφής

-Έγκριση ή μη παροχής οι-
κονομικού βοηθήματος σε οι-
κονομικά αδύναμη δημότισσα

-Έγκριση ή μη παροχής 
οικονομικού βοηθήματος σε 
οικονομικά αδύναμο δημότη

-Έγκριση ή μη παροχής 
οικονομικού βοηθήματος σε 
οικονομικά αδύναμο δημό-
τη.
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 ΑΔΑ: Ψ7Φ64690Β7-ΘΜΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ              Βέροια,  18 Αυγούστου 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων         Α.Δ.:   15/2020
Τ.Κ.: 591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 16/30-07-

2020 (θέμα 2ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι

Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια 
«Καυσίμων» (CPV: 09100000-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημα-
θίας -  Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογι-
σμού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00€) 
με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής και συγκεκριμένα,  το μεγαλύτερο προσφερό-
μενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή 
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 25-08-2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 23-09-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30-09-2020 και 
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία α-
ποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένω-
σης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 
διακήρυξης είναι 96255. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις 
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη 
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Συνεδριάζει 
τη Δευτέρα η 

Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την Δευτέ-
ρα 24-08-2020 στις 11:00 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τε-
χνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του διαγωνι-
σμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και 
των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 84/2020 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. 
(ΚΑΠΑ), περί αναμόρφωσης (2ης) του προϋπολογισμού του, έτους 2020.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη Λειτουργία του Κέντρου Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας. 

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνη-
στικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δή-
μου Α. Κυρατζή.

-Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής της Ε.Τσ.*** από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος 
έτους.

-Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Ν.Μουρ.*** από βεβαιωτικό κατάλογο πα-
ρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη του κτιρίου της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας, στο οποίο στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμα-
κείο».

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό 
Συμβούλιο Βέροιας, με 38 θέματα
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Παρασκευή 21-8-2020
-13:30-17:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

-21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18ΚΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

Φαρμακεία

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

Αύγουστος 2020

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστημα

από17-8-2020 μέχρι23-8-2020 θαείναιτοεξής:Αυτό-

ματοςτηλεφωνητήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

17/08/2020 έως 21/08/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσεα-

νασφάλιστουςκαιάπορουςπολίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίες
καιραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο23313-
53821και 53809ήνα επισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοστη διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιο κάτωαπό το
γήπεδοτηςΒέροιας.

Το Κοινωνικό Παντοπω-
λείοτουΑυτοτελούςΤμήματος
Προστασίας,Παιδείας καιΠο-
λιτισμού τουΔήμουΑλεξάν-
δρειας, καλεί όλες τις εταιρί-
ες, επιχειρήσεις, πολίτες και
τοπικούς φορείς να συνδρά-
μουν με την προσφορά τους
σε τρόφιμα μακράς διαρκείας
και είδηπρώτης ανάγκης, τα
οποίαείναιαπαραίτηταγιακά-
θε νοικοκυριό και θα ανακου-
φίσουν τους συμπολίτες μας
που ζουν κάτω από τα όρια
τηςφτώχειας.

Οιπολίτεςπου θέλουν να
συνεισφέρουν μπορούν να
επισκεφθούν το Κοινωνικό

Παντοπωλείο τουΔήμουΑλε-
ξάνδρειας,στηνΠλατείαΣιδη-
ροδρομικούΣταθμού, καθημε-
ρινά απόΔευτέρα έωςΠαρα-
σκευήκαιώρες08:30–15:00.

Στη δύσκοληπερίοδοπου
διανύουμε, λόγω της κρίσης
του κορονοϊού, το Κοινωνικό
Παντοπωλείο συνεχίζει αδιά-
κοπα το σημαντικό του έργο.
Σεαυτέςτιςσυνθήκες,πρέπει
όλοι να δείξουμε την ανθρώ-
πινη μας πλευρά και αλλη-
λεγγύη,ώστε να γίνουμεπιο
δυνατοί.Όλοι μαςπρέπει να
γίνουμεμιαγροθιάκαιναστη-
ρίξουμε όσους το έχουν ανά-
γκη.

Συγκέντρωση τροφίμων
και ειδών πρώτης ανάγκης

από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, προσφέ-
ρει νέα δωρεάν υπηρεσία για τα μέλη του.
Μπορούνπλέον ταμέλη του ναδημιουργή-
σουνδωρεάνeshopστηνπλατφόρμαwww.
directmarket.gr ,ώστε να έχουν την δυνα-
τότηταναπωλούν τα εμπορεύματα τουςκαι
ηλεκτρονικά.

Η νέα μας υπηρεσίαπροσφέρει δωρεάν
τη δυνατότητα διεθνούςπροβολής καιΗλε-
κτρονικώνπωλήσεωνγια ταπροϊόνταόλων
τωνΤοπικώνΕπιχειρήσεων.ΤοΕπιμελητήριο
Ημαθίας συμμετέχει στηνΠανελλήνιαΗλε-
κτρονικήΑγοράwww.directmarket.gr δημι-
ουργώνταςταυτόχρονακαιτηνΤοπικήΑγορά
ΝομούΗμαθίας η οποία είναι προσβάσιμη
και μέσα από την Ιστοσελίδα τουΕπιμελη-
τηρίου.

Η συμμετοχή τωνΕπιχειρήσεων γίνεται
εύκολαμέσωδιαδικτύου,ενώηπαρακολού-
θηση και εκτέλεση τωνπαραγγελιώνπρο-

ϋποθέτει απλά μια σύνδεση στοΔιαδίκτυο
(Internet).Η εύκοληΔιαχειριστικήΕφαρμογή
είναιπροσβάσιμη καιαπόκινητό και η κάθε
επιχείρησηδιαχειρίζεται αποκλειστικά η ίδια
τοπροφίλ της, ταπροβαλλόμεναπροϊόντα,
τιςτιμέςκαιόλεςτιςηλεκτρονικέςπαραγγελί-
εςαπότουςδικτυακούς«πελάτες».,

ΤοDirectMarket.gr είναι το μοναδικό e-
Mall στηνΕλλάδα μεπλήρως αυτοδιαχειρι-
ζόμενοΗλεκτρονικό Ράφι Προϊόντων όπου
προβάλλονται ήδη με επιτυχία 1500 επιχει-
ρήσειςκαιπάνωαπό1.200.000προϊόνταμε
σημαντικέςπωλήσειςκαιεπισκεψιμότητα.

Πληροφορίες μπορείτε να λάβετεστο τη-
λέφωνο2331029774καιστοemailsupport@
icci.gr.

ΥπεύθυνοιΕπικοινωνίαςΔαληγγάροςΒα-
σίλης Πρωτοψάλτου ΘεόφιλοςΔαμιανάκη
Εύη

Δωρεάνυπηρεσίαeshopαπότο
ΕπιμελητήριοΗμαθίας,γιαταμέλητου

Δήμος Αλεξάνδρειας
Κάλεσμακαθηγητών
γιατηστελέχωση
τουΚοινωνικού
Φροντιστηρίου

Το Κέντρο Κοινότητας τουΑυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού τουΔήμουΑλεξάνδρειας, απευθύ-
νει κάλεσμα σε εκπαιδευτικούςΔευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (Φιλόλογοι,
Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί, πληροφορικοί)
για τη στελέχωση τουΚοινωνικούΦροντιστηρί-
ου για τοσχολικό έτος2020–2021.Στόχος του
ΚοινωνικούΦροντιστηρίου είναι ηπαροχήπρό-
σθετηςεκπαιδευτικήςστήριξηςστουςμαθητέςτης
ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης τουΔήμουμας.Η
επιτυχίατηςσυγκεκριμένηςπρωτοβουλίαςοφείλε-
ταιαποκλειστικάστηδυναμικήπαρουσίατωνεθε-
λοντώνκαθηγητών,πουστοχεύουνστηνπαροχή
ολοκληρωμένηςεκπαιδευτικήςυποστήριξηςστους
συμμετέχοντες. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί
που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους, να απευθύνονται καθημερινά
(08:00–16:00)στοΚέντροΚοινότηταςτουΔήμου
ΑλεξάνδρειαςπουστεγάζεταιστηνπλατείαΣιδη-
ροδρομικούΣταθμού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 23330-53071 /
23330-53072.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-
γορά γκαρσονιέρα
στο κέντρο, με α-
σανσέρ, 1ος και ά-
νω, μέχρι 20.000
ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-
ροφη κατοικία του
‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτωαπόΠιε-
ρίων, εντός οικοπέ-
δου, 55.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-
ροφη οικοδομή από
100 τ.μ. περίπου ο
κάθε όροφος, κοντά
στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:
6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον
κεντρικό δρόμο του

Δ ιαβατού μαγαζ ί
111 τ.μ. Τιμή συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 6942
067283 κος Γιώρ-
γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-
στημα63τ.μ.μεπα-
τάρι και υπόγειοστη
Βέροια, οδός Τρύ-
φωνος3.Τηλ.:6944
024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία κοντά στο
7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.
και οικόπεδο 200
τ.μ., 48.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο στηΜέσηΒέ-
ροιας, 6 στρέμματα,
τιμή 130.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Κιν.:

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-
άζεται διαμέρισμα 3Δ,
ΣΛΚ, 2W.C., 1ος όρο-
φοςμονοκατοικίας.Τιμή
συζητήσιμη.Τηλ.: 6981
760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,
Πλατεία Ωρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.
Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα 45 τ.μ. με
πατάρι &W.C., ανακαι-
νισμένο με καινούργια
κουφώματα.Τηλ.: 6936
554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-
κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος,1οςόρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙμαίαγιαερ-
γασία σε γυναικολογικό
ιατρείοστηΒέροια.Πληρ.
τηλ.:6932245365.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος
σε ξενοδοχείο στη Βέ-
ροια για απογευματινή
εργασία.Απαραίτητη η
ικανότητα συνεννόησης
σταΑγγλικά.Τηλ.: 6948
457059.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα120 τ.μ. + 35
τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη, γωνιακό,

εξαιρετικήςπροβολής,πλησίοντηςνέαςΓέφυρας
Κούσιου,κατάλληλογιαπολλέςχρήσεις.

Πληροφορίεςτηλ.:6972269839κ.Γιώργος.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα,
γυράςκαιλαντσέρα,ημερομί-

σθιοπολύκαλό.Τηλ.:23310

88018&6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-
κινήτων,ηλεκτρολόγοςαυτο-

κινήτωναπό επιχείρησηστη

Βέροιαγιαπλήρηαπασχόλη-

ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-

ρη απασχόληση, καθώς και

ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλ.

επικοινωνίας: 2331071553&

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-
ποίηση καιφροντίδα ηλικιω-

μένουστηΒέροια.Τηλ.:23310

91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-
δαηλικιωμένηςστηνΑγ.Βαρ-

βάραγια24ωρηβάση.Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-
ριποίηση και φύλαξη ηλικι-

ωμένου με άνοια σε 24ωρη

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ3ΔΣΚ2WCΤΖΑΚΙΑυτ.ΘερμανσηΘεα,πολύκαλο500€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμα-
θησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

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

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



βάσηστοΔιαβατόΗμαθίας.

Τηλ.: 6970 307198& 6980

489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη
Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπαλληλος
για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εται-
ρία κρεάτων ξεκοκαλιστής

και οδηγός με επαγγελμα-

τικό δίπλωμα. Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Τηλ.: 2331041601&6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΕ Ι ΤΑ Ι  π τ υ χ ι ο ύ -

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.:  6947

564217.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’
ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικόπωλητή ήπωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας,  Θεσσαλονίκης.

Απαρα ί τητα  προσόντα ,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις. Μισθός, ασφά-

λιση και ποσοστά. Παρα-

λαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι -

κά γραφεία μας, Θεσσα-

λονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

securitytsif l idis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύ-

που ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου

7100, 17 ίππους, μαζί

με πλατφόρμα, σε καλή

κατάσταση. Τηλ.:  6942

256821 από τις 3.00 μ.μ.

έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μα-
θητή του Μουσικού Σχο-

λείου σε άριστη κατάστα-

σηAltoΣαξόφωνομάρκας

Jinbao και ταμπουράς.

Ελαφρώς μεταχειρισμένα

μαζίμετιςθήκεςτους.Τι-

μήΣαξόφωνου300ευρώ.

Τιμή ταμπουρά 80 ευρώ.

Τηλ.:6973658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-
σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με

κομπιούτερ σε  άρ ιστη

κατάσταση. Τηλ.: 6977

402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά
είδη της CICU σε πολύ

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί.Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικο-
νομικά ανεξάρτητος ανα-

ζητά σοβαρή εμφανίσιμη

κυρίαχωρίςοικογενειακές

υποχρεώσεις  άνω των

65 ετών έως 75 ετών με

την προοπτική γνωριμίας

και συμβίωση. Τηλ.: 6977

951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία

από 55 ετών έως 68 ε-

τών,μεσκοπότησυμβιω-

ση ή το γάμο. Τηλ.: 6986

585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συντα-

ξιούχος, κοινωνική, αξιο-

πρεπής, αναζητά σύντρο-

φο έως 68 ετών με τα ί-

δια χαρακτηριστικά για μία

ουσιαστική σχέση ζωής.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 www.laosnews.gr

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρίαπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατεία και μηχανήματα
σε εξαιρετική κατάσταση.
Τηλ.:2331092777.



Τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση κρατικών οικο-
νομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς λαϊκών αγορών ενεργοποιεί 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την στήριξη 
των κλάδων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορωνοϊού.

Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουν οι πληγέντες 
παραγωγοί ανέρχεται στα 14.800.000 ευρώ και δικαιούχοι της άμεσης 
επιχορήγησης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης 
της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, 
έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α΄ 171),

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρη-
σης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14),

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή 
τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με 
βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί 
πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικο-
τεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) 
ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτε-
χνίας (ΚΗΜΟ).

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την 
αίτησή τους απευθείας στο σύστημα υποβο-
λής της αίτησης ΕΑΕ 2019 μέσω της επιλογής 
«Χρήση εφαρμογής» στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_
registration/ εφόσον διαθέτει προσωπικούς κω-
δικούς από παλαιότερο έτος (ΕΑΕ 2014-2020, 
υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρορύπανση 
κτλ) ή μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (επιλογή «Αίτημα εγγρα-
φής» στην ανωτέρω σελίδα). Μετά την είσοδο 
στην εφαρμογή αίτησης ΕΑΕ 2019 ο χρήστης 
επιλέγει από το κεντρικό μενού ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙ-
ΣΧΥΣΕΙΣ COVID19> Αίτηση Κρατικής Ενίσχυ-
σης Παραγωγών Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές.

Σημειώνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης 
έχει οριστεί η 23η Σεπτεμβρίου 2020.

Σε δήλωση του ο κ. Βορίδης επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία που 
ενέχει η στήριξη που παρέχει το Υπουργείο σε όλους τους πληττόμε-
νους κλάδους ανεξαιρέτως και επαναλαμβάνει την απόλυτη προσή-
λωση του Υπουργείου στη στενή παρακολούθηση των επιπτώσεων 
της πανδημίας στην αγροτική παραγωγή και οικονομία προκειμένου 
να παρεμβαίνει καίρια υπέρ των πληγέντων και των πληττόμενων 
κλάδων.

P Για πανδημία 
που θερίζει την αν-
θρωπότητα,  πολύ 
μαυρισμένους μας 
βλέπω…

 
P Είναι αυτό που 

είπε ένας φίλος μου σε 
κάποιον που τον προ-
κάλεσε: «Θα σε έκανα 
μαύρο στο ξύλο, αλλά 
έχω την κατσαρόλα στη 
φωτιά».

 
P Το μεν πνεύ-

μα πρόθυμο. Η σαρξ 
μαλθακή.

 
P Τώρα μας έβα-

λαν σε νέα προβλημα-
τισμό αν κάνουμε το 
ρώσικο ή το αμερικάνι-
κο εμβόλιο.

 
P Ο νέος ψυχρός πόλεμος θα γίνει με 

βαμβάκι και σύριγγα.
 
P Εντάξει με τα μπαρ. Μην γίνει καμιά στρα-

βή και κλείσουν και τα ψυγεία μετά τις 12.
 
P Κατά το «εμείς έτσι κι αλλιώς πέντε 

χιλιάρικα θα βάζουμε» για τη βενζίνη στην 
περίοδο της δραχμής, αντικαθίσταται με το «ε-
μείς έτσι κι αλλιώς στις 12 κοιμόμαστε» στην 
περίοδο του ιού.

 
P Διότι εκεί κάπου στα ξημερώματα ανακα-

λύπτει κανείς στην ώριμη ηλικία όλο το νόημα 
όλης της ζωής.

 
P Τη μερέντα την ανακαλύπτεις μικρότε-

ρος. Και μεγαλώνεις μαζί της.
 
P Και να μην ξεχνιέται η επιστημονική κοινό-

τητα. Περιμένουμε τώρα την έξυπνη μάσκα.
 
P Καθώς και το πώς θα την ονομάσουν οι 

Αθηναίοι. Τύπου σουβλάκι και καλαμάκι.
 
P Κίνημα γονέων κατά της μάσκας. Αποφά-

σισαν προφανώς να κάνουν τη νέα γενιά εντελώς 
βελούδινη.

 
P Διότι όλα στη φύση μεταλλάσσονται 

και γίνονται πιο έξυπνα, από κουνούπια ως 
κορωνοϊούς. Μόνον ο άνθρωπος συνεχίζει να 
αποβλακώνεται.

 
P Εδώ αντιστέκονται στα εμβόλια. Η μάσκα 

θα τους τρομάξει;
 
P Προσπαθώντας να σώσουμε την αξιο-

πρέπειά μας, πνιγήκαμε στη βλακεία.
 

P Και:
 
Ένας φουκαράς αποκοιμήθηκε μέρα μεσημέρι 

στην πλαζ και ο ήλιος τού κατάκαψε τα μπούτια. 
Τον πάνε στο νοσοκομείο σε κακά χάλια. Το δέρ-
μα του ήταν κατακόκκινο, γεμάτο φουσκάλες και 
οτιδήποτε άγγιζε τα μπούτια του τού προκαλούσε 
φοβερό πόνο. Ο γιατρός τού έγραψε ενδοφλέβιες 
ενέσεις με νερό και ηλεκτρολύτες, ένα ήπιο ηρε-
μιστικό και… βιάγκρα. Ξαφνιασμένη η νοσοκόμα 
ρώτησε:

-Τι καλό θα τού κάνει το βιάγκρα σ’ αυτή την 
κατάσταση γιατρέ;

Και ο γιατρός:
-Θα κρατάει το σεντόνι μακριά απ’ τα μπούτια 

του!
K.Π.
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Ενεργοποιείται η  διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
για την ενίσχυση των παραγωγών λαϊκών αγορών

 - Αποζημιώσεις ύψους 14.800.000 ευρώ στους πληγέντες 
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