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Στην Αγία Παρασκευή Πατρίδας,
τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
-Συνεχίζεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
στο γήπεδο της Πατρίδας
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Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

ΕΤΟΣ:
2019

Μήνας: 7
Εβδομάδα: 30

05.20
Ανατολή Ήλιου:
.4
Δύση  Ήλιου: 19
204-161

ΤΡΙΤΗ
23
ΙΟΥΛΙΟΥ

νου
ου, Πελαγίας Τή
Ιεζεκιήλ προφήτ

Παιδικό πάρτι χθες στην πλατεία του Σελίου
Μεγάλες προσδοκίες
από τη νέα κυβέρνηση
Είναι ίσως από τις λίγες φορές στην πολιτική
ιστορία της χώρας που μια νεοεκλεγείσα κυβέρνηση
«μπαίνει» τόσο δυνατά και καταμεσής του καλοκαιριού σηκώνει μανίκια και πιάνει τόσο γρήγορα
δουλειά. Η αλήθεια είναι πως έχει λάβει τα μηνύματα
από τον «κουρασμένο» ελληνικό λαό ότι τα περιθώρια υπομονής και ανοχής έχουν εξαντληθεί προ
πολλού. Ασχέτως αν ψήφισαν ή όχι τον Μητσοτάκη
περιμένουν να φέρει αποτελέσματα και να αλλάξει
κυρίως την καθημερινότητα. Οι προθέσεις και οι

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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πρώτες κινήσεις δείχνουν αποφασιστικότητα και
σχέδιο, ωστόσο όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Καλά τα λόγια και οι προθέσεις, αλλά από τούτα
χόρτασε ο ελληνικός λαός, που περιμένει πράξεις
και βελτίωση της ζωής του. Ίδωμεν…

Επτά παιδικές χαρές
παραδίδονται στους πολίτες
του Δήμου Αλεξάνδρειας
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Συνδρομές

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων
5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση για τα μικρά παιδιά, διοργανώθηκε χθες το απόγευμα από τον Πολιτιστικό Τουριστικό Όμιλο Σελίου στην πλατεία του χωριού. Ταχυδακτυλουργός, ζογκλέρ, κλόουν και μουσική συγκέντρωσαν πολύ
κόσμο στην πλατεία, ενώ τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στα παιχνίδια, τα κόλπα και τα «μαγικά» της ομάδας διασκέδασης. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του συλλόγου που κατάφερε να διοργανώσει στα 1.500μ. υψόμετρο ένα φοβερό
παιδικό πάρτι. Αν συνδυαστεί με την κινητικότητα των προηγούμενων ημερών και τις εργασίες καθαριότητας και τακτοποίησης του χωριού, δείχνει ότι ένας νέος αέρας φυσάει στο δημοφιλές ορεινό θέρετρο.

Έρχεται αύξηση της στρατιωτικής θητείας;

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο υπουργός Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος στην χθεσινή
ομιλία του στην Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα είναι
αξιόμαχες και σε ετοιμότητα. «Το πατριωτικό καθήκον της Ελλάδας είναι
να φροντίσει η κόψη του σπαθιού η
τρομερή να είναι πάντα ακονισμένη»
τόνισε ο υπουργός. Για την τουρκική
προκλητικότητα ο Υπουργός Άμυνας
τόνισε πως «είναι αυτονόητο ότι δεν
μπορούμε ούτε θα ανεχθούμε παραβατικές συμπεριφορές που αμφισβητούν την ακεραιότητά μας και τους
διεθνείς οργανισμούς». Ακολούθως,
μετά το τέλος της ομιλίας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, σε συζήτηση που είχε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ενημέρωσε ότι δέχεται εισηγήσεις από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων για αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Τίποτα
οριστικό ακόμη, αλλά είναι κάτι που θα αποφασιστεί μετά από διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
οι όποιες αλλαγές θα έρθουν μάλλον από το νέο έτος. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι επιτελείς του
«Πενταγώνου» και υποστηρίζουν ένα συνολικό «πακέτο» και όχι αποσπασματικά αύξηση μόνο της θητείας, περιλαμβάνει
αύξηση της θητείας κατά τρεις μήνες στον Στρατό Ξηράς (για την ακρίβεια προτείνεται εξίσωση της θητείας σε όλους τους
Κλάδους αφού σήμερα η θητεία είναι 9 μήνες στον Στρατό, 12 στην Αεροπορία και 12 στο Ναυτικό), υποχρεωτική στράτευση στα 18, εθελοντική στράτευση γυναικών, τακτικές προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών, διευθέτηση ανυπότακτων
και ενημερωτική καμπάνια στην κοινωνία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω εργασιών
αποκατάστασης και συντήρησης σε διαβάσεις της Βέροιας

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
ΝΔ ορίστηκε, έπειτα από Απόφαση του Προέδρου της παράταξης και Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Ο κ. Τσαβδαρίδης μετά τον ορισμό του στο σημαντικό αυτό κοινοβουλευτικό αξίωμα, για δεύτερη φορά έπειτα από το 2012 κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής του θητείας, δήλωσε:
«Με τιμά απόλυτα η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το πρόσωπο
μου τόσο ο Πρόεδρος μας όσο και το σύνολο των συναδέλφων μου στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Από τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να συμβάλω στον σωστό προγραμματισμό,
οργάνωση, σύνθεση, ενημέρωση και επικοινωνία του πολύπλευρου καθημερινού έργου της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, επ’ ωφελεία του συνόλου των
Ελλήνων πολιτών».
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντα του!

Επτά παιδικές χαρές παραδίδονται προς χρήση στους πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας, έχοντας λάβει την αντίστοιχη
ειδική σήμανση καταλληλόλητας από την Επιτροπή Ελέγχου
Παιδικών Χαρών Ν. Ημαθίας. Πρόκειται για τις παιδικές χαρές
στις κοινότητες Αλεξανδρείας στην πλατεία επί της Οδού
19ης Μαΐου, Σταυρού, Αράχου, Κλειδιού, Λουτρού, Τρικάλων και Πλατέος.
Οπότε τα παιδιά θα έχουν πλέον στην διάθεσή τους χώρους για να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους με ανεμελιά και
κυρίως με ασφάλεια, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου..

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης - συντήρησης διαβάσεων πεζών
στο Δήμο Βέροιας η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε για
αύριο Τετάρτη από τις 14:30΄
έως τις 8.00 μ.μ. τις παρακάτω ρυθμίσεις:
Την εναλλάξ κυκλοφορία,
όλων των οχημάτων, ώστε η
κυκλοφορία να εκτρέπεται στο
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας και τη χρήση
κώνων σε κάθε σημείο επί της οδού που εκτελούνται οι
εργασίες, καθώς και σημαιοφόροι, εκατέρωθεν αυτού, με

ανακλαστικό γιλέκο, στις οδούς: Μητροπόλεως, Ανοίξεως, Πιερίων, Βενιζέλου, Πλατεία Ωρολογίου, Θερμοπυλών, Ακροπόλεως και Παπάγου.
Απαιτείται προσοχή από οδηγούς και πεζούς.
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Χθες στην Νικομήδεια
η κηδεία του 21χρονου
που έχασε την
ζωή του σε τροχαίο
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα στη Νέα
Νικομήδεια Βέροιας, ο Ιωάννης
Μπουτογλίδης, που έχασε την ζωή
του σε ηλικία μόλις 21 ετών, το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2019,
όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ.
φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Το θανατηφόρο συνέβη στο 1ο χιλιόμετρο δημοτικής οδού Μακροχωρίου – Ειρηνούπολης Ημαθίας (στο
ύψος του εργοστασίου ζωοτροφών
Χαλβατζή) και προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Πρόσκληση της Κοινότητας
Μακροχωρίου όσων
επλήγησαν από την θεομηνία
Η κοινότητα του Μακροχωρίου με πρωτοβουλία της καλεί
όλους εκείνους που επλήγησαν από την θεομηνία-χαλάζι να
δώσουν το παρών στο Παλαιό Δημαρχείο του Μακροχωρίου
την Παρασκευή 26 Ιουλίου και ώρα 19:00 με σκοπό να προγραμματίσουν συντονισμένα τις επόμενες κινήσεις τους.
Καλεσμένοι της συνάντησης θα είναι ο Υφυπουργός (φορολογικής πολιτικής) Απόστολος Βεσυρόπουλος,ο βουλευτής
Αναστάσιος Μπαρτζώκας,ο βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης
,η βουλευτής Καρασαρλίδου Ευφροσύνη,ο Δήμαρχος Βέροιας
Κων/νος Βοργιαζίδης,ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας
Καλαϊτζίδης καθώς και οι Αγροτικοί Σύλλογοί Ημαθίας και Βέροιας. Μην λείψει κανείς!!!
Ο Πρόεδρος
Κεχαΐδης Χρυσοβαλάντης
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Σε «καλοκαιρινούς» χρόνους
η χθεσινή συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Σύντομη και…
καλοκαιρινή η
χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, με αρκετά
άδεια έδρανα κυρίως των παρατάξεων της μειοψηφίας, οπότε δεν
χρειάστηκε ούτε
μια ώρα για τη λήψη αποφάσεων σε
διαδικαστικά θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Προ ημερησίας, ο δήμαρχος κ. Κώστας Βοργιαζίδης, καθότι μετεκλογική η συνεδρίαση, μαζί με την καλή θητεία στους εκλεγέντες, ευχήθηκε και
ζήτησε από τους κυβερνητικούς βουλευτές να δουλέψουν για τον τόπο τους
και μετά τις καταστροφές από την πρόσφατη θεομηνία, να στηρίξουν τους
παραγωγούς και το φυτικό κεφάλαιο, που υπέστη την μέγιστη καταστροφή,
ενώ οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, τις ζημιές προηγούμενων χρόνων. Τόνισε μάλιστα, ότι ο τόπος περιμένει κάτι παραπάνω από τους δύο
ημαθιώτες (Χρυσοχοΐδη, Βεσυρόπουλο) υπουργούς της κυβέρνησης.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο: Ο κ. Μελιόπουλος, που θύμισε τη μεγάλη
φωτιά στο Μάτι πριν από ένα χρόνο με πάνω από 100 ανθρώπινα θύματα
επισημαίνοντας την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας από θεομηνίες, όπως και η πρόσφατη που έπληξε την Ημαθία. Μάλιστα ζήτησε άμεσα
μέτρα για τους πληγέντες αγρότες.
Ο κ. Σάκης Αποστολόπουλος, τοποθετούμενος πολιτικά, τόνισε ότι «η
ζωή δείχνει πώς μπορεί κάποιος να φτάσει από τα ψηλά στα χαμηλά, φέρνοντας ως παράδειγμα τον πρώην πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα. «Η Αριστερά
πλήρωσε ακριβά τα ηγετικά λάθη της και τις αδυναμίες της» πρόσθεσε.
Να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες παλαιών και διατηρητέων σπιτιών
της Βέροιας, για τη διάσωση και αναστήλωσή τους, πρότεινε ο κ. Θαν. Σιδηρόπουλος, ενώ για τις καταστροφές που επέφεραν οι ισχυροί άνεμοι της
10ης Ιουλίου, μίλησε ο κ. Βασ. Παπαδόπουλος, κάνοντας μία αποτίμηση

της κατάστασης. Αναφέρθηκε σε πτώσεις δέντρων σε αυλές σχολείων, στα
κοιμητήρια Μακροχωρίου, στις περιοχές Αγ. Γεωργίου, Αγ. Μαρίνας, Λυκογιάννης, Νικομήδειας, Διαβατού, Κουλούρας κ.ά., όπου υπήρξαν σοβαρά
προβλήματα, τα οποία ακόμα ταλαιπωρούν το Δήμο. Αναφορά έκανε και
στις αφίσες των εκλογών, τις οποίες κάποια κόμματα έχουν ακόμα αναρτημένες χωρίς να συμμορφώνονται στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τους όρους και τους χώρους της αφισοκόλλησης.
Ενημέρωσε επίσης για τις παρεμβάσεις της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, σε παραθεριστικά κυρίως χωριά
του Δήμου, τα οποία έχουν καθαριστεί με τη βοήθεια τοπικών φορέων και
συλλόγων. Ζήτησε ωστόσο καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τα ογκώδη
αντικείμενα και απορρίμματα, όπως είναι οικοσυσκευές, παλιά έπιπλα ή
κλαδιά δέντρων και χόρτα, για τα οποία έχουν τοποθετηθεί ειδικά κοντέϊνερ
σε Σέλι και Ξηρολίβαδο.
Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε έκκληση αυτά τα ογκώδη αντικείμενα να
μεταφέρονται στα κοντέϊνερ και να μην τοποθετούνται δίπλα στους κάδους.
Ένα κοντέϊνερ και στον Τρίλοφο, ζήτησε ο πρόεδρος του χωριού κ. Καραγιάννης.
Στις αιτήσεις που μπορούν να καταθέσουν όσοι έχουν πληγεί από πλημμύρες, αναφέρθηκε ο κ. Θεόφιλος Κορωνάς, υπενθυμίζοντας την καταληκτική ημερομηνία της 9ης Αυγούστου.
Ακολούθησε η ψήφιση των έκτακτων και τακτικών θεμάτων.

Στην Αγία Παρασκευή Πατρίδας, τα λείψανα
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
-Συνεχίζεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο γήπεδο της Πατρίδας

Μέχρι και το Σάββατο 27 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι, θα παραμείνουν για προσκύνημα τα λείψανα
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, τα οποία
υποδέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής η ενορία
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας, με αφορμή την εορτή
της Αγ. Παρασκευής, προστάτιδας του χωριού,στις
26 Ιουλίου.
Τα λείψανα μετέφερε, όπως κάθε χρόνο τέτοια
μέρα, ο Αρχιμ. Δημήτριος Παπαδόπουλος και τα
υποδέχθηκαν ο εφημέριος της Πατρίδας πρωτοπρ.
Διονύσιος Συρόπουλος και πλήθος πιστών.
Στο ναό καθημερινά θα τελείται Όρθος το πρωί
και Εσπερινός - Παράκληση στου Αγίους στις 7 το
απόγευμα.
Οι εκδηλώσεις στο γήπεδο της Πατρίδας
Το βράδυ της Κυριακής ξεκίνησαν και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του “Ευστάθιος Χωραφάς” στο
γήπεδο της Πατρίδας με τον καθιερωμένο αγιασμό
και το καλωσόρισμα του Προέδρου του Συλλόγου

Αντώνη Καγκελίδη, και την θεατρική παράσταση “Τ’ απάν αφκά” , βασισμένο
στην ελληνική ταινία «της κακομοίρας»
που σκηνοθέτησε ο Νίκος Μπουζίνης σε
διασκευή του Δημ.Τριανταφυλλίδη.
Η βραδιά συνεχίστηκε με ποντιακά
με τους Παύλο Καγκελίδη και Λευτέρη
Παπαδόπουλο στο τραγούδι και Γιάννη
Κωνσταντινίδη και Γιάννη Χωραφαΐδη
στη λύρα, ενώ την Δευτέρα το πρόγραμμα περιλάμβανε χορευτικά παραδοσιακά και Δημοτική-Ποντιακή βραδιά με τους
Σ.Σαββίδη, Αχ.Βασιλειάδη, Δ.Ακριτίδη,
Κ.Σιαμίδη, Γ.Κουρτίδη, Γκουτσελίκα και
Υιοί κ.α. τοπικούς καλλιτέχνες
Ακολουθούν σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου
- 9.30 μ.μ. Χορευτικά παραδοσιακά
- 10.00 μ.μ. Δημοτική-Ποντιακή βραδιά με τους Γ.Τσιτιρίδη, Κ.Παπαδόπουλο,
Θ.Μπαιρακτάρη, Σ.Αλεξανδρίδη, Χ.Αθανασιάδη,

Χ.Αδαμόπουλο κ.α. τοπικούς καλλιτέχνες.
Τετάρτη 24.07
- 9.30 μ.μ. Δημοτική Λαϊκή βραδιά με τους Γ. Κα-

ψάλη - Γ.Γρίβα - Μ.Τζίκο - K.Καραπαναγιωτίδη κ.α.
τοπικούς καλλιτέχνες.
Πέμπτη 25.07
- 7.00 μ.μ. Εσπερινός στο ιερό ναό Αγ.Παρασκευής Πατρίδας
- 9.30 μ.μ. Ζ.Μελάς - Ε.Σερετη κ.α. τοπικούς καλλιτέχνες.
Παρασκευή 26.07
- 7.30 π.μ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν.
Αγ. Παρασκευής Πατρίδας
- 9.30 μ.μ. Π.Παπαδοπούλου - Σ.Διονυσίου - Θ.
Πολυκανδριώτη - Ζ.Κασιάρα - Χ.Αδαμόπουλο κ.α.
τοπικούς καλλιτέχνες.
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Στο θέατρο Άλσους 31/7 και 1/8

Η “Βερβερίτσα” με τον Νίκο Μουτσινά

Στην προσπάθεια να
βρουν τον δρόμο της
επιστροφής, χτυπάνε
με το αυτοκίνητό τους
τη Βερβερίτσα στη μέση του πουθενά και το
μόνο που βρίσκεται κοντά τους είναι το σπίτι
της Αινχόνχεν (Ματίνα
Νικολάου), όπου ζει με
τις αδελφές της: την Αινχόνχεν (Φανή Γεωργακοπούλου) η οποία είναι μουγκή και την Αινχόνχεν (Στέλλα
Ρουσάκη) η οποία είναι τυφλή! Θα καταφέρουν να βγουν από
το σπίτι ζωντανοί;
Το έργο του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε
μετρ της μαύρης κωμωδίας, αφουγκράζεται τις ανησυχίες και
τα προβλήματα των σύγχρονων ζευγαριών και τα μετατρέπει
σε ξεκαρδιστικές σκηνές πάνω στο θεατρικό σανίδι.
Ταυτότητα παράστασης:Κείμενο-Σκηνοθεσία : Νίκος Μουτσινάς Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού,
Ματίνα Νικολάου, Φανή Γεωργακοπούλου, Στέλλα Ρουσάκη
Φωτισμοί: Γιώργος Ανεστόπουλος
Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου
Χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη
Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία
Μανιάτη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου το 2ήμερο των ποΦωτογραφίες: Νίκος Ζήκος
λιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνου «ΤΟ
Artwork: Κωνσταντίνος ΓεΤΣΙΝΑΦΟΡΟ».
ωργαντάς
Ήταν δύο μέρες κυριολεκτικά μαγευτικές και άφησαν με τις καλύτερες εντυπώΤιμές εισιτηρίων: 20 € (Γεσεις τους πάρα πολλούς επισκέπτες που στήριξαν με την παρουσία τους τις εκδηνική είσοδος), 17 € (Προπώλώσεις.
ληση) Προπώληση μέσω viva.
Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στις 19 και 20 Ιουλίου στο
gr: Link: https://www.viva.
Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου, περιέλαβαν το 7ο παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών
gr/tickets/theatre/periodeia/
συγκροτημάτων που έγινε την πρώτη μέρα και τη δεύτερη παρουσιάστηκαν χορευververitsa/
Παραγωγή:
τικά τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας μας, ενώ αξίζει να αναφέρουμε
PEOPLE ENTERTAINMENT
ότι σ’ αυτά προστέθηκε και το χορευτικό «MEDEN KLADENETS» από την πόλη
-Ανώνυμη κυρία για την ευγενική προGROUP Πληροφορίες : 216
KUBRAT της Βουλγαρίας.
σφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμην
800 48 68
www.people.gr
του συζύγου της Γεωργίου και προσφιλών
Το Δ.Σ
προσώπων.
-Οι αδελφές κα. Κατίνα και κα. Μαργαρίτα για τη δωρεά του ποσού των 50 Ε για τη
ψυχή της πολυαγαπημένης τους αδελφής
Ευμορφίας Γανοπούλου με τη συμπλήρωση έξι μηνών απο το θάνατό της.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξερολίβαδου διοργανώνει και
-Ανώνυμο καφεκοπτείο, για την ευγενική
φέτος σκακιστικό διαγωνισμό για παιδιά σχολικής ηλικίπροσφορά του σε συστηματική εβδομαδιας στο Ξερολίβαδο. Το 3ο Τουρνουά Σκάκι θα διεξαχθεί
αία βάση καφέ για τις ανάγκες του Γηροκοτην Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στο κτίριο του Ομίλου στο
μείου Βέροιας.
Ξερολίβαδο στις 18:00. Με τη φροντίδα του μετρ δασκά-Το καφεκοπτείο Κωνσταντίνου Μπαρλου Σάκη Τριανταφυλλίδη και την επιμέλεια του ΠΟΞ
μπαρούση για την ευγενική προσφορά καοι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα χωριστούν σε
φέ για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιδιαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους για
ας.
να διαγωνιστούν και να βραβευθούν ανά κατηγορία. Α-Το ιχθυοπωλείο Τσιλιγκερίδη για την
ναμνηστικά διπλώματα θα δοθούν σε όλα τα παιδιά που
ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλεού.
θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Η People Entertainment Group παρουσιάζει την παράσταση που έσπασε όλα τα ταμεία στη θεατρική Αθήνα!
Η «ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ» ετοιμάζει τις βαλίτσες της για μια μεγάλη
καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!
Η απίστευτη φαρσοκωμωδία σε κείμενο και σκηνοθεσία του
Νίκου Μουτσινά με συμπρωταγωνίστρια τη Μαρία Σολωμού
και τη Ματίνα Νικολάου, υπόσχεται απροσποίητο και άφθονο
γέλιο.Ευφυέστατο κείμενο με απίθανους διαλόγους, pop art
σκηνικά, εντυπωσιακοί φωτισμοί και ευφάνταστα κοστούμια
συνθέτουν το μοναδικό σκηνικό της παράστασης!
«Βερβερίτσα»: θηλυκό, μικρό θηλαστικό της οικογένειας
των σκίουρων… ή αλλιώς μια παράδοξη ιστορία καθημερινής
τρέλας!
Λίγα λόγια για το έργο
Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία σειρά αστείων και
τρομακτικών γεγονότων που συμβαίνουν στον Μενέλαο Φονιά (Νίκο Μουτσινά) και τη γυναίκα του Άννα- Μαρίζα Φονιά
(Μαρία Σολωμού). Το ζευγάρι, μετά από πολλές συνεδρίες σε
σύμβουλο γάμου, αποφασίζει να πάει
στα γενέθλια
της αδελφής
του Μενέλαου
και χάνεται σε
ένα δάσος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
το διήμερο εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Πλατάνου «Το Τσινάφορο»

Ευχαριστήριο
του Γηροκομείου
Βέροιας

3ο Τουρνουά Σκάκι αύριο στο Ξερολίβαδο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδένδρου
σας προσκαλεί στο 15ο Καλοκαιρινό Αντάμωμα, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019, στην πλατεία του
χωριού, στο Πολυδένδρι.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η παραδοσιακή ορχήστρα του Βαγγέλη Γκουτζιλίκα. (Στο βιολί ο Κωνσταντίνος Νεοφώτιστος.)
Ώρα ενάρξεως: 8:30 μ.μ.
Τιμή εισόδου: 5€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια, 19 Ιουλίου 2019
Α.Δ.: 18/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 18/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 16η/11-072019 (Θέμα 2ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,
Διενεργεί
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων για διενέργεια αιματολογικών τεστ (Γενική Αίματος)
με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» (33696200-7) για τις
ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(84.000,00€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα: 23-07-2019 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 05-08-2019 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12-08-2019 και ώρα
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε
(15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της
διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 77052. Ο διαγωνισμός
εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν 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 ηλεκτρονική
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Συλληπητήριο
Το Δ.Σ. του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος Κωνσταντίνου
Σαλιάγκα, μέλους - φίλου του Συλλόγου. Καλό ταξίδι
αγαπημένε μας Κώστα.
Επίσης, ευχαριστεί την οικ. του Γεωργίου Σαλιάγκα
για την προσφορά ποσού 50 €, αντί στεφάνου, στη μνήμη του πολυαγαπημένου τους Κώστα Σαλιάγκα.
Το Δ.Σ.
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«Πατάει γκάζι» ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
για τα θέματα του ΤΟΕΒ της Νάουσας
Την απόλυτη αναγκαιότητα δημοπράτησης
εντός της χρονιάς του κομβικού έργου των 7,5
εκατ. Ευρώ που έχει εγκριθεί πριν λίγους μήνες από το Υπουργείο στο ΕΣΠΑ για τον ΤΟΕΒ
Νάουσας, επισήμανε στον νέο Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα ο Βουλευτής ΝΔ κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Στην επίσκεψή του στο Υπουργείο την Παρασκευή 19 Ιουλίου, τόσο ο κ. Τσαβδαρίδης
όσο και ο Διευθυντής του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος
Ναούσης κ. Θωμάς Μπλιάτκας και ο Πρόεδρος
του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης κ. Κώστας
Παπαδόπουλος, που τον συνόδευαν, είχαν
την ευκαιρία να αναλύσουν στον κ. Σκρέκα την
ιδιαίτερη σημασία του έργου για την ευρύτερη
περιοχή της Νάουσας.
Ένα έργο που αφορά:
1) Το κλειστό αρδευτικό σύστημα της Στράντζας
Μέχρι τώρα όλη η περιοχή της Στράντζας
αρδεύεται με χωμάτινα αυλάκια (από το αυλάκι
του «Πούγκου» μέχρι και το τέλος της Στράντζας). Με το εν λόγω έργο, θα μπορεί πλέον
η άρδευση να γίνεται σύγχρονα με μπεκάκια
και ως εκ τούτου, θα σημειώνεται εντυπωσιακή εξοικονόμηση νερού και διευκόλυνση του
αγρότη στην άρδευση
2) Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για τον ενεργειακό συμψηφισμό των αντλιοστασιών του Οργανισμού, άρα μείωση
εξόδων του Οργανισμού και συνεπαγόμενη
μείωση των εξόδων των μελών του
3) Την τηλεμετρία, δηλαδή τη δυνατότητα
παρακολούθησης του συνόλου των εγκαταστάσεων σε ενιαίο περιβάλλον και την λήψη
σημάτων ελέγχου/σφαλμάτων στο μικρότερο
δυνατόν χρονικό διάστημα
Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι η αναγκαιότητα
ταχύτατης δημοπράτησης είναι δεδομένη και
ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβάλλεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την
κατεύθυνση

Λιγότεροι φόροι από φέτος!

Προσλήψεις σε νοσοκομεία, σχολεία και αστυνομία!
Στήριξη της οικογένειας και μέριμνα για τις
ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας και την ειδική
αγωγή!
Οι Προγραμματικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης δείχνουν τον δρόμο της προοπτικής και
της ανάτασης της πατρίδας μας.
Η Ημαθία θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή!
Κυρίαρχοι άξονες, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της υγιούς επιχειρηματικότητας,
που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας,
καθώς και η διασύνδεση της αγροτικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την τεράστια
πολιτιστική προίκα και τουριστική
δυνητική δυναμική του νομού μας.
Όλοι εμείς στη ΝΔ, αισθανόμενοι απόλυτα την βαριά ευθύνη του
ρόλου μας, θα κάνουμε αυτό που
ποτέ δεν έπραξε ο κ. Τσίπρας και οι
βουλευτές του στα χρόνια της δικής
τους διακυβέρνησης.
Θα κυνηγήσουμε την αριστεία.
Όχι όμως για να την τιμωρήσουμε, να τη λοιδορήσουμε και να την

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, η Εθελόντρια Διευθύντρια, ο Επιστημονικός Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας εκφράζουν
τα θερμά τους συλλυπητήρια:
1. Στην οικογένεια της αλησμόνητης Μαίρης Κύρτσου – Ευθυμούδη που υπήρξε
μέλος του Συλλόγου μας και ευχόμαστε ο Θεός ας την αναπαύσει.
2.
Στην οικογένεια του αλησμόνητου ιατρού Κώστα Σαλίαγκα που όλοι γνωρίζουμε και εκτιμούμε το έργο και την επιστημονική του πορεία στην ζωή, οπλίζοντας με
δύναμη τους οικείους του
Ο Θεός ας τον αναπαύσει.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

περιθωριοποιήσουμε, όπως έπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά για να την προσεγγίζουμε ως δέσμευση
εργατικότητας, μεθοδικότητας και πείσματος, να
εμπνευστούμε από αυτήν, να την θεωρούμε φάρο και ιδανική στάση ζωής.
Από τα χρόνια στα οποία το μόνο που αρίστευε ήταν ένας στείρος και λαϊκίστικος πολιτικός
λόγος, που ποτέ δεν συνοδευόταν από έργα,
περνάμε στα χρόνια που θα αριστεύουν οι πράξεις και οι ορθολογικές πολιτικές.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ν.Δ. Ημαθίας

Μέλλων Γάμος

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α
με το άρθρο 1369 του Αστικού
Κώδικα ότι:
Ο ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Γεωργίου και της Ελένης,
το γένος Τσαχουρίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
και η ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
του Δημητρίου και της Μαρίας,
το γένος Γούλα, που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό
Υπαπαντής Βέροιας.
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ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 22
Ιουλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία
Δ. Κύρτσιου σε ηλικία 57 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στην οικογένεια και ιδιαίτερα στον συνάδελφο μας Γιώργο Κύρτσιο, αδελφό της εκλιπούσης, ειλικρινή
συλλυπητήρια.

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 22
Ιουλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου
Βέροιας ο γιατρός-χειρουργός
Κων/νος Σαλιάγκας σε ηλικία
69 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Θεοχάρης Βασ. Γκότζιος σε ηλικία 81
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, εορτή της Αγίας ενδόξου ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Βεροίας. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
8.00 μ.μ. Λιτανεία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
7.00 π.μ. Όρθρος-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου ΜΗτροπολίτου
Σμύρνης κ.κ. Βαρθολομαίου
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός
7.30 μ.μ. Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων :
Την Τρίτη 23 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον εσπερινό και στην παράκληση
του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
Την Τετάρτη 24 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον
Ιερό Ναό Αγίας Άννης στο Νησελούδι.
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος και θα ομιλήσει στο Πολυαρχιερατικό
Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά.
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα
λάβει μέρος στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, κατά τον οποίο θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ.
Βαρθολομαίος.
Το Σάββατο 27 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό των
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήρια του στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως μέχρι την 1 το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα θα δεχθεί ευχές από τις 6:00 μ.μ. στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.
Την Κυριακή 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο χωριό της Αγίας Τριάδος επί τη εορτή
της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος:
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κοπανού.
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Βεροίας.
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην Ιερά
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα χοροστατήσει στον
Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.
Το Σάββατο 27 Ιουλίου το πρωί θα λάβει μέρος στο
Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Παντελεήμονος.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Θερινό ωράριο λειτουργίας
των φαρμακείων

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ (ΑΓ. ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»
Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον
Άγιο Γεώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και για
τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό διαλογητηρίου
και 2 οδηγούς κλαρκ.
Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και
στο email: aszygos@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται δηλώσεις για το έτος
2019 σε παραγωγές ροδάκινων, νεκταρινιών,
βερικόκων, κερασιών και

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• 2331072700
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης
-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2: Μελίκης Ημαθίας

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

Κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται συνεχές από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00
έως 16:00.
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Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις
με την ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση

Τι είπαν Μητσοτάκης και Τσίπρας
Με την ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση
ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα ησυζήτηση επι των
προγραμματικών δηλώσεων με τις θέσεις όλων των
κομμάτων.
Στις προγραμματικές δηλώσεις ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κεντρική αποστολή
της κυβέρνησης είναι να μειώσει τους φόρους και να
φέρει νέες επενδύσεις.
Οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το
2020 περιλαμβάνουν:
-Μειώνεται ο φόρος στις επιχειρήσεις στο 20% σε
δύο φάσεις: τον Σεπτέμβριο θα ψηφισθεί η μείωση
από το 28 στο 24% για τα εισοδήματα του 2019 και
για τα μερίσματα από 10% στο 5%.
-Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην οικοδομή και ο φόρος
υπεραξίας σε αγορές και πωλήσεις. Καθιερώνεται
έκπτωση φόρου 40% στις δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των
κτιρίων.
-Ο πρώτος φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ πέφτει από το 22% στο 9%,
ενώ μειώνεται και ο ανώτατος.
-Καταργούνται σταδιακά η Εισφορά Αλληλεγγύης
και το Τέλος Επιτηδεύματος.
-Σταδιακά μειώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές από 20% στο 15%, κι ο ΦΠΑ περιορίζεται από το
13% στο 11% και από το 24% στο 22%.
Θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις
της προηγούμενης κυβέρνησης
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού,
στον προϋπολογισμό για το 2020 δεν θα διαταραχθεί
η δημοσιονομική ισορροπία ούτε θα αμφισβητηθούν
οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων της προηγούμενης κυβέρνησης. Επιτυγχάνοντας, ωστόσο,
τους στόχους θα δοθεί η δυνατότητα η κυβέρνηση να
διεκδικήσει μέσα στην επόμενη χρονιά την μείωση
των πλεονασμάτων.
Ο δεσμεύσεις για την καθημερινότητα
των πολιτών:
Υγεία: Αμεσες 2.000 προσλήψεις στα νοσοκομεία
κυρίως νοσηλευτών. Εφαρμόζεται αμέσως ο αντικαπνιστικός νόμος. Τα φάρμακα των βαρέως πασχόντων θα διανέμονται κατ’ οίκον ή από φαρμακείο της
επιλογής τους. Άμεση καταβολή συντάξεων χηρείας.
Παιδεία: συνδέεται με την οικονομία, για να μην
παράγει άνεργους πτυχιούχους. Άμεση πρόσληψη
4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή. Εντός διετίας αντιμετωπίζεται οριστικά το ζήτημα των αναπληρωτών. Το άσυλο της ανομίας και της παραβατικότητας καταργείται άμεσα. Ξεκινά η πολιτική ενίσχυσης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της χρήσης της
τεχνολογίας και της ανάπτυξης πειραματικών σχολείων. Το πρώτο ιδρύεται στο Περιστέρι.
Ασφάλεια: Επανεξετάζονται οι προβληματικές
διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, ώστε να τροποποιηθούν άμεσα. Αποτρέπεται η αποφυλάκιση
δολοφόνων ισοβιτών και τρομοκρατών. Ιδρύονται
φυλακές Υψίστης Ασφαλείας τύπου Γ. Προσλαμβάνονται άμεσα 1.500 αστυνομικοί. Εντός εξαμήνου αντικαθίσταται ο εξοπλισμός και τα αλεξίσφαιρα γιλέκα
του προσωπικού της ΕΛΑΣ. Και μέσα στο 2020 εξασφαλίζονται νέα περιπολικά και μηχανές. Η διαδικασία παροχής ασύλου ολοκληρώνεται με μεγάλη ταχύτητα, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην Πολιτική Προστασία.
Τέλος στη γραφειοκρατία: Κάθε γέννηση θα δηλώνεται μόνο μία φορά και κάθε παιδί θα εγγράφεται
μόνο την πρώτη φορά στην εκπαίδευση. Καθιερώνεται νέα ψηφιακή ταυτότητα. Με αυτήν, κάθε πολίτης
θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την ασφαλιστική
του κατάσταση και θα μαθαίνει ό,τι θέλει από το Δημόσιο, θα εισάγεται αν χρειαστεί στο νοσοκομείο. Οι
υπεύθυνες δηλώσεις και οι υπογραφές, μετατρέπονται σε ηλεκτρονικές και η επικοινωνία με το Δημόσιο
θα γίνεται μόνον μία φορά. Μετά, θα είναι χρέος των
υπηρεσιών να ενημερώνονται εσωτερικά χωρίς να
ενοχλούν τον πολίτη.
Οι δεσμεύσεις για ανάπτυξη, επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις - η άμεση παρέμβαση στην ΔΕΗ:
Η κυβέρνηση θα κάνει ότι χρειάζεται για να σώσει
τη ΔΕΗ, χωρίς νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Όπου απαιτείται θα ιδιωτικοποιηθούν δίκτυα
και θα εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
που θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Αφού
εξυγιανθεί η επιχείρηση θα αναζητηθεί στρατηγικός
επενδυτής.
Πωλείται το 30% του Αεροδρομίου Ελευθέριος
Βενιζέλος και ιδιωτικοποιούνται τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Αξιοποιείται η περιουσία του Δημοσίου,
ενώ για τις ιδιωτικές
επενδύσεις, τα γραφειοκρατικά εμπόδια
που τις καθηλώνουν
θα σαρωθούν. Η επένδυση στο Ελληνικό θα
ξεκινήσει άμεσα και θα
γίνει το σύμβολο της
νέας Ελλάδας.
Οι αλλαγές στο
κράτος:
Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει
τακτικά. Θα διαμορφώνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο
υλοποιούν τα αρμόδια
υπουργεία.
Το σχέδιο αυτό παρακολουθεί η Προεδρία της Κυβέρνησης,
μέσω ενός του ηλεκτρονικού συστήματος ΜΑΖΙ,
ώστε να καταπολεμώνται συναρμοδιότητες και καθυστερήσεις.
Αντιμετωπίζεται η κακονομία και η πολυνομία με
ένα ευρύ πλέγμα κανόνων καλής νομοθέτησης. Υλοποιείται άμεσα ένα γενναίο πρόγραμμα απλοποίησης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Η νέα κυβέρνηση θα δώσει αρμοδιότητες στη
Διοίκηση, καθιερώνοντας θέση Υπηρεσιακού Γενικού
Γραμματέα σε κάθε υπουργείο. Θα επιλέγεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ, και θα επιβλέπει τις δαπάνες και το
προσωπικό του υπουργείου.
Αποκομματικοποιείται το κράτος, επιστρέφοντας
το δικαίωμα υπογραφής εκεί που ανήκει. Δηλαδή
στους Γενικούς Διευθυντές και τους άξιους δημοσίους υπαλλήλους.
Τα πέντε εμβληματικά έργα που εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός
Την κατεδάφιση των φυλακών Κορυδαλλού και τη
δημιουργία στη θέση τους ενός μεγάλου πάρκου που
θα περιλαμβάνει χώρους άθλησης και πολιτισμού
με έμφαση στην καλλιτεχνική δημιουργία των νέων
προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης.
Εμβληματικά κτίρια, συγκροτήματα αλλά και ολόκληρες γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προβλέπεται να αλλάξουν όψη σύμφωνα
με το σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων
της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα:
1. Ενοποιείται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δίνοντας νέα ζωή στα
Εξάρχεια και την ευρύτερη περιοχή.
2. Κατεδαφίζονται οι φυλακές Κορυδαλλού και
στη θέση τους δημιουργείται πάρκο και πολυχώρος
πολιτισμού για τους νέους και τους δημότες της περιοχής.
3. Ο απρόσωπες εγκαταστάσεις της ΔΕΘ μεταμορφώνονται σε ένα πρότυπο εκθεσιακό κέντρο με
χώρους πρασίνου και τη συνολική αναβάθμιση της
εμπειρίας του επισκέπτη.
4. Το Βασιλικό Κτήμα στο Τατόϊ μετατρέπεται σε
αγροδιατροφική μονάδα με περιπατητικές διαδρομές
ανοιχτό σε όλους τους επισκέπτες.
5. Δημιουργείται Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας στο
Κερατσίνι και συγκεκριμένα στο χώρος των παλαιών
λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.
Βασικά σημεία ομιλίας Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:
Οι έξι ένοχες σιωπές του κ. Μητσοτάκη
Για «ανησυχητικά» πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, έκανε λόγο στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, στη συζήτηση
στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στα βασικά σημεία της ομιλίας του ο κ. Τσίπρας τόνισε:
• Δυστυχώς, τα πρώτα δείγματα γραφής σας κ.
Μητσοτάκη προκαλούν μεγάλη ανησυχία
•Επαναφέρατε τους κομματικούς επιτετραμμένους σε θέσεις ΓΓ στα Υπουργεία. Συγκεντρώσατε
υπερεξουσίες στο πρωθυπουργικό γραφείο όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός στα χρονικά. Την ΕΥΠ,
την ΕΡΤ και το ΑΠΕ να λειτουργούν απευθείας με
βάση τις δικές σας υποδείξεις

• Προωθείτε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, με στρατιές συμβούλων που αναφέρονται απευθείας σε
σας και την αναστήλωση του γαλάζιου κομματικού
κράτους.
• Είστε η πρώτη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση
που δε μπορείτε ούτε καν για αστείο να ισχυριστείτε
το γνωστό ρητό «παραλάβαμε χάος». Παραλαμβάνετε μια χώρα εκτός μνημονίων.
• Λέγατε ότι θα αλλάξετε τη συμφωνία για πρωτογενή πλεονάσματα για να καταφέρετε φορολογικές
ελαφρύνσεις χωρίς κοινωνικό κόστος.
• Η πρώτη δέσμευσή σας ήταν ότι θα τηρήσετε
συμφωνία με εταίρους και τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2019 και το 2020. Αυτή η δέσμευση
σημαίνει ότι για το 2020 θα πρέπει να εξοικονομηθεί
τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 2 δις. Ευρώ. Πού
θα τα βρείτε;
• Επομένως, η άλλη ανάγνωση της ομιλίας σας
είναι για αυτά που δεν είπατε. Για τις ένοχες σιωπές
σας. Είτε θα αναγκαστείτε να μην υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας για ελαφρύνσεις είτε θα προχωρήσετε
σε ισοδύναμα μέτρα επιβάρυνσης της κοινωνίας.
• Χρειάστηκαν μόλις δέκα μέρες για να συνειδητοποιήσετε ότι η υπόσχεση για μείωση των πλεονασμάτων ήταν υπόσχεση δίχως βάση. Δεν διεκδικήσατε καν τη μείωσή τους. Παραπέμπετε τη διεκδίκηση
σε ένα αβέβαιο μέλλον, μετά το 2021.
• Γιατί σήμερα, θέλετε να μπείτε σε παζάρια το ‘21
μαζί τους για τα πλεονάσματα και δεν υλοποιείτε τη
μοναδική βιώσιμη και εξασφαλισμένη δημοσιονομικά
πρόταση που εμείς καταθέσαμε. Γιατί απορρίπτετε
πριν καν τοποθετηθούν οι θεσμοί τη πρωτοβουλία
που αναλάβαμε για την κατάθεση, 5,5 δις από το
μαξιλάρι ρευστότητας σε escrow account ώστε να
μειωθούν κατά 1% τα πλεονάσματα χωρίς να παραβιαστεί η συμφωνία ;
• Εμείς με αυτό το σχέδιο είχαμε ξεκινήσει φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης των αδυνάμων.
Θα ακυρώσετε τα μέτρα ελάφρυνσης που είχαμε
ξεκινήσει να ψηφίζουμε και να υλοποιούμε από τον
περασμένο Μάϊο;
• Μας μιλήσατε για 6 αλήθειες αλλά εγώ θα σας
μιλήσω για τις 6 ένοχες σιωπές σας. Δεν είπατε
κουβέντα για το ασφαλιστικό, ποιος θα καλύψει τη
δημοσιονομική τρύπα που προκύπτει. Δεύτερον, τα
επιδόματα. Δεν μας είπατε εάν θα τα διατηρήσετε,
είπατε μόνο ότι είναι επιδόματα φτώχειας. Ποια είναι
επιδόματα φτώχειας; Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης; Το επίδομα ανεργίας; Το επίδομα στέγασης;
Το οικογενειακό επίδομα; Τα αναπηρικά επιδόματα
είναι επιδόματα φτώχειας; Θα διατηρηθούν ή θα
καταργηθούν; Τρίτη ένοχη σιωπή, δεν είπατε κουβέντα αν θα διατηρήσετε το δώρο Πάσχα που δώσαμε
ως μόνιμη παροχή 13ης σύνταξης. Τέταρτη ένοχη
σιωπή σας, δεν είπατε κουβέντα για το αφορολόγητο που ζητούν να περικοπεί οι δανειστές. Πέμπτη
ένοχη σιωπή, η εισφορά αλληλεγγύης που εμείς θα
είπαμε πως θα την καταργήσουμε για εισοδήματα ως
20.000 ευρώ και θα τη μειώσουμε δραστικά για εισοδήματα πάνω από αυτά και τέλος η προκαταβολή
φόρου, που από το 2020 είχαμε δεσμευθεί πως θα
πάει από το 100% στο 50%.
• Σήμερα, τον άνθρωπο που ηγείτο της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μάτι, τον κ. Τσουβάλα, και
αναρωτιόσασταν αν κοιμάται τα βράδια και αν είναι
δυνατόν να διαχειριστεί άλλες φυσικές καταστροφές,
τον κάνατε ΓΓ Δημόσιας Τάξης. Εσείς τώρα πως

κοιμάστε τα βράδια; Είστε υπερήφανος και ευτυχής
για αυτό;
• Επιλέξατε για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, με βασική αρμοδιότητα να τρέξει την
επένδυση στο Ελληνικό, τον κ. Οικονόμου, στέλεχος
μέχρι πρότινος της Lamda Development, της εταιρίας που τρέχει την επένδυση στο Ελληνικό.
• Πρωτοστατήσατε στα περί προδοτικής συμφωνίας. Τώρα είναι καλή η Συμφωνία των Πρεσπών;
Αυτό λέει ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός επί
των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Το πιο σημαντικό είναι
ότι το λέτε και εσείς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του
Λονδίνου, μετά την επικοινωνία σας με την κ. Μέι,
δεσμευθήκατε να τηρήσετε στο ακέραιο τη Συμφωνία. Λογοκρίνατε το ΑΠΕ, είναι fake news της Ντάουνινγκ Στριτ και αυτό; Καλά ξεμπερδέματα λοιπόν, με
αυτούς που παραπλανήσατε και εξαπατήσατε εσείς
και η ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματος σας.
• Όταν περιοδεύατε προεκλογικά στο Καστελόριζο
μας κατηγορήσατε ότι αναπαράγουμε fake news
και είπατε πως δε θα στέλνετε το ΣΔΟΕ. Τώρα τα
υλοποιείτε. Καταργείτε την αυτοτέλεια του ΣΕΠΕ, των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και φυσικά το ΣΔΟΕ.
Είστε τελικά περί πολλού στην τάξη και την ασφάλεια, αλλά με την αυθαιρεσία είστε κάπως πιο δεκτικοί. Η επιβολή της νομιμότητας θα γίνει πολυτέλεια.
Θα μπορεί να ανθίσει και πάλι η φοροδιαφυγή, όπως
συνέβαινε στα χρόνια σας.
• Έχετε δύο μεγάλα projects στα σκαριά. Την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και φυσικά αυτή του ασφαλιστικού συστήματος. Για τη ΔΕΗ, εφαρμόζετε μια
παραδοσιακή συνταγή. Δημιουργία κλίματος απαξίωσης και μετά φυσικά το ξεπούλημα. Το γνωρίζει
πολύ καλά αυτό ο αρμόδιος υπουργός που διαχειρίστηκε την Ολυμπιακή. Ξεχνάτε τα πεπραγμένα σας
το 2010-2014. Όταν εκτοξεύσατε τόσο τις τιμές του
ρεύματος κατά 60% όσο και τον δανεισμό της ΔΕΗ
στα 5 δισ. Ευρώ, με συνέπεια να μην υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσουν πολλοί τους λογαριασμούς.
Σήμερα οι ίδιοι που ευθύνονται για τα προβλήματα
της εταιρίας εμφανίζονται ως σωτήρες. Σας το λέμε
καθαρά, η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό: Σταματήστε
τα παιχνίδια με τη ΔΕΗ. Μην διανοηθείτε να φέρετε
νέα βάρη στους λογαριασμούς του ρεύματος και να
μην υλοποιήσετε το σχέδιο εκποίησης της δημόσιας
περιουσίας.
• Το άλλο μεγάλο πρότζεκτ σας είναι το ασφαλιστικό, για το οποίο δεν είπατε τίποτα. Μήπως σχεδιάζετε να βρείτε από το ασφαλιστικό περιθώριο για τις
φορολογικές μειώσεις; Μη διανοηθείτε να φέρετε μειώσεις που εμείς αποτρέψαμε στις αρχές του 2019, οι
συνταξιούχοι αγωνιούν. Ελπίζω στις προγραμματικές
δηλώσεις να ακούσουμε τι έχετε σκοπό να κάνετε.
• Κ. Μητσοτάκη, ήσασταν πολύ φειδωλός στα
εθνικά μας θέματα. Ποιος δε θέλει καλή γειτονία,
ποιος δε θέλει ειρήνη. Όμως δεν είπατε κουβέντα για
την τουρκική προκλητικότητα. Δεν είπατε κουβέντα
για την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Δεν είπατε κουβέντα για το Κυπριακό την ημέρα της επετείου της
εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο.
• Θα μας βρείτε αρωγούς σε κάθε προσπάθεια
που μειώνει τα βάρη και ενισχύει την αναπτυξιακή
προοπτική της χώρας. Θα μας βρείτε σκληρά απέναντι σε κάθε προσπάθεια παλινόρθωσης πρακτικών
και πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία
και τους Έλληνες στην οικονομική λεηλασία. Η λαϊκή
ψήφος δεν είναι λευκή επιταγή.
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Διάψευση της νέας ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ για
την αλλαγή χρωμάτων της ομάδας!

Η νέα ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ με δελτίο τύπου που έστειλε
σε όλα τα ΜΜΕ, διέψευσε κατηγορηματικά την ανακοίνωση που αναφερόταν σε αλλαγή χρωμάτων της
ομάδας, τονίζοντας τα εξής:
«Το δελτίο τύπου που δόθηκε στην δημοσιότητα
είναι αναληθές και αποτελεί προϊόν παραποίησης.
Στάλθηκε από λογαριασμό που δεν αντιστοιχεί στην
ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019.
Το μοναδικό και πραγματικό δελτίο τύπου εκ της
προσωρινής διοίκησης της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ 2019
είναι το εξής:

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
της μετατροπής της ομάδος
μας σε ΠΑΕ, με την επωνυμία
«ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ 2019»,
καθώς και πως κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδος
αναμένεται να υπερκαλυφθεί
το μετοχικό της κεφάλαιο.
Επίσης, σας ανακοινώνουμε πως κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης εβδομάδος, ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες
μεταξύ της ομάδος μας και των
κάτωθι ποδοσφαιριστών, για
τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο
2019-2020:
Αλέξανδρος Βεργώνης
Αλέξανδρος Ζούρκος
Αργύρης Μουρατίδης
Αστέριος Μουχάλης
Γιάννης Ιωάννου
Γιώργος Σκαθαρούδης
Γιώργος Μπλέτσας
Γιώργος Βασίλτσης
Δημήτρης Μεληκιώτης
Δημοσθένης Χαντζάρας
Δούκας Λεφίδης
Λάμπρος Ταϊρης
Πρόδρομος Μπλατσιώτης
Σάκης Κανούλας
Στέλιος Μαραγκός»

Συνεχίζει
στον Φίλιππο
Μελίκης
ο Βασίλης
Κακαγιάννης
Την ανανέωση της συνεργασίας με τον
Βασίλη Κακαγιάννη ανακοίνωσε ο Φίλιππος
Μελίκης.
«Η Ομάδα μας ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την ανανέωση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Κακαγιάννη για την ποδοσφαιρική χρονιά 2019-2020.. Βασίλη σου
ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και πολλές
επιτυχίες!!» αναφέρει η ανακοίνωση.
πηγή: kerkidasport.gr

Ο Δημοσθένης Ταραμονλής
στην Εθνική ομάδα Τένις!

Θα εκπροσωπήσει την χώρα μας σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Με δεδομένη την καλή αγωνιστική του κατάσταση και με ανεβασμένο ηθικό ο Δημοσθένης
ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα όπου αυτή την
εβδομάδα θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στην

Τ

κορυφαία Ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ελβετία
όπου θα λάβουν μέρος οι δύο καλύτεροι τενίστες
από κάθε χώρα, και την άλλη εβδομάδα στην Ιταλία για το πανευρωπαϊκό ομαδικό.

Μεταφραφικό μπαμ
για την ΒΕΡΟΙΑ 2017

ην αρχηγό της εθνικης
ομαδας Ελσα Μαστακα
ένταξε στο δυναμικο της
η Βεροια 2017 που θα στελεχώσει το ρόστερ της ομάδας και θα
δώσει αλλη ώθηση και δυναμική
στο σύλλογο. Μια μεταγραφή που
ταράζει τα νερά τις Α1,κάνοντας
την ομάδα της Βεροιας ακόμη πιο
δυνατή για την νέα σεζόν.

Δηλωση παίκτριας
«Ευχαριστώ πολύ την ομάδα της Βέροιας
2017 για την πρόταση που μου έκαναν και για
την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν, και συγκεκριμένα τον κύριο Χασιωτη και τον προπονητή
Κώστα Χαραλαμπιδη. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά
στην κατηγορία,με πολλές καινούργιες παίκτριες και νέους στόχους. Ευχομαι μια υγιή χρόνια
σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες και καλή
δύναμη»!
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Την εμπειρία και τις γνώσεις της κ. Κωνσταντίνας
Παπαεμμανουήλ θα αποκομίσει φέτος ο Γ.Α.Σ.
και ως αθλήτριας αλλά κι ως προπονήτριας

Η πολυδιάστατη Κωνσταντίνα επανέρχεται την
νέα αγωνιστική περίοδο στην ενεργό δράση. Θα έχει
μάλιστα διπλό κομβικό ρόλο!
Εκτός από τις μεγάλες αγωνιστικές της δυνατότητες που θα προσφέρει στην ομάδα του Γ.Α.Σ,
θα αποτελεί και βασικό κομμάτι της προπονητικής
ομάδας. Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα
το βόλεϊ, έχει εργασθεί και στο παρελθόν με μεγάλη
επιτυχία στα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας
καθώς πολλές σημερινές αθλήτριες του Γ.Α.Σ που διαπρέπουν στα γήπεδα, ήταν αθλήτριές της! Έτσι με
την προσθήκη της κ. Παπαεμμανουήλ Κων. κλείνει
το τεχνικό team όλων των τμημάτων του τμήματος
Πετοσφαίρησης. Ενδεχομένως η καλύτερη προπονητική ομάδα που είχαμε ποτέ κι απ’ τις καλύτερες της
Ε.Σ.Π.Ε.Μ!

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η αξία της Κωνσταντίνας γνωστή στο ευρύ κοινό του βόλεϊ καθώς είναι
απ’ τις πλέον γνωστές αθλήτριες της ένωσής μας.
Έχει ύψος 1,69εκ. κι αγωνίζεται ως διαγώνιος, ακραία και λίμπερο. “Γέννημα θρέμμα“ του Συλλόγου
μας κι έχει αγωνιστεί σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα.
Κορυφαία της στιγμή όταν ήταν βασικό στέλεχος
της ομάδα μας των Νεανίδων που κατέκτησε το
πρωτάθλημα της Ε.Σ.Π.Ε.Μ.. Το ταλέντο της κι η
εμπειρία της, απαραίτητα στοιχεία στο χτίσιμο της ομάδας μας την νέα αγωνιστική περίοδο. Konstantina
Papaemmanouil ήσουν, είσαι και θα είσαι ενα κομμάτι του Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!
Σου ευχόμαστε μία σεζόν γεμάτη Υγεία και Επιτυχίες στο τόσο σημαντικό ρόλο που έχεις αναλάβει!

Η διεθνής Τυνησία τερματοφύλακας
Basma Sfar στη ΒΕΡΟΙΑ 2017!
Δήλωση αθλήτριας
Την διεθνής Τυνησία τερματοφύλακα με τα χρώματα
της εθνικής ομάδας Basma Sfar ένταξε στο δυναμικό
της η ομάδα της Ημαθίας μια κίνηση που κλειδώνει την
εστία της ομάδας και μαζί με την Αθηνα Πιτουλια θα
συνθέσει ένα εξαιρετικό δίδυμο που θα υπερασπίστουν
τα γκολπόστ της Βέροιας 2017.
Δήλωση αθλήτριας
«Καταρχην θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες
και τον προπονητή της ομάδας που με εμπιστεύτηκαν
να γίνω μέλος αυτής της, δίνοντας τον καλύτερο μου
εαυτο».

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr

13
9

ΤΕΝΙΣ

Σάρωσε η Κάτια Πατσίκα στο
Πανελλαδικό Τουρνουά Ε2 στην Βέροια

1η θέση στα διπλά μαζί με την Ανθή Μανωλοπούλου
και κύπελλο φιναλίστ στα μονά για κορίτσια 14 ετών

Εξαιρετική πορεία έκανε η Κάτια Πατσίκα(Ο.Α.
ΒΙΚΕΛΑΣ) στο πανελλαδικό τουρνουά τένις Ε2 , που
διεξήχθη από την προηγούμενη Πέμπτη έως Κυριακή στα γήπεδα του ΔΑΚ Μακροχωρίου. Η νεαρή
τενίστρια, που προπονείται στο SARANTOVRYSES
TENNIS CLUB, παραλίγο να κάνει το απόλυτο στην
έδρα της, αφού κατέκτησε με το ζευγάρι της Ανθή Μανωλοπούλου(Ο.Α. Αλέξανδρος Βέροιας) τα διπλά και
έφτασε στον τελικό των μονών. Η Κάτια και η Ανθή,
δύο βεροιώτισσες αθλήτριες έκαναν ένα πολύ δυνατό
ζευγάρι και έφτασαν μέχρι την κατάκτηση της 1ης θέσης στα διπλά στην κατηγορία για κορίτσια 14 ετών,
ενώ και οι δύο είναι ακόμη 12 ετών. Με δύναμη και
αποφασιστικότητα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις
αντιπάλους τους και απέκλεισαν στον ημιτελικό τις
Τσολακίδου(Κιλκίς)-Νοβρατίδου(Ρακέτες-Θεσνικη) με
6-3 6-1 και στον τελικό επικράτησαν εύκολα του Νο1
του ταμπλό Γκαρτζονίκα(Ιωάννινα)-Καρασαββίδη(Πρέβεζα) με 6-4 6-1. Στα μονά η Κάτια Πατσίκα, απέκλεισε κατά σειρά την Πάντου(Γούρνες-Ηράκλειο Κρήτης)
με 6-1 6-0, την Πασχούδη(Εύοσμος Θεσνικης) με
6-2 6-0, την συμπαίκτριά της στο διπλό Μανωλοπούλου(Ο.Α. Αλέξανδρος Βέροιας) με 6-1 6-1, στον ημιτελικό την Γκαρτζονίκα(Ιωάννινα) με 6-2 6-1 και έφτασε
στον τελικό όπου αναμετρήθηκε με την Σμυρίδου(Σέρρες). Αν και η Κάτια πήρε το πρώτο γκέιμ με 6-4 και
ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού με καταπληκτικό τένις, στη συνέχεια η Σμυρίδου κατάφερε να την
βγάλει εκτός ρυθμού και να κερδίσει την βεροιώτισσα
αθλήτρια κατακτώντας τα επόμενα δύο γκέιμ. Με τις
εμφανίσεις και την απόδοσή της η 12χρονη Κάτια Πατσίκα αποδεικνύει ότι δικαίως βρίσκεται πανελλαδικά
ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες στην ηλικία της.
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Σύλληψη 70χρονου
για παράβαση της
νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη στις 19 Ιουλίου 2019 το πρωί σε περιοχή
της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας
Αλεξάνδρειας, 70χρονος ημεδαπός, καθώς σε έρευνα της
οικίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα περίστροφο κρότου και δέκα φυσίγγια κρότου των 9 χιλιοστών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βέροια, 22/7/2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 17734
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μητροπόλεως 46
Τηλ.:2331350582
Telefax:2331350515 E-mail:garaveli@veria.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας για τη σίτιση
των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. έτους 20192020 προϋπολογισμού δαπάνης 74.201,60€ (με ΦΠA).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), στις 5/8/2019
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη
ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Δήμο (γραφ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι
υπάλληλοι: E.Γκαραβέλη και Α. Μιζαντζίδου τηλ.: 2331350582 και
2331350616). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διεύθυνση διαδικτύου :
www.veria.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών
Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του πατέρα του.
2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
των 50 ΕΥΡΩ, στη
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
μνήμη προσφιλών
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
νεκρών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3) Την κ. ΚατερίΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
να Δαβόρα- ΜαζαΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ράκη, για ένα πλήΒέροια 22-7-2019
ρες γεύμα, στη μνήΑριθ.Πρωτ.: 17726
μη της αγαπημένης
μητέρας της, Τούλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16015/2-7-2019
Δαβόρα, με τη συΜε την αριθ. 16015/2-7-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας,
μπλήρωση δύο ετών
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2974Β΄, καθιερώνεται για το Β΄
από το θάνατό της.
εξάμηνο του έτους 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία,
4) Ανώνυμη οικομε αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε έναν από
γένεια για τα εβδοτους πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους-Ληξιάρχους του Δήμου
μας που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωμήντα μπούτια κοραρίου εργασίας τους προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά
τόπουλο, επτά κιλά
τους καθήκοντα στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βέροιας:
φακές, επτά κιλά φαΗ ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες
σόλια, έξι κιλά κριθακείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 66ΓΒΩ9Ο-ΞΧ6) και στον
ράκι, έξι κιλά κιμά,
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.
δύο κιλά τυρί, πέντε
λ ί τ ρ α ε λα ι όλα δ ο ,
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16016/2-7-2019
κρεμμύδια, πατάτες,
Με την αριθ. 16016/2-7-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας,
χυμοί ντομάτας.
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2974Β΄, καθιερώνεται για το Β΄
5) Τον κ. Καλλιγά
εξάμηνο του έτους 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία,
Νικόλαο για τα επτά
με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον τακτικό υπάλκιλά φακές.
ληλο του Δήμου Βέροιας που θα εργαστεί καθ’ υπέρβαση του
6) Ανώνυμη κυυποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του για την τήρηση και σύνταρία για τον κιμά, τα
ξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
μακαρόνια και το
Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες
λάδι.
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω5ΦΜΩ9Ο-Φ56) και στον
7) Την Παπαγιάνπίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.
νη Βασιλική για τα
πέντε λίτρα λάδι.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16017/2-7-2019
8)
Τη ν
κ.
Με την αριθ. 16017/2-7-2019 απόφαση Δημάρχου Βέροιας,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2974Β΄, καθιερώνεται για το Β΄
Μπορντένα Αθηνά,
εξάμηνο του έτους 2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία,
για τα πέντε κιλά μαμε αμοιβή, για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας
καρόνια στη μνήμη
που θα εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
της Ελισάβετ Χατζηεργασίας τους για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των
δημητρίου.
συνεδριάσεων των συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Βέροι9) Ανώνυμη κυας, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες.
ρία για τον τραχανά
Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί κατά το πλήρες
και τα γιαούρτια.
κείμενό της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΚΨΗΩ9Ο-Ξ92) και στον
10) Τον ΠΟΛΙΤΙπίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας.
ΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΚΙΑΣ, για τα είκοΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
σι κιλά ελαιόλαδο και
τα δέκα κιλά σπορέλαιο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρ. : 467150(534)
ΠΕΤ: 1901039022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει
στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να
λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική
πληροφορία, περί του με αρ. πρ..: 1576/05-03-2019 έγγραφο
του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.
της ΑΔΜΘ που αφορά την «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθ. (Φ2.3.2/4)1389/39/30-062011 απόφασης Ε.Π.Ο. της Π.Κ.Μ. της “ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Π.Ε.
Α.Ε.” επί του ρέματος του Τριπόταμου του Δ. Βεροιας,
Π.Ε. Ημαθίας, (υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας– Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας/Υδροηλεκτρικά έργα – με α/α 8)»
Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας: ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Π.Ε. Α.Ε.
Αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασμού Κ.Μ. της ΑΔΜΘ (Τηλ. 2313309353 Γ. Ξενίδης, εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Αρμόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων:
1. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Τηλέφωνο
2313319831 κ. Μ. Δημούτσικου εργάσιμες ημέρες και ώρες)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ημαθίας
(Τηλ. 2331353634)
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην επίσημη
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.
pkm.gov.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα
«ΛΑΟΣ» στις 23 Ιουλίου 2019.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στον
Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ.
Α).
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
Παναγιώτης Θ. Σπυρόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: 69ΧΗΩ9Ο-ΘΞΚ

ΑΡ.ΜΕΛ:85/19
CPV: 45233222-1
Βέροια 22-07-19
Αρ. Πρωτ. 17744

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ(2019)»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ(2019)» προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από
εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233222-1, Κωδικός NUTS:
EL 521
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον
αρ συστήματος 83769
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών την 27.08.19 ημέρα Τρίτη και ώρα
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00 π.μ. Μετά τη λήξη
της υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00π.μ. θα ξεκινήσει η
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της
προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης
σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η ή αναβαθμισμένη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιΐας
Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (7741,90€) και
θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ.
1α του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι την 27-06-2020.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 30/7333.004
και 64/7333.005 του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου
και προέρχεται από ΣΑΤΑ ΧΥ (240.000,00) και το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (240.000,00) αντίστοιχα.
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης του
έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον»
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος
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Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:
Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-Βέροια από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή μέσω Παλιάς Εθνικής οδού (ΠΕΟ)
Αφετηρία: Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,
Λουδίας, Αλεξάνδρεια, Βρυσάκι, Καμποχώρι, Καλοχώρι, Καβάσιλα, Σταυρός, Μακροχώρι
Προορισμός: Βέροια
5:35, 6:45, 7:30, 8:15, 9:15, 10:45, 12:30 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 20:15, 21:30
Ταχείες Θεσσαλονίκη – Βέροια – Νάουσα καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Βέροια - Θεσσαλονίκη όλα τα δρομολόγια
Αφετηρία: Βέροια
Ενδιάμεσοι σταθμοί μη ταχείας: Μακροχώρι,
Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδώνα, Σίνδος
Ενδιάμεσοι Σταθμοί ταχείας: Κουλούρα, Νησέλι, Κλειδί, Διόδια Μαλγάρων
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,
7:45 ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45 ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45 ΤΑΧΕΙΑ, 10:30, 10:45 ΤΑΧΕΙΑ, 11:45 ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45 ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45 ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45 ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45 ΤΑΧΕΙΑ, 17:00, 17:45 ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30 ΤΑΧΕΙΑ,
19:45, 20:45, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια – Θεσσαλονίκη 6:45Δ, 7:45T, 8:00,8:45T
,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T, 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,
17:30,
17:45T,18:30,19:30T,20:00, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T, 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T, 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T, 21:30
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30Τ, 16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ, 20:30, 21:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ, 21:30
Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσσαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342
Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

www.laosnews.gr

Ανακοίνωση – ενημέρωση για τη διεξαγωγή
των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Ημαθίας
Από το Δ.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ημαθίας ανακοινώνονται τα παρακάτω: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της Ε.Π.Σ. Ημαθίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα
18:30 σε χώρο που θα γίνει έγκαιρα γνωστό
προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
Μαζί με την Τακτική Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί η κλήρωση των πρωταθλημάτων Α΄ & Β΄ κατηγορίας καθώς και του κυπέλλου
Ερασιτεχνών.
Για τα πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 θα ισχύσουν τα παρακάτω:
Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- 1 όμιλος των 16 ομάδων
- Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη
22/08/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Η.
- Αντικατάσταση σωματείου που δεν δήλωσε
συμμετοχή μέχρι το Σάββατο 24/08/2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Η.
- Παράβολο συμμετοχής 150,00€
- Ημερομηνία έναρξης πρωταθλήματος
07/09/2019
- Ηλικιακός περιορισμός: δύο ποδοσφαιριστές γεννημένοι από 01/01/2000 και εφεξής
- Όλες οι ομάδες που επιθυμούν να έχουν
προπονητή οφείλουν να προσλαμβάνουν διπλωματούχο προπονητή κάτοχο τουλάχιστον UEFA C
- Θα ισχύσουν τα play off και τα play out όπως και την προηγούμενη χρονιά με κάποιες μικρές τροποποιήσεις οι οποίες θα γίνουν γνωστές
με την προκήρυξη που θα σταλεί στις ομάδες.
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- 2 όμιλοι οι οποίοι θα αποτελούνται από 10
έως 12 ομάδες ο καθένας ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής.
- Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη
22/08/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Η.
- Αντικατάσταση σωματείων που δεν δήλωσαν συμμετοχή μέχρι το Σάββατο 24/08/2019 και
ώρα 13:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Η.
- Παράβολο συμμετοχής 120,00€
- Ημερομηνία έναρξης πρωταθλήματος Κυριακή 22/09/2019
- Ηλικιακός περιορισμός: ένας ποδοσφαιρι-

Φαρμακεία
Τρίτη 23-7-2019
16:00-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ
10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
16:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-67420
19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102
21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

Ιούλιος 2019

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά
το διάστημα από 22-7-2019 μέχρι 28-72019 θα είναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνη
τής βλαβών: τηλ. 2331021814.

στής γεννημένος από 01/01/2000 και εφεξής
- Όλες οι ομάδες που επιθυμούν να έχουν
προπονητή οφείλουν να προσλαμβάνουν διπλωματούχο προπονητή κάτοχο τουλάχιστον
UEFA C
- Θα ισχύσουν τα play off & play out με το
ίδιο σύστημα διεξαγωγής που πραγματοποιούνται στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣΗ και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν με την προκήρυξη που
θα σταλεί στις ομάδες.
Γ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα
δηλώσουν συμμετοχή θα καθοριστεί και ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος
- Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη
16/10/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Η.
- Παράβολο συμμετοχής 80,00€
- Έ ν α ρ ξ η π ρ ω τ α θλ ή μ α τ ο ς Κ υ ρ ι α κ ή
03/11/2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
- Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι το Σάββατο
24/08/2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Η.
- Παράβολο συμμετοχής: Α΄ Ερασ. Κατ. =
80,00€
Β’ Ερασ. Κατ. = 60,00€
Γ΄ Ερασ. Κατ. = 50,00€
Γ’ Εθνικ. Ερασ.= 100,00€
- Έναρξη διοργάνωσης Σάββατο 31/08/2019
& Κυριακή 01/09/2019
- Δεν ισχύει κανένας ηλικιακός περιορισμός
- Από φέτος στις διπλές αναμετρήσεις ισχύει
ο κανονισμός του εκτός έδρας τέρματος.
Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικές οφειλές για οποιαδήποτε αιτία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι η ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ τους το αργότερο δέκα ημέρες πριν την έναρξη
του σύμφωνα με τον ΚΑΠ Ερασιτεχνικών ομάδων.
Τέλος το πρόγραμμα που θα δημοσιευθεί
έπειτα από την κλήρωση θα είναι αυτό το οποίο
θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αν
για κάποιο λόγο που ορίζεται στον ΚΑΠ υπάρξει
αναβολή αγώνα αυτός θα διεξάγεται εντός των
προβλεπόμενων από τον ΚΑΠ προθεσμιών
εμβόλιμα χωρίς να μεταβάλλεται το πρόγραμμα
του πρωταθλήματος.
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Οι πρώτες
κινήσεις της Νίκης
Αγκαθιάς

Π

υρετός διεργασιών στην ομάδα
της Ημαθίας για τη συγκρότηση του ρόστερ της επόμενης
σεζόν. Οι πρώτες συμφωνίες και οι
επόμενοι στόχοι.

Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας παραμονής του Σταύρου Κωστογλίδη (φωτό), το βάρος στη Νίκη Αγκαθιάς πέφτει στο σχεδιασμό της
ομάδας της επόμενης χρονιάς. Οπως έχει ήδη
καταγραφεί, το πλάνο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η
Νίκη Αγκαθιάς είναι νεαροί αξιόλογοι, ταλαντούχοι
και εξελίξιμοι, πάνω στους οποίους η ομάδα θα επιχειρήσει να στηριχθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν επιτευχθεί συμφωνίες
με τους Κώστα Σοφιανίδη (18χρ, μέσος), Θανάση
Τσιότρα (20χρ, αμυντικός), οι οποίοι έρχονται από
τη Βέροια ο πρώτος ως δανεικός και ο δεύτερος ως
ελεύθερος. Παίκτης της Νίκης Αγκαθιάς πρέπει να
θεωρείται, επίσης, και ο Σοφοκλής Ράδης (21χρ,
αμυντικός), ο οποίος έχει, επίσης, προϋπηρεσία
στη Βέροια, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν ο ΑΟ
Παλαιόχωρας.
Συμφωνία υπάρχει και με τον 21χρονο μέσο
Κοσμά Ευθυμίου (πέρσι στον Μ. Αλέξανδρο Αγ.
Μαρίνας, θητεία στη Γ’ Εθνική με Ερμή Αμυνταίου,
Μ. Αλέξανδρο Τρικάλων), όπως, επίσης, και με τον
20χρονο επιθετικό Τάσο Καραγιάννη (πέρσι στον
Εδεσσαϊκό). Προχωρημένες επαφές υπάρχουν και
με τον 21χρονο αμυντικό Διονύση Τσιούχα, ο οποίος αγωνίστηκε στον Πιερικό, ωστόσο, δεν έχει
κλείσει ακόμη.
Ζεστό ενδιαφέρον υπάρχει για τον τερματοφύλακα Στέφανο Γιώτα, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι σε
Αρη Παλαιοχωρίου αρχικά και ΑΣ Γιαννιτσά στη συνέχεια και ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις ανάμεσα
στις δύο πλευρές. Εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται πιθανώς εντός της εβδομάδας.
Σε ό,τι αφορά το περσινό έμψυχο δυναμικό,
μέχρι στιγμής είναι δεδομένο πως παραμένουν και
για τη νέα χρονιά οι Λάζαρος Τριανταφυλλίδης και
Λευτέρης Κίτσας.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
23313 51100
Νοσοκομείο κέντρο
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
23313 51400
Νοσοκομείο ραντεβού
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό
2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
2331022.342
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
2331024.444
ΟΣΕ
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ
2331028.664
Β’ ΚΑΠΗ
2331021.286
231330-9636 έως 9640
Δασαρχείο Βέροιας
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
23310 78296, 78297
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894463,
2310894562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331024.598
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . .  2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία:  . . . . . . . . .  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076650
Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  . . . . . . . . . . .  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών . . . 2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:  . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . . 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  . . . . .
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών  . . . . . . . . . . . . 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . . 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . .  2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: . . . . . . . . . . . . . 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . . 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:  . . . . . . 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . . 2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . . 2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  . . . . . . . . . . 2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . . 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . . 23333 50142
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ρώ συζητήσιμη. Τηλ.:

τ.μ. με 3ΔΣΚ 2WC,

6974 805947.

2ος όροφος, 55.000
ευρώ. Euromesitiki
2331500844.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ.
Παρασκευή, πωλείται
διαμέρισμα 98 τ.μ.,

Τηλ.: 6942 202465.

ζεται διαμέρισμα 110

ηση και φροντίδα ηλι-

Η εξοικείωση στο ε-

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-

τ.μ., σε διόροφη οικο-

κιωμένης κυρίας στην

πάγγελμα απαραίτητη.

ΤΑΙ οικόπεδο στους

δομή, 1ος όρ., κεντρι-

Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας.

Ωράριο 02.00-10.00

Γεωργιανούς 2 στρέμ-

κή θέρμανση. Τιμή

Τηλ.: 2331300216.

τετραήμερο, κ. Χρή-

ματα, σε πολύ καλή

ενοικίου 260 ευρώ.
Τηλ.: 6945 928723.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΚΙ-

στος 6944 271012.

ΔΗΣ ΡΑΚ ζητάει επαγ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα

γελματία οδηγό. Τηλ.:

για σέρβις και για κου-

23310 41794.

ζίνα από ψητοπωλείο

2ΔΣΚWC, 5ος όρ.,

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

θέση, με νερό, ρεύμα,

κεντρική θέρμανση,

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

θέα, πολύ κοντά στο

ENOIKIAZETAI Δι-

γωνιακό, διαμπερές,

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

δ ρ ό μ ο . Τη λ . : 6 9 3 4

αμέρισμα στο κέντρο

662478.

με 3ΔΣΚ Α.Θ. (πέλετ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ε-

στο Μακροχώρι. Τηλ.:

θέα 350 ευρώ. Τηλ.:

μπορία κρεάτων οδη-

23310 43222, μετά τις

6945122583.

γός με επαγγελματικό

6.00 μ.μ.

μεγάλα μπαλκόνια,

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

κτή-

θ έ σ η σ τά θ μ ε υ σ η ς .

μα στη Βεργίνα 9

Τηλ.: 6977 435166,

στρέμματα με πομώ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

23310 61205 & 23310

να. Πληρ. τηλ.: 6948

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

62776.

949616.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΝΑΟΥΣΑ, κέντρο,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-

λόγω συνταξιοδότη-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

πλατεία Καρατάσου,

τεμάχια 16,5 στρέμμα-

σης. Τιμή συζητήσιμη.

ΧΩΡΩΝ

πωλείται διαμέρισμα

τα στο Μαυροδένδρι

Τηλ.: 6975 580533.

δίπλωμα για εργα-

ZHTEITAI άτομο με

σία. Τηλ. επικ.: 23320

πείρα και γνώσεις Αγγλι-

41875 / 42608.

κών, για μόνιμη εργασία,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειού-

ως σερβιτόρος σε εστιατό-

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

χο ς φ α ρ μ α κ ο π ο ι ό ς

ριο στη Βέροια. Τηλ.: 6974

νοικιάζεται κατάστημα

για συστέγαση – απο-

064888 & 23310 71590.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

πωλούνται 2 διαμε-

75 τ.μ., 2ΔΣΚWC, 1ος

(Καράτσαλι) Βέροιας,

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ρίσματα από 80 τ.μ.,

όρ., ανακαινισμένο.

με ροδακινιές, διάφο-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

30 τ.μ., με W.C. Τηλ.:

συστέγαση σε φαρ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

πακέτο, αυλή, κήπο,

Τηλ.: 6987 376116.

ρες ποικιλίες και πο-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

23310 62064 & 6937

μακείο της Πιερίας.

για διανομή με δικό

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

θέρμανση, καλή κατα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέ-

μώνα και μπεκάκια.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

388027.

Επικοινωνία στο

e-

του μηχανάκι για κα-

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

σκευή. Τιμή 55.000 ευ-

ντρο διαμέρισμα 100

Ενοικιάζονται-Πωλούνται διαμερίσματα
στην Σκιώνη Χαλκιδικής
Στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής ενοικιάζονται διαμερίσματα 70 τ.μ.
2ΔΣΚWC, εξοπλισμένα καθώς
και μεζονέτες 70 τ.μ. 2ΔΣΚWC εξοπλισμένες. Επίσης πωλούνται
διαμερίσματα από 45 τ.μ. έως 70
τ.μ. και μεζονέτες 70 τ.μ. με κατασκευή από πέτρα. Πληρ. τηλ.: 6944 644220, 6974 957264 & 23740 71607. Τιμές
ευκαιρίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 200 τ.μ.
με υπαίθριο χώρο
5.000 τ.μ. (παιδική χαρά-μπαρ) με
πλήρη εξοπλισό καφέ-ταβέρνας, προς
Ασώματα-Νοσοκομείο. Πληροφορίες
από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου κ Δαμιανό. Τηλ.: 6973
834067.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιά-

mailtopalido@gmail.

τάστημα εστίασης στη

σόγειο διαμέρισμα 76

ζονται επαγγελματικοί

com και στο τηλέφωνο

Βέροια. Τηλ.: 6986

τ.μ., πραγματικός λου-

χώροι στο κέντρο της

6979221583.

885352.

λουδότοπος με καορι-

πόλης, ατομική θέρ-

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι α ρ τ ο -

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοδίστρα

φέρ, κλιματισμό, δίχως

μανση, με W.C. Τηλ.:

ποιός για εργασία σε

για κατάστημα νυφι-

κοινόχρηστα, επί της

23320 24784 & 6971

φούρνο στην Πατρίδα.

κών στη Βέροια. Τηλ.:

οδού Ερμού και Γρε-

779135.

βενών 11 γωνία στη
Βέροια. Τηλ.: 6949
215864.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΑΟΥΛΗ 14, Πλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να

Ωρολογίου, ενοικιά-

αναλάβει την περιποί-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944
764477 & 23310 27796.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα επιπλωμένη μικρή 27 τ.μ., μικτά και
22 τ.μ. καθ. κατασκευή 78 , 2 ος όροφος, σε
μέτρια κατάσταση , έχει ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και το ενοίκιο της 120 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ.23129 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 44 τ.μ., 4 ος όροφος
, κατασκευή 2002, 1 υ/δ, σαλόνι , κουζίνα
και μπάνιο , διαθέτει αυτόνομη θέρμανση με
ογκομετρητές , μίσθωμα 200€. Από 30/6/19
ελεύθερη. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12868 Κέντρο ενοικιάζεται καινούργιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 65τ.μ.
στο ισόγεια , είναι σαν μονοκατοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος ανακαίνισης
2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή ,
χαμηλοτάβανη , 1 Μπάνιο και 1 WC. Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο η ευπρέπεια των χώρων δεδομένη , με καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια Τιμή
220€. Κατοικίδια όχι .
Κωδ.105233 Σπάνια Γκαρσονιέρα 72τ.μ.
στο κέντρο προς ενοικίαση με πολύ άνετο
σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και 1υ/δ με μια
μεγάλη ντουλάπα , 2ος όροφος σε πολύ
αξιόλογη οικοδομή , η θέρμανση της με δύο
κλιματιστικά Inverter. ενοίκιο 220€.
Κωδ.24374 ΩΡΟΛΟΙ , Διαμέρισμα 107
τ.μ., κατασκευή 1991, 2 υ/δ, 5 ος όροφος ,
με εκπληκτική θέα , εξαιρετικής ποιότητας ,
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , έχει
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, διαθέτει τέντες
και δύο ντουλάπες , είναι σε προνομιούχα
θέση και διαμπερές, με κεντρική θέρμανση
πετρελαίου , το δε μίσθωμα του είναι 280€.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από
20/07/2019.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο
επίπεδα . Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά,
Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 280 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο ,
τιμή πολύ χαμηλή μόνο 100€.
Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτω από τον
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο ,
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική
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ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής
γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους
και έχει δικό του WC. Έχει κουφώματα
Αλουμινίου συρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει επίσης και A/C - Ενοίκιο
200 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 115739 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ.
στον 1 ο όροφο ανακαινισμένο . Αποτελείται
από 2 Χώρους και WC. Διαθέτει Πόρτα Θωρακισμένη και κουφώματα με διπλά τζάμια ,
μίσθωμα 200 €.
Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται γραφειακός
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ.
Ωρολογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό
του WC και με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον
1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και
με Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105030 - Κέντρο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται
από 1 Χώρο, και WC και αποθήκη 10 τ.μ.
- Τιμή: 140 €.
Κωδ: 105031 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
30 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1974 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 150 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα
στον Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και
για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ. καθ..
τιμή πολύ λογική στα 400€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105035 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
και στη Μητρόπολη κοντά κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ.
ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και
WC , ενοίκιο 200€. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ.105039 Στον Άγιο Αντώνιο κοντά
κατάστημα 101 τ.μ., ισόγειο και με 110 τ.μ.
υπόγειο το οποίο επικοινωνεί με εσωτερικό
υδραυλικό ανελκυστήρα και με δικό τους WC
, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
άριστη κατασκευή και ατομική θέρμανση πετρελαίου, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μίσθωμα
550€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

πολυτέλεια και ζεστασιά. Διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, ο 1ος όροφος έχει
και τζάκι, σε πολύ καλή τοποθεσία με πολύ
ωραίο κήπο, προσφέρονται όλα μαζί σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας μόνο 200.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση
με μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105265 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ημιώροφος. Αποτελείται από Σαλόνι, Κουζίνα,
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 1975 και
διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου Τιμή: 21.000 €
Κωδ: 105028 ΑΚΡΟΠΟΛΗ , πωλείται
καινούργιο σπάνιο διαμέρισμα 103 τ.μ. μικτά
και 83 τ.μ. καθ. ολοκληρωμένο από τον νυν
ιδιοκτήτη , 3ος όροφος, κατασκευή 2005, 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, υπάρχει δυνατότητα και για 3ο υ/δ, βλέπει τον κάμπο της
Βέροιας , διαθέτει πολύ μεγάλη κουζίνα ,
ατομική θέρμανση με αντλία θερμότητας και
μεγάλο κλειστό γκαράζ, αποθήκη στο ισόγειο , σε αμφιθεατρική θέση, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία. Προσφορά σε τιμή εκπληκτικά
συμφέρουσα 110.000€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104890 - ΤΣΕΡΜΕΝΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
104 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 3
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1995 χωρίς ασανσέρ και διαθέτει θέρμανση Κεντρική Πετρελαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα και απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ Πυλωτής 23 τ.μ., Αποθήκη 6 τ.μ., Διπλά τζάμια,
Ανοιχτωσιά - Τιμή: 75.000 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105715 - ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ πωλούνται δυο οροφοδιαμερίσματα ανακαινισμένα πολυτελώς συνολικής
επιφάνειας 230τ.μ. τα οποία βρίσκονται σε
1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος αποτελείται
από σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια και
μπάνιο , είναι κατασκευασμένος το 1978
και ανακαινίστηκε το 2015.Ο 2ος όροφος
αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 3 υπνοδω-

23310 60832 ώρες καταστημάτων.

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις
λογιστικής για εργασία στην Πατρίδα Ημαθίας. Τηλ.: 23310 51840, 6947 420720 & 6944
306862.

Η

μάτια και μπάνιο. Είναι κατασκευασμένος
το 1991 και ανακαινίστηκε το 2009.Τα δυο
διαμερίσματα διαθέτουν θέρμανση Ατομική
Πετρελαιου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Συνθετικά, Πάρκινγκ, Τέντες, Διπλά τζάμια,
Ηλιακό θερμοσίφωνα μόνο για τον 2ο όροφο,
είναι χωρίς ανελκυστήρα, με μπαλκόνια 30
τ.μ. προσφέρονται σε πολύ καλή τιμή μόνο
85.000 € και τα δυο μαζί. Υπόδειξη μόνο σε
σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106006 ΜΕΤΟΧΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Μονοκατοικία Υπερυψωμένη συνολικής επιφάνειας 55 τ.μ. και 55 τ.μ.
υπόγειο χτισμένη σε ένα ελαφρώς επικλινές
οικόπεδο συνολικού εμβαδού 490τ.μ. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα,
Μπάνιο. Είναι κατασκευασμένη το 1997 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική Πετρελαίου, έναν
πολύ ωραίο κήπο και μεγάλη βεράντα, δίνεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο 60.000 €.
Κωδ.105200 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια διπλοκατοικία Ισόγειο, και 1ος
ορ. βλέπει σε ανοιχτωσιά, η θέα του είναι
μοναδική, έτος κατασκευής 1988 με 192 τ.μ.
σε δύο επίπεδα και 93 τ.μ. υπόγειο το οποίο
χρησιμοποιείται σαν γκαράζ και αποθήκη ,
σε οικόπεδο 350 τ.μ. σε άψογη κατάσταση,
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, έχει
τζάκι ενεργειακό , αρχοντικό , για απαιτητικούς αγοραστές, και με δύο μπάνια , τιμή
185.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106148 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διπλοκατοικία συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ. σε
οικόπεδο 750τ.μ., η οποία αποτελείται από 2
ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα σε ημιόροφο
και 1ο όροφο με 130τ.μ. το καθένα αντίστοιχα. Ο κάθε όροφος διαθέτει 3 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, πολύ
άνετους χώρους, με ωραία διαρρύθμιση, με

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και
WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή:
80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
κωδ.1116 Πωλείται στο Κέντρο νεόδμητο γραφείο ενός χώρου , συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο το 1991 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
με κλιματιστικό και Κουφώματα Αλουμινίου
με Διπλά τζάμια , καθώς και μία θέση στάθμευσης. Τιμή: 42.000 €.
Κωδ 105042 ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με 40
τ.μ., 1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε τιμή προσφοράς στα
12000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 1114 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 51 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1975 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου και Ανελκυστήρα Τιμή: 25.000 €. Το γραφείο μας διαθέτει την
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου
αυτού.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος ,
Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ
καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
τιμή 20.000 €.
Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται
από και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Τιμή:
18.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083 ΚΑΒΑΚΙΑ, Πωλείται χωραφοοικόπεδο πάνω στο δρόμο Βέροιας - Ράχης , το σχήμα το ορθογώνιο και μεγέθους
5.654 τ.μ., πωλείται από 130.000€ τώρα
45.000€. Ευκαιρία εξαιρετική , Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με
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μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη ,
τιμή κομπλέ μόνο 26.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105963 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 544 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ρεύμα
και νερό, κατάλληλο για ανέγερση κατοικίας,
τιμή μόνο 16.000 €. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1100
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή: 30.000 €.
Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικόπεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115567 - ΣΤΗ ΦΥΤΕΙΑ κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.526 τ.μ. Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
Κωδ. 105088 ΠΑΤΡΙΔΑ, Οικόπεδο 2.608
τ.μ., άρτιο και οικοδομίσημο , εντός ζώνης
οικισμού πριν την Πατρίδα , κτίζει 300 τ.μ. σε
εξαιρετικά όμορφη περιοχή προσφέρεται σε
πολύ χαμηλή τιμή , μόνο 35.000 €. Αποκλειστική ανάθεση και πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο. Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 €
ευκαιρία σίγουρη.
Κωδ.12734 ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται οικόπεδο 4.420 τ.μ. τ.μ., μέσα στο χωριό,
εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε
πολύ καλή γειτονιά μόνο 50.000€ όλο μαζί.
Πωλείται και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κλινική η
Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο στη θέση Καβάκια πάνω στο δρόμο για τη Ραχιά 12.000
τ.μ. αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη .
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο, τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ευχέρεια λόγου, απαραί-

elisavet21@yahoo.gr μέ-

για ψητοπωλείο στη Βέ-

«TSIFLIDIS SECURITY»

τητα στοιχεία: να διαθέ-

χρι 30/06/19.

ροια. Πληρ. 6984 472747

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός

ζητάει για άμεση πρό-

τει άδεια εργασίας προ-

αυτοκινήτων από την ΤΟΥ-

σληψη και μόνιμη απα-

σωπικού ασφαλείας

ΟΤΑ Γεωργιάδη, με πτυ-

σχόληση, εξωτερικό πω-

(Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα

χιο μηχανικού. Τηλ.: 23310

λητή, κύριο ή κυρία με

αυτοκινήτου, γνώσεις

62780 & 6978 770066.

γνώσεις πωλήσεων και

αγγλικής γλώσσας για

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο του χονδρικού εμπορίου και
εδρεύει στη Λάρισα, ζητά να προσλάβει πωλήτρια
με δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, με έδρα και
περιοχή ευθύνης το νομό Ημαθίας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: logistirio@oikobros.gr.

τους νομούς Ημαθίας και Θεσσαλονίκης.
Παραλαβή βιογραφικών και δικαιολογητικών για αξιολόγηση
σ το ι χ ε ί ω ν μ ε σ υ ν έ ντευξη στα κεντρικά
γραφεία της εταιρείας
οδός Θεσσαλονίκης
45, τηλ. επικοινωνίας
23310 27102.
ZHTEITAI νέος-α
για γραμματέας με
προσόντα: 1) πτυχίο
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά - λο γ ι σ τ ι κά, 2) άπταιστα Αγγλικά, 3) επιθυμητά
Ι σ π α ν ι κ ά , 4 ) π ο λύ
καλή γνώση υπολογιστών. Αποστολή βιογραφικών (με φωτο):
ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολογίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.: 6949 981810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό

& 6946 103988.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος
Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στη μονωδία, διδάσκει τραγούδι. Διδάσκονται όλα τα είδη ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου (έντεχνο,
λαϊκό, ποπ, ροκ, μιούζικαλ, κλασσικό κ.ά.).
Προαιρετικά διδάσκεται πιάνο και κιθάρα για
τη συνοδεία του τραγουδιού. Προετοιμασία
για εισαγωγή σε μουσικές σχολές. Πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. Τιμές
προσιτές. Τηλ.: 6980 202881.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ημ/ υπογειο διαμερισμα με αυλη πισω,37 τ.μ 7000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν. 55000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ ανωγειο λουξ,24000€
EΔΕΣΣΗΣ σε οικοδομη 28 ετων 92 τ.μ 2ΔΣΔΚ αποθηκη 72000€
ΑΣΤΙΚΑ 40 τ.μ 3ος 1ΔΣΚ Μπανιο, προσοψης 22000€
ANΟΙΞΕΩΣ πλησιον Μον/κια διπατη με οικ.220 τμ 60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1ΔΚ 25τ.μ 1ος με Θεα 9000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110τ.μ ωραιο διαμ. χ.ασανσερ με 3ΔΣΚ2WC 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 2ος με Κ.Θ, θεα 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 3ΔΣΚ 2wc Α.Θ Θεα 350€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ Θεα,Α.Θ από 1/8 -350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ στο κεντρο με ΚΘ 300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΡΟΔΩΝ 2ΔΣΚ Α.Θ. 2ος χ.ασανς. 150€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΡΟΔΩΝ 1ΔΣΚ επιπλωμενο με ηλ.συσκευες Α.Θ 230€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ΔΣΚ ανακαιν.2ος Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1ΔΣ-Κ 4ος Θερμ/τες κοπλαμ,220€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑ κ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδα εργοχωρι, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμες.
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ οικοπεδο 500τ.μ με παλια κατοικια 20 τ.μ 10000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσιανο 13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ θεση «Μεγα δασος » 4 στρεμ.7600 €
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με
1400€ ανα στρεμμα

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ δυο οκοπεδα με σ.δ 0,8 500 και 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ ομορα οικ.σ.δ 0,8 2600+2600 τ.μ επικλινη Ευκαιρια 70000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 14.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ 350 με μετρα από παραλια για τροχοσπ.με νερο 12000€
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ κοντα στην παραλια 900 τ.μ 16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 4 στρ. για ολες τις καλλιεργειες 8000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ, 25 τ.μ 18000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ καταστημα μοναδικο 150+150
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ Ιατρειο 60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40 τ.μ για Ιατρειο-Τεχνικο γραφειο 1ος με
ασανσερ 20000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους 75 τ.μ πλησιον
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αγορα από τα καλυτερα 150+150 τ.μ 3500€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 17τ.μ 100€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα κατστημα 42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 120 τ.μ 1ος καινουριο για 2 Ιατρεια 550€
ΑΣΤΙΚΑ στην πλατεια 40 τ.μ+υπογειο 80 τ.μ+οροφος 50 τ.μ 550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ +υπογειο 350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες 70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ με αυλη προς Πατριδα 120€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ. καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο 200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκαράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα &
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ. καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ. ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό δίπλωμα,
2) κοπέλα για υπάλληλο
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση
στη Βέροια. Τηλ.: 6974
312313 - 6974 814606.
Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS  
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες , με άδεια
εργασίας προσωπικού
ασφαλείας και βιογραφικό για αξιολόγηση
στοιχείων. Πληροφορίες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχή Παπάγου στα μπετά
100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές)
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και
200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ
και 220 ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90,
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος,
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της
εταιρείας Θεσσαλονίκης
45, τηλ. 23310 27102.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητάει έμπειρο
Πολιτικό Μηχανικό
για εργοτάξιο οικοδομικού έργου στην
Καβάλα. Απαραίτητη γνώση αγγλικών,
AutoCAD. Βιογραφικά στο iderm@tee.
gr, πληροφορίες στο
2591024022 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ 1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα 25.000 €
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ. διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικό ακίνητο
350 τ.μ. με θάλαμο ψύξης 30 κ.εκ. σε έκταση
2 στρεμμάτων. Περιφραγμένο, ασφαλτ/νο,
γωνιακό σε κεντρικό δρόμο. Περιλαμβάνει
δύο χώρους γραφείων πλήρως εξοπλισμένων με έπιπλα. 3ο χλμ. Ν. Νικομήδειας-Βέροιας. Πληρ. τηλ.: 6936 975803.
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ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΖΩ παλιά σπίτια, υπόγεια,
αποθήκες και ΑΓΟΡΑΖΩ παλιά αντικείμενα. Αγοράζω και χαλκό και μπρούντζο. Τηλ.: 6948 861867 κ. Στράτος.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων και παιδιών, καθαριότητα

Προσφορά της εβδομάδας
1. Πωλείται διαμ. 100 τ.μ. 2ος όρ. στην Πλατεία
Αγίου Αντωνίου διαμπερές. Μπορεί να διαμορφωθεί σε 2 γκαρσονιέρες. Τιμή πώλησης: 45.000 ευρώ
2. Πωλείται διαμ. επί της Μητροπόλεως 65 τ.μ.
πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης: 28.000 ευρώ
3. Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 500 τ.μ. πανοραμικό. Τμή πώλησης: 17.000 ευρώ.
4. Πωλείται χωράφι 3.500 τ.μ. με ελιές πολύ κοντά στη Βέροια, με νερό και ρεύμα. Τιμή πώλησης:
14.000 ευρώ

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

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

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

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε
Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια,
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ.
6943994643.
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. Τηλ.: 6934 162137.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, με φροντιστηριακή πείρα και εξειδίκευση στην
Έκθεση, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προσιτές και αποτελέσματα εγγυημένα. Τηλ.:
6973 707829.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυχιούχος κλασσικής φιλολογίας) με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά μαθήματα
προετοιμασίας για το γυμνάσιο και τις
πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές.
Τηλ.: 6973 387996 & 2331304510.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
827192.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής 500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη, ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1 μηχανή ψυγείου, 1 ψησταριά
με 3 σούβλες, 1 ψησταριά διπλή υγραερίου και

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

Από την επιχείρηση ΗΡΑ ΕΠΕ

διανομέας με φιάλες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά

με έδρα στο 7,5 χλμ Βέροιας – Νάου-

και πιατέλες, διάφορα διακοσμητικά και παλιά

Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.:

κρασιά. Τηλ.: 6946 952173.

6984 040769.

σας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις
μόνιμου προσωπικού για το συσκευαστήριο (εργάτες – συσκευάστριες –
χειριστή / βοηθό χειριστή Κλαρκ)
Δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες
1)Αστυνομική ταυτότητα
2)Εκκαθαριστικό Εφορίας
3)Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
4)ΑΜΚΑ
5)Πιστοποιητικό Υγείας
6)Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Για τους αλλοδαπούς: Διαβατήριο
- Άδεια παραμονής – Άδεια εργασίας
Πληροφορίες

στο

τηλ:2331093066 email:
info@irafruit.gr, irafruit@otenet.gr
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες
ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με
προσοχή στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944
764477 κ. Δημήτρης.

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.
Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα
παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες
μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

www.mesitikoveria.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3ΔΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.ΕΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΔΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1ΔΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.ΥΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
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εγώ στο σεξ: δεκαπέντε δευτερόλεπτα και με βουητό.
P Και ελάχιστες ζημιές.
P Ο Κυριάκος θα μας κόψει
και το κάπνισμα. Πρωθυπουργός-γιατρός σε συσκευασία του
ενός.

P
Με υπουργική
απόφαση απαγορεύεται η κακοποίηση γαϊδάρων στη Σαντορίνη.
Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε τα υπόλοιπα
γαϊδούρια;

P Επίκαιροι διάλογοι:
-Μίλα της ρε!
-Τι να της πω;
-Κάτι επίκαιρο…
-Ωραίος σεισμός ε;

P Τι; Εμένα η αγάπα
γάιδαρο με ανεβάζει, γάιδαρο με κατεβάζει.

P Καραμανλής στην κυβέρνηση, Καραμανλάκης στην αστυνομία. Μένει τώρα να δούμε
και τον Νίκο τον Καραμανλίδη
στο εθνικό τυπογραφείο.

P Δεν θυμάμαι, αλλά αυτές οι προγραμματικές είναι οι πιο
χουβαρνταλίδικες έβερ.
P Μόνο το ότι ενώνονται τα Δωδεκάνησα με τα
Επτάνησα να γίνουν Δεκαεννιάνησα δεν μας είπαν.
P Εκκένωση δημοσίων κτηρίων διέταξε ο
πρωθυπουργός κατά τον σεισμό στην Αττική την
Παρασκευή. Σιγά μην είχε μείνει δημόσιος υπάλληλος μέσα Παρασκευή στις 2.13.
P Επί ΠαΣοΚ καλοκαίρι οι δημόσιοι υπάλληλοι
τις Παρασκευές έφευγαν από την Πέμπτη.
P Κάποιοι ακόμη αγνοούνται.

P Θα κάνει κανένα αφιέρωμα το BBC για τον
Κούλη σαν πρωθυπουργό και θα πάρει 15 Όσκαρ
σαν ταινία καταστροφής.
P Να δείτε που μέσα στην τετραετία θα αναζωπυρωθεί και το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
P Ο Κούλης μπορεί να τη βγάλει την τετραετία.
Εμείς δύσκολα.
P Θα λένε Τσίπρας και θα του ανάβουν κεριά.
P

Πάντως ο σεισμός στην Αθήνα ήταν όπως

P Καταργούν λέει το ΣΔΟΕ. Θα οργιάσουν πάλι οι γριές με τα τερλίκια
κι οι παππούδες με τα κάστανα.
P Και:
Μια μέρα κάνοντας βόλτα ένας τύπος περνάει
έξω από ένα μαγαζί με ζώα και πτηνά. Στην πόρτα
ήταν ένας παπαγάλος ο οποίος μόλις τον βλέπει του
λέει.
-Γεια σου βλάκα!
Ο τύπος μένει κάγκελο, αλλά σκέφτεται ότι έτσι
λέει ο παπαγάλος σε όσους βλέπει. Περνάει την
επομένη και πάλι τα ίδια. Σκέφτεται: ‘Θα περάσω μετά από άλλον να δω τι θα πει’. Όντως περνάει μετά
από κάποιον άλλο περαστικό.

-Γεια σου Κώστα! λέει ο παπαγάλος. Αλλά μόλις
περνάει αυτός
-Γεια σου βλάκα!
Αλλάζει δρόμο και ξαναπερνάει μετά από καιρό.
Με το που τον βλέπει ο παπαγάλος:
-Σε χάσαμε, που ήσουνα ρε βλάκα;
Εξοργισμένος ο τύπος μπαίνει στο μαγαζί και
αγοράζει τον παπαγάλο. Τον βάζει σε έναν σάκο και
πηγαίνει σε μια ερημική τοποθεσία όπου αρχίζει να
βαράει αλύπητα τον σάκο κάτω. Μετά από ώρα, τον
ανοίγει να δει τι έγινε. Ο παπαγάλος βγαίνει από τον
σάκο, τινάζει τα φτερά του και λέει έκπληκτος:
-Πω-πω σεισμός! Και γλιτώσαμε μόνο εγώ και ο
βλάκας!
Κ.Π.

Φωτεινή Αραμπατζή: Μείωση φόρων, γενναίο άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, ανάταξη της κτηνοτροφίας,
πάταξη των ελληνοποιήσεων, βασικές προτεραιότητες της αγροτικής μας πολιτικής
Την ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τομέα με δόγμα τη μείωση των φόρων, το γενναίο
άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα και την
ανάκαμψη της κτηνοτροφίας με έμφαση
στην καθημαγμένη αιγοπροβατοτροφία
και την πάταξη της μάστιγας των ελληνοποιήσεων έθεσε ως βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κα Φωτεινή Αραμπατζή, μιλώντας σήμερα επί των προγραμματικών δηλώσεων
στη Βουλή.
Στην πρώτη ομιλία της ως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
η κα Φωτεινή Αραμπατζή εξέπεμψε το
μήνυμα ότι, αντίθετα με την απελθούσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών
της οποίας, το αγροτικό εισόδημα δέχθηκε «λυσσαλέα επίθεση», -παραθέτοντας επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
και Eurostat- «ως Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας δεν θεωρούμε τους παραγωγούς κομματικούς πελάτες ούτε επιχειρούμε να κερδοσκοπήσουμε εκλογικά

στην όποια αδυναμία
τους. Εμείς επενδύουμε πολιτικά στη
δύναμή τους. Γιατί η
δύναμή τους, είναι
η δύναμη της Ελλάδας».
Η κα Αραμπατζή
επισήμανε ότι «δεν
υποσχόμαστε μαγικές
λύσεις, αλλά δουλειά,
συνέπεια και αγώνα
δρόμου για το χαμένο
χρόνο» και στο πλαίσιο αυτό διαβεβαίωσε
για:
-τη μείωση φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών των παραγωγών
-την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και χρηματοδοτικών εργαλείων με
αναπτυξιακό προσανατολισμό
-τη μείωση της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας για να μην ξοδεύουν οι παραγωγοί τον περισσότερο χρόνο στα χαρτιά
παρά στην παραγωγή
-την αντιμετώπ ι σ η χ ρ ό ν ι ω ν
παθογενειών και
στρεβλώσεων με
αποκορύφωμα τον
αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ
-την ενθάρρυνση –με φορολογικά
κίνητρα– της σύστασης και συμμετοχής σε Ομάδες και
Οργανώσεις Παραγωγών σε Γεωργία
και Αλιεία. «Χωρίς
υγιή, μεγάλα συνεταιριστικά σχήματα,
χωρίς δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, δεν μπορεί
να υπάρξει μέλλον
στις εξαγωγές», σημείωσε.
Παράλληλα, η κα
Φωτεινή Αραμπατζή
-προανήγγειλε
«σκληρή μάχη για
να εξασφαλισθεί
από εθνικούς πόρους η εξισωτική αποζημίωση το 2019
και το 2020», αφού

συνέβη το πρωτάκουστο, αυτή να κατασπαταληθεί εμπροσθοβαρώς και ρουσφετολογικά από την απελθούσα Κυβέρνηση
-ιεράρχησε ως «επείγουσα προτεραιότητα» την ολοκλήρωση των οριστικών
σχεδίων βόσκησης για τη διασφάλιση των οριστικών δικαιωμάτων
και των επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων στη νέα ΚΑΠ
-διαμήνυσε ότι «η εποχή της
αλλεργίας στους ελέγχους τελείωσε οριστικά στις 7 Ιουλίου» επαναβεβαιώνοντας πως «η νομιμότητα,
το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον είναι αδιαπραγμάτευτα για τη
νέα Κυβέρνηση».
Στο «όργιο ελληνοποιήσεων»,
στο οποίο «μαζί με τη ληστρική
φοροεπιδρομή και τη στρεβλή διανομή της εξισωτικής σε βάρος
των πραγματικών δικαιούχων»
απέδωσε την κατάρρευση των τιμών γάλακτος και την άρον - άρον
εκποίηση ζωικού κεφαλαίου στην
αιγοπροβατοτροφία, αντέταξε την
υλοποίηση της «Συμφωνίας Σωτηρίας» 7 Σημείων.
Βασικοί άξονες της πολιτικής
της Κυβέρνησης, όπως εξήγησε,
είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικού, αυστηρού και δίκαιου συστήματος ολιστικού ελέγχου από το
στάβλο μέχρι το ράφι, η διάθεση
αποκλειστικά για ελέγχους των εισφορών, που καταβάλουν οι κτηνοτρόφοι και τυροκόμοι ετησίως
στον ΕΛΓΟ, η θεσμοθέτηση της
αφαίρεσης αδείας ΠΟΠ για τους
μεταποιητές, που αισχροκερδούν
ελληνοποιώντας προϊόντα.
Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης έκανε ειδική αναφορά στον τομέα
της Αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.
Υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ έχει τη βούληση να επενδύσει στην ενθάρρυνση της εξωστρέφειάς του (εξάγεται
το 80% της παραγωγής) και να «τρέξει»
ιλιγγιωδώς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, εξ αιτίας της
ανησυχητικής απορρόφησης του. Όσον
αφορά στα αναπτυξιακά μέτρα και τις θεσμικές παρεμβάσεις όπως η ολοκλήρωση
του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού, η
προώθηση της ίδρυσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας
– ΠΟΑΥ και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας
μονάδων, είναι προαπαιτούμενα, όπως
είπε.
Η κα Αραμπατζή αναφέρθηκε και στις
«συνέπειες της επιζήμιας Συμφωνίας των
Πρεσπών, θέμα που μας και με πονάει»,
όπως είπε χαρακτηριστικά, παραπέμπο-

ντας στις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για «υπεράσπιση των μακεδονικών προϊόντων και
στήριξη των Ελλήνων παραγωγών με
ένα συγκροτημένο σχέδιο ενάντια στους
κινδύνους παραποίησης από τον Βόρειο
γείτονά μας, με προστασία του brand
“Μακεδονία”, με κατοχύρωση περισσότερων μακεδονικών προϊόντων ως ΠΟΠ ή
ΠΓΕ στην Ε.Ε. και με την αυτόματη απονομή του σήματος “GR”».
Όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ κι αφού καταλόγισε «διαπραγματευτική αφωνία»
στην απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ
«θα πολεμήσει με κάθε τρόπο προτάσεις
όπως αυτή της 11ης Ιουνίου των χωρών
της Βαλτικής και Visegrand για άμεση,
πλήρη εξωτερική σύγκλιση, που στην
πράξη σημαίνει μείωση των ελληνικών
επιδοτήσεων κατά 50%».

