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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!
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Εκκρεμεί ακόμα ΑΜΚΑ 
και ΑΦΜ για την πληρωμή 

εργατών γης σε Ημαθία
και Πέλλα

Εξακολουθεί να«κολλάει»στηνΑνεξάρτητηΑρχήΔημοσί-
ωνΕσόδωνη διαδικασίαμε τηνασφάλιση των εργατών γης
ηαμοιβή τωνοποίωνμπορεί να γίνεται με τη διαδικασία του
εργόσημου (χωρίς  εισφορέςστονΕΦΚΑ). Για να γίνει όμως
αυτόόλοι οι εργάτες γηςπου έχουν έρθει από τις γειτονικές
χώρεςπρέπειναέχουνΑΜΚΑκαιΑΦΜκιαυτόακόμαδενέχει
διευθετηθεί.

Σύμφωναμε δηλώσεις τουπροέδρου τουΕνιαίουΑγροτι-
κούΣυλλόγουΝάουσαςΜάκηΑντωνιάδη, οιπρώτοι εργάτες
γηςπου ήρθαν στη χώρα μας στα μέσαΜαΐου, θαπρέπει
να επιστρέψουν στις χώρες τους τοπρώτο δεκαήμερο του
ΑυγούστουκαιμέχριτότεθαπρέπειναέχουνπάρειΑΦΜκαι
ναπληρωθούν με εργόσημο.Όσοπερισσότερο αργεί αυτή
η διαδικασία, τόσο δυσκολότερο θα είναι για τις εφορίες σε
ΗμαθίακαιΠέλλανατηδιεκπεραιώσουν,αφούοιεργάτεςγης
υπολογίζονταιστις10.000!

Έτσι,και τοκράτοςθαχάσει έσοδακαιοιαγρότεςδενθα
μπορούνναδικαιολογήσουνταέξοδάτους…

Μετάαπότιςτελευταίεςπρο-
κλήσεις τουΕρντογάν,οοποίος
δήλωσεδημόσια ότι είναι δικαί-
ωμάτηςΤουρκίαςναμετατρέψει
τηνΑγίαΣοφιάσεΤζαμί,πολλοί
φέρνουνστο νου τους,προφη-
τείεςτουΑγίουΠαϊσίου,τουΚο-
σμά του Αιτωλούαλλά και του
Κων/νουΠαλαιολόγο,  που ά-
κουσαν ή διάβασαν, και ένοιω-
σαννασυγκλονίζονται…

Κάποιες από αυτές δια-
βάσαμε σε ανάρτηση του
Athensmagazine.gr σχετικά  με
τοθέμα:

ΆγιοςΠαΐσιος:
-«Ότανακούσουμεότι ηΕλ-

λάδαπήρε τονπρέσβη τηςαπό
τηνΤουρκία και οιΤούρκοι κάναν το ίδιο, τότεόσοιαπό
εμάς τους λίγουςπουπιστεύουμε,πρέπει ναπάμε κα-
τευθείανσπίτιαμαςναανάψουμετοκαντήλικαιλέγοντας
απόμέσαμαςστην εικόνα τηςΠαναγιάςμε τονΧριστό:
«ΤαιςπρεσβείαιςτηςΘεοτόκου,Σώτερσώσονημάς».

-«Ταπουλιάναμηνταλογαριάζετεαλλάάμαδείτετα
ψάριαναέρχονταικοντά,έρχεταιτοποθούμενο».

- «ΌσοιΤούρκοι μείνουν ή θα γίνουνε αναγκαστικά
χριστιανοίήθαπάνεστηνΚόκκινηΜηλιάκαιτηνΈρημο».

- «Οι χριστιανοί θα περπατάνε εφτάώρες για να
βρούνεάνθρωποναμάθουντανέα».

-«ΟιΚούρδοικαιοιΑρμένιοιθασφάζουνεΤούρκους
καιοιΤούρκοιθαθυμούνταιαυτάπουκάνανεστουςΈλ-
ληνεςκαιθακαταριούνται».

-«ΘαεπιστρέψειοΒασιλιάςγιαναδιοικήσειτηνΠόλη».
- «Θαφοβηθούν όλοι οι άπιστοι και θα γίνουν όλοι

τουςΧριστιανοί».

ΆγιοςΚοσμάςοΑιτωλός:
«Όταν το καλοκαίρι η Χατιτζέ θα ανοίγει φύλο για

μπακλαβά, μια γριά ετοιμοθάνατη θα σηκωθεί από το
νεκροκρέβατογιαναφτιάξεικόλλυβα».

-«ΤηνΠόληθατηνπάρουμεμόνοότανκατέβειορι-
στικάτοχιλιάρμενο».

-«Καλόείναιταγυναικόπαιδαναπάρουνταβουνά».
-«Ότανσαςρωτούνπού ‘ν’ηΠόλη,νακάμετεπως

δενξέρετεδιότιθασαςκάμουνφριχτάπράματα».
- «Τόσο αίμαστηνΠόλη,που τα κατσίκια θα κολυ-

μπάνε».
-«Σταμισάτηςδιαδρομήςθαέρθειτοχαμπέριότιοι

ΡώσοιπήρανετηνΠόλη».

Κων/νοςΠαλαιολόγος:
«ΟΙσμαήλθαδειξανθόαγόριμεσταυρόκαιτοαγόρι

θατονσκοτώσει».

Μειώθηκαν γενικώς οι αποστάσεις
στα χθεσινά εγκαίνια της γέφυρας

Μόνοτρειςαπότουςεπίσημουςκαλεσμένους,
διακρίναμεναφοράνεμάσκεςκατάτηχθεσινήεκ-
δήλωσητωνεγκαινίων.

Οιδύογιατροί,ΤηλέμαχοςΧατζηαθανασίουκαι
ΧρήστοςΚούτρας,εκφράζονταςκαιτηνανησυχία
τουςγιατονεφησυχασμότουκόσμουκαιηπρώ-
ηνδήμαρχοςΧαρ.Ουσουλτζόγλου.

Κατά τα άλλα ο χώρος –έστω και υπαίθριος-
γέμισεμεκόσμοπουέσπευσεναδεικαιναπερ-
πατήσει τηγέφυρακαιστριμώχθηκεαρκετάστον
μπουφέπουπροσφέρθηκε για τα εγκαίνια από
τηνσημερινήοικογένεια τουLido, την οικογένεια
Κουτόβα.

Δενμειώθηκελοιπόνμόνοηαπόστασημεταξύ
κέντρουΒέροιας καιΠρομηθέα χθες, μειώθηκαν
καιοιαποστάσειςτουκόσμουμεταξύτους…

ΚαιοΘεόςβοηθός!

90χρονοςπου
νοσηλευόταν,
οπρώτοςνεκρός
στηνΗμαθίααπό

κορωνοϊό
Ξημερώματα Τετάρτης κατέληξε ο

90χρονος από τηΒέροια, ο οποίος νο-
σηλευότανμε υποκείμενα νοσήματαστο
ΑΧΕΠΑ και αφού διαγνώστηκε θετικός
στον κορονοϊό. Είναι οπρώτος νεκρός
στηνΗμαθίααπότηνπανδημίακαιείχε
ανακοινωθείστα6κρούσματαπουείχαν
γίνειγνωστάαπότονΕΟΔΥστις12Ιου-
λίου.

Προφητείες Αγίων Γερόντων για την Αγία Σοφιά
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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 ΕΠΙ-
ΠΤΩΣΕΩΝ 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 Δή-
μων Αλεξάνδρειας και Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει οι πολίτες που επλήγησαν να υ-
ποβάλουν  στην αρμόδια Υπηρεσία  (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων 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

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.

Ν.Β.
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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, Χου-
άν 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 καλοκαι-

ρινή περιοδεία
Θανάσης Βισκαδουράκης, Γιώργος Γιαννόπου-

λος, Σοφία Βογιατζάκη, Πέτρος Μπουσουλόπου-
λος, 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

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/7/20 - 29/7/20

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 αποκτή-
σουν σε δύο χρόνια δωρεάν τίτλο σπουδών Γυμνασί-
ου, παρακολουθώντας διαφορετικό τρόπο διδασκαλί-
ας, προσαρμοσμένο σε ενήλικες. 

Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΣΔΕΝ (Τέρμα Φιλ. Κοκ-
κίνου – Γενικά Λύκεια Νάουσας,) καθημερινά (17:00 
- 20:00), ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να καλούν τον αριθμό  2332052161 ή να απευθύνονται για πληροφορίες  στην 
Διευθύντρια του ΣΔΕΝ κα Παρασκευά στο τηλέφωνο 6986 280541.

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 ση-
μαντικής ποσότητας κρεατοσκευασμάτων.  Κάθε ευγενική χορηγία 
ή δωρεά από τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρα-
σμο» 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. 

Comedy For The Masses 
Stand Up Comedy Show!

Κώστας Μαλιάτσης, Ηλίας Φουντούλης και Χρύσα 
Κατσαρίνη παρουσιάζουν το πιο αγαπημένo και 

πολυταξιδεμένo ελληνικό Stand Up Comedy Show!

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 πα-
ράσταση “Comedy for The Masses”.

Μετά από ένα lockdown, μία πανδημία και μέτρα ασφαλείας που αλλάζουν σχεδόν κάθε βδο-
μάδα, 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!

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 επό-
μενο 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 μαθη-
μάτων 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 χρησιμο-

ποιηθούν 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.
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Μητροπολίτης Παντελεήμων: 
Ενώνουμε τις προσευχές μας 

για την Αγία Σοφία
 
Την Παρα -

σκευή 24 Ιου-
λίου στις 8:00 
μ.μ. ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας,  Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων 
θα χοροστατή-
σει στην Ακο-
λουθία του Ακα-
θίστου Ύμνου 
της Υπεραγίας 
Θεοτόκου στον 
Ιερό Ναό του 
Αγίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βε-
ροίας. 

Την ώρα της 
πρώτης μου -
σ ο υ λ μ α ν ι κ ή ς 
π ρ ο σ ε υ χ ή ς 
στην Αγία Σοφία κλήρος και λαός προσφεύγουμε στην Υπέρμαχο Στρατηγό του Γένους μας, ενώνο-
ντας τις προσευχές μας για το κατ’ εξοχήν Ιερό Σύμβολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς τον Ναό 
της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

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 Ο-
κτωβρίου 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.

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 Νοση-
λευτριών 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 υπογρά-
φοντα της σχετικής Απόφασης (Αρ.πρωτ. Γ6α/Γ.Π.38396 
ΦΕΚ 2881/Β΄/10-7-2020) Γενικό Γραμματέα Υπηρεσι-
ών 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 λειτουργί-
ας - 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.



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 Μη-

τροπολίτης 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.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Σεβασμιώτα-
τος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Το Σάββατο 
25 Ιουλίου στις 
7:00 μ.μ.  θα 
χοροστατήσε ι 
στον Πανηγυ-
ρικό Εσπερινό 
στον Ιερό Ναό 
Αγ ίας  Παρα -
σκευής Βεροίας. 

Την Κυρια-
κή 26 Ιουλίου 
το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό Αγίας 
Π α ρ α σ κ ε υ ή ς 
Κοπανού και θα 
τελέσει Χειροτο-
νία Πρεσβυτέ-
ρου. 

Την Κυριακή 
26 Ιουλίου στις 
7:00 μ.μ. θα λά-
βει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και 
θα τελέσει Κουρά Μοναχού. 

Την Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Παλαιό Μη-
τροπολιτικό 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 Τρι-
άδος 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.
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Ανακοίνωση  

 Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς και 
Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες

 επισκεπτηρίου  για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, 
είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.

  τηλ.επικοιν. 23310 24891.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται 
, μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο 
Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Tετάρτη 22 Ιου-

λίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιε-
ρό 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

21 – 28 Ιουλίου 2020
Τα λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας 

 
Στα προπύ-

λαια του Ι. Ν. Α-
γίας Παρασκευ-
ής Πατρίδας την 
Τρίτη 21 Ιουλίου 
2020 στις 19:00, 
θα πραγματο-
ποιηθεί η υποδο-
χή των Ιερών και 
Χαριτόβρυτων 
Λειψάνων Αγίων 
Ραφαήλ Νικολά-
ου και Ειρήνης 
των εν Θερμή 
της Λέσβου α-
θλησάντων.  Θα 
ακολουθήσει Μέ-
γας Εσπερινός 
και παράκληση στους Αγίους.

Πρόγραμμα Ακολουθιών
Καθημερινά: Εσπερινός  και παράκλησης στους 

Αγίου. Ώρα 19:00. 
Σάββατο 25 Ιουλίου, ώρα 19.00: Μέγας Πανη-

γυρικός Εσπερινός για την Εορτή της Πολιούχου της 
Πατρίδος Αγίας Παρασκευής και θα τεθούν σε προ-
σκύνηση και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Παρασκευής. 

Κυριακή 26 Ιουλίου, ώρα 7.15 – 10.00 (εορτή 
της Αγίας Παρασκευής): Όρθρος και Ιερατικό Συλλεί-
τουργο

 Ο Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής θα είναι καθημερινά 
ανοικτός από 7.00 έως τις 23.00. 

Τα Ι. Λείψανα θα αναχωρήσουν την Τρίτη 28 Ιου-
λίου στις  21:00.

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 Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η  Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία       Οικονομοπούλου Αικατερίνη



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, Διονύσιος 
ΚΟΥΓΚΑΣ, αποβλέποντας στην ομα-
λή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας, την πρόληψη των τρο-
χαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του κοινού, κατά τη δι-
άρκεια 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 ρυθμί-
σεις:

- Την στένωση της λωρίδας κυ-
κλοφορίας 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, 23-
072020 και κατά τις ώρες από 09:00’ 
έως 12:30’.  Σε κάθε περίπτωση, η 
κυκλοφορία θα διεξάγεται αμφίδρο-
μα, από το εναπομείναν πλάτος του 
οδοστρώματος, με ελάχιστο πλάτος 
έκαστης λωρίδας τα 2,75m, για όλο 
το τμήμα της οδού που θα διεξάγο-
νται 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 σύμ-
φωνη με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη με-
λέτη, (εργοτάξιο μικρής διάρκειας σε υπεραστικές 
οδούς, 2.2.1 «Στένωση λωρίδας σε οδό με μεγά-
λη κυκλοφορία» με εμπλουτισμένη εργοταξιακή 
σήμανση βασιζόμενη στο τυπικό σχέδιο 2.1.1 
«Στένωση λωρίδας  σε οδό με μεγάλη κυκλοφο-
ρία» για εργοτάξιο μακράς διάρκειας, για ζώνη 
κάτω των 50m), τα δε μέτρα ασφάλειας που θα 
εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδι-
αγραφές 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), προσαρ-
μοσμένα στις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις 
σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
Επιπρόσθετα της σήμανσης θα υπάρχουν δύο 
σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρί-
σκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων 
εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά 
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. 

- Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, 
έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, 
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση 
μετά την 07:00΄ώρα και θα απομακρύνεται μετά 
το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση 
πριν τη δύση του ηλίου, οπότε η οδός θα αποδί-
δεται  πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή 
από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την 
κυκλοφορία των οχημάτων. 

- Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέ-
πει: 

1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των 
εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, 
από και προς τους χώρους εργασιών. 

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την 
εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων να μην  επηρεάζονται οι υπηρεσίες 
των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς. 

3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφα-
λίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.  

4. Κατά την διάρκεια των εργασι-
ών θα λαμβάνεται μέριμνα για την πι-
θανή κίνηση που μπορεί να προκύψει 
από τους δημοτικούς δρόμους, που 
συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που 
εκτελούνται εργασίες και είναι απο-
κλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξι-

ακής σήμανσης και 
ενός σηματωρού 
(σημαιοφόρου) για 
την διευθέτηση της 
κίνησης όταν προ-
κύψει. 

5. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια εφαρμογής 
των ανωτέρω κυ-
κλοφοριακών ρυθ-
μίσεων θα παρα-
κολουθείται  και θα 
συντηρείται η εγκε-
κριμένη εργοταξια-
κή σήμανση τόσο 
από τον κύριο του 
έργου, Τ.Ο.Ε.Β., 
όσο και από την 
Υποδιεύθυνση Τε-
χνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενό-
τητας Ημαθίας με 
αξιολόγηση της α-
ποτελεσματικότητας 
των κυκλοφοριακών 
μέτρων σε σχέση 
με το ευρύτερο δί-
κτυο κυκλοφορίας 
της περιοχής. 

6. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η Υποδι-
εύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας 
Ημαθίας οφείλει να 

διασφαλίσει την μη ύπαρξη παράγοντα που μπο-
ρεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει 
την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. 

- Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώ-
κονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των Άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του 
Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 
με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 
109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 
σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την 
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει 
έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα 
από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση 
των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν 
κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η 
κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους. 
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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 α-

νοικτό 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 - ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΤΙΚΟΥ 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 ηλεκτρο-
νική 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 ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ 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 δημο-
σίων 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 ενώ-
σεις 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 προ-
σφορών 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 εγ-
γύηση 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 κτι-
ρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήρι-
ξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδί-
ου 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 Οικονομι-
κή Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας.

Περισσότερες  πληροφορίες  μπορούν  να  πάρουν  οι  εν-
διαφερόμενοι  από  το  Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάου-
σας,  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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ                        Βέροια  22-7-2020                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                           Αριθ.Πρωτ.:  τ.τ. 13806
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβα-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαοκτώ 
(18) άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας 
των υπηρεσιών του, ύστερα από την αρ. 215/2020 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας  και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-07), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των αριθ. 31575/13-9-99, 
2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τις εξής ειδικότη-
τες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη 
χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 
ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του 
ν.3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ει-
δικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αριθ. Γραφείου: 11) εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες (δηλ. από 24-7-2020 έως 28-7-2020).

 Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΨΩΣΩ9Ο-ΗΣΣ) και στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά 
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
στην Ε.Ο. από  Σ.Σ. Νάουσας 

– Νάουσα – Δ.Δ. Κάτω Βερμίου
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CMYK

Απότηνυπογραφήτηςδωρεάςτο2008,
Κόπηκε χθες βράδυ η κόκκινη κορδέλα

Μιαμεγάλημέρα χθες για τηνΒέροιαπου ε-
γκαινίασεμετάαπό12χρόνια,τηνΓέφυραΚούσι-
ουσεμιατελετήπουαποτέλεσεπαράλληλακιέ-
ναμνημόσυνοστουςδωρητέςτης,τουςαδελφούς
Κούσιουπουδυστυχώςέφυγαναπότηζωήχωρίς
ναδουντοαποτέλεσματηςδωρεάςτους,ύψους
2,5εκατ.ευρώπροςτονΔήμοΒέροιας.

Τοναγιασμό τέλεσεοΜητροπολίτηςΠαντελε-
ήμωνπουευχήθηκε«ναείναικαλοπερπατούμενη
ηγέφυρακαιναείναιευλογημένοκαιτοέργοκαι
οιδωρητέςτουςοποίουςθαμνημονεύουμεεσαεί
ωςμεγάλουςευεργέτες»,όπωςείπε.

Παίρνοντας τον λόγο ο δήμαρχος Κώστας
Βοργιαζίδης αναφέρθηκε εν τάχει στο ιστορικό
του έργου και εκτενέστεραστηνπροσφορά των

αδελφώνΚούσιου (Αντώνη,Μανώλη και Γιάννη)
την μνήμη τωνοποίων τίμησε χθες οΔήμος και
ηπόλη.

«Είναιέναέργοιδιαίτεραωφέλιμοκαιχρήσιμο

που ανακουφίζει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση
στοκέντροτηςπόληςκαιαναμένεταιναανακου-
φίσει το κυκλοφοριακό εξυπηρετώντας  χιλιάδες
κατοίκους της περιοχής τουΠρομηθέαπου θα

χρειάζονται πλέον τον μισό χρόνο για να μετα-
βούν στην καρδιά τηςΒέροιας. Ιδιαίτερα σημα-
ντικό όμως καιπλέον σοβαρό, είναι και για τον
Δήμο,που εκπληρώνει τηνηθικήδέσμευσηπου
είχαμε αναλάβει προς την οικογένεια Κούσιου
καιπραγματικάσήμερανιώθουμεόλοι μαςπολύ
καλύτερα.Τους ευγνωμονούμεως τους μεγαλύ-
τερους δωρητές τουΔήμου Βέροιας», δήλωσε
ο δήμαρχος, εκφράζοντας τη λύπη του για την
απουσία τωνδωρητώναπό τη ζωή και από την
τελετήτωνεγκαινίων.

Οκ.Βοργιαζίδηςευχαρίστησεόλουςόσοισυμ-
μετείχανκατάκαιρούςστηΔιαχειριστικήΕπιτροπή
τηςδωρεάς,τονΚ.Τσιλογιάννη,τηνοικογένειαΝ.
ΚουτόβαμετουςγιούςτουΠέτροκαιΓιώργοπου

ήτανπαρόντες,τονμελετητήκ.Μαυράκηκαθώς
καιτονεργολάβοΔ.Παζιάνοκαιτέλοςευχαρίστη-
σε την τέως δήμαρχοΧαρούλαΟυσουλτζόγλου
Γεωργιάδουστηνοποίαεμπιστεύθηκαντηδωρεά

οιαδελφοίΚούσιου,τονπολιτικοπροϊστάμενοτου
έργουΆρηΛαζαρίδη,όλουςτουςδημοτικούςσυμ-
βούλους, τους εργαζόμενους τουΔήμου και τον
αντιδήμαρχοπεριβάλλοντοςΒ.Παπαδόπουλο.

Την τελετή τίμησαν,περιφερειακοίσύμβουλοι,
αντιδήμαρχοι,πρώην και νυν δημοτικοί σύμβου-
λοι,οιεπικεφαλήςτωνπαρατάξεωνΓ.Μπατσαρά
και Παύλος Παυλίδης με συμβούλους τους, οι
πρώηνδήμαρχοιΧ.ΟυσουλτζόγλουκαιΑ.Βλαζά-
κης,εκπρόσωποιΣτρατού(ΙΜεραρχία)Αστυνομί-
αςκαιΠυροσβεστικής,κ.α.

Τοιστορικότηςδωρεάς
Το2008 διένυε τουςπρώτους μήνες του, και

ηχρονιάεκείνηγιατηνπόλητηςΒέροιας,σημα-
τοδοτήθηκε από μιαπολύ μεγάλη δωρεά.Οι α-
δελφοίΜανώληςκαιΓιάννηςΚούσιοςεξέφρασαν
την επιθυμία να δωρίσουνστοΔήμοΒέροιας το
ποσότων2,5εκατ.ευρώγιαναγίνειέναμεγάλο
καιχρήσιμοέργογιατηνπόληκαιτουςκατοίκους
της.

Γιατονσκοπόαυτόεπισκέφθηκανστογραφείο
της,τηντότεδήμαρχοΒέροιαςΧαρούλαΟυσουλ-
τζόγλουκαιτηςανακοίνωσαντηναπόφασήτους.

Μιαπρώτηπρότασηήτανναδοθούναυτά τα
χρήματα για την κατασκευή ενός σχολείου στον
Προμηθέα, όμως οι δωρητές επιθυμούσαν ένα
σημείοστοκέντροτηςπόλης.Μετάαπόαρκετές
κουβέντεςκαιπροτάσεις,αποφασίστηκετελικάτα
χρήματα της δωρεάς να επενδυθούνστην κατα-
σκευήμιαςγέφυραςπουθαπάρει τοόνοματων
δωρητών και θα ενώνει το κέντρο της Βέροιας

στούψοςτηςΠλατείαςΚτηνιατρείουμετονΠρο-
μηθέα.

8Νοεμβρίου2008ηυπογραφή
Έτσι,στις8Νοεμβρίουτου2008υπογράφηκε

η δωρεάμεταξύ της δημάρχου, τωναφωνΚού-
σιου και του εργολάβουπουπρωτοανέλαβε την
κατασκευή.

Στηνπρώτηφάσητηςεργολαβίας,2009-2012,
είχαν κατασκευαστεί τα ακρόβαθραΑ1&Α2 κα-

θώςκαιταμεσόβαθραΜ1,Μ2.Παράλληλαείχαν
γίνειεργασίεςαντιστήριξηςτωνπρανών(αγκύρια,
gunnite, sarazaneti). Για λόγους ασφαλέστερης,
απλούστερης και ταχύτερης κατασκευαστικά λύ-
σης κατέστη επιτακτική η τροποποίηση του τρό-
πουτουφορέατηςγέφυρας.

Οιπρώτεςκαθυστερήσεις
Ωστόσοτοέργοκατάτηνμακροχρόνιαπορεία

του, χαρακτηρίστηκεαπόαρκετές καθυστερήσεις
καιχρονοβόρεςδιαδικασίεςμέχρι τηνολοκλήρω-
σήτουκαιέφτασεμέχριτηνσκέψηΓιάννηΚού-
σιου(οέτεροςαδελφόςείχεφύγειήδηαπότηζωή
τονΔεκέμβριο του2010) νααποσύρει τη δωρεά
εάνδενπροχωρούσε το έργο.Οιμήνεςπερνού-
σαν  και ακολούθησε η  λύση τηςσύμβασης το
2014 και η διακοπή των έργων μέχρι το 2018,
όπουανέλαβενέοςεργολάβος,μενέαμελέτητου

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

σταεγκαίνιατηςΓέφυραςΚούσιουτο2020
αφιερωμένη στους μεγάλους ευεργέτες της πόλης
έργουπουσυντάχθηκεαπότομελετητικόγραφείο
‘Ι.Μαυράκης&Συνεργάτες’(έδραΘεσσαλονίκη)
και  κατατέθηκεμέσω τηςΔιαχειριστικήςΕπιτρο-
πήςΑφώνΚούσιου στονΔήμοΒέροιας.ΤοΔη-
μοτικόΣυμβούλιομετην305/2017απόφασητου,
αποδέχτηκεμεέντονεςαντιδράσειςτηδωρεάεκ-
πονηθείσαςμελέτηςμετίτλο‘ΟλοκλήρωσηΚατα-
σκευής ΓέφυραςΑφώνΚούσιου’ δωρεοπαρόχου
‘ΔιαχειριστικήΕπιτροπήΔωρεάςΑφώνΚούσιου’.
ΗμελέτηθεωρήθηκεαπότηνΔιεύθυνσηΤεχνικών
ΥπηρεσιώνΔήμουΒέροιαςμαζίμεόλα τα τεύχη
καισχέδιαπουτηνσυνοδεύουν.

Ηνέαεργολαβία
Ως καταλληλότερος τρόπος κατασκευής του

φορέα της γέφυρας για την νέα εργολαβία,προ-
κρίθηκε η σύμμικτη κατασκευή με μεταλλικά
στοιχεία.Η λύσηπροσεγγίστηκε εκ νέουμε νέα
στατική επίλυση αλλά και σύνταξη νέων τευχών
δημοπράτησηςγιανέαεργολαβία.Μετηννέαμε-

λέτηδιαφοροποιήθηκεοτρόποςκατασκευήςτου
ζυγώματος– καταστρώματος της γέφυρας χωρίς
ναμεταβληθεί  κανένααπό τα κύρια γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της γέφυρας.  Η προτεινόμενη

λύσηακολουθείτηχάραξητηςμελέτηςοδοποιίας.
Ο νέοςφορέας είναι σύμμικτη κατασκευή τριών
ανοιγμάτων ήτοι μεταλλικοί δοκοί στις οποίες
εδράζεταιπλάκαοπλισμένουσκυροδέματος.Στις
31/08/18 υπογράφηκε ησύμβαση του έργουμε-
ταξύ της αναδόχου εταιρείαςΦΟΡΕΑΣΑΤΕΒΕ
(έδραΘεσσαλονίκη) με τονΔήμο Βέροιαςως
αποτέλεσμαανοιχτούηλεκτρονικούδιαγωνισμού.
ΜέσαΣεπτεμβρίου2018ξεκίνησανοιπρώτεςερ-
γασίες καθαρισμούπροσβάσεων, τοπογραφικών
αποτυπώσεων και εργασίες εγκατάστασης του
εργοταξίου, ενώ τις εργασίεςσυνέχισε ναπαρα-
κολουθείστενάοπρώηναντιδήμαρχοςΤεχνικών
ΆρηςΛαζαρίδης

Αρχικώςστηνπεριοχήτουεργοταξίου,καθημε-
ρινώςκαιγιαδιάστημα6περίπουμηνώνεκτελού-
τανσημαντικήαρχαιολογικήέρευνακαιανασκαφή
απότηνΕφορίαΑρχαιοτήτωνΗμαθίας,μεεύρεση
αρχαιολογικών ευρημάτων (ευρέθησαν 3 ταφικά

μνημείαταοποίακαιεξετάστηκαναπότηναρχαι-
ολογική ομάδα του έργου).Παράλληλαπροστα-
τεύτηκε με ξύλινοστέγαστρο τμήμα τουαρχαίου
τείχος τηςπόληςπου είχε βρεθεί σεπαλαιότερο

χρόνοστηνπεριοχήτωνπρανώντηςγέφυρας.
Συγκεντρωτικάκαιμετάτηνκατασκευήτουστε-

γάστρου,ηανάδοχοςεταιρείααπομάκρυνεταπα-
λαιά δικτυώματα και ολοκλήρωσε τις τροποποιή-
σειςσταμεσόβαθραΜ1&Μ2.Επίσηςολοκλήρω-
σε τιςαπαραίτητεςυπολειπόμενεςσκυροδετήσεις
σταακρόβαθραΑ1&Α2.Παράλληλαολοκλήρωσε
τααπαραίτηταεπιχώματακαθώςκαιτηκατασκευή
τουτοίχουςαπόσυρματοκιβωτιαστοΑ1.

Στο εργοτάξιο του έργου είχε εγκατασταθεί
συνεργείοεξειδικευμένωντεχνιτώνγιατηνσυναρ-
μολόγηση-μοντάρισματωνχαλύβδινωνστοιχείων.
Με την ολοκλήρωση κάθε τεμαχίουαυτόανεγει-
ρόταν στηνπροβλεπόμενη θέση του με χρήση
τροχοφόρων γερανών.Με την ολοκλήρωση της
μεταλλικής κατασκευής έγινε τοποθέτηση χαλύ-
βδινηςλαμαρίναςκαιόπλιση τηςπροςσκυροδέ-
τησηπλάκαςκαταστρώματος.Στησυνέχειαέγινε
σκροδέτησητηςπλάκαςμεσκυρόδεμαποιότητας
C35/45 (υψηλήςαντοχής)πεζοδρόμια τοποθέτη-
σημόνωσηςκαισκυρόδεμακλίσεων.

Μετέπειτα τοποθετήθηκανχαλύβδινα γαλβανι-
σμένα κιγκλιδώματα και στηθαία ασφαλείαςπου
διαχωρίζουν τοπεζοδρόμιο από την οδό κυκλο-
φορίαςοχημάτων.Έγινανεργασίεςοδοστρωσίας
εκατέρωθεντηςγέφυραςδιάστρωσηασφαλτικών
στρώσεων αλλά και στρώση αντιολισθηρής κυ-
κλοφορίας. Επίσης έγινανπλακοστρώσεις κρα-
σπεδώσεις στις οδούςΑκροπόλεως καιΒλάχων

Ηρωίδων και τέλος, εργασίες διαγράμμισης και
σήμανσης.

Τοσυνολικόύψος τηςΓέφυραςΚούσιου,από
το χαμηλότεροσημείο τουποταμούΤριποτάμου,
φτάνειτα31μέτρα,τοπλάτοςτηςείναι13μέτρα,
εκτωνοποίωνταοκτώείναιοιλωρίδεςαμφίδρο-
μης κυκλοφορίας και ταπέντε (2,5μ. και 2,5μ.)
είναιπεζοδρόμιο.

Οιεργασίεςτουσυνόλουτουέργουολοκληρώ-

θηκανμέσαστον τρέχονταμήνα (Ιούλιος  2020)
εντός του συμβατικού χρόνου και το βράδυ της
Τετάρτης22Ιουλίου2020,ηΓέφυραεγκαινιάστη-
κε,δίνοντας«σάρκακαιοστά»στοόνειροτωνα-
δελφώνΚούσιου,πουαπουσίαζαναπότηνκοπή
τηςκορδέλας,αφούκαιοΓιάννηςΚούσιοςέφυγε
από τη ζωή τονΝοέμβριο του 2016, ακριβώς 8
χρόνιααπότηνυπογραφήτηςδωρεάς!

Δημιουργίαδεύτερηςδυτικήςεισόδου
Ηεκμετάλλευση τηςΓέφυραςΚούσιου, της τέ-

ταρτηςγέφυραςπουενώνειτιςδύοπλευρέςτηςπό-
λης,βρίσκεταιστασχέδιατηςδημοτικήςαρχήςως
ενδυνάμειδεύτερηδυτικήείσοδοςγιατουςοδηγούς
πουκατευθύνονταιαπό τηνΝάουσαήακόμαπιο
μακριά,απότοννομόΠέλλας,προςτηνΒέροιακαι
τηνΗμαθία.Επίσης,μετιςκατάλληλεςκυκλοφορια-
κέςρυθμίσειςθαμπορούσενααποτελέσειβασικό
κομμάτιτηςδυτικήςπεριφερειακήςοδού.

Επιμέλεια: Σοφία Γκαγκούση
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Σεοικογενειακό κλίμα και μετάαπό
αρκετόκαιρό,ηομάδατωνΠαίδωντου
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ, βρέθηκε για μια χαλαρή
συνάντηση,ενόψειτουπαιχνιδιούμπα-
ράζπουθαπαίξειαυτήτηνΚυριακή,με
την ομάδα τουΠανοράματος, για την
πρόκρισητηςστηντελικήφάση.

Από τηνσυνάντησηδεν έλειψανό-
πωςήτανφυσικό,ταπειράγματαμετα-
ξύφίλων,οισυμβουλέςαπότουςπρο-
πονητέςΠαπουτσή καιΜπουμπουλέ-
ντραενόψειτουσημαντικούπαιχνιδιού,
αλλάούτεκαιτο…καλόφαγητό.

Τογεύματωναθλητώνστησυνάντη-
ση,πουπεριλάμβανεπολλές δια-
φορετικέςκαιπεντανόστιμεςπίτσες
για κάθε γούστο, ήτανπροσφορά
της πιτσαρίας ΚΡΙΤΩΝ. Οι προ-
πονητές και η ομάδα ευχαριστούν
θερμά!

Μενέαατομικάρεκόρστους
ΔιασυλλογικούςΑγώνεςοΝίκοςΤουλίκας

Μετά από μία 
δύσκολη 
προπονητι-

κή χρονιά λόγω της 
πανδημίας του κορω-
νοϊού, ο Νίκος Τουλί-
κας, Παγκόσμιος και 
Πανελλήνιος Πρωτα-
θλητής Στίβου ΑμεΑ 
στην κατηγορία Τ20, 
συμμετείχε στους 
Διασυλλογικούς Αγώ-
νες Α/Γ στην Θεσσα-
λονίκη, στις 18 & 19 
Ιουλίου 2020.

Οαθλητήςαγωνίστηκεστα1500μκαι5000μδίπλασεπολύδυνατούςαθλητές,
είχεμιαεξαιρετικήεμφάνισηκαισημείωσενέαατομικάρεκόρ.

Ηαγωνιστικήτουσυμμετοχήήτανστοτελικόστάδιοτηςπροετοιμασίαςτουεν
όψειτουΠανελλήνιουΠρωταθλήματοςΣτίβουΑμεΑΟΠΑΠ2020τηςΕΑΟΜΑμεΑ
πουθαδιεξαχθείαπότις31Ιουλίουέως2ΑυγούστουστοΟΑΚΑ,στηνΑθήνα.

ΕυχαριστούμεθερμάτονπροπονητήτουκοΑντώνιοΣτόικο,τουςσυναθλητές
τουκαιόσουςείναιδίπλαστονΝικόλακαιτονστηρίζουνηθικάκαιοικονομικά.

Ενώβρισκόμαστεπρος το τέλος Ιουλίου και κα-
νείς δεν ξέρει ακόμη πως θα είναι η μορφή των
πρωταθλημάτωντηννέαπερίοδο.Αυτόπουξέραμε
προ κορονοϊού έχει επιβεβαιωθείπλέον, απ’ όλους
όσουςγνωρίζουντοπαρασκήνιοκαιηαναδιάρθρω-
σητωνκατηγοριώνείναιδεδομένη.Κανείςδενξέρει
τι ακριβώςθαγίνει,ωστόσουπάρχουνσενάριαπου
συζητιούνταικαιμένειμέχρι τοτέλοςτουμήναναα-
ποφασιστείποιοθαεπικρατήσει.

Το πρώτο σενάριο: Super League 1 με 18 ο-
μάδες.Δεν υποβιβάζεται κανείς και προβιβάζονται
τέσσερις (ΠΑΣΓιάννινα,ΑπόλλωνΣμύρνης,Χανιά,
Λεβαδειακός)απότηSuperLeague2.

Τοδεύτεροσενάριο:SuperLeague1με16ομά-
δες,αλλάμεδύοεκδοχές.

*Δενυποβιβάζεταικανείςκαιπροβιβάζονταιδύο

(ΠΑΣΓιάννινακαιΑπόλλωνΣμύρνης).
*Υποβιβάζεται ένας (Πανιώνιος) και

προβιβάζονται τρεις (ΠΑΣ Γιάννινα,Α-
πόλλωνΣμύρνης,Χανιά)

Το τρίτοσενάριο:SuperLeague1με
14 ομάδες.Υποβιβάζεται ένας (Πανιώνι-
ος) και προβιβάζεται ένας (ΠΑΣ Γιάννι-
να).

Υπάρχουνδύοαποφάσεις
Ηπρώτη έχει να κάνει με τομπαράζ

του 13ου της Super League 1 (Ξάνθη)
μετον2οτηςSuperLeague2(Απόλλων
Σμύρνης).Δενθαγίνεικαιείναιοριστικό.
Ανεξάρτητααπότηνμορφήτηςαναδιάρ-
θρωσηςκαιπιοσενάριοθαεπικρατήσει.

Η δεύτερη αφορά τη Super League
2.Οιπερισσότερες, αν όχι όλες οιΠΑΕ

της δεύτερης και τρίτης τη τάξει κατηγορίας γνωρί-
ζουνπωςθασχηματιστείμίαενιαίαΒ΄εθνικήμεδύο
ομίλους.Βόρειος καιΝότιος.Οι ομάδες τηςSuper
League2καιτηςFootballLeagueθαενωθούν.

ΌσοναφοράτηΓ΄εθνική,θασχηματιστούν8όμιλοι
καιτοτωρινόσχέδιοείναισταδιακάναμειωθούνσε4!

Τέλοςκαιμεβάσειτιςμέχρισήμεραπληροφορίες,
το επικρατέστεροσενάριοκαιαυτόπουβρίσκειπε-
ρισσότερουςσυμμάχουςείναι τοπρώτο.Δηλαδή18
ομάδεςστηSuperLeague1χωρίςυποβιβασμό.

Ωστόσο,όλααλλάζουνκαθημερινά,καθώςοκα-
θέναςπιέζειόπουμπορεί,όπωςμπορείανάλογαμε
τοσυμφέροντου.

Την τελικήαπόφασηθα τηνπάρει η εκτελεστική
επιτροπήτηςΕΠΟ.

Μετά 
απο 
συζη-

τήσεις με 
τον Πρόεδρο 
του συλλό-
γου Γιώργο 
Φύκατα, 
αποφασίστη-
κε οι κύριοι 
κ.Γιάννης 
Δημητρίου, 
Παναγιώτης 
Αγγελόπου-
λος, Γρηγό-
ρης Παπάς, 
Χρήστος Βακαλφώτης και Δημήτρης 
Σιαραψής να αναλάβουν σε συνεργα-
σία με τον Πρόεδρο του συλλόγου, 
το γυναικείο τμήμα χάντμπολ του 
συλλόγου, καθώς και τα τμήματα 
υποδομής.

Ηνέαεπιτροπήεπικοινώνησεμετονπροπονη-

τήΧρήστοΤζοβάρα και αποφάσισαν κοινήσυναί-
νεσηναμηνσυνεχίσειτηννέασαιζόνστοΦίλιππο.

Ήδηη νέα επιτροπήκαι οΠρόεδρος τουσυλ-
λόγουήρθανσε επαφήμε υποψήφιοπροπονητή
καιτιςεπόμενεςμέρεςθαυπάρξεισχετικήανακοί-
νωση.Επίσηςμετά απόσυνάντησηπου είχαν οι
κύριοι κ. ΓιώργοςΦύκατας και ΓιάννηςΔημητρίου
με τηνπροπονήτρια τωνπαγκορασίδωνΑ’ Κική
Τριανταφυλλίδου, αποφάσισαν την συνέχιση της
συνεργασίαςτουςσ’αυτότοτμήμακαιτηννέαχρο-
νιά.Η κεντρική διοίκηση καλωσορίζει και εύχεται
καλήεπιτυχίαστηνέαεπιτροπή!!!

Αναδιάρθρωση:Τατρίασενάρια
γιατησεζόν2020-21

Η νέα επιτροπή στο γυναικείο χάντμπολ 
του Φιλίππου

ΔεσυνεχίζειοπροπονητήςΧρήστοςΤζοβάρας

Συνάντηση σε οικογενειακό κλίμα για την ομάδα 
Παίδων του ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ... ενόψει μπαράζ
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

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

Ιούλιος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό2072020 μέχρι

2672020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
20/07/2020 έως 24/07/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.

Πέμπτη 2372020
16:00-21:00ΜΠΟΥΛΑ-

ΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60340

16:00-21:00 ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)
23310-66649

19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪ-
ΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑ-
ΣΟΥ19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

21:00-08:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

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.) 

 
 

 
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 

ΠεζοπορίεςστοΒέρμιο

Φέτοςοιδράσεις τουΠ.Τ.Ο.Σ. επηρεάζονταισημαντικάαπό
τις ιδιαίτερεςσυνθήκεςπου έχει δημιουργήσει ηπαρουσία του
κορονοϊού καθώς η ασφάλεια και η υγεία όλωνπροέχει. Για
το λόγο αυτό αρχίζει  μεπεζοπορίες στο όμορφοΒέρμιο, σε
γνωστές τοποθεσίες της ευρύτερηςπεριοχής τουΣελίου, όπου
τηρώνταςτιςαποστάσειςκαιόλαταπροβλεπόμεναμέτρααπο-
λαμβάνουμετηφύσηπουέχουμεολόγυραυπότηνκαθοδήγηση
έμπειρουπεζοπόρου.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά γκαρσονιέρα

στο κέντρο και Καλ-

λιθέα, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη κατοικία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη οικοδομή από

100 τ.μ. περίπου ο

κάθε όροφος, κοντά

στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον κε-

ντρικόδρόμοτουΔιαβα-

τούμαγαζί111τ.μ.Τιμή

συζητήσιμη.Τηλ.: 6942

067283κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63

τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειο

στηΒέροια,οδόςΤρύφωνος

3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντάστο7οΔη-

μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-

γειο 75 τ.μ. και οικόπε-

δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-

ρώ.Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείται

οικόπεδο433μέτρα (πε-

ριφραγμένοαμπέλι).Τιμή

22.000ευρώ.Τηλ.:6971

879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,μεγάλη

ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-

δο2στρ.,οικοδομήσιμο,

μεθέα,σεήσυχη τοπο-

θεσία.Τιμή25.000ευρώ.

Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

στη Μέση Βέροιας, 6

στρέμματα,τιμή130.000

ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

γκαρσονιέρα επιπλω-

μένη, Πλατεία Ωρολο-

γίου, οδός Μιαούλη

17,Βέροια.Τηλ.: 6977

174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

κατάστημα45τ.μ.μεπα-

τάρι&W.C.,ανακαινισμέ-

νομεκαινούργιακουφώ-

ματα.Τηλ.:6936554258.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

ανακαινισμένος,1οςόρ.,

γωνιακό,δίπλασταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

φροντίδα ηλικιωμένης

στην Αγ. Βαρβάρα για

24ωρηβάση.Πληρ.τηλ.:

2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για

περιποίηση και φύλαξη

ηλικιωμένουμεάνοιασε

24ωρηβάσηστοΔιαβα-

τόΗμαθίας.Τηλ.: 6970

307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςαπό

τηΜεταφορική«Ν.Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄κατηγορίας.Επιθυμητή

προϋπηρεσία/Τηλ.:23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-

λος για το κρεοπωλείο

«Καρατζούλας»στηΒέ-

ροια,μεεμπειρία.Τηλ.:

6937249048.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑCOVERJEANSΙΚΕαναζητάΠω-
λητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικόπνεύμα,άριστηγνώσηΑγγλικώνκαι
Η.Υ,έως40ετώνγιαθέσηπλήρουςκαιμερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com.Επικοινωνια: 6932
627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έ-
μπειρο προσω-
πικόγιαναεργα-
στείσταψητοπω-
λεία«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ. τηλ.:
23310 25170 &
25178.



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογια
γιαεργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΚΕΝΤΡΟμικρηγκαρς40τ.μμεΑ.Θκοπλαμ,χωριςκοιν,ανακ.250€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟστηναγορα50€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαισθητικός,από-
φοιτοςΑΕΙήΤΕΙγιαναεργα-
σθεί με πλήρες ωράριο στο
κατάστημα Hair Shop. Τηλ.:
2331024141.

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  με ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητές Γυμνα-
σίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία

κρεάτων ξεκοκαλιστής και ο-

δηγός με επαγγελματικό δί-

πλωμα. Πληρ. τηλ.: 23320

42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 41601& 6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός

ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου

από επιχείρησηστηΒέροια

γιαπλήρηαπασχόληση, ικα-

νοποιητική αμοιβή.Καιπω-

λούνται γαϊδουράκια.Τηλ.Ε-

πικοινωνίας: 2331071553&

2331062900,ώρεςεπικοινω-

νίας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για πε-

ριποίηση ενός ανδρόγυνου

στη Μελίκη Ημαθίας για

24ωρη βάση, με δίπλωμα

αυτοκινήτου. Τηλ.: 23310

81912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  πτυχιούχος

βοηθός φαρμακείου στη

Βέροια.Τηλ.:6947564217.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτητα προσόντα, ευ-

χέρε ια  λόγου ,  αγγλ ική

γλώσσα, δίπλωμα αυτο-

κινήτου, άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπειρίαμεβιογραφικόκαι

συστάσεις.Μισθός, ασφά-

λιση και ποσοστά. Παρα-

λαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξη στα κεντρι-

κά γραφεία μας, Θεσσα-

λονίκης 45 Βέροια www.

securitytsiflidis.gr-sales@

securitytsif l idis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

μεπείρακαιαγάπηγια τα

παιδιάαναλαμβάνειτηφύ-

λαξηβρεφώνκαινηπίων.

Τηλ.:6987910004.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ευκαιρ ία

νοσοκ. κρεβάτι ηλεκτρ.

με κομπιούτερ σε άριστη

κατάσταση. Τηλ.: 6977

402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από

τη Βέροια, επιθυμεί γνωρι-

μία με κοπέλα 25-40 ετών.

Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χω-

ρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

ρία έως 50 ετών για οο-

βαρή σχέση. Τηλ.: 6984

040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

Από το Φροντι-
στήριο «ΟΜΙΛΟΣ»
ζητούνται: Φυσικός,
Χημικός καιΜαθημα-
τικός. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο: 23310
21021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:6987501595.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να

γνωρίζει το πρόγραμμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα

Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που

να έχει γνώσεις χειριστή

κλαρκ

Πληροφορίες  στο

τηλ.:6947021868

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

ας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).



P Σε κρίση η Τουρκία, σε υποκρισία η Ελ-
λάδα, 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 μετο-

νομαστεί σε: ‘τσάμπα μάγκες’.
 
P Εκεί όπου αναλόγως με την επικαιρότη-

τα, όλοι είμαστε προπονητές, λοιμωξιολόγοι και 
εσχάτως δυνάμεις καταδρομών.

 
P Καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν κά-

νει τσαμπουκάδες η Τουρκία και δεν ιδρώ-
νει το αυτί σου.

 
P Πρώτον γιατί έχεις την εμπειρία να σκε-

φτείς ότι τόσα χρόνια τους ίδιους λεονταρι-
σμούς 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 χρό-

νια, 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 ενό-

πλων 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 ά-
στεγων γύφτων, αν θέλουμε να κοιτιόμαστε 
κατάματα στον καθρέφτη.

 
P 500.000 αντίτυπα έχει πουλήσει η Άντζε-

λα 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 – Παρα-
σκευή πήγαινε με την πρώτη κοπέλα και Τρί-
τη – 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 Κυρια-
κή για να ξεκουράζεται. Έκανε λοιπόν προσευ-
χές 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 φωνά-
ζουν όλο χαρά:

– Ένας άνδρας, ένας άνδρας!
– Αχ καλέ που; Καλέ που; αναφωνεί με πε-

ρίσσεια χάρη ο άνδρας στη σχεδία.
Πάει κι η Κυριακή!

Κ.Π.
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Α. Τζιτζικώστας για τις τουρκικές προκλήσεις: 
«Απαιτείται ενότητα, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα»

Για την τουρκική προκλητικότητα, τις αποφά-
σεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και την παν-
δημία του κορωνοϊού μίλησε χθες στην εκπομπή 
«Αταίριαστοι», στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και 
τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρή-
στο Κούτρα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας 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 αποφασι-
στικότητα. Το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε 
ως χώρα να είναι ξεκάθαρο: ότι εμείς δεν δια-
πραγματευόμαστε 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 αντιμε-
τωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν χωράνε μικροπο-
λιτικά παιχνίδια, την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται 
αντιμέτωπη με τέσσερις κρίσεις (ελληνοτουρκική, 
πανδημία, οικονομία, προσφυγικό – μεταναστευ-
τικό). Απαιτείται ενότητα, ψυχραιμία, υπευθυνότητα και αποφασιστι-
κότητα».

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 δημι-
ουργήσει 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 παραμέ-
τρους και οπτικές, αλλά αυτό σε μια ένωση 27 χωρών είναι αναμε-
νόμενο. 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 αντιμε-
τώπιση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού, 
διαθέτοντας σημαντικούς πόρους από τα ευρωπαϊκά κονδύλια των 
Περιφερειών, για να προχωρήσει η κυβέρνηση στα οριζόντια προ-
γράμματα στήριξης της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, έτσι 
και τώρα προετοιμαζόμαστε, προκειμένου γρήγορα και με συγκε-
κριμένες προτάσεις να απορροφήσουμε κονδύλια, τα οποία θα ενι-
σχύσουν τις υποδομές στις περιοχές μας, σε σχολεία, νοσοκομεία, 
δρόμους, έργα περιβαλλοντικά και αντιπλημμυρικής θωράκισης, 
αλλά και έργα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των συ-
μπολιτών 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 Περιφέρει-
ες. 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 περίο-

δος, έφερε αύξηση των κρουσμάτων και μας ανάγκασε να πάρουμε 
επιπλέον μέτρα. Εκτός από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αναγκα-
στήκαμε 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 επίπε-
δο 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 υπεθυνότη-
τά 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 προ-
σεχτικοί. 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 φε-
τινή χρονιά -έχουμε μπροστά μας τον κρίσιμο μήνα του Αυγούστου- 
αλλά 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».
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