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Ξημερώματα Τετάρτης κατέληξε ο
90χρονος από τη Βέροια, ο οποίος νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα στο
ΑΧΕΠΑ και αφού διαγνώστηκε θετικός
στον κορονοϊό. Είναι ο πρώτος νεκρός
στην Ημαθία από την πανδημία  και είχε
ανακοινωθεί στα 6 κρούσματα που είχαν
γίνει γνωστά από τον ΕΟΔΥ στις 12 Ιουλίου.
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Μειώθηκαν γενικώς οι αποστάσεις
στα χθεσινά εγκαίνια της γέφυρας
Μια γέφυρα στη μνήμη
των δωρητών της
Νοέμβριος 2008 – Ιούλιος 2020…
Δώδεκα (12) χρόνια χρειάστηκαν για να
ολοκληρωθεί ένα μεγάλο έργο της πόλης, μια
γέφυρα που ενώνει τον Προμηθέα με το κέντρο
της Βέροιας, μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο
και την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών του
ποταμού Τριποτάμου που διασχίζει την πόλη.
Ένα έργο που είχε εξ’ αρχής εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση, χάρη στη δωρεά των 2,5 εκατ.
ευρώ των αφων Κούσιου που έχουν συνδέσει
το όνομά τους, με το καλύτερο προφιτερόλ του
Lido, από τα παλαιότερα ζαχαροπλαστεία, αλλά
και με τον προσδιορισμό: Μεγάλοι ευεργέτες!.
Στο υπόγειο εργαστήριο, τα δύο αδέλφια (ο τρίτος
έφυγε πολύ νωρίτερα από τη ζωή) αφιέρωσαν τα
χρόνια τους, χειμώνες και καλοκαίρια στην
κατασκευή γλυκών που κέρδισαν την προτίμηση
όλων, αποφέροντας κέρδη, ικανά να καταστήσουν
τα αδέλφια Κούσιου, τους μεγαλύτερους μέχρι
σήμερα ευεργέτες της πόλης τους, της Βέροιας.
Δεν είχαν όμως την τύχη - παρότι το επιθυμούσαν
από καρδιάς – να δουν ολοκληρωμένο το έργο
τους και να περπατήσουν πάνω στη γέφυρα που
έχει το όνομά τους. Έφυγαν από τη ζωή, το
2010 ο Μανώλης και το 2016 ο Γιάννης.
Χθες, βράδυ μετά από 12 χρόνια, έγιναν τα
εγκαίνια της Γέφυρας Κούσιου, δυστυχώς απουσία
τους… Γι’ αυτό η τελετή του αγιασμού και η κοπή
της κορδέλας, ήταν παράλληλα κι ένα μνημόσυνο
για τους δωρητές, την προσφορά των οποίων, μια
πόλη, κάθε πόλη, είναι καλό να τιμάει εκ του
αποτελέσματος, στην ώρα της!

Συνδρομές

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

90χρονος που
νοσηλευόταν,
ο πρώτος νεκρός
στην Ημαθία από
κορωνοϊό

Εκκρεμεί ακόμα ΑΜΚΑ
και ΑΦΜ για την πληρωμή
εργατών γης σε Ημαθία
και Πέλλα
Εξακολουθεί να «κολλάει» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η διαδικασία με την ασφάλιση των εργατών γης  
η αμοιβή των οποίων μπορεί να γίνεται με τη διαδικασία του
εργόσημου (χωρίς   εισφορές στον ΕΦΚΑ). Για να γίνει όμως
αυτό όλοι οι εργάτες γης που έχουν έρθει από τις γειτονικές
χώρες πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ κι αυτό ακόμα δεν έχει
διευθετηθεί.
Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας Μάκη Αντωνιάδη, οι πρώτοι εργάτες
γης που ήρθαν στη χώρα μας στα μέσα Μαΐου, θα πρέπει
να επιστρέψουν στις χώρες τους το πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν πάρει ΑΦΜ και
να πληρωθούν με εργόσημο. Όσο περισσότερο αργεί αυτή
η διαδικασία, τόσο δυσκολότερο θα είναι για τις εφορίες σε
Ημαθία και Πέλλα  να τη διεκπεραιώσουν, αφού οι εργάτες γης
υπολογίζονται στις 10.000!
Έτσι, και το κράτος θα χάσει έσοδα και οι αγρότες δεν θα
μπορούν να δικαιολογήσουν τα έξοδά τους…

Μόνο τρεις από τους επίσημους καλεσμένους,
διακρίναμε να φοράνε μάσκες κατά τη χθεσινή εκδήλωση των εγκαινίων.
Οι δύο γιατροί, Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου και
Χρήστος Κούτρας, εκφράζοντας και την ανησυχία
τους για τον εφησυχασμό του κόσμου και η πρώην δήμαρχος Χαρ. Ουσουλτζόγλου.
Κατά τα άλλα ο χώρος –έστω και υπαίθριοςγέμισε με κόσμο που έσπευσε να δει και να περπατήσει τη γέφυρα και στριμώχθηκε αρκετά στον
μπουφέ που προσφέρθηκε για τα εγκαίνια από
την σημερινή οικογένεια του Lido, την οικογένεια
Κουτόβα.
Δεν μειώθηκε λοιπόν μόνο η απόσταση μεταξύ
κέντρου Βέροιας και Προμηθέα χθες, μειώθηκαν
και οι αποστάσεις του κόσμου μεταξύ τους…
Και ο Θεός βοηθός!

Προφητείες Αγίων Γερόντων για την Αγία Σοφιά
Μετά από τις τελευταίες προκλήσεις του Ερντογάν, ο οποίος
δήλωσε δημόσια ότι είναι δικαίωμά της Τουρκίας να μετατρέψει
την Αγία Σοφιά σε Τζαμί, πολλοί
φέρνουν στο νου τους, προφητείες του Αγίου Παϊσίου, του   Κοσμά του  Αιτωλού αλλά και του
Κων/νου Παλαιολόγο,   που άκουσαν ή διάβασαν, και ένοιωσαν να συγκλονίζονται…
Κάποιες από αυτές διαβ ά σ α μ ε σ ε α ν ά ρτ η σ η το υ
Athensmagazine.gr σχετικά   με
το θέμα:
Άγιος Παΐσιος:
-«Όταν ακούσουμε ότι η Ελλάδα πήρε τον πρέσβη της από
την Τουρκία και οι Τούρκοι κάναν το ίδιο, τότε όσοι από
εμάς τους λίγους που πιστεύουμε, πρέπει να πάμε κατευθείαν σπίτια μας να ανάψουμε το καντήλι και λέγοντας
από μέσα μας στην εικόνα της Παναγιάς με τον Χριστό:
«Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς».
- «Τα πουλιά να μην τα λογαριάζετε αλλά άμα δείτε τα
ψάρια να έρχονται κοντά, έρχεται το ποθούμενο».
- «Όσοι Τούρκοι μείνουν ή θα γίνουνε αναγκαστικά
χριστιανοί ή θα πάνε στην Κόκκινη Μηλιά και την Έρημο».
- «Οι χριστιανοί θα περπατάνε εφτά ώρες για να
βρούνε άνθρωπο να μάθουν τα νέα».
- «Οι Κούρδοι και οι Αρμένιοι θα σφάζουνε Τούρκους
και οι Τούρκοι θα θυμούνται αυτά που κάνανε στους Έλληνες και θα καταριούνται».
-«Θα επιστρέψει ο Βασιλιάς για να διοικήσει την Πόλη».
- «Θα φοβηθούν όλοι οι άπιστοι και θα γίνουν όλοι
τους Χριστιανοί».

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός:
«Όταν το καλοκαίρι η Χατιτζέ θα ανοίγει φύλο για
μπακλαβά, μια γριά ετοιμοθάνατη θα σηκωθεί από το
νεκροκρέβατο για να φτιάξει κόλλυβα».
- «Την Πόλη θα την πάρουμε μόνο όταν κατέβει οριστικά το χιλιάρμενο».
- «Καλό είναι τα γυναικόπαιδα να πάρουν τα βουνά».
- «Όταν σας ρωτούν πού ‘ν’ η Πόλη, να κάμετε πως
δεν ξέρετε διότι θα σας κάμουν φριχτά πράματα».
- «Τόσο αίμα στην Πόλη, που τα κατσίκια θα κολυμπάνε».
- «Στα μισά της διαδρομής θα έρθει το χαμπέρι ότι οι
Ρώσοι πήρανε την Πόλη».
Κων/νος Παλαιολόγος:
«Ο Ισμαήλ θα δει ξανθό αγόρι με σταυρό και το αγόρι
θα τον σκοτώσει».
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Στην Αγία Παρασκευή της Πατρίδας τα λείψανα
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης υποδέχτηκε η Πατρίδα Βέροιας το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου 2020.
Τα λείψανα μετέφερε ο Αρχιμ. Δημήτριος Παπαδόπουλος και έγινε η υποδοχή από τον εφημέριο της Πατρίδας π. Διονύσιο Συρόπουλο και πλήθος κόσμου, στο Ναό Αγ. Παρασκευής του χωριού.
Τα λείψανα θα μείνουν μέχρι τις 28 Ιουλίου 2020 στις 21.00 το βράδυ και καθημερινά θα τελείται Εσπερινός και παράκλησης στους Αγίου στις 19:00.

Σε περιοχές των Δήμων Αλεξάνδρειας και Βέροιας

Ενημέρωση για αιτήσεις ζημιών σε κτίρια
από τον ανεμοστρόβιλο της 10ης Ιουλίου 2019
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Βέροιας καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν σχετικά με την από
2/6/2020 κοινή υπουργική απόφαση της Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( με
ΑΔΑ : ΩΓ6Ε465ΧΘΞ-ΟΨΔ), που αφορά την οριοθέτηση περιοχών και την
χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε
κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 10ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές των Δήμων Αλεξάνδρειας και Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει οι πολίτες που επλήγησαν να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος / Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) αίτηση
για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3)
μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της απόφασης.
Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό
σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου, οι οποίες θα φέρουν
το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.
Περισσότερες Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε. :
2310428448

Ν.Β.
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Comedy For The Masses
Stand Up Comedy Show!

Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη
οι εγγραφές στο
Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Νάουσας
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία εγγραφών που θα
διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας (ΣΔΕΝ).
Στο ΣΔΕΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν σε δύο χρόνια δωρεάν τίτλο σπουδών Γυμνασίου, παρακολουθώντας διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, προσαρμοσμένο σε ενήλικες.
Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΣΔΕΝ (Τέρμα Φιλ. Κοκκίνου – Γενικά Λύκεια Νάουσας,) καθημερινά (17:00
- 20:00), ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον αριθμό 2332052161 ή να απευθύνονται για πληροφορίες στην
Διευθύντρια του ΣΔΕΝ κα Παρασκευά στο τηλέφωνο 6986 280541.

Κώστας Μαλιάτσης, Ηλίας Φουντούλης και Χρύσα
Κατσαρίνη παρουσιάζουν το πιο αγαπημένo και
πολυταξιδεμένo ελληνικό Stand Up Comedy Show!

Προτάσεις νέων Ειδικοτήτων
στο ΙΕΚ Βέροιας το 2020-21

-Ψήφισε & Επίλεξε την ειδικότητα που θέλεις

ΙΕΚ Βέροιας: Δημοσκόπηση για την επιλογή νέων ειδικοτήτων 2020-2021. Κάθε καλοκαίρι τα
Δ.ΙΕΚ της επικράτειας οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο.
Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν, διαρκούν 2 έτη και ακολουθούνται από 1 εξάμηνο
πρακτικής άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ – 18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά δίπλωμα επιπέδου 5,
που συνεπάγεται πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Το ΔΙΕΚ καλεί το κοινό να δηλώσει την ειδικότητα που θα προτιμούσε να παρακολουθήσει το
φθινόπωρο του 2020, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ
Βέροιας.
Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε στο ΙΕΚ Βέροιας για το εξάμηνο
2020Β (που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020)
SOS: Μόνο 8 Ειδικότητες θα περιλαμβάνονται στην τελική πρόταση του ΙΕΚ Βέροιας
Τα προσωπικά στοιχεία που θα καταχωρήσετε δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτής της έρευνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743,
email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.sch.gr
Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com/
Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 15.30 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 20.00 μ.μ.

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί
θερμά το οπωροπωλείο “Φρούτα & Λαχανικά - ΛΕΥΤΕΡΗΣ” για
τη σταθερή προσφορά ειδών μαναβικής, στο πλαίσιο κάλυψης
των καθημερινών διατροφικών αναγκών του ξενώνα βραχείας
φιλοξενίας της δομής μας. Επίσης ευχαριστούμε επιχείρηση, που
επιθυμεί τη διατήρηση της ανωνυμίας της, για την προσφορά σημαντικής ποσότητας κρεατοσκευασμάτων. Κάθε ευγενική χορηγία
ή δωρεά από τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας αλλά και στην ενίσχυση
του κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά.

Πόλη: Βέροια
Ημερομηνία: Τρίτη 28 Ιουλίου
Χώρος: Θερινό σινεμά Σταρ (Μητροπολεως 57, Βέροια)
Εισιτήρια προπωλούνται στο Σταρ καθημερινά 19.00 με 22.00 και στο κατάστημα «Γερμανός»
(Μητροπόλεως 38, τηλ.2331071041)
Ο Κώστας Μαλιάτσης, ο Ηλίας Φουντούλης και η Χρύσα Κατσαρίνη, αποφάσισαν να ενώσουν
τις δυνάμεις τους για να γυρίσουν όλη την Ελλάδα από άκρη σε άκρη και να παρουσιάσουν την παράσταση “Comedy for The Masses”.
Μετά από ένα lockdown, μία πανδημία και μέτρα ασφαλείας που αλλάζουν σχεδόν κάθε βδομάδα, οι τρεις αγαπημένοι κωμικοί είναι πίσω και ετοιμάζονται να “θερίσουν” και πάλι από άκρη σε
άκρη την Ελλάδα, με μία παράσταση με νέα κείμενα αλλά με την ίδια τρέλα και όρεξη!

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

23/7/20 - 29/7/20

Ο Πειρατής Μαυροδόντης
και το Μαγικό Διαμάντι
Captain Sabertooth and the
Magic Diamond
Προβολές:
Παρασκευή
24/7 – Σάββατο 25/7 στις 20.40
Το Κόλπο του Αιώνα
(El Robo del Siglo)
Πρωταγωνιστούν: Γκιγιέρμο
Φρανσέγια, Ντιέγο Περέτι, Χουάν Αλάρι, Πάμπλο Ράγκο
Προβολές: Πέμπτη 23/7 στις 21.00 ,
Παρασκευή 24/7, Σάββατο 25/7 στις 22.00,
Κυριακή 26/7 στις 21.00
Δευτέρα 27/7 στις 21.00
Τρίτη 28/7 – Τετάρτη 29/7 - εκτός
Stand Up comedy – COMEDY FOR THE
MASSES
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΙΑΤΣΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ –
MIKEIUS
Τρίτη 28 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ στις
21.30

«Ο Καραγκιόζης Διακοπές στον Βόρειο Πόλο»
Tετάρτη 29 Ιουλίου στο Θερινό σινεμά «ΣΤΑΡ»
στις 19.30
ΑΡΚΑΣ Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ - Ζωή Μετά
Τετάρτη 29 ΙΟΥΛΙΟΥ στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ
στις 21.30
Οι ξεκαρδιστικές ιστορίες του Αρκά σε καλοκαιρινή περιοδεία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Μητροπολίτης Παντελεήμων:
Ενώνουμε τις προσευχές μας
για την Αγία Σοφία
Τη ν Π α ρ α σκευή 24 Ιουλίου στις 8:00
μ.μ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας
κ. Παντελεήμων
θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
της Υπεραγίας
Θεοτόκου στον
Ιερό Ναό του
Αγίου Αντωνίου
Πολιούχου Βεροίας.
Την ώρα της
π ρ ώτ η ς μ ο υ σουλμανικής
προσευχής
στην Αγία Σοφία κλήρος και λαός προσφεύγουμε στην Υπέρμαχο Στρατηγό του Γένους μας, ενώνοντας τις προσευχές μας για το κατ’ εξοχήν Ιερό Σύμβολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς τον Ναό
της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

www.laosnews.gr
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Τη συνέχιση της λειτουργίας του
ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτριών
του Νοσοκομείου Βέροιας ως έχει,
ζητά ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης
από τον Υπουργό Υγείας
Την άμεση άρση της Απόφασης του Υπουργείου Υγείας
που περιορίζει τη λειτουργία του ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτριών του Γεν. Νοσοκομείου Βέροιας μόνο για το Γ΄
εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2020 – 2021, ζητά ο
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Με σχετική σημερινή Επιστολή του προς τον Υπουργό
κ. Βασίλη Κικίλια την οποία και κοινοποίησε τόσο στον
Υφυπουργό κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη όσο και στον υπογράφοντα της σχετικής Απόφασης (Αρ.πρωτ. Γ6α/Γ.Π.38396
ΦΕΚ 2881/Β΄/10-7-2020) Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, ο κ. Τσαβδαρίδης
υπογραμμίζει την απόλυτη αντίθεσή του στον υποβάθμιση
της λειτουργίας του ΔΙΕΚ, το οποίο, όπως υπογραμμίζει,
λειτουργεί ανελλιπώς από το 1987 έως σήμερα, έχοντας
συνδράμει τα μέγιστα στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου
παροχής υπηρεσιών υγείας στον Ν. Ημαθίας.
Καλεί δε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να
πράξει τα δέοντα τονίζοντας ότι η συνέχιση της λειτουργίας - ως έχει - του ΔΙΕΚ Β. Νοσηλευτικής Γ.Ν. Βέροιας όχι
μόνο θα αποτελέσει δικαίωση για το άριστα καταρτισμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει αίσθημα υψηλής
ευθύνης αλλά θα καταδείξει και τον προσήκοντα σεβασμό
στις υγειονομικές ανάγκες ενός ολόκληρου Νομού, που επ’ ουδενί δεν πρέπει να υποβαθμιστούν πολλώ δε
μάλλον εν μέσω πανδημίας.

Παράταση από την ΑΑΔΕ μέχρι 31 Οκτωβρίου,
των προθεσμιών προσαρμογής ταμειακών μηχανών
ΤΟ Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, ενημερώνει ότι ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής έκανε δεκτό το αίτημα όλων των φορέων της αγοράς για παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 των εξής δύο προθεσμιών:
• Πρώτον, για την απόσυρση των ξεπερασμένων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) – ταμειακών μηχανών, που είχαν λάβει άδεια καταλληλότητας τα έτη 2002 έως
2005.
• Δεύτερον, για την αναβάθμιση των λογισμικών των χρησιμοποιούμενων ΦΗΜ, που αφορούν στο πρωτόκολλο επικοινωνίας και κρυπτογράφησης (τεχνικές προδιαγραφές) για την
διαβίβαση των δεδομένων τους στο πληροφοριακό σύστημα.
αι οι δύο προθεσμίες ήταν προγραμματισμένο να λήξουν την 31η Ιουλίου 2020.
Την δεδομένη χρονική στιγμή όπου οι επιχειρήσεις μετρούν ακόμα τις πληγές τους από τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού και προσπαθούν για την επάνοδό
τους στην όποια κανονικότητα, η ΑΑΔΕ με την παράταση των σχετικών προθεσμιών δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι, οι εκ μέρους του κράτους παρεμβάσεις και ζητούμενες προσαρμογές
πρέπει να γίνονται με γνώμονα την διευκόλυνση του επιχειρείν και τη διασφάλιση ευνοϊκότερων όρων για την επιβίωσή του.
Η ΕΣΕΕ, στις σχετικές επικοινωνίες της με το Υπουργείο Οικονομικών, ήδη αναζητεί τρόπους για την επιδότηση του κόστους των αναγκαίων αντικαταστάσεων και αναβαθμίσεων των
ΦΗΜ από πόρους του ΕΣΠΑ, προκειμένου το λιανεμπόριο να ανακτήσει σταδιακά τον βηματισμό του.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 22 Ιουλίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κουλούρας
ο Κωνσταντίνος Λιολιόπουλος σε
ηλικία 76 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 στις 5.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η
Ευθυμία Γιαζιτζιόγλου σε ηλικία 61 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς και
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος,
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 23310 24891.

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

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και
Καμπανίας κ.
Παντελεήμων:
Το Σάββατο
25 Ιουλίου στις
7:00 μ.μ. θα
χο ρ ο σ τα τ ή σ ε ι
στον Πανηγυρικό Εσπερινό
στον Ιερό Ναό
Αγίας Παρασκευής Βεροίας.
Την Κυριακή 26 Ιουλίου
το πρωί θα ιερουργήσει στον
πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής
Κοπανού και θα
τελέσει Χειροτονία Πρεσβυτέρου.
Την Κυριακή
26 Ιουλίου στις
7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και
θα τελέσει Κουρά Μοναχού.
Την Δευτέρα 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 και θα
τελέσει Χειροτονία Διακόνου. Ο Σεβασμιώτατος δεν θα δεχθεί ευχές στο
Επισκοπείο και στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά όπως
είθισται, αλλά μόνο κατά την διανομή του αντιδώρου μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό.
Την Τρίτη 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στο χωριό της Αγίας Τριάδος επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
Την Τρίτη 28 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.

21 – 28 Ιουλίου 2020

Τα λείψανα
των Αγ. Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
στην Πατρίδα Βέροιας
Στα προπύλαια του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πατρίδας την
Τρίτη 21 Ιουλίου
2020 στις 19:00,
θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών και
Χ α ρ ι τ ό β ρ υ τω ν
Λειψάνων Αγίων
Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης
των εν Θερμή
της Λέσβου αθλησάντων. Θα
ακολουθήσει Μέγας Εσπερινός
και παράκληση στους Αγίους.
Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός και παράκλησης στους
Αγίου. Ώρα 19:00.
Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα 19.00: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προσκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής.
Κυριακή 26 Ιουλίου, ώρα 7.15 – 10.00 (εορτή
της Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλείτουργο
Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00.
Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 21:00.

Ονομαστήρια του Μητροπολίτου κ.κ. Παντελεήμονος
Την 27η Ιουλίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του ιαματικού. Ως εκ τούτου άγει και τα
ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων.
Το εσπέρας της Kυριακής 26 Ιουλίουστις 7 στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβράθα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός της μνήμης του Αγίου
Παντελεήμονος.
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και ΠέτρουΒεροίας, όπου
και θα δεχθεί ευχές κατά τη διανομή του αντιδώρου.
Φέτος, δεν θα δεχθεί επισκέψεις στο Επισκοπείο και
στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Θερινό ωράριο
λειτουργείας
φαρμακείων
στην Ημαθία
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ,
ανακοινώνει ότι 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, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία
Οικονομοπούλου Αικατερίνη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Νάουσα, 21-07-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 10915
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Τ.Π.Α.
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04
Κωδ. ΟΠΣ: 5030978
Κ.Α.: 02.30.7331.111
CPV: 45212300-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 494.000 €
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
της πράξης:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»
με κωδικό Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 5030978.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», με βάση τη μελέτη με αριθμό
θεώρησης 44/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής
Πόλεως Νάουσας, ανέρχεται στο ποσό των 398.387,10 ΕΥΡΩ
(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 494.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις –
Προκηρύξεις).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του
άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση
(πχ κοινοπραξία).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 17-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη
στρογγυλοποίηση, δηλαδή 8.000 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως
Νάουσας.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι
16-03-2021.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από
τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διακήρυξη.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 180 (εκατόν ογδόντα)
ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» με το ποσό των 463.131,12
€ και από ΣΑΤΑ με το ποσό των 30.868,88 €.
Κωδ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027, Κωδ. ΟΠΣ:5030978 σε βάρος
του Κ.Α. 02.30.7331.111.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυράνος (τηλ.: 2332029622, Φαξ:
2332029626) της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Νάουσα, 21/07/2020
Ο Δήμαρχος Ηρωικής
Πόλεως Νάουσας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
στην Ε.Ο. από Σ.Σ. Νάουσας
– Νάουσα – Δ.Δ. Κάτω Βερμίου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, Διονύσιος
ΚΟΥΓΚΑΣ, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτάκτων εργασιών σε βλάβη
αγωγού ύδρευσης του Τ.Ο.Ε.Β. στην
Ε.Ο. από Σ.Σ. Νάουσας – Νάουσα –
Δ.Δ. Κάτω Βερμίου, στην Χ.Θ. 2+000,
συγκεκριμένα στο ρεύμα καθόδου,
αποφάσισε για τις παρακάτω ρυθμίσεις:
- Την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας στο εν λόγω τμήμα της
οδού, από Χ.Θ. 2+000 και για μήκος
35 μ. (με κατεύθυνση από Νάουσα
προς Σ.Σ. Νάουσας), την Πέμπτη, 23072020 και κατά τις ώρες από 09:00’
έως 12:30’. Σε κάθε περίπτωση, η
κυκλοφορία θα διεξάγεται αμφίδρομα, από το εναπομείναν πλάτος του
οδοστρώματος, με ελάχιστο πλάτος
έκαστης λωρίδας τα 2,75m, για όλο
το τμήμα της οδού που θα διεξάγονται οι εργασίες, με αποτέλεσμα στο
ρεύμα ανόδου της εν λόγω οδού (με
κατεύθυνση από Σ.Σ. Νάουσας προς Νάουσα),
το οποίο διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, να
μειώνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.
- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω
εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, (εργοτάξιο μικρής διάρκειας σε υπεραστικές
οδούς, 2.2.1 «Στένωση λωρίδας σε οδό με μεγάλη κυκλοφορία» με εμπλουτισμένη εργοταξιακή
σήμανση βασιζόμενη στο τυπικό σχέδιο 2.1.1
«Στένωση λωρίδας σε οδό με μεγάλη κυκλοφορία» για εργοτάξιο μακράς διάρκειας, για ζώνη
κάτω των 50m), τα δε μέτρα ασφάλειας που θα
εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων
(ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις
σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Επιπρόσθετα της σήμανσης θα υπάρχουν δύο
σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων
εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

- Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, διασφαλίσει την μη ύπαρξη παράγοντα που μποέκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, ρεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
μετά την 07:00΄ώρα και θα απομακρύνεται μετά
- Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώτο πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση κονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάπριν τη δύση του ηλίου, οπότε η οδός θα αποδί- ξεις των Άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
δεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την
- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει
με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ.
κυκλοφορία των οχημάτων.
- Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέ- 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
πει:
1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει
εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα
από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση
από και προς τους χώρους εργασιών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν
εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η
ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.
των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Βέροια 22-7-2020
4. Κατά την διάρκεια των εργασιΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθ.Πρωτ.: τ.τ. 13806
ών θα λαμβάνεται μέριμνα για την πιΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
θανή κίνηση που μπορεί να προκύψει
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
από τους δημοτικούς δρόμους, που
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που
εκτελούνται εργασίες και είναι αποΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
κλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιΓια την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ακής σήμανσης και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
ενός σηματωρού
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβα(σημαιοφόρου) για ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ
την διευθέτηση της (18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας
κίνησης όταν προ- των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 215/2020 απόφαση
κύψει.
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και σύμφωνα με τις διατά5. Καθ’ όλη τη ξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07),
διάρκεια εφαρμογής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των αριθ. 31575/13-9-99,
των ανωτέρω κυ- 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότηκλοφοριακών ρυθ- τες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη
μίσεων θα παρα- χρονική διάρκεια:
κολουθείται και θα
συντηρείται η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση τόσο
από τον κύριο του
έργου, Τ.Ο.Ε.Β.,
όσο και από την
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του
Περιφερειακής Ενό- ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα
τητας Ημαθίας με
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειαξιολόγηση της αδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αριθ. Γραφείου: 11) εντός
ποτελεσματικότητας
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη
των κυκλοφοριακών
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
μέτρων σε σχέση εφημερίδες (δηλ. από 24-7-2020 έως 28-7-2020).
με το ευρύτερο δίΗ ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη
κτυο κυκλοφορίας ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΨΩΣΩ9Ο-ΗΣΣ) και στον πίνακα ανακοιτης περιοχής.
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι
6. Σε κάθε πε- μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά
ρίπτωση η Υποδι- προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα διεύθυνση Τεχνικών καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.
Έργων της ΠεριφεΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ρειακής Ενότητας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Ημαθίας οφείλει να
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Από την υπογραφή της δωρεάς το 2008,
Κόπηκε χθες βράδυ η κόκκινη κορδέλα

Μια μεγάλη μέρα χθες για την Βέροια που εγκαινίασε μετά από 12 χρόνια, την Γέφυρα Κούσιου σε  μια τελετή που αποτέλεσε παράλληλα κι ένα μνημόσυνο στους δωρητές της, τους αδελφούς
Κούσιου που δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή χωρίς
να δουν το αποτέλεσμα της δωρεάς τους, ύψους
2,5 εκατ. ευρώ προς τον Δήμο Βέροιας.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Παντελεήμων που ευχήθηκε «να είναι καλοπερπατούμενη
η γέφυρα και να είναι ευλογημένο και το έργο και
οι  δωρητές τους οποίους θα μνημονεύουμε εσαεί
ως μεγάλους ευεργέτες», όπως είπε.
Παίρνοντας τον λόγο ο δήμαρχος Κώστας
Βοργιαζίδης αναφέρθηκε εν τάχει στο ιστορικό
του έργου και εκτενέστερα στην προσφορά των

χρειάζονται πλέον τον μισό χρόνο για να μεταβούν στην καρδιά της Βέροιας. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως και πλέον σοβαρό, είναι και για τον
Δήμο, που εκπληρώνει την ηθική δέσμευση που
είχαμε αναλάβει προς την οικογένεια Κούσιου
και πραγματικά σήμερα νιώθουμε όλοι μας πολύ
καλύτερα. Τους ευγνωμονούμε ως τους μεγαλύτερους δωρητές του Δήμου Βέροιας», δήλωσε
ο δήμαρχος, εκφράζοντας τη λύπη του για την
απουσία των δωρητών από τη ζωή και από την
τελετή των εγκαινίων.   
Ο κ. Βοργιαζίδης ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν κατά καιρούς στη Διαχειριστική Επιτροπή
της δωρεάς, τον Κ. Τσιλογιάννη, την οικογένεια Ν.
Κουτόβα με τους γιούς του Πέτρο και Γιώργο που

Την τελετή τίμησαν, περιφερειακοί σύμβουλοι,
αντιδήμαρχοι, πρώην και νυν δημοτικοί σύμβουλοι, οι επικεφαλής των παρατάξεων Γ. Μπατσαρά
και Παύλος Παυλίδης με συμβούλους τους, οι
πρώην δήμαρχοι Χ. Ουσουλτζόγλου και Α. Βλαζάκης, εκπρόσωποι Στρατού (Ι Μεραρχία) Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, κ.α.
Το ιστορικό της δωρεάς
Το 2008 διένυε τους πρώτους μήνες του, και

στο ύψος της Πλατείας Κτηνιατρείου με τον Προμηθέα.
8 Νοεμβρίου 2008 η υπογραφή
Έτσι, στις 8 Νοεμβρίου του 2008 υπογράφηκε
η δωρεά μεταξύ της δημάρχου, των αφων Κούσιου και του εργολάβου που πρωτοανέλαβε την
κατασκευή.
Στην πρώτη φάση της εργολαβίας, 2009-2012,
είχαν κατασκευαστεί τα ακρόβαθρα Α1 & Α2 κα-

Νοέμβριος 2008 - Ημέρα υπογραφής της δωρεάς μεταξύ της Δημάρχου και του εργολάβου
του έργου (αριστερά), παρουσία των αδελφών Μανώλη και Γιάννη Κούσιου (δεξιά)

αδελφών Κούσιου (Αντώνη, Μανώλη και Γιάννη)  
την μνήμη των οποίων τίμησε χθες ο Δήμος και
η πόλη.
«Είναι ένα έργο ιδιαίτερα ωφέλιμο και χρήσιμο

που ανακουφίζει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση
στο κέντρο της πόλης και αναμένεται να ανακουφίσει το κυκλοφοριακό εξυπηρετώντας   χιλιάδες
κατοίκους της περιοχής του Προμηθέα που θα

ήταν παρόντες , τον μελετητή κ. Μαυράκη καθώς
και τον εργολάβο Δ. Παζιάνο και τέλος ευχαρίστησε την τέως δήμαρχο Χαρούλα Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδου στην οποία εμπιστεύθηκαν τη δωρεά

οι αδελφοί Κούσιου, τον πολιτικο προϊστάμενο του
έργου Άρη Λαζαρίδη, όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους εργαζόμενους του Δήμου και τον
αντιδήμαρχο περιβάλλοντος Β. Παπαδόπουλο.

η χρονιά εκείνη για την πόλη της Βέροιας, σηματοδοτήθηκε από μια πολύ μεγάλη δωρεά. Οι αδελφοί Μανώλης και Γιάννης Κούσιος εξέφρασαν
την επιθυμία να δωρίσουν στο Δήμο Βέροιας το
ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ για να γίνει ένα μεγάλο
και χρήσιμο έργο για την πόλη και τους κατοίκους
της.
Για τον σκοπό αυτό επισκέφθηκαν στο γραφείο
της, την τότε δήμαρχο Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου και της ανακοίνωσαν την απόφασή τους.
Μια πρώτη πρόταση ήταν να δοθούν αυτά τα
χρήματα για την κατασκευή ενός σχολείου στον
Προμηθέα, όμως οι δωρητές επιθυμούσαν ένα
σημείο στο κέντρο της πόλης. Μετά από αρκετές
κουβέντες και προτάσεις, αποφασίστηκε τελικά τα
χρήματα της δωρεάς να επενδυθούν στην κατασκευή μιας γέφυρας που θα πάρει το όνομα των
δωρητών και θα ενώνει το κέντρο της Βέροιας

θώς και τα μεσόβαθρα Μ1, Μ2. Παράλληλα  είχαν
γίνει εργασίες αντιστήριξης των πρανών (αγκύρια,
gunnite, sarazaneti). Για λόγους ασφαλέστερης,
απλούστερης και ταχύτερης κατασκευαστικά λύσης κατέστη επιτακτική η τροποποίηση του τρόπου του φορέα της γέφυρας.
Οι πρώτες καθυστερήσεις
Ωστόσο το έργο κατά την μακροχρόνια πορεία
του, χαρακτηρίστηκε από αρκετές καθυστερήσεις
και χρονοβόρες διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωσή του και έφτασε μέχρι την σκέψη  Γιάννη  Κούσιου (ο έτερος αδελφός είχε φύγει ήδη από τη ζωή
τον Δεκέμβριο του 2010) να αποσύρει τη δωρεά
εάν δεν προχωρούσε το έργο. Οι μήνες περνούσαν   και ακολούθησε η   λύση της σύμβασης το
2014 και η διακοπή των έργων μέχρι το 2018,
όπου ανέλαβε νέος εργολάβος, με νέα  μελέτη του

CMYK
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στα εγκαίνια της Γέφυρας Κούσιου το 2020
αφιερωμένη στους μεγάλους ευεργέτες της πόλης
έργου που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο
‘ Ι. Μαυράκης & Συνεργάτες’ (έδρα Θεσσαλονίκη)
και   κατατέθηκε μέσω της Διαχειριστικής Επιτροπής Αφών Κούσιου στον Δήμο Βέροιας. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 305/2017 απόφαση του,
αποδέχτηκε με έντονες  αντιδράσεις τη δωρεά εκπονηθείσας μελέτης με τίτλο ‘Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου’ δωρεοπαρόχου
‘Διαχειριστική Επιτροπή Δωρεάς Αφών Κούσιου’.
Η μελέτη θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα τεύχη
και σχέδια που την συνοδεύουν.
Η νέα εργολαβία
Ως καταλληλότερος τρόπος κατασκευής του

φορέα της γέφυρας για την νέα εργολαβία, προκρίθηκε η σύμμικτη κατασκευή με μεταλλικά
στοιχεία. Η λύση προσεγγίστηκε εκ νέου με νέα
στατική επίλυση αλλά και σύνταξη νέων τευχών
δημοπράτησης για νέα εργολαβία. Με την νέα με-

λέτη  διαφοροποιήθηκε ο τρόπος κατασκευής του
ζυγώματος– καταστρώματος της γέφυρας χωρίς
να μεταβληθεί   κανένα από τα κύρια γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της γέφυρας.   Η προτεινόμενη

λύση ακολουθεί τη χάραξη της μελέτης οδοποιίας.
Ο νέος φορέας είναι σύμμικτη κατασκευή τριών
ανοιγμάτων ήτοι μεταλλικοί δοκοί στις οποίες
εδράζεται πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Στις
31/08/18 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ
(έδρα Θεσσαλονίκη) με τον Δήμο Βέροιας ως
αποτέλεσμα ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Μέσα Σεπτεμβρίου 2018 ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες καθαρισμού προσβάσεων, τοπογραφικών
αποτυπώσεων και εργασίες εγκατάστασης του
εργοταξίου, ενώ τις εργασίες συνέχισε να παρακολουθεί στενά ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών
Άρης Λαζαρίδης

χρόνο στην περιοχή των πρανών της γέφυρας.
Συγκεντρωτικά και μετά την κατασκευή του στεγάστρου, η ανάδοχος εταιρεία απομάκρυνε τα παλαιά δικτυώματα και ολοκλήρωσε τις τροποποιήσεις στα μεσόβαθρα Μ1 & Μ2. Επίσης ολοκλήρωσε τις απαραίτητες υπολειπόμενες σκυροδετήσεις
στα ακρόβαθρα Α1 & Α2. Παράλληλα ολοκλήρωσε
τα απαραίτητα επιχώματα καθώς και τη κατασκευή
του τοίχους από συρματοκιβωτια στο Α1.

Ηρωίδων και τέλος, εργασίες διαγράμμισης και
σήμανσης.
Το συνολικό ύψος της Γέφυρας Κούσιου, από
το χαμηλότερο σημείο του ποταμού Τριποτάμου,
φτάνει τα 31 μέτρα, το πλάτος της είναι 13 μέτρα,
εκ των οποίων τα οκτώ είναι οι λωρίδες αμφίδρομης κυκλοφορίας και τα πέντε (2,5 μ. και 2,5 μ.)
είναι πεζοδρόμιο.
Οι εργασίες του συνόλου του έργου ολοκληρώ-

Στο εργοτάξιο του έργου είχε εγκατασταθεί
συνεργείο εξειδικευμένων τεχνιτών για την συναρμολόγηση-μοντάρισμα των χαλύβδινων στοιχείων.
Με την ολοκλήρωση κάθε τεμαχίου αυτό ανεγειρόταν στην προβλεπόμενη θέση του με χρήση
τροχοφόρων γερανών. Με την ολοκλήρωση της
μεταλλικής κατασκευής έγινε τοποθέτηση χαλύβδινης λαμαρίνας και όπλιση της προς σκυροδέτηση πλάκας καταστρώματος. Στη συνέχεια έγινε
σκροδέτηση της πλάκας με σκυρόδεμα ποιότητας
C35/45 (υψηλής αντοχής) πεζοδρόμια τοποθέτηση μόνωσης και σκυρόδεμα κλίσεων.
Μετέπειτα τοποθετήθηκαν χαλύβδινα γαλβανισμένα κιγκλιδώματα και στηθαία ασφαλείας που
διαχωρίζουν το πεζοδρόμιο από την οδό κυκλοφορίας οχημάτων. Έγιναν εργασίες οδοστρωσίας
εκατέρωθεν της γέφυρας διάστρωση ασφαλτικών
στρώσεων αλλά και στρώση αντιολισθηρής κυκλοφορίας. Επίσης έγιναν πλακοστρώσεις κρασπεδώσεις στις οδούς Ακροπόλεως και Βλάχων

θηκαν μέσα στον τρέχοντα μήνα (Ιούλιος   2020)
εντός του συμβατικού χρόνου και το βράδυ της
Τετάρτης 22 Ιουλίου 2020, η Γέφυρα εγκαινιάστηκε, δίνοντας «σάρκα και οστά» στο όνειρο των αδελφών Κούσιου, που απουσίαζαν από την κοπή
της κορδέλας, αφού και ο Γιάννης Κούσιος έφυγε
από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2016, ακριβώς 8
χρόνια από την υπογραφή της δωρεάς!

Αρχικώς στην περιοχή του εργοταξίου, καθημερινώς και για διάστημα 6 περίπου μηνών εκτελούταν σημαντική αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή
από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, με εύρεση
αρχαιολογικών ευρημάτων (ευρέθησαν 3 ταφικά

μνημεία τα οποία και εξετάστηκαν από την αρχαιολογική ομάδα του έργου). Παράλληλα προστατεύτηκε με ξύλινο στέγαστρο τμήμα του αρχαίου
τείχος της πόλης που είχε βρεθεί σε παλαιότερο

Δημιουργία δεύτερης δυτικής εισόδου
Η εκμετάλλευση της Γέφυρας Κούσιου, της τέταρτης γέφυρας που ενώνει τις δύο πλευρές της πόλης, βρίσκεται στα σχέδια της δημοτικής αρχής ως
εν δυνάμει δεύτερη δυτική είσοδος για τους οδηγούς
που κατευθύνονται από την Νάουσα ή ακόμα πιο
μακριά, από τον νομό Πέλλας, προς την Βέροια και
την Ημαθία. Επίσης, με τις κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό
κομμάτι της δυτικής περιφερειακής οδού.
Επιμέλεια: Σοφία Γκαγκούση
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Αναδιάρθρωση: Τα τρία σενάρια
για τη σεζόν 2020-21
(ΠΑΣ Γιάννινα και Απόλλων Σμύρνης).
* Υποβιβάζεται ένας (Πανιώνιος) και
προβιβάζονται τρεις (ΠΑΣ Γιάννινα, Απόλλων Σμύρνης, Χανιά)
Το τρίτο σενάριο: Super League 1 με
14 ομάδες.Υποβιβάζεται ένας (Πανιώνιος) και προβιβάζεται ένας (ΠΑΣ Γιάννινα).

Ενώ βρισκόμαστε προς το τέλος Ιουλίου και κανείς δεν ξέρει ακόμη πως θα είναι η μορφή των
πρωταθλημάτων την νέα περίοδο. Αυτό που ξέραμε
προ κορονοϊού έχει επιβεβαιωθεί πλέον, απ’ όλους
όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο και η αναδιάρθρωση των κατηγοριών είναι δεδομένη. Κανείς δεν ξέρει
τι ακριβώς θα γίνει, ωστόσο υπάρχουν σενάρια που
συζητιούνται και μένει μέχρι το τέλος του μήνα να αποφασιστεί ποιο θα επικρατήσει.
Το πρώτο σενάριο: Super League 1 με 18 ομάδες. Δεν υποβιβάζεται κανείς και προβιβάζονται
τέσσερις (ΠΑΣ Γιάννινα, Απόλλων Σμύρνης, Χανιά,
Λεβαδειακός) από τη Super League 2.
Το δεύτερο σενάριο:  Super League 1 με 16 ομάδες, αλλά με δύο εκδοχές.
* Δεν υποβιβάζεται κανείς και προβιβάζονται δύο

Υπάρχουν δύο αποφάσεις
Η πρώτη έχει να κάνει με το μπαράζ
του 13ου της Super League 1 (Ξάνθη)
με τον 2ο της Super League 2 (Απόλλων
Σμύρνης). Δεν θα γίνει και είναι οριστικό.
Ανεξάρτητα από την μορφή της αναδιάρθρωσης και πιο σενάριο θα επικρατήσει.
Η δεύτερη αφορά τη Super League
2. Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι ΠΑΕ
της δεύτερης και τρίτης τη τάξει κατηγορίας γνωρίζουν πως θα σχηματιστεί μία ενιαία Β΄εθνική με δύο
ομίλους. Βόρειος και Νότιος. Οι ομάδες της Super
League 2 και της Football League θα ενωθούν.
Όσον αφορά τη Γ΄εθνική, θα σχηματιστούν 8 όμιλοι
και το τωρινό σχέδιο είναι σταδιακά να μειωθούν σε 4!
Τέλος και με βάσει τις μέχρι σήμερα πληροφορίες,
το επικρατέστερο σενάριο και αυτό που βρίσκει περισσότερους συμμάχους είναι το πρώτο. Δηλαδή 18
ομάδες στη Super League 1 χωρίς υποβιβασμό.
Ωστόσο, όλα αλλάζουν καθημερινά, καθώς ο καθένας πιέζει όπου μπορεί, όπως μπορεί ανάλογα με
το συμφέρον του.
Την τελική απόφαση θα την πάρει η εκτελεστική
επιτροπή της ΕΠΟ.

Συνάντηση σε οικογενειακό κλίμα για την ομάδα
Παίδων του ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ... ενόψει μπαράζ
Σε οικογενειακό κλίμα και μετά από
αρκετό καιρό, η ομάδα των Παίδων του
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ, βρέθηκε για μια χαλαρή
συνάντηση, ενόψει του παιχνιδιού μπαράζ που θα παίξει αυτή την Κυριακή, με
την ομάδα του Πανοράματος, για την
πρόκριση της στην τελική φάση.
Από την συνάντηση δεν έλειψαν όπως ήταν φυσικό, τα πειράγματα μεταξύ φίλων, οι συμβουλές από τους προπονητές Παπουτσή και Μπουμπουλέντρα ενόψει του σημαντικού παιχνιδιού,
αλλά ούτε και το… καλό φαγητό.
Το γεύμα των αθλητών στη συνάντηση, που περιλάμβανε πολλές διαφορετικές και πεντανόστιμες πίτσες
για κάθε γούστο, ήταν προσφορά
της πιτσαρίας ΚΡΙΤΩΝ. Οι προπονητές και η ομάδα ευχαριστούν
θερμά!

Η νέα επιτροπή στο γυναικείο χάντμπολ
του Φιλίππου
Δε συνεχίζει ο προπονητής Χρήστος Τζοβάρας

Μ

ετά
απο
συζητήσεις με
τον Πρόεδρο
του συλλόγου Γιώργο
Φύκατα,
αποφασίστηκε οι κύριοι
κ.Γιάννης
Δημητρίου,
Παναγιώτης
Αγγελόπουλος, Γρηγόρης Παπάς,
Χρήστος Βακαλφώτης και Δημήτρης
Σιαραψής να αναλάβουν σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του συλλόγου,
το γυναικείο τμήμα χάντμπολ του
συλλόγου, καθώς και τα τμήματα
υποδομής.

Η νέα επιτροπή επικοινώνησε με τον προπονη-

τή Χρήστο Τζοβάρα και αποφάσισαν κοινή συναίνεση να μην συνεχίσει την νέα σαιζόν στο Φίλιππο.
Ήδη η νέα επιτροπή και ο Πρόεδρος του συλλόγου ήρθαν σε επαφή με υποψήφιο προπονητή
και τις επόμενες μέρες θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Επίσης μετά από συνάντηση που είχαν οι
κύριοι κ. Γιώργος Φύκατας και Γιάννης Δημητρίου
με την προπονήτρια των παγκορασίδων Α’ Κική
Τριανταφυλλίδου, αποφάσισαν την συνέχιση της
συνεργασίας τους σ’αυτό το τμήμα και την νέα χρονιά. Η κεντρική διοίκηση καλωσορίζει και εύχεται
καλή επιτυχία στη νέα επιτροπή!!!

Με νέα ατομικά ρεκόρ στους
Διασυλλογικούς Αγώνες ο Νίκος Τουλίκας

Μ

ετά από μία
δύσκολη
προπονητι-

κή χρονιά λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού, ο Νίκος Τουλίκας, Παγκόσμιος και
Πανελλήνιος Πρωταθλητής Στίβου ΑμεΑ
στην κατηγορία Τ20,
συμμετείχε στους
Διασυλλογικούς Αγώνες Α/Γ στην Θεσσαλονίκη, στις 18 & 19
Ιουλίου 2020.

Ο αθλητής αγωνίστηκε στα 1500μ και 5000μ δίπλα σε πολύ δυνατούς αθλητές,
είχε μια εξαιρετική εμφάνιση και σημείωσε νέα ατομικά ρεκόρ.
Η αγωνιστική του συμμετοχή ήταν στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του εν
όψει του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου ΑμεΑ ΟΠΑΠ 2020 της ΕΑΟΜ ΑμεΑ
που θα διεξαχθεί από τις 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, στην Αθήνα.
Ευχαριστούμε θερμά τον προπονητή του κο Αντώνιο Στόικο, τους συναθλητές
του και όσους είναι δίπλα στον Νικόλα και τον στηρίζουν ηθικά και οικονομικά.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
20/07/2020 έως 24/07/2020
Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου
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Πεζοπορίες στο Βέρμιο

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πολίτες του
Δήμου Βέροιας,  από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και
ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο
τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της
Βέροιας.

Φέτος οι δράσεις του Π.Τ.Ο.Σ. επηρεάζονται σημαντικά από
τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η παρουσία του
κορονοϊού καθώς η ασφάλεια και η υγεία όλων προέχει. Για
το λόγο αυτό αρχίζει   με πεζοπορίες στο όμορφο Βέρμιο, σε
γνωστές τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής του Σελίου, όπου
τηρώντας τις αποστάσεις και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα απολαμβάνουμε τη φύση που έχουμε ολόγυρα υπό την καθοδήγηση
έμπειρου πεζοπόρου.

Φαρμακεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις
15/05/2020.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Α.Φ.Μ.
3.Α.Μ.Κ.Α
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6.Πιστοποιητικό Υγείας
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

Πέμπτη 23-7-2020
16:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

Συνεργείο επιφυλα
κής της ΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2020
Το συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ κατά το διάστη
μα από 20-7-2020 μέχρι

Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων,
νεκταρινιών και ροδάκινων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
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26-7-2020 θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφωνητής βλα
βών: τηλ. 2331021814.

ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Γ Ω Ν Ι Α
23310-60340
16:00-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ)
23310-66649
19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755
21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

‘71, 140 τ.μ. συνο-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

λικά, κάτω από Πιε-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ρίων, εντός οικοπέ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

δου, 55.000 ευρώ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

Τηλ.: 6945 122583

γορά γκαρσονιέρα

EUROMESITIKI.

στο κέντρο και Καλ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διό-

λιθέα, με ασανσέρ,

ροφη οικοδομή από

1ος και άνω, μέχρι

100 τ.μ. περίπου ο

20.000 ευρώ. Τηλ.:

κάθε όροφος, κοντά

6945 122583.

στη ΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διό-

6971 706894.

ροφη κατοικία του

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(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
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
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
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, επιπλωμένη  κομπλέ
, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1 χώρος
,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά , ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, ατομική θέρμανση
με κλιματιστικό και με μία ντουλάπα, ενοίκιο 150€.
Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23771 - ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας
40 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο μερικώς
επιπλωμένη. Είναι κατασκευασμένη το 1978
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα,
Ανελκυστήρα, Θέρμανση  με κλιματιστική  Τιμή:
200€ .Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106569 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. στον 5ο όροφο, Ρετιρέ, με 2υ/δ, σαλόνι, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου,
επιπλωμένο κομπλέ, με ηλεκτρικές συσκευές
και πλυντήριο ρούχων, με μία ντουλάπα, διαμπερές, βλέπει σε μεγάλη ανοιχτωσιά, ηλιόλουστοι χώροι, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα,
με ανελκυστήρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ
κεντρικό σημείο, μίσθωμα 350€. Πληροφορίες
μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον κε-

γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής
επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1968 και διαθέτει Ατομική
θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C, Έπιπλα, Διπλά τζάμια
- Τιμή: 270 €.
Κωδ: 12742 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ενοικιάζεται πολύ άνετο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105
τ.μ. μικτά και 78 τ.μ. καθ. ευρισκόμενο στον 2ο
όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ , σαλονοκουζίνα
, μπάνιο και αποθήκη. Είναι κατασκευασμένο
το 1995, έχει Κουφώματα Αλουμινίου, με διπλά
τζάμια, χωρίς θέρμανση, Αποθήκη 4 τ.μ.,, Τιμή
200 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/08/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με
οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3 Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει
επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο και μία
μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   ,
ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά .
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. .
Μίσθωμα  650 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763 ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,
κατασκευή 2000, με δύο χώρους , 3 ος όροφος, καινούργιο εντελώς, σε άψογη κατάσταση,
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, άψογα
συντηρημένο, με ωραία διαρρύθμιση, με υδραυλικό ανελκυστήρα , κεντρικότατο, με μίσθωμα
τα 200€.
Κωδ: 24716 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ.
κομπλέ επιπλωμένο 1ου ορ.  Αποτελείται από

067283 κος Γιώργος.

www.laosnews.gr
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
2 Χώρους και δικό του wc αλλά και με κουζινάκι
. Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει
θέρμανση με κλιματιστικό , τα κουφώματα του
Συνθετικά και Διπλά τζάμια, πόρτα θωρακισμένη
, με Ανελκυστήρα μεγάλο , A/C,  Τιμή: 250 €.
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 €.
Κωδ: 24748  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1981 και διαθέτει κουφώματα συνθετικά, με  έπιπλα και με  διπλά τζάμια
- Τιμή: 300 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106566 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25τ.μ. Ισόγειο
και 15τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόμο, σε σημείο μεγάλης προβολής
και εμπορικότητας, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με μηνιαίο μίσθωμα 220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106195 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα 105τ.μ. Ισόγειο και 20τ.μ. πατάρι,
με πολύ μεγάλη βιτρίνα, σπάνιας προβολής,
σε εμπορικό δρόμο, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με WC, μίσθωμα πολύ λογικό μόνο
500€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 1112 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον πεζόδρομο κατ΄ αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. αναλυτικά με 60 τ.μ. ισόγειο,
60 τ.μ. υπόγειο και 40 τ.μ πατάρι, με πολύ μεγάλη βιτρίνα , σπάνιο το σημείο και η ευκαιρία
μοναδική. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρό ενδιαφερόμενο μισθωτή. Τιμή: 1.200 €. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106447 - ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Νεόδμητο Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
172 τ.μ. Ισόγειο και 172τ.μ. Υπόγειο. Είναι κατασκευασμένο το 2005, διατίθεται για πολλαπλές
χρήσεις, ιδανικό για γραφειακούς χώρους, με
πολύ μεγάλη βιτρίνα και προαύλιο χώρο, Τιμή:
550 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

3. Τηλ.: 6944 024468.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται
Πάρκινγκ 15τ.μ. κλειστό με άνετη πρόσβαση με
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 50€.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 104996 - ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα καινούργιο ακατοίκητο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 1ο ορ. Αποτελείται από
2 υ/δ , σαλόνι, κουζίνα ξεχωριστή και μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένο το 2006 και διαθέτει
θέρμανση ατομική με πετρέλαιο. Διαθέτει απεριόριστη θέα, τα δε κουφώματα του είναι καινούργια συνθετικά. Διαθέτει και κλειστό πάρκινγκ με
πολύ εύκολη πρόσβαση. - Τιμή: 78.000 €.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ. στον
5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3 υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική
με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα στον κάμπο,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, ηλιακό
θερμοσίφωνα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου,
ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ.
καθώς και μια αποθήκη 9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι, σε τιμή προσφοράς
95.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή.Αποκλειστική διάθεση και

θεσία. Τιμή 25.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. Αποτελείται από 1 υ/δ , Σαλονοκουζίνα
και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 2002 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική με  Ηλεκτρικό, Έχει
απεριόριστη Θέα και μεγάλο υπόλοιπο δόμησης
οικοπέδου και κήπο,  Τιμή μόνο 30.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι   συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλουστοι
χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ καλή
τιμή μόνο: 300.000€.
κωδ. 14216 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή, με υπόγειο 40τ.μ. ,κατασκευή 1980, 4 υ/δ, διαθέτει θέα απρόσκοπτη, με
πολύ μεγάλες βεράντες, άψογα συντηρημένο,
χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης
για τζάκι ή σόμπα(υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένο , με αποθήκη , με δύο ντουλάπες , με
ηλεκτρικές συσκευές, με ηλιακό θερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοί χώροι υποδοχής, ηλιόλουστοι χώροι, με δύο μπάνια , διαμπερές, σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 130.000€, Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλείται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία επίπεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση εξαιρετική
, άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση , πολύ αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, γεωμετρικά
δομημένη , για πολύ απαιτητικούς αγοραστές ,
επιβλητική στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  
διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενεργειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και ένα δεύτερο
διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με διπλό γκαράζ
κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με
ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα δάπεδα στα
υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο
Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με
θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια .
Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο ,
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο-

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

τό Ημαθίας. Τηλ.: 6970

κά. Τηλ.: 6946 740621.

307198 & 6980 489597.

τοικία κοντά στο 7ο Δη-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

στην καινούργια γέφυρα

συζητήσιμη. Τηλ.: 6942

στη Βέροια, οδός Τρύφωνος

μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-

στη Μέση Βέροιας, 6

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

γειο 75 τ.μ. και οικόπε-

στρέμματα, τιμή 130.000

108684.

δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

6972913645 κ. Τάσος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

ΕΡΓΑΣΙΑ

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

κατάστημα 45 τ.μ. με πα-

φροντίδα ηλικιωμένης

προϋπηρεσία/ Τηλ.: 23310

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

τάρι & W.C., ανακαινισμέ-

στην Αγ. Βαρβάρα για

22022.

Euromesitiki.

οργανωτικό πνεύμα, άριστη γνώση Αγγλικών και

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και  ακατοίκητο διαμέρισμα  συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ. στον 1 ο
όροφο με μοναδική θέα , σπάνια ανοιχτωσιά ,
επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ άνεση. Πωλείται
σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας μόνο 42.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

γωνιακό, δίπλα στα Αστι-

τ.μ. με πατάρι και υπόγειο

με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές ,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - Κοντά στην οδό Σαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
2183 τ.μ. Τιμή: 33.000 €.
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 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ρίπτερο Ακροπόλεως,

τού μαγαζί 111 τ.μ. Τιμή

ϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο

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

24ωρη βάση στο Διαβα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

λητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προ-

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 €.

ανακαινισμένος, 1ος όρ.,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63

Η ΕΤΑΙΡΙΑ COVERJEANS ΙΚΕ αναζητά Πω-

κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό
και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με
ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ντρικό δρόμο του Διαβα-

Τηλ.: 6934 662478.
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ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠ-

Η.Υ, έως 40 ετών για θέση πλήρους και μερικής

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

νο με καινούργια κουφώ-

24ωρη βάση. Πληρ. τηλ.:

απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ματα. Τηλ.: 6936 554258.

2331300216.

vageliscover@gmail.com. Επικοινωνια: 6932

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

«Καρατζούλας» στη Βέ-

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται

γκαρσονιέρα επιπλω-

κιάζεται επαγγελματικός

περιποίηση και φύλαξη

ροια, με εμπειρία. Τηλ.:

οικόπεδο 433 μέτρα (πε-

μένη, Πλατεία Ωρολο-

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ηλικιωμένου με άνοια σε

6937 249048.

ριφραγμένο αμπέλι). Τιμή

γίου, οδός Μιαούλη

22.000 ευρώ. Τηλ.: 6971

17, Βέροια. Τηλ.: 6977

879698.

174457.

627614.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία, πωλείται οικόπε-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

δο 2 στρ., οικοδομήσιμο,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

με θέα, σε ήσυχη τοπο-

ΧΩΡΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο προσωπικό για να εργαστεί στα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για το κρεοπωλείο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  
ανακαιν. 50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια
για εργασιες μονο 25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ 58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 30000€
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με
θερμ/τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΚΕΝΤΡΟ μικρη γκαρς 40 τ.μ με Α.Θ κοπλαμ,χωρις κοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ στην αγορα 50€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ. Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ.
από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Οικοπεδο 450 τ.μ με θεα Θαλασσα αποστ.1800μ, 15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο
σοβαρες προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο 28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για
παρκιγκ 28000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
τωρα 15000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου
μαθηση κτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50 τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ (θεση) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  τ.μ 60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30 τ.μ.  κοπλαμ, 130 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 τ.μ. 15ετίας, πολύ καλό, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 260 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. υπερλουξ, ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 270 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 35 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 200 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50 τ.μ. επιπλωμένο, θέα, 220 €
ΡΟΛΟΙ 50 τ.μ. 12ετίας, καλό, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, ντουλάπα, 200 €
ΕΛΗΑ 60 τ.μ. 10ετίας, τζάκι, θέα, λουξ, 300 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. γωνιακό, ανακαινισμένο, 270 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 75 τ.μ. 12ετίας, επιπλωμένο, θέα, 320 €
ΚΤΕΛ 75 τ.μ. κόπλαμ, θωρακισμένη, καλό, 200 €
EΛΗΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, καλό, 400 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. καλό, επιπλωμένο, 250 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 95 τ.μ. καλό, ατομ. λέβητα, θέα, 370 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 100 τ.μ. καλό με 3 υ/δ, 290 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 100 τ.μ. 10ετίας, λουξ, 370 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. , ανακαινισμένο & επιπλωμένο, 280 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ μεζονέτα, 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 40 τ.μ. ευκαιρία, 13.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ., ευκαιρία, με parking, 35.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000 €
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. ευκαιρία, θέα, επενδυτικό, 29.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί
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 (περιοχή

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

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. ημιτελής μεζονέτα , ευκαιρία, 29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. με καλή προβολή, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέ€α, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 18.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό, πλήρη
ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να εργασθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
23310 24141.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον
Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία
φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κρεάτων ξεκοκαλιστής και ο-

ριποίηση ενός ανδρόγυνου

κινήτου, άδεια εργασίας

δηγός με επαγγελματικό δί-

στη Μελίκη Ημαθίας για

προσωπικού ασφαλείας,

πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320

24ωρη βάση, με δίπλωμα

εμπειρία με βιογραφικό και

42608.

αυτοκινήτου. Τηλ.: 23310

συστάσεις. Μισθός, ασφά-

81912.

λιση και ποσοστά. Παρα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με διπλωμα Γ΄ κατηγορίας για
οδική βοήθεια στη Βέροια.
Τηλ.: 23310 41601 & 6980
136902 & 6988 564576.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός
ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση, ικανοποιητική αμοιβή. Και πω-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος

λαβή δικαιολογητικών με

βοηθός φαρμακείου στη

συνέντευξη στα κεντρι-

Βέροια. Τηλ.: 6947 564217.

κά γραφεία μας, Θεσσα-

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

λονίκης 45 Βέροια www.

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

securitytsiflidis.gr-sales@

ζητάει να προσλάβει για

securitytsiflidis.gr- Τηλ.

μόνιμη απασχόληση, εξω-

2331027102.

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

λούνται γαϊδουράκια. Τηλ. Ε-

για τους Νομούς Ημαθίας,

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

πικοινωνίας: 2331071553 &

Πέλλας, Θεσσαλονίκης. Α-

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

2331062900, ώρες επικοινω-

παραίτητα προσόντα, ευ-

με πείρα και αγάπη για τα

νίας: 9.00 με 18.00.

χέρεια λόγου, αγγλική

παιδιά αναλαμβάνει τη φύ-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλα μεταχειρισμένα σε τιμή ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.: 6977 933532 (κ. Απόστολος).
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.

λαξη βρεφών και νηπίων.
Τηλ.: 6987 910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ε υ κα ι ρ ί α
νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.
με κομπιούτερ σε άριστη
κατάσταση. Τηλ.: 6977

www.laosnews.gr

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 χώροι.

402239 κος Γιώργος.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

καλή κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

Από το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός και Μαθηματικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

είδη της CICU σε πολύ
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Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.: 6987 501595.

τη Βέροια, επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40 ετών.
Τηλ.: 6974 706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

www.mesitikoveria.gr

ρία έως 50 ετών για οο-

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

040769.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:

-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.

α) Άνδρα ή γυναίκα για

48.000€ Καλλιθέα

-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.

βοηθό λογιστή που να

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

γνωρίζει το πρόγραμμα

μ2 με θέα 40.000€

-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

-2ος όροφος κύρια χρήση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ. Αριστοτέλους 21, στο κέντρο της
Βέροιας. Πληροφορίες: 6945
541642 (Ζαφείρης) & 6972
605550 (Βασίλης)

β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK
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P Σε κρίση η Τουρκία, σε υποκρισία η Ελλάδα, ένας πόλεμος τώρα θα ήταν ταμάμ…
P Δεν κάνει καλύτερα χειμώνα τα θερμά
επεισόδια ο Ερντογάν να γλιτώναμε λίγο
πετρέλαιο;
P Αν πάντως ο πόλεμος γινόταν από το
διαδίκτυο, θα την είχαμε πατήσει τη σκανδάλη
με το καλημέρα.
P Το facebook μπορεί κάλλιστα να μετονομαστεί σε: ‘τσάμπα μάγκες’.
P Εκεί όπου αναλόγως με την επικαιρότητα, όλοι είμαστε προπονητές, λοιμωξιολόγοι και
εσχάτως δυνάμεις καταδρομών.
P Καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν κάνει τσαμπουκάδες η Τουρκία και δεν ιδρώνει το αυτί σου.

P Πρώτον γιατί έχεις την εμπειρία να σκεφτείς ότι τόσα χρόνια τους ίδιους λεονταρισμούς κάνουν.
P Και δεύτερον επειδή αν, ο μη γένοιτο,
γίνει κάτι, δεν θα είσαι εσύ που θα πας στην
πρώτη γραμμή.
P Μεγάλωσες, όταν υπάρχει επιφυλακή
στο Αιγαίο και η αγάπη μαγειρεύει πάλι για δύο
για μεσημέρι.
P Εκείνο που δεν κατάλαβα τόσα χρόνια, είναι το πώς η αγάπη μαγειρεύει για
δύο για μεσημέρι, κι εμείς καταφέρνουμε να
τρώμε για τέσσερις μεσημέρι και βράδυ.
P Το βέβαιο είναι ότι αν μπουν οι Τούρκοι,
εμάς θα μας πετύχουν με γεμάτο στομάχι.

P Και δεν μου λέτε. Βγαίνουν διαζύγια
σε καιρό πολέμου;
P Πάντως αυτό για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, το έχουμε ακούσει πριν δύο
χρόνια για την πυροσβεστική στην Αττική.
P Ο Έβρος ήταν μια κίνηση τόνωσης
του ηθικού και μια νίκη επί μιας δράκας άστεγων γύφτων, αν θέλουμε να κοιτιόμαστε
κατάματα στον καθρέφτη.
P 500.000 αντίτυπα έχει πουλήσει η Άντζελα Δημητρίου στην Τουρκία. Βάλτε τη σε μια
βάρκα στον ωκεανό να πάει να συνεννοηθεί
απέναντι.
P Πρέσβειρα ειρήνης, με λεξικό.
P Και:
Ένας ναυαγός ο οποίος ήταν σε ένα νησί
για 5 χρόνια με δυο κοπέλες, είχε βαρεθεί μό-

νος του χωρίς κανένα φίλο άντρα για να κάνει
παρέα. Επίσης είχε κουραστεί από τη ρουτίνα
της εβδομάδας: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή πήγαινε με την πρώτη κοπέλα και Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο με τη δεύτερη. Ήταν
ο μόνος άνδρας στο νησί και έπρεπε να τις
ικανοποιεί στο 100%, γιατί διαφορετικά είχαν
πολλά νεύρα και γινόταν πανικός από τους
τσακωμούς. Έτσι, του είχε μείνει μόνο η Κυριακή για να ξεκουράζεται. Έκανε λοιπόν προσευχές να ναυαγήσει στο νησί ένας άνδρας για να
κουβεντιάζει και να τον ελαφρώσει και λίγο από
το βαρύ πρόγραμμά του. Ώσπου μια μέρα,
βλέπουν κι οι τρεις μια σχεδία να πλησιάζει στο
νησί και πάνω ένας άντρας να κάνει κουπί. Τον
βλέπουν οι γυναίκες και ο ναυαγός και φωνάζουν όλο χαρά:
– Ένας άνδρας, ένας άνδρας!
– Αχ καλέ που; Καλέ που; αναφωνεί με περίσσεια χάρη ο άνδρας στη σχεδία.
Πάει κι η Κυριακή!
Κ.Π.

Α. Τζιτζικώστας για τις τουρκικές προκλήσεις:
«Απαιτείται ενότητα, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα»
Για την τουρκική προκλητικότητα, τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και την πανδημία του κορωνοϊού μίλησε χθες στην εκπομπή
«Αταίριαστοι», στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και
τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστα ανέφερε:
Για την τουρκική προκλητικότητα: «Είμαι βαθιά
ανήσυχος. Σε αυτή τη φάση η Ελλάδα πρέπει
αφενός να δείξει ψυχραιμία, αφετέρου αποφασιστικότητα. Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε
ως χώρα να είναι ξεκάθαρο: ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα,
έτσι όπως αυτά απορρέουν και από το Διεθνές
Δίκαιο, αλλά και από την Ιστορία της χώρας μας
και της περιοχής. Οφείλουμε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν χωράνε μικροπολιτικά παιχνίδια, την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται
αντιμέτωπη με τέσσερις κρίσεις (ελληνοτουρκική,
πανδημία, οικονομία, προσφυγικό – μεταναστευτικό). Απαιτείται ενότητα, ψυχραιμία, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα».
Για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ: «Πάντα στην
ΕΕ και στην ιστορία της, υπήρχαν συμβιβασμοί. Έγινε ένα ιστορικό
βήμα έπειτα από μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, που θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά ζητήματα σε πολλές χώρες μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα. Έχουμε πλέον μια απόφαση της ΕΕ για
ένα Ταμείο Ανάκαμψης και έναν νέο προϋπολογισμό γενναίο και
φιλόδοξο. Σίγουρα κάποιες χώρες έβαλαν τις δικές τους παραμέτρους και οπτικές, αλλά αυτό σε μια ένωση 27 χωρών είναι αναμενόμενο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι αυτά τα 70
και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ που θα έρθουν στην Ελλάδα είναι
χρήματα τα οποία κυριολεκτικά μπορούν να αναμορφώσουν τη
χώρα μας. Αρκεί εμείς να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα, εθνικό,

περιφερειακό και τοπικό, να τα απορροφήσουμε εγκαίρως και με
αποτελεσματικότητα. Οι Περιφέρειες είναι έτοιμες και με σχέδιο για
την αξιοποίηση των κονδυλίων. Όπως βάλαμε πλάτη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού,
διαθέτοντας σημαντικούς πόρους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια των
Περιφερειών, για να προχωρήσει η κυβέρνηση στα οριζόντια προγράμματα στήριξης της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, έτσι
και τώρα προετοιμαζόμαστε, προκειμένου γρήγορα και με συγκεκριμένες προτάσεις να απορροφήσουμε κονδύλια, τα οποία θα ενισχύσουν τις υποδομές στις περιοχές μας, σε σχολεία, νοσοκομεία,
δρόμους, έργα περιβαλλοντικά και αντιπλημμυρικής θωράκισης,
αλλά και έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Οι Περιφέρειες έχουν ένα πολύ
σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο και το έχουν αποδείξει. Ως Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών επισημαίνω ότι οι

Περιφέρειες στην Ευρώπη πλέον παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς
άνω του 60% της οικονομίας των χωρών περνά από τις Περιφέρειες. Αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε κατακτήσει και αυτός είναι ένας
από τους λόγους για τους οποίους η χώρα μας έχει μείνει πίσω.
Γιατί είναι διαφορετικό να σχεδιάζεις προγράμματα με βάση τις
ανάγκες κάθε τόπου, από κάτω προς τα πάνω, και είναι αλλιώς να
επιβάλλονται από ένα Υπουργείο, από πάνω προς τα κάτω, χωρίς
να λαμβάνονται πολλές φορές υπόψη τα δεδομένα κάθε περιοχής».
Για την πανδημία του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις της:
«Το γεγονός ότι άνοιξε -και σωστά άνοιξε- η τουριστική περίοδος, έφερε αύξηση των κρουσμάτων και μας ανάγκασε να πάρουμε
επιπλέον μέτρα. Εκτός από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα σύνορα με ορισμένες χώρες, από τις
οποίες περιμέναμε μεγάλη αύξηση και υψηλές σε αριθμό αφίξεις
τουριστών οδικώς. Έτσι επλήγη συνολικά η χώρα και ιδιαίτερα η
Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε χειρότερο επίπεδο από τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις που κάναμε προτού ανοίξει η
τουριστική περίοδος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να θωρακίσουμε τις περιοχές μας υγειονομικά, διότι για εμάς πρώτη
προτεραιότητα φέτος είναι αυτό το ‘ελληνικό θαύμα’, που πετύχαμε
με κόπο και χάρις στην ωριμότητα των Ελλήνων και την υπεθυνότητά τους, να το προστατεύσουμε. Γίνονται διαρκώς έλεγχοι. Σίγουρα
όμως έχει υπάρξει και μια χαλαρότητα, που είναι απαράδεκτη. Ο
κορωνοϊός είναι εδώ, η πανδημία είναι εδώ και έχουμε μια έξαρση
στις γειτονικές μας χώρες, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα πρωτόκολλα και τα μέτρα.
Δεν είναι μόνο οι πολίτες και οι επισκέπτες, είναι και οι επιχειρήσεις
του τουρισμού και της εστίασης, που δεν πρέπει να χαλαρώνουν.
Φανταστείτε εάν έχουμε ένα πισωγύρισμα λόγω του κορωνοϊού και
της πανδημίας, τι θα σημάνει αυτό για τον τουρισμό, τόσο για τη φετινή χρονιά -έχουμε μπροστά μας τον κρίσιμο μήνα του Αυγούστουαλλά και για το επόμενο καλοκαίρι. Η Ελλάδα, όπως εξέπεμψε το
μήνυμα μιας σοβαρής και οργανωμένης χώρας, που διαχειρίστηκε
επιτυχώς τη μεγάλη υγειονομική κρίση, να εκπέμψει τώρα και το
μήνυμα της ασφαλούς χώρας και στον τουρισμό».

