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Τάφρος 66: Τα ξαναπείπαμε, 
τα ξανακούσαμε…

ώρα για δράση!
Ότι υπάρχει, διαχρονικά, μόλυνση στην Τάφρο 

66, υπάρχει!
Ότι υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί που δεν 

λειτουργούν όπως θα έπρεπε, υπάρχουν!
Ότι υπάρχει εδώ και χρόνια μια προφανής υ-

ποβάθμιση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων 
υπάρχει! 

Ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν από τη δυ-
σοσμία, δεν μπορούν!

Ότι πεθαίνουν από ασφυξία οι οργανισμοί του 
ποταμού, πεθαίνουν!

Ότι εδώ και χρόνια, ακούμε να διατυπώνονται 
οι ίδιες διαπιστώσεις περί υπαρκτού και χρόνιου 
προβλήματος, ακούμε!

Ότι ακούμε επίσης κάθε φορά τί πρέπει η τί 
προτείνουν να γίνει, ακούμε!

Ότι το μπαλάκι πάει από αρμόδιο σε αρμόδιο, 
αλλά ποτέ δεν σκοράρει, πάει!

Ότι είμασταν νιοι και γεράσαμε με τέτοια παρό-
μοια θέματα στο Νομό, ισχύει!

...Εάν συνεχίσουμε, θα εκνευριστείτε όλοι, θα 
απογοητευτείτε περαιτέρω και δεν το θέλουμε…

Κι αν δεν το θέλει ούτε η Πολιτεία, ας αφήσει τα 
λόγια και ας δράσει αποτελεσματικά!
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Συντάξεις Σεπτεμβρίου:
Πότε θα μπουν

στους λογαριασμούς
Από την Τρίτη 27 Αυγούστου θα αρχίσει η καταβολή των  

συντάξεων του  Σεπτεμβρίου 2019, οι οποίες πολλές φορές 
λόγω της αργίας του Σαββατοκύριακου, εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων το βράδυ της Παρασκευής, που 
είναι η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων 
Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Σεπτεμβρίου 
2019 θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

•Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Αυ-
γούστου 2019

•Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2019 την 
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2019 
θα πληρωθούν ως εξής:

•Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Αυγού-
στου 2019

•Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις  την Τρίτη 27 Αυγού-
στου 2019

•Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Αυγούστου 
2019

•Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις την 
Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

•Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις  των Ανασφάλιστων 
Υπερηλίκων την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

•Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβά-
λουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Ολοκληρώνεται το Σαβ-
βατοκύριακο το 4ο Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών Χορών του 
Δήμου Βέροιας, το οποίο σή-
μερα το βράδυ ανεβαίνει στο 
Σέλι, στο χώρο του δημοτικού 
πάρκινγκ, ενώ την Κυριακή 25 
Αυγούστου στις 7.30 μ.μ. το 
απόγευμα, κλείνει  με παρέ-
λαση των συλλόγων από την 
πλατεία Δημαρχείου Βέροιας 
στο μπάσκετ της Εληάς, όπου 
θα χορέψουν τα συγκροτήματα 
παραδοσιακούς χορούς. Και 
το πρωί της Κυριακής διοργα-
νώνονται παράλληλες εκδη-
λώσεις στις 10.30 το πρωί, με 
παιχνίδια χωρίς σύνορα στην 
πλατεία Ωρολογίου! 

Για τις ανάγκες των εκδη-
λώσεων και την ασφαλή διε-
ξαγωγή της κυκλοφορίας ,την Κυριακή  σε διάφορα ση-
μεία στην πόλη της Βέροιας θα ισχύσουν οι παρακάτω 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κατά τις ώρες 19:30΄ έως 20:30 
απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στις 
οδούς  Μητροπόλεως,  από τη συμβολή της με την οδό 
Αγ. Δημητρίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, 
Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως 

τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως, Ανοίξεως, από τη 
συμβολή της με την οδό Κωτουνίου έως τη συμβολή της 
με την οδό Αγ. Δημητρίου και Κουντουριώτου, από τη συμ-
βολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την 
οδό Λ. Στρατού. 

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων, 
με μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, το οποίο θα 
λάβει επιβαλλόμενα μέτρα.

Πανηγύρι στη Φυτειά για τα 9μερα της Παναγίας
Με αφορμή τα εννιάμερα 

της Παναγίας, έγινε και φέτος 
στη Φυτειά,  με πολύ κόσμο 
και  κέφι το καθιερωμένο  διή-
μερο πανηγύρι στις 22 και 23 
Αυγούστου, 

Με παραδοσιακούς  χο-
ρούς, ήθη και έθιμα όπως τα  
«Ρουγκάτσια», καθώς την 
ορχήστρα του Βαγγέλη Γκου-
τζιλίκα, στήθηκε το  γλέντι της 
πρώτης μέρας και κράτησε 
μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες, στην γραφική πλατεία 
του ορεινού χωριού της Βέ-
ροιας, με την φροντίδα του 
Εκπολιτιστικού - Μορφωτικού 
Συλλόγου Φυτειάς.

ΤαεννιάμερατηςΠαναγίας
στα«Πριόνια»τουΣελίου

Όπως κάθε χρόνο, στα «Πριόνια» του 
Σελίου γιορτάστηκαν χθες  το πρωί τα εν-
νιάμερα της Παναγίας, με θεία λειτουργία 
από τον π. Σωσίπατρο και τρισάγιο για 
τα γυναικόπαιδα που κάηκαν από τους 
Γερμανούς. Στην εκδήλωση παραβρέθη-
καν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, ο πρόεδρος της το-
πικής κοινότητας Σελίου Αντώνης Πιτού-
λιας, οι αντιδήμαρχοι Θεόφιλος Κορωνάς 
και Βασίλης Παπαδόπουλος, δημοτικοί και 
τοπικοί σύμβουλοι, ο διοικητής της Πυρο-
σβεστικής Ημαθίας Νίκος Παλαμούτης, ο 
διοικητής της Πυροσβεστικής Νάουσας, 
Βασίλης Παυλίδης, ο πρόεδρος του Δα-
σικού Συνεταιρισμού Γιώργος Πιτούλιας, 
εκπρόσωποι του δασαρχείου, κάτοικοι του 
Σελίου κ.ά.

Πίτες, λουκούμια και άλλα εδέσματα 
κεράστηκαν όλοι στο τέλος της εκδήλω-
σης και ακολούθησε καφές στο φυλάκιο.

Πούαπαγορεύεταιηκυκλοφορίαστοκέντρο
τηςΒέροιας,γιατιςεκδηλώσειςτηςΚυριακής
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Το πρωΐ της Πέμπτης, 22 Αυγούστου 2019, ο Πρόεδρος της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί κ. Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, συνοδευόμενος 
από τη Διευθύντρια του Κέντρου Αναφοράς, παροχής συμβουλευτικής 
και Κέντρου θεραπείας τραύματος κ. Θεοδώρα Νιώπα, επισκέφτηκαν 
τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας κ. Διονύση Κούγκα, προκει-
μένου να τον συγχαρούν για την ανάληψη των καθηκόντων του και να 
του ευχηθούν υγεία, δύναμη και έμπνευση στο έργο που αναλαμβάνει.

   Ο κ. Κούγκας, προερχόμενος από (κατά γενική ομολογία) ευ-
δόκιμη θητεία στις προηγούμενες θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα τις εντός 
Ημαθίας, εκδήλωσε αμέσως την προσωπική του διάθεση, αλλά και τη 
διάθεση της Υπηρεσίας του, για πλήρη και αποτελεσματική συνεργα-
σία με τον Οργανισμό μας, προς όφελος της μεγάλης υπόθεσης της 
παιδικής προστασίας και των παιδιών της περιοχής μας που βρίσκο-
νται σε ανάγκη και σε κίνδυνο.

   Ακολούθησε επισκόπηση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, 
τα οποία προσφέρονται για την διεύρυνση και την εμβάθυνση της ήδη 
υπάρχουσας πολύ καλής συνεργασίας. Ως τέτοια, επισημάνθηκαν:

1.Η αντιμετώπιση περιστατικών προερχόμενων από την εργασία 
πεδίου των στελεχών της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, αλλά και όσων 
αναφέρονται και καταγγέλονται στο Κέντρο, με σκοπό την καταπολέ-
μηση της παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων (και ενηλίκων με τους 
οποίους σχετίζονται), την προστασία ήδη ωφελούμενων παιδιών της 
Πρωτοβουλίας με την εξουδετέρωση των κινδύνων που διατρέχουν 

άμεσα, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης των παιδιών κλπ.
2.Η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, συνεπεία κρίσεων στο 

περιβάλλον των παιδιών (ενδοοικογενειακή βία κλπ), εξαφανίσεων, 
κινδύνων κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας 
των παιδιών, με παρεμβάσεις και άμεση απομάκρυνση του κινδύνου.

3.Η τεκμηρίωση περιστατικών κακοποίησης, με τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας της συνέντευξης και συμμετοχή εκπροσώπων από όλους 
τους συναρμόδιους φορείς. Ο Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας έθεσε στη 
διάθεση της Αστυνομικής Διεύθυνσης τις εγκαταστάσεις του Κέντρου 
θεραπείας τραύματος, αλλά και των στελεχών του, σε οποιονδήποτε 
βαθμό συνεργασίας ζητηθεί.

4.Η διεξαγωγή κοινών δράσεων με σκοπό την πρόληψη και την 
ενημέρωση του γενικού πληθυσμού αλλά και ειδικών ομάδων σε 
σχετικά θέματα, με μετρήσιμα αποτελέσματα-ανακοινώσιμα από επι-
στημονικά fora (πχ από το 2ο Διεθνές Συνέδριο του Νοεμβρίου 2020). 
Ο Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας έθεσε στη διάθεση της Υπηρεσίας 
τα στελέχη της Επιστημονικής Ομάδας της που είναι πιστοποιημένοι 
εκπαιδευτές σε ειδικά θέματα, όπως της διάγνωσης της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της υποδοχής-διαχείρισης του θύματος κλπ.

   Ο Αστυνομικός Διευθυντής τόνισε την απόλυτη προτεραιότητα 
που έχει για την ΕΛΑΣ  και τον ίδιο η παιδική προστασία και  διαβεβαί-
ωσε για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στο έργο της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί, γεγονός που εκτιμάται ως ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχή έκβασή του. 
   Τέλος, κοινή υπήρξε η εκτίμηση για την ισχυρή κοινή θέληση και 

διάθεση των δύο μερών, αλλά και την ύπαρξη αντικειμενικών συνθη-
κών και δυνατοτήτων, παραγόντων που μπορούν να προωθήσουν ση-
μαντικά το έργο της παιδικής προστασίας στην Ημαθία, καθιστώντας 
το πρωτοποριακό.

Ο Λ. Τσαβδαρίδης για την Τάφρο 66
Από τη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων του Αγγελοχωρίου, του Πολυ-

πλατάνου, του Άνω και Κάτω Ζερβοχωρίου αλλά και της Χαρίεσσας, των χωριών δηλαδή που 
βρίσκονται κοντά στην αποστραγγιστική Τάφρο “66”.

Ακραία η μόλυνση των υδάτων, υγειονομική βόμβα για τους κατοίκους, ανυπόφορη δυσο-
σμία και ένα οικολογικό έγκλημα που απαιτεί επιτέλους λύσεις.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η ένταση των περιβαλλοντικών ελέγχων, προκειμένου να υπάρξει σαφής 
προσδιορισμός των πηγών της μόλυνσης του υδάτινου στοιχείου από τα επεξεργασμένα και 
ανεπεξέργαστα απόβλητα.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ η επιβολή τσουχτερών προστίμων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η επείγουσα αναφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συ-

νεργασία με τον Δήμο Νάουσας, με την οποία θα εκθέσουμε εκ νέου και αναλυτικά το φλέγον 
ζήτημα, ζητώντας τη συνδρομή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για να βρεθούν επιτέλους 
απτές και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Για μία φορά ακόμα διαπιστώθηκε 
η ρύπανση της «Τάφρου 66»

-Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων στη γέφυρα Πολυπλατάνου
Η οφθαλμοφα-

νής ρύπανση της 
Τάφρου 66 και η 
ανυπόφορη δυσο-
σμία που διαπερ-
νάει τα ρουθούνια 
και τα πνευμόνια 
τ ω ν  κ α τ ο ί κ ω ν , 
που ζουν γύρω α-
πό την Τάφρο, ή-
ταν η αφορμή της 
χθεσινής πρωινής 
συγκέντρωσης δι-
αμαρτυρίας που 
οργάνωσε η Ομάδα 
εθελοντών Πολυ-
πλατάνου, στη γέ-
φυρα του χωριού, 
με την στήριξη και 
τη συμμετοχή όλης 
της τοπικής κοινω-
νίας, των περιοχών 
του κάμπου της 
Νάουσας, που συνορεύουν με το ποτάμι.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Ημαθίας, Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Τάσος Μπαρτζώκας, η απερχόμενη 
περιφερειακή σύμβουλος Νίκη Καρατζιούλα ως εκπρόσωπος της Περι-
φέρειας, ο νέος περιφερειακός σύμβουλος Απόστολος Νεστορόπουλος, 
ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης και ο νέος δήμαρχος Νι-
κόλας Καρανικόλας, , ο αντιδήμαρχος κ. Στέλιος Δράγκας, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Νάουσας κ.κ. Γιώργος Βασιλείου, Δώρα Μπαλτατζίδου, 
Θανάσης Παντζαρτζίδης και Γ. Αδαμίδης, ο προϊστάμενος στην Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
Γιώργος Μιχαλιάς, πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, η Οικολογική Ο-
μάδα Βέροιας, μέλη της Ομάδας Εθελοντών Πολυπλατάνου και κάτοικοι 

της περιοχής.
Η ουσιαστική λύση του καθαρισμού της Τάφρου 66 είναι το ζητού-

μενο, κατά καιρούς γίνονται έλεγχοι από την Περιφέρεια των οποίων τα 
αποτελέσματα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις δείχνουν ότι η ρύπανση 
βρίσκεται σε επιτρεπτά όρια, όμως οι κάτοικοι το αμφισβητούν ευθέως 
και αναρωτιούνται για την καταλληλότητα της χρονικής στιγμής που 
λαμβάνονται τα δείγματα, αφού τα όρια μπορεί να είναι επιτρεπτά στα 
χαρτιά, δεν είναι επιτρεπτά όμως στη δική τους καθημερινότητα, με την 
δυσοσμία να είναι ανυπόφορη. Η ζωή τους μόνο ποιότητα δεν έχει με 
τις παρούσες περιβαλλοντικές συνθήκες, από τη μόλυνση του υδρο-
φόρου ορίζοντα, που έχει επιπτώσεις και στην υγεία τους και όπως 
τονίζουν, «οι υπηρεσίες μπορεί να κάνουν μετρήσεις, αλλά η πραγματι-
κότητα είναι μακράν του αποτελέσματος».

Το πρόβλημα είναι χρόνιο, κατά καιρούς έχουν γίνει κινητοποιήσεις 
διαμαρτυρίας, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, παρότι τα τελευταία 
χρόνια έχει κάπως βελτιωθεί η κατάσταση.

Έτσι και χθες, το θέμα έγινε και πάλι πεδίο αντιπαραθέσεων και δι-
απιστώσεων της μόλυνσης του νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
κυρίως από την ώρα που ξεκινάει η επεξεργασία των συμπύρηνων στα 
κονσερβοποιεία Ημαθίας και Πέλλας, μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Εάν δεν δουλέψουν όλοι τους βιολογικούς καθαρισμούς δεν πρό-
κειται ποτέ να καθαρίσει η Τάφρος» τονίζουν οι κάτοικοι ζητώντας από 
την πολιτεία να εφαρμοστούν οι νόμοι και να επιβληθούν πρόστιμα σε 
όσους ρυπαίνουν, κάνοντας λόγο ακόμα και για προσφυγή τους στα 
Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Συνάντηση του προέδρου της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
με τον νέο Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας



«Ναοί - Ιερά»
Έκθεση φωτογραφίας στο παλιό λεβητοστάσιο της Βέτλανς

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα ‘Ιερά – Ναοί’ διοργανώνει 14-29 Σεπτεμβρίου το Εργαστήριο Φωτογρα-
φίας του δήμου Νάουσας, στο παλιό λεβητοστάσιο της πρώην κλωστοϋφαντουργίας ‘Βέτλανς’, το οποίο 
βρίσκεται στα αριστερά του πολυχώρου ‘Έρια’, κάτω από το φουγάρο. Οι φωτογραφίες προορίζονται στη 
συνέχεια να εκτεθούν για έναν χρόνο σε δημόσιους χώρους, όπως για παράδειγμα δημόσιες υπηρεσίες.

Στο φωτογραφικό θέμα «Ναοί - Ιερά» 
ασχολήθηκαν οι σπουδαστές του εργαστη-
ρίου για πάνω από 8 μήνες. Το έργο τους 
και οι σκέψεις τους προγραμματίζονται να 
εκτεθούν σε μια θεματική έκθεση. Παρου-
σιάζονται 39 έργα από 13 καλλιτέχνες και 
13 κείμενα τεκμηρίωσης του έργου καθένα. 
Ένα οπτικοακουστικό έργο (video) σε μορ-
φή συνέντευξης παρουσιάζει το έργο του 
καθενός.

Την έκθεση πλαισιώνουν παράλληλες 
δράσεις με συναυλία jazz, παράσταση α-
φήγησης, εργαστήριο, φωτογραφικά παι-
χνίδια για μεγάλους, φωτογραφικό κολάζ 
για μικρούς και μεγάλους.

 Συντελεστές
Διδάσκων - Επιμέλεια έκθεσης: Χρή-

στος Μητσιάνης
Σπουδαστές: Βελιγδένη Γ. Γεωργιάδη Ε. 

Ζιάννης Δ. Μάνος Γ. Μπαλτζής Ι. Πεγκλί-
δης Α. Πίσαρη Π. Πολάκης Γ. Procopan Α. 
Σταυρακίδου Σ. Τόμτσης Κ. Τσιγγόπουλος Ι.

Παράλληλες Δράσεις
Συναυλία jazz: Θοδωρής Κότσυφας - 

Next Step Quartet Παράσταση Αφήγησης: 
Lupus in fabula (Αδαμίδης Γ. Καλογιαννί-
δου Ε. Αντωνοπούλου Μ. Παλερά Λ.)

Παρουσίαση έργου ντοκιμαντέρ: Τατά-
ρογλου Κ. Εργαστήριο «Το συναίσθημα 
στην Φωτογραφία»: Ε.Αδαμίδου  - Χρ.Μη-
τσιάνης.

Το ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
σε συνεργασία με το Δήμο Η-
ρωικής Πόλης Νάουσας πα-
ρουσιάζει το έργο «ΤΟ ΧΩΜΑ 
ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ» σε σκη-
νοθεσία Κυριακής Σπανού το 
Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 
και ώρα 21:00 στο Θερινό Δη-
μοτικό Θέατρο. Πρόκειται για 
θεατρική προσαρμογή του σε-
ναρίου του Νίκου Φώσκολου, 
που έγινε κινηματογραφική ε-
πιτυχία σε σκηνοθεσία Βασίλη 
Γεωργιάδη. Στην παράσταση 
πρωταγωνιστεί ο Ναουσαίος 
ηθοποιός Ιωσήφ Ιωσηφίδης.

Το έργο ξεδιπλώνει τις με-
γάλες συγκρούσεις που εξελί-
χτηκαν ανάμεσα σε κολίγους 
και τσιφλικάδες στο Θεσσαλικό 
Κάμπο στις αρχές του περα-
σμένου αιώνα με βασικό αίτημα τη διανομή της 
γης στους ακτήμονες χωρικούς. Η περίοδος αυτή 
αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση των αγώνων 
των Θεσσαλών χωρικών.

Το κείμενο αφηγείται δύο ιστορίες. Η πρώτη 
ιστορία είναι η δολοφονία του Μα-
ρίνου Αντύπα που πλήρωσε με τη 
ζωή του τις ιδέες του για διανομή 
της γης του Θεσσαλικού κάμπου 
στους χωρικούς. Η δεύτερη είναι η 
ιστορία μιας οικογένειας τσιφλικά-
δων και της σύγκρουσης που ξε-
σπάει άγρια ανάμεσα στα δύο αδέλ-
φια ακριβώς επειδή υποστηρίζουν 
διαφορετικές αξίες. Ο μεγάλος γιος 
ο Ρήγας υποστηρίζει αυταρχικά τις 
αξίες της απόλυτης κυριαρχίας πά-
νω στη γη και στους ανθρώπους 
της, ενώ ο μικρότερος, ο Οδυσσέας 
πιστεύει ότι η γη ανήκει σε αυτούς 
που τη δουλεύουν. Την άγρια σύ-
γκρουση των δύο αδελφών εντείνει 
η διεκδίκηση της ίδιας γυναίκας.

Συντελεστές Προσαρμογή – Σκη-
νοθεσία: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ

Σκηνικά: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΦΩΚΙ-
ΩΝ ΒΕΤΤΑΣ

Κοστούμια – Κατασκευές: ΟΛΥ-
ΜΠΙΑ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ

Μουσική: ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΜΒΟΛΟΣ
Κίνηση: ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΦΕΡΗ Βο-

ηθός σκηνοθέτης: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑ-
ΓΚΕΛΑΡΗ

Φωτογραφία – Βίντεο: ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Φωτισμοί: ΖΩΗ 
ΜΟΛΥΒΔΑ ΦΑΜΕΛΗ

Βοηθός Σκηνογράφου: ΜΑΡΙΑ ΟΣΣΑ
Παίζουν (αλφαβητικά): ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΒΑΣ, 

ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΜΑΡΣΕΛΑ ΛΕΝΑ, ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΜΑΜΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΚΑΝΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ Γενική είσοδος: 8€. 

4 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου24-25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ.)

THE LION KING 
Προβολές:   Καθημε-

ρινά στις 18.30
Σκηνοθεσία:ΤΖΟΝ 

ΦΑΒΡΟ Σενάριο: TZEΦ 
ΝΕΪΘΕΝΣΟΝ

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

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

πραγματοποιηθεί στην 
Αιθ1 με κλιματισμό

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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

Το Σάββατο 24 Αυγούστου
«Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» από το 

Θεσσαλικό Θέατρο στη Νάουσα

Η Θεατρική ομάδα τής Κίνησης Πολιτών 
στις εκδηλώσεις της Φυτειάς

Η Θεατρική ομάδα τής Κίνησης Πολιτών για την Αισθητική και Αρχαιολογική Προστασία της διατηρητέας 
περιοχής της Κυριώτισσας συμμετέχει το Σάββατο 24 Αυγούστου, ώρα 8 μ.μ. στις ξεχωριστές εκδηλώσεις που 
οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φυτειάς στην Πλατεία του χωριού, με τη σπαρταριστή θεατρική επιτυχία 
του φετινού καλοκαιριού: Η κυρά Μαριγούλου και ο Πρίγκιψ, το κερί της μαμής, τα κορίτσια της Μαργιορίτσας 
και ο Τελάλης

Παίρνουν μέρος (με αλφαβητική σειρά): Κωστοπούλου Ειρήνη, Μακρυκώστα Κατερίνα, Μούμογλου Ελένη, 
Σαββαΐδης Γιάννης, Τζημιροπούλου Βίκυ, Τσαφής Δημήτρης, Τσέκα Μαρία, Τσίγκα Μαίρη.



Στο, από 13 Αυγούστου 2019, εξώδικο της προέ-
δρου του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας κατά του Δήμου 
Βέροιας, απαντάει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θε-
όφιλος Κορωνάς, κοινοποιώντας και στον Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Βέροιας. Να σημειώσουμε ότι η κα 
Καλπάκη διαμαρτύρεται και καταγγέλει τον Δήμο για 
έλλειψη συνεργασίας αλλά και απαγόρευση της ιδίας 
να παρακολουθεί τους χώρους του δημοτικού Κυνο-
κομείου για να εξακριβώσει πόσα ζώα φιλοξενεί και 
τις συνθήκες φύλαξής τους, αναλαμβάνοντας η ίδια 
την ευθύνη της προσωπικής της ασφάλειας. Οπως α-
ναφέρει οι προσπάθειες να επισκεφθεί το Κυνοκομείο 
ήταν άκαρπες και γι’ αυτό το λόγο, προσέφυγε στη 
δικαιοσύνη, ζητώντας από το Δήμο ενημέρωση και 
πρόσβαση στους χώρους του Κυνοκομείου.

Απάντηση Θ. Κορωνά
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην απάντησή του που 

έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρει:
«Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου, όπως σας έχουμε κατ’ επανά-

ληψη ενημερώσει κατά το παρελθόν, κάθε φορά που συνεδριάζει η Πε-
νταμελής Επιτροπή του Δήμου μας ως μέλος αυτής ενημερώνεστε εγγρά-
φως και δια ζώσης για τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Δημοτικού 
Κτηνιατρείου και Καταφυγίου από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Κτηνίατρο 
κατά την συζήτηση του θέματος “ενημέρωση και έγκριση της επιτροπής 
για την λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου”. 

Η ενημέρωση που λαμβάνετε μεταξύ άλλων αφορά στον αριθμό ζώων 
που διαχειρίστηκαν, υιοθετήθηκαν ή επανεντάχθηκαν και γίνεται μέσω 
των εισηγητικών των θεμάτων που σας δίνονται εγγράφως ως μέλος της 
επιτροπής οπότε μπορείτε να ενημερώσετε τους φιλόζωους δημότες που 
εκπροσωπείτε. 

Ο αριθμός ζώων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Καταφύγιο  (και όχι 
κυνοκομείο όπως λανθασμένα αποκαλείτε) είναι αυτός που ήδη γνωρί-
ζετε (17 Κλωβοί φιλοξενίας  σύμφωνα με την άδεια που κατέχει πλέον 
των χώρων ανάρρωσης του Δημοτικού Κτηνιατρείου ) ενώ η περιοχή 
επανένταξης Ταγαροχωρίου σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της 
Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης 
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Βέροιας  στην οποία συμμετεί-
χατε, ψηφίσατε και έχετε λάβει εγγράφως γνώση, χρησιμοποιείται σήμερα 
για την κατά περίπτωση προσωρινή παραμονή αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς (πχ.υπ΄αριθμ 17/2018 Αρ. Πρ. 5/2018 απόφαση, η 
υπ΄αριθμ.36/2016 Αρ. Πρ. 11/2016, η υπ΄αριθμ. 7/2019 Αρ. 
Πρ. 2/2019 απόφαση, η υπ΄αριθμ.12/2015 Αρ. πρ.3/2015.

 Η  πρόσβαση στο Δημοτικό Κτηνιατρείο και Καταφύγιο 
είναι ελεύθερη σε όλους τις εργάσιμες μέρες και ώρες κα-
τόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον Επιστημονικά 
Υπεύθυνο Δημοτικό Κτηνίατρο ενώ έχετε ήδη ενημερωθεί ότι 
μπορείτε να καταθέσετε εγγράφως τις προτάσεις σας προς 
τα αρμόδια όργανα του Δήμου Βέροιας για να ενεργοποιηθεί 
η παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012/ΦΕΚ15-Α σύμφωνα 
με το οποίο η αρμοδιότητα για την περισυλλογή και τη δια-
χείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να ασκη-
θεί από το σωματείο σας αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη 
συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή τον Δήμο Βέροιας. 
Παρόλο που σας έχει προταθεί πολλάκις ο παραπάνω απο-
λύτως νόμιμος τρόπος, αδιαφορείτε πλήρως. Όπως επίσης 
δεν υπήρξε από πλευρά σας καμία διάθεση συνεργασίας 
στο πρόσφατο πρόγραμμα στειρώσεων του Δήμου Βέροιας 
στο οποίο στειρώθηκαν 96 σκύλοι και γάτες. Από το σύνολο 

όλων των παραπάνω ζώων συντροφιάς, δυστυχώς, ούτε 
ένα δεν προσήλθε με τη δική σας συνδρομή. 

Ουδέποτε οι υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας αρνή-
θηκαν την είσοδο σας στους χώρους του Δημοτικού 
Κτηνιατρείου και Καταφυγίου ενώ ψεύδεστε ασύστολα 
όταν ισχυρίζεστε την χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας 
εναντίον σας από το προσωπικό του Δήμου Βέροιας, 
και ειδικότερα από τον υπάλληλο του Δήμου ονόματι 
“Λευτέρης”, άλλωστε συνήθως η παρουσία σας εκεί 
και κατόπιν δικών σας ενεργειών,  συνοδεύεται με την 
παρουσία περιπολικού της Αστυνομίας ή της Δημοτικής 
Αστυνομίας (υπ΄αριθμ. 1019/26/109-β/26-7-2018 και 
1019/26/120β/31-7-2018 βεβαιώσεις του ΑΤ Βεροίας).

Ως μεμονωμένο μέλος μιας επιτροπής και σύμφω-
να με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 του ν.4039/2012 
(ΦΕΚ Α’ 15/2-2-2012) όπως αυτός ισχύει σήμερα, δεν 
προκύπτει η ανάκτηση από μέρους σας της ιδιότητας 

της αρμόδιας αρχής που ασκεί έλεγχο για την προστασία των ζώων και 
την τήρηση των κανόνων ευζωίας. Κατά συνέπεια, όπως σας έχουμε 
επαναλάβει δεν είστε αρμόδια για να ασκείτε έλεγχο στον Δήμο Βέροιας 
(υπ΄αριθμ. 20295/30-7-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας σε απάντηση σχετικού έγγραφου μας της 26/7/2018. 

Ακολούθως σας παραθέτουμε τις υπ΄αριθμ. 27391/19-9-2014, 
31890/27-12-2017 και 491782(19022) 2-8-2019 βεβαιώσεις συνδρομής 
νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας κτηνιατρείου μικρών ζώων όπου 
αναγράφονται οι επιστημονικά υπεύθυνοι Δημοτικοί Κτηνίατροι του Κτηνι-
ατρείου του Δημοτικού Καταφυγίου του Δήμου Βέροιας. 

Σχετικά με τον Δημοτικό Κτηνίατρο, αυτός έλαβε γονική άδεια ανατρο-
φής την 10/6/2019 η οποία λήγει μέσα σε ένα έτος, ο Δήμος προχώρησε 
σε πρόσληψη με τη νόμιμη διαδικασία νέου κτηνιάτρου για σύμβαση 
ορισμένου χρόνου, προσλήφθηκε δε κτηνίατρος μέσω μιας δαιδαλώδους 
διαδικασίας την 1/8/2019. Σας  αναφέρω ότι λόγω της προεκλογικής πε-
ριόδου που διανύουμε για την πρόσληψη αυτή έπρεπε αρχικά να πάρου-
με έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ η οποία επιτροπή έκρινε 
την αναγκαιότητα της πρόσληψης υπό την έννοια του κατεπείγοντος.    

Μ.Ε.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ»
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Πρόσκληση στην 
τελετή Ορκωμοσίας 

Με ιδιαίτερη τιμή σας 
προσκαλούμε στην τελετή 
Ορκωμοσίας του Δημάρχου 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτη 
Γκυρίνη, των μελών του 
νέου Δημοτικού Συμβουλί-
ου και των Προέδρων και 
μελών των Κοινοτήτων του 
Δήμου μας.

Η τελετή, θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή, 25 
Αυγούστου 2019 και ώρα 
11:00 π.μ. στην Αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Αλεξάν-
δρειας και θα είναι ανοικτή 
για τους Δημότες.

 Ο Δήμαρχος,
Παναγιώτης Γκυρίνης

O Δήμος Βέροιας απαντάει σε εξώδικο του Φιλοζωικού 
Ομίλου για τα αδέσποτα και το Κυνοκομείο
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Έλευση Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία

Το Σάββατο 
31 Αυγούστου 
στον Ιερό Ναό 
Οσίου Δαυίδ και 
Αγ. Άννας στα 
Ριζώματα Ημα-
θίας θα τελεστεί 
Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία 
χοροστατούντος 
του Μητροπολί-
τη μας κ.κ. Πα-
ντελεήμονος α-
πό τις 7 π.μ. έως 10 μ.μ. λόγω της έλευσης της Τιμίας Κάρας οσίου 
Δαυίδ του εν Ευβοία.

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

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

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

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

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

ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

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

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (ΠΟΠΗΣ) 
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗ

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

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

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΠΕΚΙΟΥ

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

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

Δεξίωση θα δοθεί στο ζαχαροπλαστείο Σερεμέτα

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Αυ-

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΑΛΙΑΓΚΑ

(ιατρός - χειρουργός)

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Ο αδελφός, 
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Δεξίωση θα δοθεί στην ΓΑΛΗΝΗ

Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς 

τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλη-
μα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν 
, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να 
φιλοξενήσει και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. Επίσης ανακοινώνουμε στους αγαπητούς  Συγγενείς 
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες επισκεπτηρίου  για τους 
Τροφίμους του Ιδρύματος , είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.  

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8/2019
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ αρτοκλασίας και 

περιφοράς της Ιεράς Εικόνος.
ΠΕΜΠΤΗ 29/8/2019
7.00 π.μ. Ορθρος και Θ. Λειτουργία της εορτής
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος Εσπερινός με παράκληση, χαιρετισμούς και 

εγκώμια του Αγίου.
Μετά τη Θ. Λειτουργία παρατίθεται νηστίσιμη τράπεζα στους 

προσκυνητές.
Εκ του Ιερού Ναού

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Επικαιροποίηση αιτήσεων 
για το Επίδομα Στέγασης 
έως και 30 Σεπτεμβρίου

 
 Το Κέντρο Κοινό-

τητας Δήμου Αλεξάν-
δρειας με Παράρτημα 
Ρομά ενημερώνει τους 
πολίτες που υπέβαλλαν 
αίτηση για το επίδομα 
στέγασης από 1 έως 31 
Μαρτίου 2019 να προ-
σέλθουν στην Υπηρεσία 
για επικαιροποίηση της 
αίτησης τους ΜΟΝΟ αν υπάρχουν αλλαγές στη σύνθεση του 
νοικοκυριού τους, στα εισοδηματικά ή περιουσιακά τους στοι-
χεία, στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο κ.α.

Σε αντίθετη περίπτωση η ανανέωση των αιτήσεων για ακό-
μη έξι μήνες γίνεται αυτόματα.

Η επικαιροποίηση των αιτήσεων για τις εγκεκριμένες αιτή-
σεις μηνός Μαρτίου δύναται να πραγματοποιηθεί από 1 έως 
30 Σεπτεμβρίου.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
αυτοπροσώπως στα γραφεία μας, Κεντρική Δομή του Κέντρου 
Κοινότητας – Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού και Παράρ-
τημα Ρομά – Πλατεία Παπαντωνίου ή στα τηλέφωνα 23330-
53071 & 23330-53072 καθημερινά 08:00-16:00

Συνεδριάζει την Τρίτη 
η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Βέροιας  
Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα γίνει την 

Τρίτη  27-08-2019 στις  11:00 π.μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου για «Προμήθεια για τη σίτιση των μαθητών του Μουσι-
κού Σχολείου Βέροιας»(σχολ. έτους 2019-2020).

-Έγκριση ή μη των πρακτικών φανερής προφορικής πλειοδο-
τικής δημοπρασίας εκποίησης τμημ. του αριθμ. 36 αγροτεμαχίου 
Αγρ/τος Βέροιας.

-Αποδοχή ή μη δωρεάς αναμνηστικής στήλης από φυσική πέ-
τρα στη μνήμη του   ζωγράφου και συγγραφέα Αστέριου Τζήμα.

-Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 1146/2019 από-
φασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και εξουσιοδότηση 
ή μη δικηγόρου του Δήμου.
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
το καλοκαιράκι «βαδίζει» προς το τέλος, 

και τα κεφαλάκια σιγά-σιγά να μαζεύονται!
Όσο για την αφεντιά μου, εξακολουθώ 

να παραμένω άσπρος και μοντέλο, χοντρό!
Παρόλα αυτά, την περίοδο της Πανα-

γιάς, είχα συνάντηση, με παλιά συναγωνί-
στρια.

Αγκαλιές, φιλιά, θύμισες, περάσανε σχε-
δόν 30 χρόνια!

Όλο και περιμένουμε να ακούσουμε να 
είσαι υποψήφιος με κάποιο κόμμα, αλλά τίποτα.

Μας εξέπληξες, «δάσκαλε», συνέχισε η συντρόφισσα Μπου-
μπουλίνα!

Μα έχω αποσυρθεί, χρόνια τώρα, ως πλέον ακατάλληλος, για 
την πολιτική, της είπα!

Εσύ τι κάνεις, συνεχίζεις να αγωνίζεσαι!
Προσπαθώ, μάλιστα στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, εκλέχτη-

κα, αλλά ο συνδυασμός απέτυχε.
Δεν πειράζει, κάθε αρχή και δύσκολη.
Αλήθεια ρε δάσκαλε, πες μου τη γνώμη σου, τι θα έκανες.
Η Δήμαρχος βγήκε με 75%, αλλά δεν έχει πλειοψηφία, λόγω του 

εκλογικού νόμου.
Σκεφθόμαστε να την στηρίξουμε, αλλά να δώσει πρώτα ότι πρέ-

πει, έτσι δεν είναι!
Εξαρτάται της λέω. 
Παραμένεις ακόμη στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας;
Εννοείται!
Άρα, ως πολιτικός που νοιάζεται για την πατρίδα και το κοινό 

καλό, οφείλεις να μείνεις πιστή στις αρχές σου και τις ιδέες σου!
Υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, δεν είσαι;
Φυσικά, η χώρα πρέπει να διοικείται.
Ακριβώς έτσι, της είπα. 
Και ο Δήμος σου πρέπει να διοικηθεί.

Δηλαδή όταν πρόκειται για τους άλλους, ενισχυμένη και όταν 
πρόκειται για το εγώ μας, απλή αναλογική!

Όταν ζητάς «να πάρεις ότι πρέπει», όπως λες, εκτός του ότι 
«εκβιάζεις», αποδέχεσαι στην ουσία την απλή αναλογική και τη 
χρησιμοποιείς για πάρτη σου.

Οφείλετε να στηρίξετε τη Δήμαρχό σας, σεβόμενοι τα πιστεύω 
σας.

Εάν τώρα η Δήμαρχός σας είναι υπέρ των συνεργασιών, αφή-
στε να προτείνει εκείνη και εάν μπορείτε να πορευθείτε, τότε να το 
πράξετε!

Το ξέρω ότι σε στεναχώρησα, αλλά δεν πιστεύω να περίμενες 
να ακούσεις κάτι διαφορετικό!

Από τότε αγύριστο κεφάλι, παραμένεις.
Πριν 30 χρόνια υπήρχε η δυνατότητα για ελιγμούς, τώρα όμως 

με την κορμοστασιά που βλέπεις, οι ελιγμοί θέλουν τεράστια προ-
σπάθεια. 

Πάντως επειδή «παρακολουθώ» την πορεία σου και γνωρίζω 
τις διασυνδέσεις που έχεις με τα ανώτερα κομματικά κλιμάκια και 
εσύ και ο σύζυγός σου, θα σας παρακαλούσα, να μεταφέρετε, σε 
εκείνους που βρίσκονται αψηλά, να μην δεχτούνε τον ενδεχόμενο 
ξεφτελισμό του γέρου του Μοριά, από την κυρία του 2004 και της 
παρέας.

Η γιαταγάνα του Καραισκάκη, θα είναι ιεροσυλία να συγκριθεί με 
ένα καπέλο της Γιάννας!

Εκείνη η επανάσταση, βροντοφώναξε όχι, στο σύστημα διακυ-
βέρνησης της τότε Ευρώπης!

Εορτάζοντας τα 200 χρόνια της, αυτό θα πείτε ότι ήταν το μήνυ-
μα, των τότε αγωνιζομένων Ελλήνων και Ελληνίδων;

Εσύ είσαι ελεύθερη να «εκβιάζεις» την Δήμαρχό σου, επειδή 
κάποιοι τότε, πολεμήσανε στήθος με στήθος.

Ποτέ να μην το ξεχάσεις αυτό. 
Τώρα σου μιλάει ο δάσκαλός σου.
Κανένας αγώνας δεν μπορεί να ισοπεδωθεί, από σατέν συνολά-

κια και επιδείξεις πολλών … ευρώ!
Θα παίξετε με τη φωτιά να μου το θυμηθείς!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα  
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Συγκέντρωση σχολικών ειδών 
στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για α-
κόμη μια χρονιά, καλεί όλους τους δημότες, συλλόγους και φορείς της 
πόλης να συμμετέχουν στην δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών.

Στόχος της δράσης είναι όλα τα παιδιά να πάνε με αξιοπρέπεια στο 
σχολείο καθώς αρκετοί γονείς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά 
στην απόκτηση των βασικών σχολικών ειδών και εκπαιδευτικού υλικού 
για την πρόοδο των παιδιών τους και η έναρξη της σχολικής χρονιάς 
αποτελεί για αυτούς περίοδο αγωνίας και άγχους.

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:
Σχολικές τσάντες – τετράδια – μολύβια – γόμες – ξύστρες – στυλό – 

μπλοκ ζωγραφικής – μαρκαδόρους – ξυλομπογιές – κασετίνες – κόλλες 
– ντοσιέ – πλαστελίνες – γεωμετρικά όργανα – ψαλιδάκια κ.λ.π.

Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα πραγματοποιείται στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, που στεγάζεται στην 
πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Αλεξάνδρεια και λειτουργεί κα-
θημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις  08:00 -16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 23330-53071 και 23330-53072 εσωτ. 4.ΜέλλωνΓάμος

Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 
άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΟΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Η-
λία και της Κωνσταντίας, το γένος 
Καραγιάννη, που γεννήθηκε στο Ξη-
ρολίβαδο Ημαθίας και κατοικεί στο 
Λιανοβέργι Ημαθίας και η ΒΡΟΥΣΙΑ 
ΣΤΕΛΛΑ του Ιωάννη και της Σοφίας, 
το γένος Κουζνή, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως 
Θεοτόκου Κουμαριάς Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΒΕΪΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχα-

ήλ και της Άρτεμις, το γένος Χαρτο-
φύλαξ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής και κατοικεί στους Θρακομακε-
δόνες Αττικής και η ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΑΓΟ-
ΡΙΤΣΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σωκράτη και 
της Σμαραγδής, το γένος Σαββοπού-

λου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δήμο 
Αχαρνών.



Από τις 26 Αυγούστου αρχίζουν οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.  

Μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα που ταιριάζει σε σας ή στα παιδιά σας και να περάσετε δημιουργικά τις 
ελεύθερες ώρες σας, στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.  

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 είναι, το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας, η 
Σχολή Χορού, το τμήμα Λαογραφίας και τμήματα Εικαστικών.  Στελεχώνονται από πτυχιούχους και διπλω-
ματούχους καθηγητές με εμπειρία στην 
παιδαγωγική. 

Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των τμη-
μάτων τους αλλά και να παρακολουθούν 
σεμινάρια σ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευ-
τικού έτους.  

 ΜΟΥΣΙΚΗ 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας (Αναγνωρισμέ-

νο από το κράτος) και παράλληλα τμήματα 
που παρέχουν ειδικές βεβαιώσεις περάτω-

σης σπουδών 
Μουσικοκινητική Αγωγή για ηλικίες 2-5 ετών. 
Μουσική προπαιδεία, για ηλικίες 5-7 ετών. 
Οργανική μουσική από 7 ετών (Πιάνο, Κιθάρα, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Τρο-

μπόνι, Τούμπα, Βιολί, Βιολοντσέλο, Σαξόφωνο, Ακορντεόν, Μπουζούκι, Ηλεκτρική Κιθά-
ρα, Αρμόνιο, Ντραμς).  

Μονωδία, Βυζαντινή Μουσική και Ανώτερα Θεωρητικά. 
Τμήμα προετοιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων στα τμήματα Μουσικολογίας. 
Τμήμα Παιδική Χορωδίας για ηλικίες  5-12  και Μικτή Χορωδία Ενηλίκων.
Μαθητικό Οργανικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
ArtGuitaristas Ορχηστρικό Κιθαριστικό Σύνολο 
Φιλαρμονική Δήμου Βέροιας
Φιλαρμονική Μακροχωρίου.  
Τα καινούργια τμήματα που θα λειτουργήσουν αυτή τη χρονιά είναι το Ηλεκτρικό μπά-

σο, Παραδοσιακό κλαρίνο, και η Μοντέρνα Χορωδία για παιδιά από 10 ετών! 
ΧΟΡΟΣ (Αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού)
Προπαρασκευαστικό τμήμα μπαλέτου για ηλικίες από 4 ετών 
Μπαλέτο για παιδιά 8 έως 12 ετών 
Σύγχρονος Χορός για παιδιά 13 ετών αλλά και τμήματα ενηλίκων  
Τμήμα Λάτιν, Ευρωπαϊκών και Λαϊκών Ελληνικών Χορών για παιδιά από 8 ετών αλλά 

και τμήματα ενηλίκων. 
Tμήμα Hip – Hop / RnB για παιδιά από 10 ετών και τμήμα εφήβων- ενηλίκων. 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
Τμήματα Παραδοσιακών χορών από 5 ετών, τμήματα εφήβων και ενηλίκων. 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Τμήματα Ζωγραφικής για παιδιά από 5 ετών, τμήμα εφήβων, ενηλίκων και προετοιμα-

σίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Τμήμα Κοσμήματος (αργυροχοϊα) 
Τμήμα Εικαστικού Κοσμήματος (παιδικό τμήμα από 10 ετών και ενηλίκων) 
Τμήμα Κατασκευών διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμένων για παιδιά από 10 

ετών, τμήμα εφήβων- ενηλίκων.  
Τμήμα Φωτογραφίας 
Η Γραμματεία λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος) και 

τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερωθείτε στο τηλέφωνο  23310 78100.   Μέρες και ώρες 
λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-3.00 και το απόγευμα 5.30-8.30. Το Σάββατο 
9.00-2.00.  Ενημερωθείτε και για τις εκπτώσεις 20% που ισχύουν στην περίπτωση εφ΄ 
άπαξ πληρωμής των διδάκτρων, από 5% έως 10% στην περίπτωση που μαθητές θα 
παρακολουθήσουν δύο ή και περισσότερα τμήματα και οικογένειες που δύο ή περισ-

σότερα μέλη της θα 
παρακολουθήσουν 
μαθήματα της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης 
Πολλαπλής Ανάπτυ-
ξης Δήμου Βέροιας, 
και άλλες εκπτώσεις. 
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ΑΔΑ: 6ΩΩΚ7ΛΛ-ΔΛΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/15/528919(1987)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής 
Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τε-
χνικών Έργων  Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 
500.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 45233221-4- Εργασίες διαγράμμισης 
οδικών επιφανειών.

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με  προϋπολογισμό 403.225,81€  ΕΥΡΩ.  
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  απρόβλεπτα και αναθεώρηση)

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

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
16/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και 
την με αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(3821/Β) « Ρυθμίσεις Τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την α-
νάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 53653, FAX επικοινωνίας 
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα  Παπαδο-
πούλου Κατερίνα 

3.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 και 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.

Καθώς και 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. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής ύψους 8.064,52 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού δηλ. μέχρι  16/07/2020. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

4. Το έργο, προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. χρη-
ματοδοτείται  από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δα-
πανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από 
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2019 
με κωδικό έργου : 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ18 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 39/2019 Απόφαση 5ης /08-03-19 (ΑΔΑ: Ω0937ΛΛ-ΒΚΝ) 
συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ, με θέμα 
«Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από (α) Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.), (β) Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και 
(γ) ΟΣΚ και Τόκους» και και έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 
248348(2209)/17-04-2019, Α/Α 1729 (18REQ004813462 2019-04-
17) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
για το οικονομικό έτος 2019, 2020 και 2021 και με αρ. 1990 κατα-
χώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.  

6.   Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16  

7.   Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή της   Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8.  Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 23-08-2019. (ΑΔΑΜ:19PROC005467428)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια 22/08/2019                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.   14997

                                                                               
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των 

ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ανα-
δόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων λόγω 
έκτακτων αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  
105.152,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 44613800-8 (Κάδοι αποβλήτων). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 

συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι 
1.696,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική 
ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφο-
ρές.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέ-
σω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, την 13/09/2019 ημέρα Παρασκευή. Η ημέρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 26/08/2019 και η ώρα 
έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 
η 09/09/2019 και η ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη λήξη της πα-
ραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονο-
μικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.
gov.gr), στο site του Δήμου http://www.alexandria.gr και στον 
Ελληνικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Ξεκινούν εγγραφές και 
επανεγγραφές στα τμήματα της ΚΕΠΑ 

Δήμου Βέροιας 
-Ολοκληρωμένη πρόταση στην εκπαίδευση

 και τη δημιουργική απασχόληση 

Σήμερα Σάββατο 
Ο Πολιτιστικός Όμιλος

Ξερολίβαδου 
αποχαιρετάει 
το καλοκαίρι

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξερολί-
βαδου ανακοινώνει στα μέλη και 
τους κατοίκους του χωριού ότι η α-
ποχαιρετιστήρια εκδήλωσή του για 
το καλοκαίρι του 2019 θα γίνει το 
Σάββατο 24 Αυγούστου στις 8:30 
μ.μ. μπροστά στο κτίριο του Ομίλου 
στο Ξερολίβαδο.

και καλούν όλους τους φίλους 
και τα μέλη τους σε μια τελευταία 
παραδοσιακή βραδιά για να απο-

χαιρετίσουν το καλοκαίρι με τις καλύτερες αναμνήσεις από το 
χωριό, να ανανεώσουν το ραντεβού  για τις εκδηλώσεις του 
φθινοπώρου και του χειμώνα και να τραγουδήσουν ξανά το 
«…Πότε θα’ρθεί η άνοιξη…».



Δ.Κ. Στυλιανίδης,  
Γεωπόνος, Επ.Δ/ντής Ινστιτούτου
 Φυλλοβόλων Δένδρων

1. Το 1960 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πραγματοποίησε 
έρευνα σε 7 Μεσογειακές χώρες, όπου μελετήθηκε η διατροφή 
και τα καρδιοαγγειακά στους ανθρώπους. Στο νησί της Κρήτης δι-
απιστώθηκε η ύπαρξη μικρού αριθμού καρδιαγγειακών. Η έρευνα 
της διατροφής έδειξε ότι αυτό οφείλετο στη μεγάλη κατανάλωση 
ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως άριστη 
υγιεινή τροφή.

2. Παρόμοια έρευνα στους Εσκιμώους έδειξε πολύ χαμηλά 
επίπεδα καρδιαγγειακών. Αποδόθηκε στην μεγάλη κατανάλωση 
ψαριών, καθώς και λίπους και κρέατος φάλαινας. Το λίπος της 
φάλαινας αντέχει στους 1000ο C, όταν τα σπορέλαια διασπώνται 
στους 170ο C και το ελαιόλαδο στους 220ο C.

3. Ο καθηγητής της Ιατρικής του Α.Π.Θ. Λογαράς, ασχολήθηκε 
με το στοιχείο « μ α γ ν ή σ ι ο» και τις συνέπειες της έλλειψής 
του στις ασθένειες της καρδιάς. Διεπίστωσε ότι η θρόμβωση της 
στεφανιαίας, η ασθένεια του αιώνα, σχετίζεται με την έλλειψη μα-
γνησίου. Έτσι το μαγνήσιο το απεκάλεσαν στοιχείο της ζωής και 
σωσίβιο της καρδιάς. Οι άνθρωποι παίρνουν το μαγνήσιο από τα 
πράσινα λαχανικά, από τα ακτινίδια και από το νερό, όταν φυσικά 
υπάρχει σ’ αυτό. Στο κέντρο του μορίου της χλωροφύλλης υπάρ-
χει πάντοτε ένα άτομο μαγνησίου. Χωρίς χλωροφύλλη δεν θα υ-
πήρχε ζωή. Χωρίς μαγνήσιο δεν θα υπήρχε χλωροφύλλη. Αναφε-
ρόμαστε στα ακτινίδια γιατί αφθονούν στη χώρα μας, υπάρχουν 
σχεδόν όλο το έτος και μπορεί να καταναλώνονται περισσότερα 
του ενός καρπού.

Κάνοντας μία παρέκκλιση, αναφέρουμε ότι τα ακτινίδια εκτός 
του μαγνησίου, περιέχουν τρία καρoτενοειδή, τη λουτεΐνη, τη ζεα-
ξανθίνη και το β-καροτένιο, τα οποία συγκεντρώνονται στην ωχρά 
κηλίδα και εξουδετερώνουν το κυανούν φως, το οποίο καταστρέ-
φει τα κύτταρά της ωχράς κηλίδας και προκαλεί τύφλωση.  

Από το νερό λαμβάνεται ποσότητα 27% των αναγκών του.
Δυστυχώς όλα τα πόσιμα νερά δεν είναι πλούσια σε μαγνήσιο. 

Από αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε στο νερό της Βέροιας 
διαπιστώθηκε ότι αυτό περιείχε από 13,2 έως 13,8 mg/L, όταν το 
κατώτερο επίπεδο επάρκειας είναι 10 mg/L. Έτσι για το νερό της 
Βέροιας    θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λαϊκή ρήση 

«ούτε κλαίει, ούτε γελάει».
4. Μετά από τους Εσκιμώους, από μελέτες στην Ιαπωνία κα-

θώς και σε άλλες χώρες, παρατηρήθηκε αντίστροφη συσχέτιση 
μεταξύ κατανάλωσης ψαριών και καρδιαγγειακών συμβάντων. 
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εται-
ρίας, του Ευρωπαικού Καρδιολογικού Κολεγίου και Παγκοσμιίου 
Οργανισμού Υγείας, οι πάσχοντες από στεφανιαία νόσο, καρδια-
κή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή ή αθηρωματική νόσο, πρέπει 
να εντάξουν στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιό τους 4-5 γεύματα με 
ψάρι.    Οι υγιείς πρέπει να λαμβάνουν 2-3 γεύματα με ψάρι ε-
βδομαδιαίως. Το ψάρι, όπως αναφέρει ο καθηγητής καρδιολογίας 
κ. Τούτουζας, ηρεμεί την καρδιά και την προστατεύει από αρρυθ-
μίες. Την προφυλάσσει από κακοήθεις αρρυθμίες, (όπως είναι η 
κοιλιακή ταχυκαρδία) και αποτρέπει την κολπική μαρμαρυγή του 
αιφνιδίου θανάτου.

Τα ψάρια περιέχουν τους δύο τύπους ω-3 λιπαρών (EPA και 
DHA) που είναι γνωστά στους ειδικούς και ως λιπαρά οξέα των 
μακρών αλύσεων. 

5. Ο Ignaro, μελέτησε την επίδραση της L-αργινίνης (αμινοξύ) 
στην πρόληψη των καρδιαγγειακών. Η αργινίνη μεταβολιζόμενη 
στον οργανισμό των ανθρώπων, παράγει μονοξείδιο του αζώτου 
(ΝΟ), το οποίο διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς και α-
ποτρέπει τα καρδιαγγειακά. Το ΝΟ αποκαλείται «μόριο του αιών
ος».                             

 Η  έρευνα αυτή τιμήθηκε με το βραβείο NOBEL ιατρικής και 
βιολογίας. Η αργινίνη υπάρχει στους ξηρούς καρπούς με τα λε-
πτόκαρα (φουντούκια) να είναι τα πλουσιότερα.

6. Τα αυγά. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, διεπί-
στωσε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν ένα αυγό την ημέρα, 
έχουν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν σε Αγγλικό Επιστη-
μονικό περιοδικό.                       

7. Το χρώμιο. Στην Φινλανδία εκδηλώθηκαν σε μεγάλη έκταση 
καρδιαγγειακά. Η έρευνα απέδωσε την μεγάλη αυτή έκταση στην 
έλλειψη χρωμίου στο νερό. Σκόπιμο, στο νερό να μην προσδιορί-
ζεται μόνο το μαγνήσιο αλλά και το χρώμιο.

8. Η συμβολή της άσκησης. Ο Ιατρός Ηρόδικος στη Σηλύβρια 
της Ανατολικής Θράκης, εισήγαγε την άσκηση ως μέσον διατήρη-
σης της υγείας των ανθρώπων, πριν 2500 χρόνια.  

Την άσκηση καθιέρωσε επίσης η Μεσογειακή διατροφή. Στη 
βάση της πυραμίδας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Harvard συνιστάται καθημερινή άσκηση και έλεγχος 
του βάρους. Το βάδισμα σαν άσκηση καθιερώθηκε από 
την εφαρμογή του Bypass της καρδιάς, εδώ και πενή-
ντα χρόνια περίπου.

Σε όσους άσκηση είναι το βάδισμα, συνιστάται η κα-
τανάλωση δέκα σπερμάτων αμυγδάλων.                                 
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TA ΘΑΡΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΩ ΣΤΟ ΘΕΟ…
Καζαντζάκης

Τώρα που ο Αλέξανδρος φεύγει στο Αμέρικα
«παίρνοντας από πίσω» την Μοριακή Βιολογία 
θυμάμαι που ντυμένος καουμπόης μικρός, 
δήλωνε χωρίς να το καταλαβαίνουμε
τις μελλοντικές σχέσεις του με τις  Ηνωμένες
 Πολιτείες…

Πού νάξερε το Πανεπιστημιακό Σικάγο, 
τις σχέσεις του καουμπόη της απόκριας
 με τις επιστήμες;

Ευτυχώς πολλοί φίλοι, πολλά στηρίγματα, 
πολλές ευχές.

Μα η Μαίρη; η his mother;… 
Είναι άδεια τώρα η φωλιά μου, 
είναι άδεια τώρα η φωλιά μου,
και δώστου δάκρυα και αναστεναγμοί
και λαϊκά τραγούδια…
..είσαι η ζωή μουουου,  η αναπνοή μουμουμου,
μ` άναψες φωτιά μέσα στην καρδιά δεν αντέχω 
πιάαααααα…

Και γω τι να πω…
Περιορίζομαι στις  εφευρέσεις 
της αναπαράστασης
μαζεύοντας τις φωτογραφίες  
που τις βάζω σε καρτεσιανή σειρά
να καταλάβω
πώς τα κανόνισε έτσι.

Δεν μούμεινε παρά να του πω
νάχει στο προσκέφαλό του 
τον Μακρυγιάννη και τον Τσολάκη
τον Μυριβήλη και τον Θεόφιλο
τον Ελύτη και το πέλαγος 
και νάχει στην βάρκα του την ΑΓΑΠΗ.

Αυτό του είπα.
Τι άλλο να πω;
Μήπως ξέρω και κάτι άλλο; 

  Γιάννης Ναζλίδης

Η συμβολή της διατροφής 
στην υγεία των ανθρώπων

Η σωστή διατροφή στην πρόληψη 
των καρδιαγγειακών
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Παίκτης της ΒΕΡΟΙΑΣ είναι και επίσημα ο Σταύ-
ρος Πεταυράκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ είναι στην ευχάριστη θέση να 

ανακοινώσει την απόκτηση του αριστερού μπακ 
Σταύρου Πεταυράκη (9/11/1992) και τον καλοσωρίζει 
στην οικογένεια του!

WHOISWHO
Ο Πενταυράκης είναι γεννημένος στις 09/11/1992 

και έχει καταγωγή από τη Ρόδο.
Ξεκίνησε την καριέρα του στον Διαγόρα, ενώ 

στην συνέχεια αγωνίστηκε σε ΠΑΟ Ρουφ και Φωστή-
ρα πριν καταλήξει στην ΑΕΚ, στην οποία έκανε 38 
συμμετοχές πετυχαίνοντας 2 τέρματα.

Το 2016 μετακόμισε στον Πανθρακικό, ενώ στη 
συνέχεια έπαιξε στην Λαμία και τα τελευταία δύο 
χρόνια στην Δόξα Δράμας (48 συμ. / 1 γκολ).

Αγωνίζεται στην θέση του αριστερού μπακ με 
πολύ καλά προσόντα, ενώ διαθέτει και ευχέρεια στο 
σκοράρισμα.

πηγή: kerkidasport.gr

ΟΣταύροςΠεταυράκης
καιεπίσημαστη«Βασίλισσα»

Για 8η συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί 
στο Αμφιθέατρο του Μουσείο της Ακρόπολης η ετή-
σια εκδήλωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως 
Ελλάδος.

Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 
θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των πρωτα-
θλημάτων Handball Premier και Α1 Γυναικών για 
την περίοδο 2019-2020 παρουσία του Υφυπουρ-
γού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

Παράλληλα η Ομοσπονδία θα βραβεύσει τους 
κορυφαίους και τις κορυφαίες της περσινής σεζόν 
στα δύο πρωταθλήματα, τις ομάδες που κατέκτη-
σαν τα δύο νταμπλ, τον Ολυμπιακό ΣΦΠ/Όμιλο 
Ξυνή (άνδρες) και τον ΠΑΟΚ Mateco (γυναίκες), 
τον Αλέξη Αλβανό και την Πέγκυ Βέμη, για την 
προσφορά τους στο ελληνικό χάντμπολ, καθώς και 
τους χορηγούς- υποστηρικτές του αθλήματος.

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής και το Δ.Σ. της Ο-
ΧΕ ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο Δημήτρη Πα-
ντερμαλή και το Δ.Σ. του Μουσείου της Ακρόπολης 
που στηρίζουν για μια ακόμα χρονιά το άθλημα.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνουν οι 
Δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου και 
Χριστίνα Βραχάλη.

Οι κορυφαίοι σε Handball Premier και Α1 Γυναι-
κών, περιόδου 2018-2019 είναι οι:

HandballPremier
Προπονητής: Γιώργος Ζαραβίνας (Ολυμπιακός 

ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Τερματοφύλακας: Κώστας Τσιλιμπάρης (Ολυ-

μπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Δεξιός εξτρέμ: Δημήτρης Τζηράς (Ολυμπιακός 

ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Δεξιός ίντερ: Φελίπε Ρέινα (Ολυμπιακός ΣΦΠ/

Όμιλος Ξυνή)
Πλέι μέικερ: Πάτρικ Λέμος (Ολυμπιακός ΣΦΠ/

Όμιλος Ξυνή)
Πίβοτ: Ανδρέας Αραπακόπουλος (Ολυμπιακός 

ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Αριστερός ίντερ: Λαρς Γιάκομπσεν (ΑΕΚ)
Αριστερός εξτρέμ: Άγγελος Τσίλης (Ολυμπιακός 

ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Καλύτερος αμυντικός: Ανδρέας Αραπακόπου-

λος (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Καλύτερος νέος: Γιώργος Παπαβασίλης (ΧΑΝΘ)
Πρώτος σκόρερ: Toυνγκελίδης (Bianco Monte 

Δράμα 1986)
160 γκολ (22 αγώνες, μ.ο. 7,27)

Α1Γυναικών
Προπονητής: Δημήτρης Δημητρούλιας (ΠΑΟΚ 

Mateco)
Τερματοφύλακας: Μπρούνα Ντε Ολιβέιρα (ΠΑ-

ΟΚ Mateco)
Δεξιά εξτρέμ: Βάσια Γκάτζιου (ΠΑΟΚ Mateco)
Δεξιά ίντερ: Δέσποινα Φράγκου (OΦΝ Ιωνίας)
Πλέι μέικερ: Αγνή Ζυγούρα (ΠΑΟΚ Mateco)
Πίβοτ: Μαρίγια Νίκολιτς (ΠΑΟΚ Mateco)
Aριστερή ίντερ: Κατερίνα Βαφειάδου (ΠΑΟΚ 

Mateco)
Αριστερή εξτρέμ: Αναστασία Παναγιωτίδου (ΠΑ-

ΟΚ Mateco)
Καλύτερη αμυντικός: Αγνή Ζυγούρα (ΠΑΟΚ 

Mateco)
Καλύτερη νέα: Κατερίνα Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυ-

λαίας)
Πρώτη σκόρερ: Χριστίνα Τσιομπάνου (Βέροια 

2017)
147 γκολ (18 αγώνες, μ.ο. 8.17)

Την Τρίτη 3/9 η κλήρωση της ΟΧΕ
ΑπότοΜουσείοτηςΑκρόποληςξεκινάεικαιφέτος
ησεζόνσεHandballPremierκαιΑ1Γυναικών

Την ομάδα της Κέρκυρας θα φιλοξενήσει ο Φ.Α.Σ. 
Νάουσα σε φιλικό αγώνα που θα γίνει το Σάββατο 
24 Αυγούστου στο Δημ. Στάδιο Νάουσας. Πρόκειται 
για ένα δυνατό τεστ με την ομάδα της Κέρκυρας, η 

οποία πραγματοποιεί προετοιμασία στον Άγιο Παύλο 
(Κουτσούφλιανη) και τη φετινή περίοδο θα αγωνίζε-
ται στην Superleague 2. Ώρα έναρξης 18:00.

Φιλικό με Κέρκυρα η Νάουσα 
το Σάββατο 
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Συμμετοχή πρωταθλητών 
και επωνύμων στο Seli 

mountain running

Μεγάλο Ενδιαφέρον υπάρχει σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετο-
χής του αγώνα των 24,4χλμ από Ελίτ Έλληνες αθλητές που ανήκουν 
στον χώρο του ορεινού τρεξίματος

Μέχρι στιγμής στις λίστες συμμετεχόντων του Seli mountain 
running  βρίσκονται  οι: Θεοδωρακάκος Δημήτρης,  Διαλεκτός Γιώρ-
γος, Πλακετάς Κοσμάς , Παρμάκης Μιχάλης, Αυτζόγλου Πέτρος, Lora 
Repchenko και Ασημίνα Ιγγλέζου.

Στο Φιλίππειο της Βέροι-
ας θα δώσει ο ΠΑΟΚ 
και τους δύο αγώνες με 

τη Μουράτπασα για το Κύπελ-
λο EHF, στις 13 και 15 Σεπτεμ-
βρίου.

Χθες οριστικοποιήθηκε η συμφωνία και 
όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση 
«μέσα από αυτή την κίνηση, ο ΠΑΟΚ ζητά 
την αμέριστη στήριξη του κόσμου του στις 
δύο δύσκολες μάχες, αφού η διοίκηση σε 
συνεννόηση με την τούρκικη ομάδα αύξησε 
τις πιθανότητες πρόκρισης, φέρνοντας και 
τα δύο παιχνίδια σε ελληνικό έδαφος».

Τοπρόγραμματωνδύοαγώνων
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Φιλίππειο Γυμναστήριο, 18:00, ΠΑ-

ΟΚ-Muratpasa BSK
Διαιτητές: Anton Antashev (RUS), Denis 

Musatov (RUS)
Παρατηρητής: Mihail Bashev (BUL)

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019
Φιλ ίππε ιο  Γυμναστήρ ιο ,  15 :00 , 

Muratpasa BSK-ΠΑΟΚ
Διαιτητές: Anton Antashev (RUS), Denis 

Musatov (RUS)
Παρατηρητής: Mihail Bashev (BUL)

Ξεκινούν τη λειτουργία τους για 
την περίοδο 2019-2020 οι ακαδημί-
ες μπάσκετ του Φιλίππου Βέροιας. 
Οι άριστα καταρτισμένοι προπονη-
τές μας περιμένουν αγόρια και κορί-
τσια ηλικίας 5-17 ετών, για να τους 
μυήσουν στα μυστικά του μπάσκετ, 
να βελτιώσουν την φυσική τους κα-
τάσταση και να τους εμφυσήσουν 
τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι. 

Οι εγγραφές για όλα τα τμήματα 
ξεκινούν την Τετάρτη 28 Αυγούστου 
2019. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στο τηλ. 6984 958745 (καθημερινά 
10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00) και 
στα γραφεία του συλλόγου Μητρο-
πόλεως & Περικλέους 2 Βέροια (2ος 
όροφος) Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 
(19:00 – 21:00)

Χάντμπολ
Στη Βέροια οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ

ΟΔικέφαλοςτουΒορράδήλωσεγιαέδρατωναγώνων
μετηνΜουράτπασατοΦιλίππειο

Φίλιππος Βέροιας - Μπάσκετ

Έναρξηεγγραφών
στηνΑκαδημία

Η διοίκηση των Αετών Βέροιας είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνερ-
γασία της με τον Κωνσταντίνο Καπνά. 

Ο 24χρονος (11/09/1995) guard θα έχει διπλό 
ρόλο στον σύλλογο καθώς εκτός της ανάληψης 
της τεχνικής ηγεσίας του Εφηβικού τμήματος, θα 
τεθεί και στη διάθεση του Ντάνη Τυριακίδη στο 
πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.

Ξεκίνησε το μπάσκετ στον ΑΟΚ Βέροιας, με τον οποίο πανηγύρι-
σε δύο τίτλους με το Παιδικό τμήμα (2009/2010 και 2010/2011), ενώ 
το 2012 αγωνίστηκε για έναν χρόνο στον Ζαφειράκη Νάουσας.

Ακολούθησε και πάλι η παρουσία του στον ΑΟΚ, με τον οποίο 
κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ισάριθμες ανόδους ενώ πέρσι 
φόρεσε και πάλι τη φανέλα του Ζαφειράκη, αγωνιζόμενος μάλιστα 
ως αντίπαλος με την ομάδα μας στο πρωτάθλημα της Α ΕΚΑΣΚΕΜ.

Κώστα σε καλωσορίζουμε στους Αετούς, σου ευχόμαστε μα-
κροημέρευση και πολλές επιτυχίες, τόσο ως αθλητής όσο και ως 
προπονητής!

ΣτουςΑετούςΒέροιαςοΚωνσταντίνοςΚαπνάς
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Πανόραμα 45ετίας του
33 συνδημότισσες και 195 συνδημότες αποτελούν 

τα 228 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που κράτησαν 
και κρατούν στα χέρια τους, κατά τα τελευταία 45 (συν 
τα επόμενα 4) χρόνια, τα ηνία του Δήμου μας, και με 
τις αποφάσεις τους καθόρισαν και ρυθμίζουν πολλές 
πτυχές της καθημερινότητας, αλλά και τις προοπτικές 
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Βέροιας. Στον 
παρατιθέμενο πανοραμικό πίνακα παρουσιάζονται οι 
228 εκλεκτοί/ές της τοπικής μας κοινωνίας, και οι θητείες 
τους στα έδρανα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, κατά 
τις 12 δημοτικές περιόδους από το 1975 και εντεύθεν 
(όπως έχουν προκύψει από ισάριθμες εκλογικές αναμε-
τρήσεις): για τις 11 πρώτες θητείες αποτυπώνονται και οι 
μεταβολές που σημειώθηκαν, με παραιτήσεις-αντικατα-
στάσεις, στην σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 
την διάρκεια της κάθε περιόδου, ενώ για την τελευταία, 
που, μόλις τώρα, αρχίζει, απεικονίζεται η σύνθεση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όπως έχει κατά την έναρξη της 
θητείας του). Συνυπολογίζοντας και την πρόσφατη εκλο-
γή (του Μαΐου 2019), από τα 228 μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου:

--- τα 133 (ή το 58,33% του συνόλου τους) καταγρά-
φουν μία (1) εκλογή, που αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε μια 
(1) πλήρη θητεία (σε 19 περιπτώσεις η εκλογή αντιστοιχεί 
σε διάστημα μικρότερο της πλήρους θητείας, είτε λόγω 
παραίτησης, είτε λόγω ανάληψης καθηκόντων μεσούσης 
της οικείας δημοτικής περιόδου),

--- τα 49 (= 21,49%) καταγράφουν δύο (2) εκλογές, 
που αντιστοιχούν, κατά κανόνα, σε ισάριθμες θητείες (σε 
12 περιπτώσεις η μια από τις δύο θητείες είναι, για τους 
προαναφερθέντες λόγους, «ημιτελής»),

--- τα 32 (= 14,03%) καταγράφουν τρεις (3) εκλογές, 
που αντιστοιχούν, κατά κανόνα, σε ισάριθμες θητείες 
(σε 9 περιπτώσεις η μια από τις τρεις θητείες είναι «η-
μιτελής»).

--- τα 10 (= 4,38%) καταγράφουν τέσσερις (4) εκλο-
γές:  με 4 πλήρεις θητείες υπηρέτησαν τον Δημοτικό 
Συμβούλιο οι Β. Γιαννουλάκης, Δ. Ζαμάνης, Ι. Κουρου-
ζίδης, Ε. Λελεκάκης, Μ. Ποτουρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, 
Α. Σιμόπουλος, ενώ με 4 εκλογές (αλλά με μια απ’ 
αυτές να αντιστοιχεί σε «ημιτελή» θητεία) υπηρέτησαν 
οι Γ. Ορφανίδης και Ε. Σοφιανίδης, και με 4, επίσης, 
εκλογές (αλλά με τις τρεις απ’ αυτές να αντιστοιχούν σε 
μη ολοκληρωθείσες θητείες) υπηρέτησε ο Π. Τσαπαρό-
πουλος.

--- τα 3 (= 1,31%) καταγράφουν πέντε (5) εκλογές: ο 
Κ. Ασλάνογλου, με 5 πλήρεις θητείες, ο Γ. Μιχαηλίδης, 
με 3 πλήρεις θητείες, 1 «ημιτελή» και την 5η να αρχίζει 
το 2019, και ο Μ. Σουμελίδης, με 4 πλήρεις θητείες και 
την 5η να αρχίζει, επίσης, το 2019. 

--- το 1 (= 0,43%) καταγράφει έξι (6) εκλογές: ο Α. 
Δελαβερίδης, με 5 πλήρεις θητείες και 1 «ημιτελή» α-
ναδεικνύεται ο «μακροβιότερος» Δημοτικός Σύμβουλος 
της 45ετίας 1975-2019.

Αξιοσημείωτη είναι η θητεία των Δημάρχων στα 
έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου:  με εξαίρεση τους 
δυο πρώτους, χρονολογικά, Δημάρχους της 45ετίας (: 
Ε. Τσελέπογλου, Κ. Ζαμπούνης), όλοι οι άλλοι Δήμαρ-
χοι, πριν εκλεγούν στο δημαρχιακό αξίωμα, υπηρέτη-
σαν την τοπική κοινωνία και ως Δημοτικοί Σύμβουλοι:  
ο Α. Βλαζάκης (1979-1981 Δημοτικός Σύμβουλος, και 
1981-1982 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου), 
ο Ι. Χασιώτης (1983-1986 και 1987-1990 Δημοτικός 
Σύμβουλος, και 1991-1994 Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου), ο Χ. Σκουμπόπουλος [Δημοτικός Σύμ-
βουλος, τόσο πριν (1999-2002) όσο και μετά (2007-
2010) την δημαρχιακή θητεία του], η Χ. Ουσουλτζόγλου 
[Δημοτική Σύμβουλος 1991-1994 (Γραμματέας του ΔΣ) 
και 1999-2002], και ο Κ. Βοργιαζίδης (Δημοτικός Σύμ-
βουλος 2011-2014), ενώ ως Δημοτικοί Σύμβουλοι του 
«καλλικρατικού» Δήμου Βέροιας εξελέγησαν και οι δι-
ατελέσαντες Δήμαρχοι των «καποδιστριακών» Δήμων: 
Αποστόλου Παύλου Α. Νεστορόπουλος (2011-2014) και 
Δοβρά Χ. Τσιούντας (2011-2014 και 2019-2023). 

Επισημαίνεται πως ο πίνακας καταγράφει όσες συν-
δημότισσες και όσους συνδημότες έφεραν και φέρουν 
το αξίωμα του/της Δημοτικού/ής Συμβούλου Βέροιας, 
σύμφωνα με την εκάστοτε έκταση του Δήμου Βέροιας:  
μέχρι τις δημοτικές εκλογές του 1994 (για την περίοδο 
1995-1998) ο Δήμος Βέροιας, στην «προκαποδιστρι-
ακή» μορφή του, συμπεριελάμβανε την πόλη της Βέ-
ροιας και τους οικισμούς Κυδωνοχωρίου, Λαζοχωρίου, 
Μέσης και Ταγαροχωρίου.  Από το 1999 και για τρεις 
περιόδους (1999-2002, 2003-2006, 2007-2010), ο 
«καποδιστριακός» Δήμος Βέροιας, περιελάμβανε τον 
«προκαποδιστριακό» τέως Δήμο, και τις τέως Κοινό-
τητες Αγίας Βαρβάρας, Γεωργιανών, Καστανιάς, Κάτω 
Βερμίου, Κουμαριάς, Ράχης και Τριποτάμου (στις δυο 
πρώτες «καποδιστριακές» περιόδους, οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Συμβουλίων των μεγαλύτερων Κοινοτήτων 
είχαν και το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου). Από 
το 2011 και μετά ο «καλλικρατικός», πλέον, Δήμος Βέ-
ροιας συναποτελείται από τους «καποδιστριακούς» 

πρώην Δήμους Βέροιας, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, 
Δοβρά και Μακεδονίδος.  Έτσι, στον πίνακα δεν συ-
μπεριλαμβάνονται οι σύμβουλοι και πάρεδροι, εκπρό-
σωποι, κ.λπ., είτε των «προκαποδιστριακών» οικισμών 
και Κοινοτήτων, είτε των «καποδιστριακών» Δήμων και 
Διαμερισμάτων, είτε των «καλλικρατικών» Κοινοτήτων 
(μια προσεχής παρουσίαση θα επιχειρήσει να αποτυ-
πώσει και τις ανωτέρω εκπροσωπήσεις).-

Υ.Γ.: Θερμότατες ευχαριστίες, για την πολύτιμη 
συνδρομή τους στην κατάστρωση του παρόντος «πα-
νοράματος», οφείλονται στους εκλεκτούς συναδέλφους:  
Αντώνη Κινικλή, Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Βέροιας, Γιάννη Χατζηγιάννη, Προϊστάμενο 
Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων του Δή-
μου Βέροιας, και Χρήστο Λιλιόπουλο, Γραμματέα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.-

ΜεταβολέςστηνσύνθεσητουΔημοτικού
Συμβουλίουκατάτηνδιάρκειατωνδημοτικών

περιόδων
περίοδος 1975-1978
(1)-(2): στην θέση του αποβιώσαντος Τ. Τριαντα-

φυλλίδη (1978) ανέλαβε καθήκοντα δημοτικού συμβού-
λου ο Λ. Χατζηευστράτογλου.

περίοδος 1979-1981
(3)-(4): στην θέση του παραιτηθέντος Ν. Κοτρίδη 

(1981) ανέλαβε ο Ν. Καρυπίδης.
(5)-(6): στην θέση του παραιτηθέντος Β. Παπαγιάν-

νη (1981) ανέλαβε ο Χ. Μελετίδης.

περίοδος 1983-1986
(7)-(8): στην θέση του παραιτηθέντος Σ. Ελευθεριά-

δη (14-07-1983) ανέλαβε ο Ν. Παπαγιαννούλης.

περίοδος 1987-1990
(9)-(10): στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπαρό-

πουλου (08-12-1987) ανέλαβε ο Σ. Γαβριηλίδης.
(11)-(12): στην θέση του παραιτηθέντος Α. Κάκαρη 

(01-01-1989) ανέλαβε ο Π. Κουρουζίδης.
(13)-(14): στην θέση του παραιτηθέντος Σ. Γαβριηλί-

δη (18-12-1989) ανέλαβε ο Ι. Στιόκας.
(15)-(16): στην θέση του παραιτηθέντος Ι. Χασιώτη 

(13-03-1990) ανέλαβε ο Α. Δελαβερίδης.

περίοδος 1991-1994
(17)-(18): στην θέση του παραιτηθέντος Α. Τσα-

χουρίδη (14-09-1994) ανέλαβε ο Π. Τσαμπουλατίδης 
(13-12-1994).

περίοδος 1995-1998
(19)-(20): στην θέση του παραιτηθέντος Ο. Σιδηρό-

πουλου (24-12-1998) ανέλαβε ο Χ. Γιαννακάκης.

περίοδος 1999-2002
(21)-(22): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Βαφείδη 

(06-07-2000) ανέλαβε ο Λ. Τάκης.
(23)-(24): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Γκαβαϊσέ 

(15-03-2001) ανέλαβε ο Ν. Ουσουλτζόγλου.

περίοδος 2003-2006
(25)-(26): στην θέση του παραιτηθέντος Δ. Ταχμα-

τζίδη (23-03-2004) ανέλαβε ο Α. Τσιάρας (26-03-2004).
(27)-(28): στην θέση του αποβιώσαντος Χ. Φουρνιάδη 

(28-09-2006) ανέλαβε ο Ε. Σοφιανίδης (03-10-2006).

περίοδος 2010-2015
(29)-(30): στην θέση του παραιτηθέντος Γ. Ορφανί-

δη (10-06-2011) ανέλαβε ο Γ. Μελιόπουλος.
(31)-(32): στην θέση της παραιτηθείσας Χ. Σαββαΐ-

δου (17-02-2012) ανέλαβε ο Ι. Αγγελόγλου.
(33)-(34): στην θέση του παραιτηθέντος Α. Βεσυρό-

πουλου (04-10-2012) ανέλαβε ο Α. Βασιάδης.
(35)-(36): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Συμεωνί-

δη (18-07-2012) ανέλαβε ο Β. Λυκοστράτης.
(37)-(38): στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπα-

ρόπουλου (02-08-2013) ανέλαβε ο Α. Δέλλας.
(39)-(40): στην θέση του παραιτηθέντος Λ. Τσαβδα-

ρίδη (10-04-2014) ανέλαβε ο Ι. Ασλανίδης.

περίοδος 2014-2019
(41)-(42): στην θέση του παραιτηθέντος Κ. Καραπα-

ναγιωτίδη (03-08-2018) ανέλαβε ο Γ. Μιχαηλίδης.
(43)-(44): στην θέση του παραιτηθέντος Τ. Χατζηα-

θανασίου (21-11-2018) ανέλαβε η Θ. Στιόκα-Δραγκόλα 
(22-11-2018).

(45)-(46): στην θέση του παραιτηθέντος Π. Τσαπα-
ρόπουλου (12-04-2019) ανέλαβε ο Η. Γραμματικόπου-
λος (17-04-2019).

περίοδος 2019-2023
(47)-(48): στην θέση του παραιτηθέντος Ι. Παπαγιάν-

νη (πριν από την ορκωμοσία) ανέλαβε ο Γ. Δεμερτζίδης.

«Συμβούλους προκομμένους μὲ πατριωτισμὸν 
νὰ βάλωμεν εἰς ὅλα νὰ δίδουν ὁρισμὸν»

Ρήγας Βελεστινλής, Θούριος, στ. 23-24Του Απόστολου Ιωσηφίδη
Επιστημονικού συνεργάτη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
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Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
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Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής διοργανώνει 
τετραήμερες εκδηλώσεις του καλοκαιριού που 
θα πραγματοποιηθούν στις 22-23-24-25 Αυ-
γούστου 2019 στο χώρο του δημοτικού σχολεί-
ου Επισκοπής.

Σάββατο 24 Αυγούστου 2019
Το πρόγραμμα πλαισιώνεται :
Στέλιος Χαλκίδης – Τραγούδι , Λύρα
Σταύρος Σαββίδης – Τραγούδι
Χρήστος Σιαπανίδης - Λύρα
Γιάννης Παπαδόπουλος – Ντραμς
Γιώργος Δεμερτζής – Κλαρίνο
Σοφία Χενιτίδου – Νταούλι
Παύλος Δενεσίδης - Αρμόνιο
Δημήτρης Φουντουκίδης – Αρμόνιο
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
Το πρόγραμμα πλαισιώνεται :
Στάθης Παυλίδης – Τραγούδι
Στέργιος Ζημπιλιάδης – Τραγούδι
Χάρης Αθανασιάδης – Λύρα 
Γιώργος Βέργος – Αγγείο
Γιάννης Παπαδόπουλος - Ντραμς
Δημήτρης Φουντουκίδης – Αρμόνιο

Για τις 23-24-25 Αυγούστου 2019
Τιμή εισόδου 5€ (με δύο κρεατικά) 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΤΑΚΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ!!! 

Στις 22-23-24-25 Αυγούστου 2019
Ποντιακόν Πανοϋρ της 

Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής

Το Σάββατο 31 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
 Αγίας 

Βαρβάρας 
διοργανώνει τον 
αποχαιρετισμό

 του 
Καλοκαιριού

Τον 8ο Ετήσιο Καλοκαιρινό Χορό «Αποχαιρετισμός 
του Καλοκαιριού», , διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Αγίας Βαρβάρας το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019, 
στις 8.30μ.μ. στο γήπεδο του χωριού. Στις εκδηλώσεις 
θα  συμμετέχουν: 

- Πολιτιστικός Σύλλογος « Ορφέας « Νέου Σκοπού, Σέρρες , 
- Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών, Γρεβενών , 
- Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνου «Το Τσιναφορο» , Ημαθίας και  τα παιδικά - εφηβικά τμήματα του 

τοπικού συλλόγου.
Η ορχήστρα αποτελείται από τους: Λαούτο - Καστανάρας Σάκης Τραγούδι - Αδάμου Μαρία Κλαρίνο - 

Κωνσταντίνος Ντούρος Κρουστά - Σάκης Αναγνώστου Κορνέτα - Σακαλής Αλέξανδρος

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ για τις ανάγκες των 
παραστάσεων της θεατρικής περιόδου 2019 – 2020

• της Παιδικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Πάνου 
Δεληνικόπουλου 

• της Κεντρικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Παρασκευόπουλου 

• της Εναλλακτικής Σκηνής σε σκηνοθεσία Χάρη 
Πεχλιβανίδη 

οργανώνει Ανοιχτή Ακρόαση (Οντισιόν) την Πα-
ρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 
στο  θέατρο του Χώρου Τεχνών στη Βέροια στην 
οποία καλούνται να συμμετάσχουν επαγγελματίες 
άνδρες και γυναίκες ηθοποιοί, σκηνικής ηλικίας από 
16 μέχρι 40 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
έως και την Κυριακή 18 Αυγούστου 2019 το βιο-
γραφικό τους σημείωμα, καθώς  και δύο πρόσφα-
τες φωτογραφίες, μία ολόσωμη και μία κοντινή σε 
υψηλή ανάλυση, μεγάλο μέγεθος (παρακαλείσθε 
να στείλετε ένα ενιαίο αρχείο με τα δύο παραπάνω 
σε μορφή pdf) στο email του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας: 
dipethever@yahoo.gr,

Όσοι θα επιλεγούν από τους σκηνοθέτες βάσει 
του βιογραφικού τους (το οποίο  θα έχει κατατεθεί 
εντός της προθεσμίας) θα ενημερωθούν σχετικά με 
την ημερομηνία και την ώρα της συμμετοχής τους 
στην ακρόαση αποκλειστικά μέσω e-mail.

Στην ακρόαση θα ζητηθεί από τους συμμετέχο-
ντες ένας μονόλογος ελεύθερης επιλογής και ένα 
τραγούδι. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φορούν  
άνετα ρούχα πρόβας.

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν για την ακρό-
αση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τυπωμένο το 
βιογραφικό τους σημείωμα με μία πρόσφατη φω-
τογραφία. 

 Ως επαγγελματίας ηθοποιός νοείται όποιος:
• είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης από το κρά-

τος Δραματικής σχολής (με πτυχίο αναγνωρισμένο 
από το Υπουργείο Πολιτισμού)

• είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακών τμημάτων 
Θεάτρου του κύκλου μαθημάτων υποκριτικής,

• έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημερο-
μίσθια με την ειδικότητα του ηθοποιού. 

30 και 31 Αυγούστου 2019 
στο  Χώρο Τεχνών

Ανοιχτή ακρόαση από το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας για τις 

Παραστάσεις της θεατρικής 
περιόδου 2019 – 2020

Η θεατρική παράσταση
 «Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός» 
στην Κουμαριά

Την Τετάρτη 21 Αυγούστου η αυλή του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» γέμισε από 
δεκάδες φίλους μικρούς και μεγάλους προκειμένου να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση με τίτλο 
«Επαγγελματικός Προσανατολισμός» από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου που αποτελούνταν από παιδιά 
ηλικίας 5 έως 12 ετών. Οι “μικροί ηθοποιοί» κατάφεραν να ενθουσιάσουν το κοινό που γέλασε με την ψυχή 
του και τους καταχειροκρότησε. 

Πρωταγωνιστές της παράστασης ήταν (με αλφαβητική σειρά) : Αμπρικίδης Βασίλης, Γκόβαρη Αποστολία, 
Κακαφίκα Ξανθή, Μανακούλη Μαρία, Μούρνος Γιάννης, Μούρνος Γιώργος, Νταλιμπίρα Μαρία, Πρωτο-
ψάλτη Ευγενία, Πρωτοψάλτη Μίκα, Σερεμέτα Γ. Στέλλα, Σερεμέτα Σ. Στέλλα, Τζήμα Ιλάειρα, Τζήμας Χαρά-
λαμπος, Χαλκίδης Νίκος, Χατζηγεωργίου Αναστασία, Χατζηγεωργίου Δέσποινα υπό την καθοδήγηση και 
σκηνοθεσία της υπεύθυνης της ομάδας Τζήμα Αγορίτσας και την πολύτιμη βοήθεια του κ. Κόγια Νίκου. Τα 
σκηνικά ανέλαβαν οι κ. Κόγιας Νίκος και Χαλκίδης Παύλος, τα φώτα και την τεχνική υποστήριξη ο Ευγένιος 
Βαρακλής και το υποβολείο  η Τζήμα Δωροθέα.

Αξίζει ένα μεγάλο «ΜΠΡΑΒΟ» στους μικρούς μας φίλους, που θυσίασαν αρκετό από τον ελεύθερο χρό-
νο τους για να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές και όσους 
βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση.

Το Δ.Σ.



Σάββατο 24-8-2019
08:00-14:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξί-
ας) 23310-75180

08:00-14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 
23310-24534

08:00-14:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩ-
ΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-
72677

14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017

19:00-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-29101

21:00-08:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 
23310-29101

Κυριακή 25-8-2019
08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-

ΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο 
Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
23310-25000

21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩ-
ΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
23310-25000

 
Δευτέρα 26-8-2019

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥ-
ΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 
23310-25669

14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-26914

19:00-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑ-
ΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-
29759
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

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

τά το διά στη μα α πό 26-8-2019 μέχρι 1-9-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

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

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φαρμακεία

Στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετο-
σφαίρισης (βόλεϊ) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 
για το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών Βόρειου ομί-
λου. Η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας θα ξεκινήσει 
τις υποχρεώσεις της με δύο εκτός έδρας παιχνίδια, 
κόντρα στον Άθλο Ορεστιάδας και την Κομοτηνή. Η 
πρώτη εμφάνιση μπροστά στο βεροιώτικο κοινό θα 
γίνει την τρίτη αγωνιστική με αντίπαλο τον Ερμογέ-
νη Ξάνθης. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ηαγωνιστική(19/20-10)
12ηαγωνιστική(25/26-1)

ΣΠΑ Καρδίτσας-ΧΑΝΘ
ΑΣ Άρης-Πήγασος Πολίχνης
ΑΣ Μακεδονικός-ΑΕΝ Πανοράματος
ΣΦΚ Πιερικός-ΑΣ Ερμογένης
ΑΣ Άθλος-ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
ΦΕΣ Αριστοτέλης-ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

 2ηαγωνιστική(26/27-10)
13ηαγωνιστική(1/2-2)

ΦΕΣ Αριστοτέλης-ΣΠΑ Καρδίτσας
ΧΑΝΘ-ΑΣ Άρης
Πήγασος Πολίχνης-ΑΣ Μακεδονικός
ΑΕΝ Πανοράματος-ΣΦΚ Πιερικός
ΑΣ Ερμογένης-ΑΣ Άθλος
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής-ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας

 3ηαγωνιστική(2/3-11)
14ηαγωνιστική(8/9-2)

ΑΣ Άρης-ΦΕΣ Αριστοτέλης
ΑΣ Μακεδονικός-ΧΑΝΘ
ΣΦΚ Πιερικός-Πήγασος Πολίχνης
ΑΣ Άθλος-ΑΕΝ Πανοράματος
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας-ΑΣ Ερμογένης
ΣΠΑ Καρδίτσας-ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

 4ηαγωνιστική(9/10-11)
15ηαγωνιστική(15/16-2)

ΦΕΣ Αριστοτέλης-ΑΣ Μακεδονικός
ΣΠΑ Καρδίτσας-ΑΣ Άρης
ΧΑΝΘ-ΣΦΚ Πιερικός
Πήγασος Πολίχνης-ΑΣ Άθλος
ΑΕΝ Πανοράματος-ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής-ΑΣ Ερμογένης

 5ηαγωνιστική(16/17-11)
16ηαγωνιστική(22/23-2)

ΣΦΚ Πιερικός-ΦΕΣ Αριστοτέλης
ΑΣ Μακεδονικός-ΣΠΑ Καρδίτσας
ΑΣ Άθλος-ΧΑΝΘ
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας-Πήγασος Πολίχνης
ΑΣ Ερμογένης-ΑΕΝ Πανοράματος

ΑΣ Άρης-ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής
 6ηαγωνιστική(23/24-11)
17ηαγωνιστική(29-2/1-3)

ΦΕΣ Αριστοτέλης-ΑΣ Άθλος
ΣΠΑ Καρδίτσας-ΣΦΚ Πιερικός
ΑΣ Άρης-ΑΣ Μακεδονικός
ΧΑΝΘ-ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
Πήγασος Πολίχνης-ΑΣ Ερμογένης
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής-ΑΕΝ Πανοράματος

 7ηαγωνιστική(30-11/1-12)
18ηαγωνιστική(7/8-3)

ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας-ΦΕΣ Αριστοτέλης
ΑΣ Άθλος-ΣΠΑ Καρδίτσας
ΣΦΚ Πιερικός-ΑΣ Άρης
ΑΣ Ερμογένης-ΧΑΝΘ
ΑΕΝ Πανοράματος-Πήγασος Πολίχνης
ΑΣ Μακεδονικός-ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

 8ηαγωνιστική(7/8-12)
19ηαγωνιστική(14/15-3)

ΦΕΣ Αριστοτέλης-ΑΣ Ερμογένης
ΣΠΑ Καρδίτσας-ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
ΑΣ Άρης-ΑΣ Άθλος
ΑΣ Μακεδονικός-ΣΦΚ Πιερικός
ΧΑΝΘ-ΑΕΝ Πανοράματος
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής-Πήγασος Πολίχνης

 9ηαγωνιστική(14/15-12)
20ηαγωνιστική(21/22-3)

ΑΕΝ Πανοράματος-ΦΕΣ Αριστοτέλης
ΑΣ Ερμογένης-ΣΠΑ Καρδίτσας
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας-ΑΣ Άρης
ΑΣ Άθλος-ΑΣ Μακεδονικός
Πήγασος Πολίχνης-ΧΑΝΘ
ΣΦΚ Πιερικός-ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

 10ηαγωνιστική(21/22-12)
21ηαγωνιστική(28/29-3)

ΦΕΣ Αριστοτέλης-Πήγασος Πολίχνης
ΣΠΑ Καρδίτσας-ΑΕΝ Πανοράματος
ΑΣ Άρης-ΑΣ Ερμογένης
ΑΣ Μακεδονικός-ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας
ΣΦΚ Πιερικός-ΑΣ Άθλος
ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής-ΧΑΝΘ

 11ηαγωνιστική(18/19-1)
22ηαγωνιστική(4/5-4)

ΧΑΝΘ-ΦΕΣ Αριστοτέλης
Πήγασος Πολίχνης-ΣΠΑ Καρδίτσας
ΑΕΝ Πανοράματος-ΑΣ Άρης
ΑΣ Ερμογένης-ΑΣ Μακεδονικός
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας-ΣΦΚ Πιερικός
ΑΣ Άθλος-ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής

Το πρόγραμμα των αγώνων
για το βόλεϊ του Φιλίππου Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΔΕΣΣΗΣ, γκαρσο-
νιέρα με 1ΔΣΚ, 40 τ.μ. 

μικτά, 3ος όρ., 22.000 
ευρώ.  Eu romes i t i k i 
6945 122583.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ ,  Αγ . 
Παρασκευή, πωλείται 
διαμέρισμα 98 τ.μ., 2Δ-

ΣΚWC, 5ος όρ., κεντρι-
κή θέρμανση, γωνιακό, 
δ ιαμπερές ,  μεγάλα 
μπαλκόνια, θέση στάθ-
μευσης.  Τηλ. :  6977 
435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
Βέροια, πωλείται διαμέ-
ρισμα 100 τ.μ. μεικτό, 
87 τ.μ. καθαρό, γωνι-
ακό, 2ΔΣΚWC, θέση 
στάθμευσης, 5ος όρ., 
απεριόριστη θέα, 30 
τ.μ. μπαλκόνια, διαμπε-
ρές. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6977 435166 & 
23310 61205.

Κ.  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 
πωλούνται 2 διαμερί-
σματα από 80 τ.μ., πα-
κέτο, αυλή, κήπο, θέρ-
μανση, καλή κατασκευή. 
Τιμή 53.000 ευρώ συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6974 
058284, 6973 475239.

ΝΑΟΥΣΑ ,  κέντρο, 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργίνα 18 στρέμματα 
με ακτινίδια και κεράσια 
και πομώνα. Πληρ. τηλ.: 
6948 949616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγρο-
τεμάχια 16,5 στρέμματα 
στο Μαυροδένδρι (Κα-
ράτσαλι) Βέροιας, με 
ροδακινιές, διάφορες 
ποικ ιλ ίες και  πομώ -
να και μπεκάκια. Τηλ.: 
6942 202465.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 
πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδο-
σιακό ψητοπωλείο, έτοι-
μο σε πλήρη λειτουργία 
στην οδό Σταδίου στη 
Βέροια. Τιμή προσι-
τή-συζητήσιμη. Τηλ.: 
6970 229546, κ. Ευθύ-
μη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφενείο 
λόγω συνταξιοδότησης. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6975 580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΩΡΟΛΟΪ ,  διαμέρι-
σμα επιπλωμένο με 
2ΔΣΚ Α.Θ., 250 ευ-
ρώ. Euromesitiki 6945 
122583.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ10, Πλ. 
Ωρολογίου, κοντά στη 
Λέσχη Αξιωματικών, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όρ., πλήρως 
ανακαινισμένη και επι-
πλωμένη. Τηλ.: 6948 
726845 & 6949 408554.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα 3ου ορόφου 
130 τ.μ., 3ΔΣΚΜ και 
W.C., πλήρως ανακαι-
νισμένο με όλες τις λευ-

κές ηλεκτρικές συσευ-
ές, 2 inverter κλιματιστι-
κά, σαλόνι, τραπεζαρία, 
ντουλάπα, θωρακισμέ-
νη πόρτα, συνθετικά 
κουφώματα, τζάκι, αυ-
τόνομη θέρμανση πε-
τρελαίου, θέση parking. 
Τιμή 350 ευρώ. Τηλ. 
επ ικο ινων ίας :  6977 
658822, 6944 281124.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισό-
γειο διαμέρισμα 76 τ.μ., 
πραγματικός λουλου-
δότοπος με καοριφέρ, 
κλιματισμό, δίχως κοι-
νόχρηστα, επί της οδού 
Ερμού και Γρεβενών 11 
γωνία στη Βέροια. Τηλ.: 
6949 215864.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ε-

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

ΝΑΟΥΣΑ ενοικιάζο-
νται επαγγελματικοί χώ-
ροι στο κέντρο της πό-
λης, ατομική θέρμανση, 
με W.C. Τηλ.: 23320 

24784 & 6971 779135.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΠΙΤΣΑΡΙΑ Bistro
49 ζητάει διανομέα φα-
γητού με πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6983 060024 κ. 
Αργύρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός 
κομμωτηρίου με βασικές 
γνώσεις κομμωτικής για 
βαφές, λουσίματα κ.λπ., 
με πλήρες ωράριο. Τηλ.: 
6974 648212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος να γνωρίζει μισθο-

δοσία κατά προτίμηση 
το υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς 
Epsilon για Λογιστικό 
Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να 
αναλάβει την περιποίη-
ση και φροντίδα ηλικιω-
μένης κυρίας στην Αγ. 
Βαρβάρα Ημαθίας. Τηλ.: 
2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  αδειού-
χος φαρμακοποιός για 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον 

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

του Σαββατοκύριακου

Ενοικιάζονται-Πωλούνταιδιαμερίσματα
στηνΣκιώνηΧαλκιδικής

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

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι 
αγροτεμάχιο έ-
κτασης επτάμισι 
(7,5) στρεμμά-
των στο Π. Σκυ-
λίτσι. Πληρ. τηλ.: 
6946255050.
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συστέγαση – αποσυστέ-
γαση σε φαρμακείο της 
Πιερίας. Επικοινωνία στο  
e -ma i l topa l ido@gmai l .
com και στο τηλέφωνο 
6979221583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός 
για εργασία σε φούρνο 
στην Πατρίδα. Η εξοι-
κείωση στο επάγγελμα 
απαρα ί τητη .  Ωράρ ιο 
02 .00-10.00 τετραή -
μερο, κ. Χρήστος 6944 
271012.

ZHTEITAI άτομο με 
πείρα και γνώσεις Αγγλι-
κών, για μόνιμη εργασία, 
ως σερβιτόρος σε εστι-
ατόριο στη Βέροια. Τηλ.: 
6974 064888 & 23310 
71590.

Η  Ε Τ Α Ι -
Ρ Ι Α  « T S I F L I D I S
SECURITY» ζητάει για 
άμεση πρόσληψη και 
μόνιμη απασχόληση, 
εξωτερικό πωλητή, κύ-
ριο ή κυρία με γνώσεις 
πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοι-
χεία: να διαθέτει  άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), 
δίπλωμα αυτοκινήτου, 
γνώσεις αγγλικής γλώσ-
σας για τους νομούς Η-

μαθίας και Θεσσαλονίκης. 
Παραλαβή β ιογραφικών 
και δικαιολογητικών για α-
ξιολόγηση στοιχείων με 

συνέντευξη  στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας  οδός 
Θεσσαλονίκης 45, τηλ. επι-
κοινωνίας 23310 27102.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
κωδ.23332 ΚΕΝΤΡ0 ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Kωδ. 22876 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, κο-

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 115521 - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ Κέντρο 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα Κατά-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται 

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13977 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13519 ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ, πωλείται 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ. 116008 Πωλείται αγροτεμάχιο ά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 12920 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται μι-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14039 - Τσερμένι  ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μο-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος 

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

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

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

ΨΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ζητείται υπάλληλος γραφείου με γνώσεις 

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

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Βέροια 

και δραστηριοποιείται στο χώρο των κονσερβοποιημένων 
φρούτων και στην χυμοποίηση,  επιθυμεί να προσλάβει 
ΘΕΡΜΑΣΤΗ.

Απαραίτηταπροσόντα:
•Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας ή Άδεια Αρ-

χιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανική μονάδα
Αρμοδιότητες
•Υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας 
•Επιδιόρθωση βλαβών 
•Προληπτική συντήρηση
•Νέα τεχνικά έργα
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται είτε να προσκομίσουν 

βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία της εταιρίας (Σιδ. Σταθ-
μός Βέροιας) είτε να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
email:hr@aqf.gr, υπόψη Διεύθυνσης Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774



ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για 
διανομή με δικό του μη-
χανάκι για κατάστημα ε-
στίασης στη Βέροια. Τηλ.: 
6986 885352.

ZHTEITAI νέος-α για 
γραμματέας με προσό-
ντα: 1) πτυχίο οικονομι-
κά-λογιστικά, 2) άπταιστα 
Αγγλικά, 3) επιθυμητά 
Ισπανικά, 4) πολύ καλή 
γνώση υπολογιστών. Α-
ποστολή βιογραφικών 
(με φωτο): elisavet21@
yahoo.gr μέχρι 30/06/19.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 
για ψητοπωλείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. 6984 472747 
& 6946 103988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδη-
γός με επαγγελματικό ή 
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 
2) κοπέλα για υπάλλη-
λο γραφείου, 3) εργατο-
τεχνίτες για επιχείρηση 
στη Βέροια. Τηλ.: 6974 
312313 - 6974 814606.

Η  ε τα ι ρ ε ί α  φ υ -
λάξεων «TS IFL ID IS
SECURITY» ζητάει 3 ά-
τομα φύλακες , με άδεια 
εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας και βιογραφι-
κό για αξιολόγηση στοι-
χείων. Πληροφορίες με 
ραντεβού για συνέντευξη 
στα γραφεία της εταιρεί-
ας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει 

την περιποίηση γερό-

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 70 τ.μ 1ος με A./C  250€
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ  από 1/9 -350€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1ΔΚ.Λ χωρις κοινοχ.ανωγειο 120€
ΑΣΤΙΚΑ στoυντιο πολυτελειας με Α/C 170€
ΠΙΝΔΟΥ 2ΔΣΚ ανακαιν. Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  1ΔΣΚ ανακαιν.2ος  Κ.Θ 170€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ επιπλωμενο 1ΔΚ Α/C 160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

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

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



ντων για όλο το 24ωρο ή κάποιες ώρες. 
Επίσης αναλαμβάνει την καθαριότητα 
σπιτιών, γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 
479828.

ΖΗΤΕΙΕΡΓΑΣΙΑ κυρία, για καθάρισμα 
σπιτιών, σιδέρωμα και άλλες οικιακές δου-
λειές. Τηλ. επικοινωνίας: 6985 642333.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίη-
ση γερόντων και παιδιών, καθαριότη-
τα γραφείων, σπιτιών και σκάλες. Τηλ. 
6943994643.

ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργα-
σία για φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμένης. 
Τηλ.: 6934 162137.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος με φροντι-

στηριακή πείρα και εξειδίκευση στην Έκ-
θεση παραδι’δει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου 
(μεμονωμένα και σε γκρουπ). Τιμές προ-
σιτές και συζητήσιμες. Αποτελέσματα εγ-
γυημένα. Τηλ.: 6973 707829.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελεύθε-
ρου σχεδίου για Πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τηλ.: 6986 726896.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (πτυ-
χιούχος κλασσικής φιλολογίας)  με 
πολυετή φροντιστηριακή πείρα, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τές γυμνασίου και λυκείου. Θερινά 
μαθήματα προετοιμασίας για το γυ-
μνάσιο και τις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τιμές προσιτές. Τηλ.: 6973 387996 & 
2331304510.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό 

γερμανικής κατασκευής με φοριαμό και 

τρεις πολυθρόνες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6973 827192.

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

Τηλ.: 6946 952173.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυ-

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

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

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

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

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

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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

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

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

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

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

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

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της 
παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα 

παραγωγής
•Χειριστές ανυψωτικών μηχανημά-

των (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκλη-
ρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, 
καταστημάτων με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και 
συνέπεια στο χρόνο. Τηλ.: 6944 
764477 κ. Δημήτρης.
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ΗΑΛΜΗΑ.Β.Ε.Ε., βιομηχανία πα-
ραγωγής ειδών διατροφής με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητά εποχικό 
προσωπικό για τις ανάγκες της παρα-
γωγής του επόμενου τριμήνου (Σεπτέμ-
βριο έως και Νοέμβριο 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες 
μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην 
έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλε-
ξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 
800 email: info@almifoods.gr



Οι δύο πρώτες ρυθμίσεις στε-
γαστικών δανείων μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους επιτεύχθηκαν σήμερα, εν 
μέσω θερινής περιόδου, γεγονός 
που χαιρετίζεται από το υπουργείο 
Οικονομικών, το οποίο επισημαίνει 
σε σχετική ανακοίνωση, ότι συνε-
χίζεται απρόσκοπτα και αδιάλειπτα 
η προσπάθεια για την ανακούφιση 
των πραγματικά ευάλωτων νοικο-
κυριών.

Ειδικότερα:
Η πρώτη ευνοϊκή ρύθμιση για 

ένα πραγματικά ευάλωτο νοικοκυ-
ριό, περιλαμβάνει την εξόφληση 
του δανείου σε 24 έτη, με επιτόκιο 2% και επιπλέ-
ον 40% επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου 
από το κράτος.

Η δεύτερη ευνοϊκή ρύθμιση, επίσης για ένα 
πραγματικά ευάλωτο νοικοκυριό, περιλαμβάνει την 
εξόφληση του δανείου σε 25 έτη, με επιτόκιο 2% 
και επιπλέον 50% επιδότηση της μηνιαίας δόσης 

του δανείου από το κράτος.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, οι πολίτες οι οποίοι 

είναι κάτοχοι στεγαστικού, καταναλωτικού ή επι-
χειρηματικού δανείου, μπορούν να αξιοποιήσουν 
τη δυνατότητα που τους παρέχει η συγκεκριμένη 
πλατφόρμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του 
υπουργείου.

Βάσεις 2019: Η αγωνία 
έχει «χτυπήσει» κόκκινο ενώ 
από μέρα σε μέρα αναμέ-
νουμε την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων για τις Πα-
νελλήνιες. 

Τόσο οι μαθητές όσο και 
οι οικογένειες τους περιμέ-
νουμε με αδημονία την ανα-
κοίνωση των βάσεων 2019 
για τις φετινές Πανελλήνιες. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
ΕΡΤ, η κλεψύδρα φαίνεται 
πως αδειάζει όλο και περισ-
σότερο. 

Η ρεπόρτερ της δημόσιας 
τηλεόρασης μάλιστα ανέφε-
ρε στο ρεπορτάζ της πως οι 
βάσεις πρόκειται να ανακοινωθούν την Τρίτη 27 
Αυγούστο ή το αργότερο Τετάρτη 28 Αυγούστου. 
Όπως και να έχει μία ημέρα νωρίτερα θα υπάρξει 
νεότερη ενημέρωση. 

Αναλυτές των Πανελληνίων αναφέρουν μεταξύ 
άλλων αυτές τις ημέρες πως οι εκπλήξεις και οι 
ανατροπές στις βάσεις του 2019 θα είναι μεγάλες. 
Οι προτιμήσεις των μαθητών - υποψηφίων δεν 
είναι γνωστές ενώ θα διαδραματίσουν οργανικό 
ρόλο στη διαμόρφωση των φετινών βάσεων. 

Τα ερωτήματα γύρω από τις προτιμήσεις των 

υποψηφίων είναι πολλά καθώς θα έχει ενδιαφέρον 
να δούμε αν επιλέχθηκαν τα νεοσύστατα Τμήματα 
που θα λειτουργήσουν φέτος για πρώτη φορά αλ-
λά και το αν οι μαθητές επέλεξαν τα ΤΕΙ ή τα ΑΕΙ. 

Στο 1ο πεδίο οι χειρότερες από πέρυσι επιδό-
σεις σε όλα τα μαθήματα, ο μικρότερος αριθμός 
υποψηφίων και οι περισσότερες θέσεις αναμένου-
με να φέρουν πτώση των βάσεων σε όλη τη γκάμα 
των βαθμολογιών.

Παράλληλα, οι χαμηλές βαθμολογίες στα δύο 
αυτά μαθήματα θα ρίξουν τις βάσεις και στο 2ο και 
στο 3ο πεδίο. Δεν αποκλείεται μάλιστα στο 3ο πε-

δίο να υπάρξει πτώση ακόμη και στις 
Σχολές της Ιατρικής. 

Στο 4ο πεδίο οι μεσαίες και υψηλό-
βαθμες σχολές του Πεδίου αναμένου-
με να σημειώσουν άνοδο που μπορεί 
να φτάσει και τα 600 μόρια, ενώ οι 
χαμηλόβαθμες σχολές αναμένεται να 
σημειώσουν ισόποση μείωση της βά-
σης τους

Την ερχόμενη Τρίτη κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το 
οποίο ρυθμίζει το θέμα που έχει ανακύψει με την εκκρεμότητα έκδοσης χιλιάδων διπλωμάτων οδήγησης, 
παλαιών προς ανανέωση και νέων.

Αυτό έκανε γνωστό ο πρόεδρο της Βουλής, Κώστας Τασούλας, ενημερώνοντας τη Διάσκεψη των 
Προέδρων. Προκειμένου το θέμα να λυθεί τάχιστα το νομοσχέδιο θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατε-
πείγοντος.

«Αντιμετωπίσαμε μία κατάσταση στο υπουργείο όπου οι άνθρωποι άνω των 74 ετών αντιμετωπί-
ζουν μια σειρά από δυσκολίες και θα έλεγα μια σειρά από ανισότητες, γιατί πουθενά στην Ευρώπη δεν 
εφαρμόζεται το σύστημα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Δεύτερον, το μεγάλο 
πρόβλημα είναι ότι από τον Οκτώβριο του 2018 έχουν σταματήσει οι εξετάσεις για άδεια οδήγησης γιατί 
ο νόμος που ψηφίστηκε το 2018 είναι ανεφάρμοστος για μια σειρά από λόγους. Αυτή τη στιγμή 105.000 
συμπολίτες μας δεν μπορούν πάρουν δίπλωμα. Σκεφτείτε κάποιον που έχει βρει δουλειά ως οδηγός και, 
επειδή το κράτος δεν μπορεί να του δώσει αυτή τη δυνατότητα, αυτός ο άνθρωπος είναι άνεργος», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Αναφορικά με τους άνω των 74 ετών, όπως είπε ο υφυπουργός, θα επανέλθει επίσης το παλαιό καθε-
στώς που αφορά τις ιατρικές εξετάσεις και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας επιτροπής, «χωρίς 
να μπουν σε αυτή την ταλαιπωρία, να δίνουν τη λεγόμενη πορεία». Στόχος είναι και την επόμενη εβδο-
μάδα να ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών.

Οδική ασφάλεια
Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια ο υφυπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε καμπάνια ενημέρωσης για 

τους κινδύνους, δράσεις στα σχολεία, προκειμένου οι μαθητές να μπαίνουν σε μια διαφορετική νοοτρο-
πία από μικρή ηλικία και, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αυστηροποίηση των 
ελέγχων και ενδεχομένως των ποινών σε κάποια ζητήματα.

«Θα επανεξετάσουμε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον ΚΟΚ για την πρόληψη των ατυ-
χημάτων. Αν είναι 
επαρκές το πλαί-
σιο, ασφαλώς θα 
παραμείνει, δια-
φορετικά αν δούμε 
ότι χρειάζεται μια 
αυστηροποίηση 
των ποινών, θα 
προχωρήσουμε 
σε αυτή την κα-
τεύθυνση», είπε 
χαρακτηριστικά ο 
υφυπουργός Υπο-
δομών και Μετα-
φορών.
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Δίπλωμα οδήγησης: 
Όλα από την αρχή 

- Το σχέδιο της κυβέρνησης 
για να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες

Γεγονός οι δύο πρώτες ρυθμίσεις 
στεγαστικών δανείων μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Βάσεις 2019: 
Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση 

- Βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων
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