CMYK

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 27-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 • Αρ. Φύλλου 12.455 • Τιμή 0,60 ευρώ

Από τη ΔΕΥΑΒ υπογράφηκε η σύμβαση
για δίκτυα αποχέτευσης στον Διαβατό

Σελ. 3

Απαλλάσσονται
οι επαγγελματίες αγρότες
από το τέλος επιτηδεύματος
για το φορολογικό έτος 2019

Σελ. 3

Από 29 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποχή των εργαζομένων
ΕΚΑΒ Ημαθίας, από τα δευτερογενή,
μη επείγοντα περιστατικά
Σελ. 3

Π.Υ. Ημαθίας: Πόσο πάνε
τα πρόστιμα για παράβαση
του Νόμου περί πυροπροστασίας
Σελ. 2

Η απαγορευμένη
καλοκαιρινή απόλαυση...
Του ΠάρηΠαπακανάκη

Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας:
10 μέρες πριν τη συγκομιδή κι ακόμη
δεν ξέρουμε τη τιμή του συμπύρηνου
Σελ. 2

Σελ. 9

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(τακτικό μέλος Σ.Η.Π.Ε.)
Ιδρυτής

+ ΖΗΣΗΣ Χ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
Εκδότης - Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Σύμβουλος Έκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Βενιζέλου 10, Βέροια
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr
e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές

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

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

του Σαββατοκύριακου

27-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

www.laosnews.gr

τα λαϊκά μας

2

Η ΕΛΜΕ «κατέβηκε» Πλατεία Δημαρχείου,
ενάντια στα νέα  ωρολόγια προγράμματα
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Τα ωρολόγια προγράμματα ήταν η αφορμή της χθεσινής απογευματινής κινητοποίησης της ΕΛΜΕ Ημαθίας, στην
Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας, όπου εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών επικοινώνησαν στον κόσμο τους λόγους της διαμαρτυρίας τους. Όπως υποστηρίζουν οι καθηγητές το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σε Γυμνάσια και Λύκεια,, εξαφανίζει μαθήματα και ολόκληρους επιστημονικούς κλάδους και αποτελεί ευθεία βολή στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών,
καθώς τινάζουν στον αέρα οργανικές θέσεις, αφήνοντας πλήθος συναδέλφων τους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
ελλειμματικό ή ακόμη και μηδενικό διδακτικό ωράριο, με τις και τους αναπληρωτές-τριες  να βρίσκονται σε μόνιμη απόλυση πλέον, ενώ πλήττονται ακόμη περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών...

Οι συμμορίες του χαλκού
σύγχρονοι πειρατές
της στεριάς
Πρόκειται για μια χρόνια “πληγή” που εμφανίζεται
σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαιτέρως στην περιοχή
μας. Οι συμμορίες που δρουν οργανωμένα και
κλέβουν χαλκό κυρίως από μετασχηματιστές και
καλωδιώσεις είναι οι σύγχρονοι πειρατές της στεριάς.
Λυμαίνονται κυρίως αγροτικές και βιομηχανικές
περιοχές όπου υπάρχουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις.
Το κύκλωμα καλά διαβασμενο, χτύπα και φροντίζει
άμεσα να επεξεργαστεί ή να λιώσει το πολύτιμο
μέταλλο, αλλοιώνοντας ή εξαφανίζοντας στην ουσία
τα ίχνη τους. Δυστυχώς η ΔΕΗ ενεργεί αργά και
δυσκαμπτα, με διαδικασίες που ανοίγουν την όρεξη
των επίδοξων κακοποιών. Όταν αποστέλλει απλώς
μια κατάσταση με τα σημεία που χτυπήθηκαν
από τις συμμορίες του χαλκού μετά από μήνες τι
μπορεί να περιμένει από την αστυνομία; Απλώς
από υποχρέωση για τυπικούς λόγους δηλώνουν
το συμβάν. Και η δημόσια περιουσία; Ποιος
πληρώνει τα κλεμμένα; Ας ενεργοποιήσει η ΔΕΗ
τα αντανακλαστικά της και σε άμεση συνεργασία
με την Αστυνομία να μπει τέλος στην δράση των
συμμοριών του χαλκού.

Γεωργοί Βέροιας: Δέκα μέρες πριν την συγκομιδή
και δεν ξέρουμε ακόμα την τιμή του συμπύρηνου!
«Παρά τις πανηγυρικές ειδήσεις   για την Ελληνική κομπόστα  
και την αύξηση των μεριδίων της
σε νέες αγορές και παρά την άνοδο των πωλήσεων των κονσερβοποιημένων φρούτων λόγω κορονοϊού ,   η Ε.Κ.Ε. τηρεί «σιγή ιχθύος» ως προς τις τιμές της νέας
περιόδου», λένε οι εκπρόσωποι
του Αγροτικού   Σύλλογου Γεωργών Βέροιας σε χθεσινή τους ανακοίνωση, καθώς βρίσκονται δέκα
μέρες πριν   την συγκομιδή των
πρώτων συμπύρηνων και ουδείς
γνωρίζει ακόμα, πού θα κυμανθεί
η τιμή τους. Έχει κάτι να μας πει
για  τις τιμές του βιομηχανικού ροδακίνου, ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ. Αποστόλου; Ρωτάει το Δ.Σ.
του Συλλόγου Γεωργών, διεκδικώντας αδιαπραγμάτευτα   διασφαλισμένες  τιμές πάνω από το κόστος
παραγωγής ως minimum   βάσης,  
για φέτος .
Θέτουν επίσης προς προβληματισμό το γεγονός ότι πάνω από  σαράντα  χρόνια, με διάφορες  μεθοδεύσεις, η τιμή παραγωγού παραμένει σταθερά η ίδια .
«Δεν θα ανεχτούμε πλέον την σιωπή κανενός. Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του» προειδοποιούν και ζητούν
από την Πολιτεία και τους φορείς, την στήριξη της αξίας της παραγωγής τους για να συνεχίσουν να υπάρχουν και να
καλλιεργούν.

Πόσο πάνε τα πρόστιμα για παράβαση του Νόμου περί πυροπροστασίας
Από 100 μέχρι 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, κυμαίνονται τα πρόστιμα για τους παραβάτες, της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.
Όπως ενημέρωσε η Π.Υ. Ημαθίας, ο καθορισμός και το ύψος
των προστίμων, ανάλογα με το είδος της παράβασης, είναι:
-Για εκτέλεση «θερμών εργασιών» σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους
χώρους, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή
ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε
εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα,
η στεγανοποίηση, το πελέκημα, το
τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση)
και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εφόσον δεν
έχει εκδοθεί άδεια και δεν τηρούνται
τα προληπτικά μέτρα προβλέπεται
πρόστιμο 150  ευρώ.
-Για άναμμα φωτιάς για λόγους
εστίασης εντός οργανωμένων χώρων, όπως κάμπινγκ χωρίς τη λήψη μέτρων, πρόστιμο 200  ευρώ.
-Για άναμμα και διατήρηση φωτιάς εντός κατοικιών, ξενοδοχείων,
εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός δασών και δασι-

κών εκτάσεων και μέχρι την απόσταση 300 μέτρων, χωρίς την τήρηση
των μέτρων, πρόστιμο 200  ευρώ.
-Για καύση σιτοκαλαμιάς και
άλλων γεωργικών υπολειμμάτων
σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4, 5 ή χωρίς την άδεια της
Πυροσβεστικής και τη λήψη μέτρων, πρόστιμο 200  ευρώ.
- Για καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών
εκτάσεων ή σε απόσταση μικρό-

τερη από 300 μέτρα από αυτές
και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες,
χωρίς άδεια, πρόστιμο 200  ευρώ.
- Για τοποθέτηση, φύλαξη ή
εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων
εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300
μέτρων από αυτές και 50 μέτρων
από δενδροστοιχίες με δενδρώδη
και θαμνώδη βλάστηση, χωρίς άδεια του οικείου Δασάρχη και τήρη-

ση μέτρων, πρόστιμο 300  ευρώ.
- Για δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων
εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300
μέτρων χωρίς τη λήψη μέτρων
πυροπροστασίας, πρόστιμο 500  
ευρώ.
- Για λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών ή τεχνικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εντός

εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας,
χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,
πρόστιμο 250  ευρώ.
-Για κάπνισμα κυψελών μελισσών εντός των δασών ή δασικών
εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως
300 μέτρων από αυτές, πρόστιμο
200  ευρώ.
- Για καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς άδεια της αρμόδιας
Δασικής Αρχής και θεωρημένης
μελέτης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά πυρασφάλειας,  πρόστιμο 200  ευρώ.
-Για άναμμα και διατήρηση για
οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην
ύπαιθρο, πρόστιμο 200  ευρώ.
- Για απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών ,
πρόστιμο 150  ευρώ.
- Για την εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που
έχουν βύσμα από ύλη, από την
οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά,
πρόστιμο 150  ευρώ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης
όμοιας παράβασης το πρόστιμο
διπλασιάζεται.
Προσοχή λοιπόν, διότι εκτός από τα πρόστιμα, η ζημιά στα δάση
μας και στο περιβάλλον είναι   εγκληματική…
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Από τη ΔΕΥΑΒ υπογράφηκε
η σύμβαση για δίκτυα
αποχέτευσης στον Διαβατό

Η σύμβαση του έργου, «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Διαβατού
Δήμου Βέροιας», υπογράφηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 στο γραφείο του Δημάρχου Βέροιας κ.
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιου Διαμάντη και εκπροσώπου της εταιρείας «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ».
Το έργο προϋπολογισμού #3.798.387,10ευρώ# χωρίς ΦΠΑ, αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης εντός της Κοινότητας αλλά και εξωτερικούς αγωγούς .
Μετά την υπογραφή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ κ. Στέργιος Διαμάντης δήλωσε ότι, «Με το
έργο αυτό ο Διαβατός αποκτά για πρώτη φορά σύγχρονα δίκτυα αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑΒ σταθερά και
μεθοδικά υλοποιεί το πρόγραμμά της, παρά τις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες. » .
Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ιωάννης Βοργιαζίδης.

Δήμος Νάουσας: Στήριξη
σε οικογένειες με νεογέννητα παιδιά
με την παραχώρηση παρκοκρέβατου
Στήριξη σε οικογένειες
δημοτών που αποκτούν νεογέννητο θα παρέχει ο Δήμος
Νάουσας με την παραχώρηση παρκοκρέβατου, καθώς
έπειτα από χορηγία της κ.
Χριστίνας Ρούσσου, ο δήμος προμηθεύτηκε πρόσφατα κρεβατάκια μωρών, που
θα δίδονται σε νέους γονείς.
Επισημαίνεται ότι οι οικογένειες συμπολιτών μας,
που μένουν στον δήμο μας
και απέκτησαν παιδί, έχουν
την δυνατότητα να παραλάβουν παρκοκρέβατο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο
τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Νάουσας 23323 50300 για να ενημερωθούν για την διαδικασία παραχώρησης.
Ο Δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρανικόλας δήλωσε για την δράση «baby box»: «Από τα πρώτα
τους βήματα τα παιδιά μας θα μας έχουν δίπλα τους να τους προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Και όσο για τους γονείς, να ξέρουν ότι το δώρο γέννας είναι η ελάχιστη συμβολική κίνηση που μπορούμε να κάνουμε για να χαρούμε μαζί τους τις πιο τρυφερές τους στιγμές. Να είναι τυχερά και δυνατά τα
παιδιά μας».

Ανακοίνωση του ΕΛ.Γ.Α. για την παράταση
υποβολής οριστικής Δήλωσης
για τον παγετό της 17ης Μαρτίου
Από το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Βέροιας,
ανακοινώνεται ότι:
Από την Δευτέρα 29/6/2020 έως και την
Παρασκευή 3/7/2020, θα γίνονται δεκτά
στο Υποκατάστημα τα αιτήματα των παραγωγών, που ενώ είχαν υποβάλει προσωρινή δήλωση για ζημία από παγετό 17/3, λόγω σοβαρών προβλημάτων, δεν μπόρεσαν
να υποβάλουν εμπρόθεσμα την οριστική
δήλωση ζημίας.
Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται
από το αντίγραφο της προσωρινής τους
δήλωσης.
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Απαλλάσσονται
οι επαγγελματίες αγρότες
από το τέλος επιτηδεύματος
για το φορολογικό έτος 2019
Αναστέλλεται για τους
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες η εφαρμογή του
μέτρου της επιβολής του
τέλους επιτηδεύματος για
το φορολογικό έτος 2019,
όπως ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ.
«Έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας και θα συνιστούσε
παραλογισμό, σε αυτήν
τη δύσκολη συγκυρία, να
επιβαρυνθούν οι αγρότες
με την καταβολή τέλους
επιτηδεύματος 650 ευρώ.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού προχωρούμε στην αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και η
σχετική νομοθετική ρύθμιση», τόνισε ο κ. Βεσυρόπουλος.
Οι ωφελούμενοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος, οι οποίοι απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
Με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, αγρότες οι οποίοι εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και συμπλήρωσαν την πενταετία απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος την 31η Δεκεμβρίου 2018,
είχαν για τα φορολογικά έτη από το 2019 και επόμενα, υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, η οποία θα
έπρεπε να καταβληθεί εντός του 2020.
Όπως είπε ο κ. Βεσυρόπουλος, «η δημιουργία ή ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου θα αξιοποιείται πάντα στην
κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Δέσμευσή μας ήταν και παραμένει η μείωση της
προκαταβολής φόρου, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και η μείωση και σταδιακή κατάργηση του
τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες».

Από 29 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου
Αποχή των εργαζομένων
ΕΚΑΒ Ημαθίας, από τα δευτερογενή,
μη επείγοντα περιστατικά
Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου έως τις
15 Ιουλίου θα διαρκέσουν οι κινητοποιήσεις πανελλαδικά των σωματείων Εργαζομένων ΕΚΑΒ, μέλη της ΠΟΠΕΚΑΒ.
Το σωματείο Ημαθίας θα συμμετέχει με
αποχή από τα δευτερογενή μη επείγοντα
(εξιτήρια-ραντεβού) και για την κινητοποίηση αναφέρουν τα εξής σε ανακοίνωσή
τους:
«Από την 29-06-2020 έως την 15-072020 θα γίνει αποχή από τα εξιτήρια και
επανεξετάσεις- ραντεβού των νοσοκομείων. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης τα ποσοστό ασφαλείας θα είναι το
100% της βάρδιας και θα εξυπηρετούνται
μόνο τα επείγοντα περιστατικά καθώς και
οι αιμοκαθαρώμενοι πολίτες από και προς
τα νοσοκομεία.
-ΤΕΛΟΣ οι εντολές σε ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ για αλλότρια καθήκοντα και ανάγκες άλλων οργανισμών του δημοσίου όπως τα εξιτήρια και οι επανεξετάσεις.
-ΤΕΛΟΣ οι εντολές σε ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ για εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
-ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ της δαπάνης για την αγορά ατομικών μέσων προστασίας (Δαπάνη στολής).
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Φ. Παπαστεργιόπουλος
Α. Παπαναστασίου»

Nεκρός 14χρονος σε τροχαίο
στην Επισκοπή Νάουσας
Τροχαίο με θάνατο ενός 14χρονου είχαμε γύρω στις 3 το απόγευμα της Παρασκευής στην Επισκοπή Νάουσας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός οδηγούσε μηχανάκι και συγκρούστηκε σε δρόμο
μέσα στο χωριό με αγροτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 14χρονος ήταν ήδη
νεκρός όταν προσκομίστηκε στο νοσοκομείο Νάουσας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου
συνελήφθη.
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Σκιαγράφηση του
Παύλειου Φεμινισμού
Του ιερέως: ΠαναγιώτουΣ. Χαλκιά
Μερικές φορές, φίλοι αναγνώστες, μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας, παρουσιάζονται συμπτώματα παραθεώρησης της γυναίκας. Αυτά πρέπει να αποδοθούν σε λόγους καθαρά ιστορικούς (επίδραση νεοπλατωνισμού, αναφομοίωτες Ιουδαϊκές αντιλήψεις κ.λπ.).
Για το Χριστιανισμό ο άνδρας και η γυναίκα δημιουργούνται από την αγάπη του Θεού, διαφορετικοί και ανόμοιοι, αναμφίβολα, όμως, ίσοι. Δύο διαφορετικές όψεις του αυτού νομίσματος, ισοδύναμες και ισότιμες. Υποτίμηση, φθορά ή καταστροφή της μιας όψης, οποιαδήποτε
και αν είναι αυτή, απειλεί να καταστρέψει την αξία ολόκληρου του νομίσματος.
Ιδιαίτερα, ο Απ. Παύλος κηρύττει σε μια εποχή τελείως «αντιφεμινισμού». Η γυναίκα για
τους Ρωμαίους ήταν res, ενώ ο Πλάτων δίδασκε ότι «η θήλεια φύσις εστί προς αρετήν χείρων
της των αρρένων». Και ο Αριστοτέλης υποστήριζε ότι «το άρρεν προς το θήλυ φύσει το μεν

κρείττον, το δε χείρον».
Ο Απ. Παύλος, ακολουθώντας τα ίχνη του Ιησού Χριστού, διευρύνει τη διδασκαλία και θέτει τα θεμέλια του υγιούς
φεμινισμού, χωρίς ακρότητες και υπερβολές. Προσφέρει στην ανθρωπότητα μια σαφή και κρυστάλλινη διδασκαλία για
τη γυναίκα, που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην αγάπη και την οντολογική ενότητα των δύο φύλλων.
Οι απόψεις, όχι μόνο για την εποχή εκείνη, αλλά και τη σημερινή, είναι καινοτόμες και επαναστατικές..
Ο Παύλος κήρυξε, χωρίς δισταγμό και με ζηλευτή σαφήνεια, την ισότητα ανδρών και γυναικών με το «ουκένι»
άρσεν και θήλυ» (Γαλ. 3, 28). Αναγνώριζε ότι η γυναίκα μπορεί να γίνει «διάκονος» της Εκκλησίας, μπορεί να λαλεί
ως προφητεύουσα μέσα στην εκκλησιαστική σύναξη ή να αναπτύσσει ιεραποστολική και φιλανθρωπική δράση. Μάλιστα στις επιστολές του εξυμνεί τη δράση
πολλών χριστιανών γυναικών.
Ιδιαίτερα αναφέρει το ζευγάρι των ομοτέχνων του (σκηνοποιών) της Πρίσκιλλας και του Ακύλα, που τόσο του συμπαραστάθηκαν. Αξιομνημόνευτον είναι ότι
σε τέσσερις από τις έξι περιπτώσεις το όνομα της γυναίκας αναφέρεται πρώτο
(Ρωμ. 16. 3-5. Α΄ Τιμ. 4. 19), πρωτάκουστο για την εποχή εκείνη. Φαίνεται επίσης πως δυναμική γυναίκα, η Πρίσκιλλα, κυβερνούσε αυτή το σπιτικό της, γι’
αυτό αργότερα θα γίνει ηγετική μορφή στην Εκκλησία, αφού σ’ αυτήν θα ανατεθεί να κατηχήσει το σπουδασμένο Απολλώ. Καμιά γυναίκα, απ’ όσες βοήθησαν
τον Απόστολο στο έργο του, δεν πήρε τέτοιο έπαινο όπως αυτή (Ρωμ. 16.9).
Αλλά δεν πρέπει να λησμονείται πως ο Απ. Παύλος, σε ευρωπαϊκό έδαφος,
αποκαλύπτει τις αλήθειες της νέας θρησκείας σε όμιλο γυναικών με επικεφαλής
την πορφυροπώλιδα Λυδία (μαζί της βρίσκονταν και η Ευοδία και η Συντήχη,
που ο Παύλος αναφέρει στην προς Φιλιππησίους (4.2) και τις προτρέπει να
ειρηνεύσουν).
Όπως άλλοτε ο Χριστός στη Σαμάρεια σε μια γυναίκα φανέρωσε τα μυστικά
της Βασιλείας του, έτσι και ο Παύλος στις όχθες του ποταμού της Μακεδονίας
(παρά τους Φιλίππους) Ζυγάκη (ή Ζυγάκτη), θέτει τα θεμέλια της Εκκλησίας με
τις γυναίκες. Ο Γερμανός HOLZMERθα γράψει: Ευγενικές γυναίκες των Φιλίππων ως ιερές μορφές στέκονται στις πύλες της Ευρώπης, σαν να ήθελαν να
υπενθυμίσουν σε όλες τις αδελφές τους αυτής της ηπείρου την ιερή αποστολή
που, μέσα στη χριστιανική Εκκλησία, έχουν οι γυναίκες της Ευρώπης να είναι
ιέρειες, που διατηρούν την άγια φλόγα, που έκαμε την ήπειρό μας ευτυχισμένη
και μεγάλη.
Παντού στις εκκλησίες του δίνει χαιρετισμούς σε γυναίκες συνεργάτιδες,
συζύγους συνεργατών ή μαθήτριές του. Αναγνωρίζει ξεχωριστά τις υπηρεσίες
της Χλόης στην Κόρινθο και της Φοίβης στις Κεχρεές. Στη δεύτερη, μάλιστα,
εμπιστεύεται και τη μεταφορά της προς Ρωμαίους επιστολής του. Αναγνωρίζει
τον άψογο χαρακτήρα της μητέρας του Ρούφου, που την αποκαλεί και δική του
μητέρα. Όταν γράφει στον πλούσιο έμπορα Φιλήμονα, δεν θα λησμονήσει να
στείλει τους χαιρετισμούς του στη σύζυγό του Απφία.
Ιδιαίτερα ο Παύλος εκτιμά τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών, που ταιριάζουν με τη γυναικεία φύση. Εκτιμά στην Καισάρεια τις θυγατέρες του Φιλίππου με τα προφητικά τους χαρίσματα. Με τις φροντίδες του περιβάλλει τις έντιμες χήρες, που έχουν αφιερωθεί σε έργα αγάπης και που γι’ αυτό
η Εκκλησία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους (Α΄ Τιμ. 5, 7-16).
Εκεί, όμως, που εκφράζεται πλατιά η απεριόριστη τιμή για την γυναίκα είναι
η προς Εφεσίους επιστολή και ιδιαίτερα η περικοπή που διαβάζεται κατά τη
διάρκεια του μυστηρίου του γάμου (Εφεσ. 5, 20-33). Το κορυφαίο αυτό αποστολικό κείμενο, που θέτει τα πνευματικά θεμέλια του χριστιανικού γάμου, εκφράζει
με τρόπο ανεπανάληπτο την ισότητα των δύο φύλων, που στηρίζεται στην αμοιβαία αγάπη.
Με όσα εδώ συνοπτικά καταχωρήθηκαν, νομίζω ότι σκιαγραφήθηκε ο Παύλειος Φεμινισμός. Ξένος προς τα παροδικά ρεύματα μόδας, απέκτησε διαχρονική σημασία.
Ιδιαίτερα δε σήμερα, εποχή σύγχυσης και «φεμινιστικών» παλινδρομήσεων, ο διαυγής
λόγος του Απ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παύλου, αποκτά ξεχωριστή
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
επικαιρότητα.
Δυνάμει της με αριθμό 8/2020 Διάταξης του ΕιρηνοδιΜπορεί να
κείου Βεροίας εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού
χρησιμοποιητου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
θεί ως ασφαΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Η ΒΕΡΓΙΝΑ» και συγκεκριμένα των άρθρων 2,5,6,7,8,10,11,12 και 14 του από
λής γραμμή
23-3-1992 Ιδρυτικού Καταστατικού του, διατάσσοντας α)
π ρ ο σ α ν α το τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα που
λισμού για
εκδίδεται στη Βέροια, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών
άντρες και γυΔημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και β) την εγγραφή
ναίκες.
των τροποποιήσεων στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που
Φίλοι ατηρείται στο Πρωτοδικείο Βεροίας.
ναγνώστες:
Βέροια 26 Ιουνίου 2020
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΟ πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΚΑΙΡΙ.
ΛΙΑΠΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

του Σαββατοκύριακου

Εκείνη η γωνιά
Tης Όλγας Κουτμηρίδου-Μεταξά
Εκείνη η γωνιά του καναπέ και τι δεν μου θυμίζει ...Πάλιωσε
το ύφασμα από την τριβή.Μα όταν πέφτει η ματιά εκεί,οι αναμνήσεις τρέχουν πίσω στον χρόνο.Από εκεί στό δρόμο κοιτούσες ανήμπορος να σηκωθείς.Από εκεί λόγια ειπώθηκαν που
δεν έπρεπε να ειπωθούν.Απο εκεί με κοιτούσες με μάτια υγρά
χωρίς τα χείλη να μιλούν,μήν τυχόν και φανεί η αδυναμία σου.
Ήρθε η στιγμή,που και το χέρι σήκωσες αργά για να μου δείξεις
την ανήμπορη δύναμη σου....να κάνεις έντονη την παρουσία σου...την εξουσία σου..να
μου θυμίζεις τις υποχρεώσεις μου,τις απαιτήσεις σου,καμιά φορά και τα ευχαριστώ σου.
Άφησα εκείνη την μεριά του καναπέ έτσι...Η θέση πλέον είναι κενή.Μόνο η αγάπη μένει
αξέχαστη,μόνο η συγχώρεση μπορεί να γλυκάνει την πίκρα.Τα ξέχασα όλα ο χρόνος είναι
ο γιατρός.Αυτός όλα τα ξεθωριάζει τα απαλύνει Εκείνη η γωνιά του καναπέ έκλεισε την
πόρτα του παρελθόντος για πάντα.Δεν κάνουν οι θέσεις τα αισθήματα.Οι άνθρωποι τα
αισθάνονται και τα δίνουν.Αυτοί που ξέρουν,πώς να σου προσφέρουν,χωρίς εγωισμό,υπερηφάνεια,απαιτήσεις και φωνές.Περνώντας τα χρόνια εκείνη η γωνιά του καναπέ δεν
σου θυμίζει πλέον τίποτα ...Όλα έρχονται και παρέρχονται.ξεχνιούνται εύκολα χωρίς να
αφήσουν σημάδια στην ψυχή σου......

του Σαββατοκύριακου

ΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ;
Ο Ιούνιος ήτανε στην ήβη και
το πράσινο κυβερνούσε ανενόχλητο.
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Επαναφέρει το ζήτημα
του παιδοψυχίατρου
στην Ημαθία
ο Τάσος Μπαρτζώκας

5 Μαΐου
αγόρασε τρεις βάρκες
που τις δώρισε στο Αιγαίο
να μαζεύουν ηλιοβασιλέματα,
να τα στέλνουν δώρο στα παραμύθια.
Έπειτα δεν περνούσαν πια τραίνα,
χάθηκαν και τα τουουου του
και μείνανε μονάχα οι φωνές αγράμματων εβδομάδων
που δεν μπορούσαν να υπολογίσουν την ομίχλη
των πόλεων,
ούτε να κοιτάξουν το ΑΠΕΙΡΟ
που ήταν ακόμη μικρό και κρύβονταν απ` τον χρόνο.
Γι` αυτό υπήρξε το φαινόμενο των
λευκών σελίδων,
όπου δραπέτευαν αγαπημένες σκέψεις
σαν κι` αυτήν που τραγούδαγε η κοπέλα του Αιγαίου
…γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα…
Τι τόθελες να υγρανθούν τα μάτια σου καλέ;
φώναξε τότε ο Σταθμάρχης…
Επειδή δεν έφθασε το χέρι σου στο ΑΓΓΙΓΜΑ;
«Κι` έπειτα, πού νάναι οι σημαίες τώρα, οι οθόνες,
τα πλακάτ και οι ρεκλάμες, οι γραβάτες, τα λαπτοπ;
Όλος ο κόσμος στο μπλέντερ, άρχισαν τα δύσκολα,
ο Τσε δεν ήρθε στο ραντεβού, η Μαρία είναι ακόμη
στο κομμωτήριο,
τα μακαρόνια στο ψυγείο κι` ο Παράδεισος μακριά»
έγραψε μετανάστης τ` ουρανού τώρα ο Κώστας
Μπραβάκης.
Τότε! Τότε σηκώθηκε η Άνοιξη με αγριολούλουδα
στην αγκαλιά της
και φώναξε της ΖΩΗΣ.
…για σένα τα μάζεψα, σήμερα που γιορτάζεις,
όπως τόχεις συνήθειο άλλωστε κάθε μέρα…
Ο Ιούνιος βρισκότανε στην ήβη και το πράσινο
κυβερνούσε
την εκκλησία της ΑΓΑΠΗΣ,
όταν ακούσθηκε απ` τα ραδιόφωνα
Πως η ΤΕΧΝΗ είναι η ένδειξη πως υπάρχει
κι` άλλος Κόσμος.
Γιάννης Ναζλίδης

Με νέα επιστολή, προς τον Υπουργό Υγείας, ξαναφέρνει στο προσκήνιο το αίτημα για την άμεση στελέχωση παιδοψυχίατρου και Ιατρο-παιδαγωγικού τμήματος
στην Ημαθία ο Τάσος Μπαρτζώκας. Εκθέτοντας εκ νέου τα ζητήματα που προκύπτουν από την απουσία των εν λόγω, ιδιαίτερα και εν όψει της πανδημίας, αναμένει
την πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας για τη θετική έκβαση του αιτήματος
του.
Όπως αναφέρει και στην επιστολή του, η υποχρέωση μετάβασης των παιδιών
στη γειτονική Θεσσαλονίκη για γνωματεύσεις, επικαιροποιήσεις αυτών και τις
συναφείς θεραπείες, όχι μόνο υποβάλλουν σε ταλαιπωρία γονείς και τέκνα, με
αποτέλεσμα να τίθενται φραγμοί από την Πολιτεία στην πρόσβαση τους σε δομές
υγείας. Επιπρόσθετα, με τα νέα δεδομένα του κορωνοϊού, τα παιδιά και οι γονείς με
ΔΑΔ έχουν πλέον υψηλές πιθανότητες να νοσήσουν από τον ιό, λόγω των συχνών
μετακινήσεων.
Ο Τάσος Μπαρτζώκας δηλώνει ότι «στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Ε.Σ.Υ, ο
οποίος έχει ήδη ξεκινήσει με προσλήψεις προσωπικού και ανανέωση του τεχνικού
εξοπλισμού των δομών υγείας, το μεγάλο στοίχημα είναι η εξασφάλιση ισότιμης
πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, για όλους. Είναι καλή ευκαιρία
να αποδείξουμε στα άτομα ΑμΕΑ ότι όταν λέμε ισότιμη πρόσβαση το εννοούμε, ώστε να πάψουν να αισθάνονται αόρατοι»

Ανακοίνωση του ΕΛΓΑ
Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 το
υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Δημοτική Κοινότητα Βέροιας θα δεχθεί δηλώσεις
παραγωγών που ενώ είχαν υποβάλλει προσωρινή δήλωση για ζημία από τον
παγετό που σημειώθηκε στις 17-03-20 λόγω προβλημάτων δεν κατάφεραν να
υποβάλλουν εμπρόθεσμα την οριστική δήλωση ζημίας.
Τα νέα αιτήματα, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από την προσωρινή δήλωση που υποβλήθηκε αρχικά, θα κατατίθενται στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, 2331350535.
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Προς πολιτικάντηδες
παλαιάς κοπής,
το ανάγνωσμα
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Μιλώντας στο δημοτικό συμβούλιο επανέφερα την πάγια
και από χρόνια διατυπωμένη άποψή μου
περί ενός νοσοκομείου σε επίπεδο Νομού.
Επαναλαμβάνω,
λοιπόν, για πολλοστή
φορά και δεν θα κουραστώ να επαναλάβω
την άποψη για όσες
φορές ακόμη χρειαστεί για όσους δεν την
έχουν ακούσει, αλλά κυρίως για όσους επιχειρούν να παραποιήσουν τα λεγόμενά μου.
Εγώ και οι συμπολίτες μου, φρονώ, θέλουμε σε μια ώρα κρίσιμη να έχουμε έναν υπερσύγχρονο χώρο παροχής ιατρικής βοήθειας. Ένα πλήρες νοσοκομείο, με όλες τις κλινικές και τα πλέον
σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Αδιάφορο μου είναι το που θα είναι
ο χώρος αυτός, Βέροια, Νάουσα ή Αλεξάνδρεια. Προσδιορίζω για
την ώρα την τοποθεσία στη Βέροια, μόνο λόγω των σύγχρονων
εγκαταστάσεων που ολοκληρώθηκαν μόλις προ μηνών.
Λαϊκιστές και ξεπερασμένα από τις εξελίξεις «πολιτικά στελέχη»
παλαιάς κοπής, δήθεν προοδευτικοί μάλιστα, μπορούν να ισχυρίζονται ότι απαιτούνται δυο-τρία και γιατί όχι ένα σε κάθε χωριό
νοσοκομείο, χαϊδεύοντας αυτιά προφανώς, μήπως και πάρουν την
πολυπόθητη ψήφο, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα θεωρούν τους
πολίτες τόσο αφελείς και τους εαυτούς τους τόσο πονηρούς; Το
αντίθετο δεν τους περνά από το μυαλό;
Ειδικότερα για τον πολυμαθή που με παράδειγμα πρωτοεμφανιζόμενο «δεν μπορείς δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη να
κρατάς», να τον ενημερώσω ότι καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσει το
σχετικό πόνημα. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ... Ορθώς το αντέγραψε, μένει και να το καταλάβει... Δεν είναι άλλωστε δύσκολο...
Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης
«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
Μαργαρίτη και της Ελένης, το γένος
Μπαλή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια και η ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αστερίου και της Σοφίας,
το γένος Βεοπούλου, που γεννήθηκε
στην Αγία Κυριακή Κοζάνης και κατοικεί στη Γερμανία,
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
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Α.Π.Σ. ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Tελετή λήξης της γυμναστικής περιόδου
με απονομές και αναμνηστικά για τους
ακροβάτες του Α.Π.Σ. ΒΕΡΟΗ Βέροιας

Την τελετή λήξης της γυμναστικής περιόδου
πραγματοποίησε ο Α.Π.Σ. Βερόη Βέροιας το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου στον όμορφο χώρο
του «Άρωμα Πόλης». Οι μικροί ακροβάτες συναντήθηκαν ξανά όλοι μαζί μετά από καιρό και γέμισαν
με παιδικές φωνές και χαμόγελα τον χώρο. Με έναν
διαφορετικό τρόπο απ’ ότι τον καθιερωμένο έκλεισε
η φετινή χρονιά καλωσορίζοντας το καλοκαίρι με μία
γιορτή και την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων
σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες καθώς και στα
τμήματα υποδομής.

Την εκδήλωση την άνοιξε η υπεύθυνη προπονήτρια κ. Έλσα Παπαδοπούλου καλωσορίζοντας όλους
τους παρευρισκόμενους και ενημερώνοντας τους για
την καλοκαιρινή προετοιμασία που θα ακολουθήσει.
Τον λόγο έπειτα πήρε η πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Ευδοξία Νούλα, όπου κι αυτή με την σειρά της καλωσόρισε τον κόσμο και ευχαρίστησε όλους τους γονείς
για την μεγάλη συμμετοχή και την στήριξη τους.
Τέλος έδωσε ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι και με
υγεία να επιστρέψουν δυναμικά από τον Σεπτέμβρη
στους προπονητικούς και αγωνιστικούς χώρους
με επιτυχίες. Την εκδήλωση τίμησε
με την παρουσία του το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου όπου και
πραγματοποίησε τις απονομές των
αναμνηστικών διπλωμάτων στους
μικρούς ακροβάτες.

του Σαββατοκύριακου

Γιώργος Φύκατας: «Η ομάδα συνεχίζει κανονικά
Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές - Ο σάκος του
μποξ δεν θα είμαι εγώ»
Σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο
του Φιλίππου Βέροιας, Γιώργο Φύκατα, ήρθε το greekhandball.com,
το οποίο ζήτησε την τοποθέτησή
του σχετικά με τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την ομάδα
της Ημαθίας. Ο ίδιος τόνισε πως
ο Φίλιππος θα συνεχίσει υπό την
καθοδήγησή του και αναφέρθηκε,
μεταξύ άλλων, στην διοικούσα επιτροπή, που αποχώρησε.
Σχολίασε: «Εδώ και τέσσερις
εβδομάδες ήμουν σε καθημερινή
επικοινωνία με τον Στέργιο Παπαδημητρίου, ο οποίος δεν μπορούσε να
τα βγάλει πέρα, διότι δεν μπορούσε
να συνεργαστεί με τον Γιώργο Τάκη
και παράλληλα είχε μείνει εντελώς
μόνος του, αφού ο Τάκης, λόγω προσωπικού προβλήματος, δεν εμφανιζόταν στα τηλέφωνα.
Εγώ προσπαθούσα να τον καθησυχάσω, λέγοντάς του ‘’συνέχισε, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά’’. Εκείνος μού έλεγε να βρω χρήματα, παρά
το γεγονός πως ο ίδιος, και τα υπόλοιπα μέλη της
διοικούσας επιτροπής, ήταν υπεύθυνα, ώστε να
φέρουν χρήματα. Με τον Στέργιο διαφωνούσα, αλλά
τα βρίσκαμε. Είναι ο μοναδικός, ο οποίος δεν φταίει.
Παραιτήθηκε, επειδή ίσως δεν άντεξε την πίεση.
Όλον αυτό τον καιρό, μού ζητούσε την γνώμη μου,
λόγω της εμπειρίας μου.
Στη συμφωνία, που είχαμε κάνει στις 25/01, όταν
είχαν αναλάβει την διοίκηση, μετά από μεγάλη δική
μου πίεση, είχαμε πει πως θα προσπαθούσαν να

αποφύγουν τον υποβιβασμό. Ωστόσο, στην πρώτη τους συνάντηση,
ενώπιον του Δημάρχου και πολλών
παραγόντων της πόλης μας, πληροφορήθηκα, προς έκπληξή μου,
πως συζήτησαν το ενδεχόμενο να
‘’πέσει’’ η ομάδα στην Α2 Ανδρών.
Σημειώνω πως όλη η ευθύνη είναι
στην κεντρική διοίκηση, όλα βαραίνουν τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα. Εκείνοι θα έκαναν διαχείριση».
Ο κ. Φύκατας υπογράμμισε, ακόμα: «Δεν βρέθηκε ούτε μισό ευρώ από τον κ. Τάκη. Δεν τους τοποθετήσαμεσε αυτές τις θέσεις, για
να ρίξουν την ομάδα στην Α2 και
για να μού ζητούν να βάλω και άλλα
λεφτά, πέρα από τα 3 εκ. ευρώ, που έχω ήδη βάλει.
Ο Στέργιος δεν άντεξε μόνος του και ακολούθησαν
οι υπόλοιποι. Ο κόσμος θα μάθει όλη την αλήθεια,
δεν γίνεται να ‘’πυροβολούν’’ συνέχεια εμένα». Στο
ερώτημα τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα,
απάντησε: «Ο κ. Τούτσης έχει αναλάβει ήδη το ανδρικό και τις Ακαδημίες. Η ομάδα συνεχίζει κανονικά.
Την νέα σεζόν δεν έχουμε μετακινήσεις εκτός Βορείου Ελλάδας, οπότε έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ο
νέος μας προπονητής, ο κ. Τούτσης, θα μιλήσει με
τους αθλητές του ρόστερ και θέλω να πιστεύω πως
θα παραμείνουν. Για μια φορά ακόμα είμαστε στο
ίδιο έργο θεατές. Ο σάκος του μποξ δεν θα είμαι,
όμως, εγώ, που έχω δώσει και την ψυχή μου. Το έχω
πάρει προσωπικά».

«Χαρτοπόλεμος» δηλώσεων! - Τι απάντησε
ο Στέργιος Παπαδημητρίου στον Πρόεδρο
του συλλόγου, Γιώργο Φύκατα
«Χαρτοπόλεμος» δηλώσεων,
με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις
στον Φίλιππο Βέροιας. Ο Στέργιος
Παπαδημητρίου, ο οποίος παραιτήθηκε από την θέση του καθοδηγητή
της διοικούσας επιτροπής (στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες παραιτήσεις) απάντησε στον Πρόεδρο
του συλλόγου, Γιώργο Φύκατα, που
χθες (25/06) το βράδυ προέβη σε
τοποθέτηση μέσω του greekhandball.
com (μεταβείτε πατώντας εδώ). Ο κ.
Παπαδημητρίου επέλεξε να τοποθετηθεί, και εκείνος, στην ιστοσελίδα
μας. Ακολουθεί η δήλωσή του στο
greekhandball.com: «Είναι γνωστή η
τακτική που χρησιμοποιείται από τον Πρόεδρο, όταν
βρίσκεται σε κατάσταση
πανικού: λάσπη στον ανεμιστήρα και για την ταμπακιέρα τίποτα.
Αναλίσκεται σε κινήσεις εντυπωσιασμού, π.χ.
ανακοίνωση για συνεργασία με τον κ. Τούτση, με
τον οποίο είχαμε έρθει σε
επαφή από καιρό και τού
παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των
νεανικών τμημάτων.
Δίνει υποσχέσεις της
τελευταίας στιγμής στους
παρεικούντες στην Ιερουσαλήμ, στους οποίους
ποτέ δεν έδωσε ενεργό
ρόλο. Υπόσχεται πως το
«πήρε προσωπικά» το
θέμα του Συλλόγου. Μάλλον μιλάει ο εσωτερικός
του εγωισμός και το πάθος του για προσωπική
προβολή. Δρα εκδικητικά  
σε όποιον φέρει διαφορετική άποψη ή γνώμη,
δημιουργώντας αρνητικά
αισθήματα για τον Σύλλογο και στην ουσία τον
μεταμορφώνει σε εξιλαστήριο θύμα. Το τμήμα  

βρίσκεται βυθισμένο στο τέλμα.
Αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι
ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Λέξη απλή, αλλά, για
τον αθλητισμό, πολύπλοκη και απαιτητική. Η παρούσα διοίκηση
την χρησιμοποιεί ως σύνθημα,
ανήμπορη να κάνει σχεδιασμό
προοπτικής και εξέλιξης, διότι στερείται γνώσης και ικανότητας, για
να τον εκτελέσει. Από την πρώτη
στιγμή, που ανέλαβα τον Σύλλογο,
ήθελα να σταματήσω τον κατήφορο, που είχε   πάρει το τμήμα της
χειροσφαίρισης, λόγω της κακής
λειτουργίας της διοίκησης υπό τον
Πρόεδρο. Όντως, πολλές φορές,
ένιωσα ψυχική κόπωση. Δεν μπορεί ο Σύλλογος να
αιμορραγεί και ταυτόχρονα να αιμοδοτεί. Δεν είμαι όμως επαγγελματίας παράγοντας. Έκανα λάθη και τα
αναγνωρίζω. Στην ουσία, όμως, δόθηκε παράταση
χρόνου στον κ. Φύκατα, αλλά τα προβλήματα έτρεχαν. Τελικά, αποδείχθηκε ότι δεν είχε άλλο σκοπό
πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες. Και όταν κατάλαβε την ποιότητα και την ακεραιότητα της Επιτροπής,
άρχισε τις παρεμβάσεις, τόσο στην επιλογή των
συνεργατών, όσο και των αθλητών. Είναι επικίνδυνο
γιατί, αντί της επέκτασης, επιδίωκε την συρρίκνωση
του αθλήματος. Καλέσαμε τον Πρόεδρο κατ’ επανάληψη, να συνταχθεί μαζί μας. Αρνήθηκε. Είχαμε άλλη φιλοσοφία, άλλες αξίες και αρχές. Το αποδείξαμε
με το σύντομο έργο μας. Όχι μόνο στο οικονομικό
κομμάτι, αλλά και στην ακεραιότητά μας απέναντι
στην ιστορία και στον ιδρώτα των αθλητών. Μέσα από την επαγγελματική εμπειρία, που έχω αποκτήσει,
έχω κατανοήσει ότι για να φανεί το έργο, που κάνεις,
πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα και διάρκεια.
Όταν όμως υπάρχουν λόγοι που άπτονται της προσωπικής ηθικής του καθενός, τότε οι αποφάσεις είναι
πολύ προσωπικές. Φεύγοντας δεν αφήσαμε καμμένη γη, αλλά παραλάβαμε. Απευθυνόμενος προς τα
μέλη και φίλους του Συλλόγου: ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ. Είναι ντροπή να φοβάστε. Σκεφτείτε το γενικό καλό του
αθλήματος. Η δειλία δεν χωράει σε τόσο κρίσιμες
στιγμές. Ορθώστε το ανάστημά σας και την αξιοπρέπειά σας, με μοναδικό σκοπό την βιωσιμότητα του
τμήματος χειροσφαίρισης. Βάλτε το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Εύχομαι καλή επιτυχία στον «εύκολο»,
δρόμο που έχει μπροστά του ο Πρόεδρος. Ούτως ή
άλλως λεφτά υπάρχουν, οι αξίες έπονται...».
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Η απαγορευμένη καλοκαιρινή απόλαυση...

Του Πάρη
Παπακανάκη
Το καλοκαίρι έχει
μπει για τα καλά και
οι ολοένα αυξανόμενες ζέστες, παρά τις
όποιες αναστολές λόγω κορονοϊού, φέρνουν στον νου δελεαστικές σκέψεις για αναζήτηση δροσιάς σε κάποια
παραλία. Το μέχρι πρότινος αυτονόητο, έχει μετατραπεί σε “σοβαρή
απόφαση” κατά την ιδιάζουσα χρονιά που διατρέχουμε…
Μην θεωρείτε όμως ότι είμαστε και στη δυσμενέστερη θέση -ever(σε άπταιστα τηλεοπτικά νεοελληνικά η έκφραση), αγαπητοί φίλοι, γιατί
έρχομαι αμέσως να καταδείξω ότι απ’ αρχής η υπόθεση “μπάνιο στη
θάλασσα” ήταν στην Ελλάδα η “απαγορευμένη απόλαυση”…
Την αρχή του ξετυλίγματος αυτού του (περίπλοκου όπως εξελίχθηκε)
“μίτου” στην Ελλάδα έκανε… η βασίλισσα Αμαλία!!! Πρώτη αυτή λοιπόν αποφάσισε το 1834 να διασχίσει έφιππη την πυκνόφυτη διαδρομή
από το “Κλεινόν Άστυ” ως την παραλία των “Τζιτζιφιών”, η οποία μάλιστα κατά τις φήμες της εποχής ήταν επικίνδυνος φιδότοπος και άντρο
ληστών, για να απολαύσει τις δροσιστικές και “ …άκρως ευεργετικές
ιδιότητες της κολυμβήσεως εις τα ύδατα της θαλάσσης”, όπως διατείνονταν επίμονα οι περισπούδαστοι ανά την Ευρώπη γιατροί που την
κουράριζαν.
Δειλά στην αρχή, όλο και περισσότεροι στη συνέχεια (μετά το 1864),
οι κύριοι και αι κυρίαι της αριστοκρατικής κοινωνίας άρχισαν να επισκέπτονται την παραλία, όπου μάλιστα ένα παλιό ερειπωμένο κτήριο επισκευάστηκε πρόχειρα και μετατράπηκε σε “καμπίνες αποδυτηρίων”. Η
πρώτη οργανωμένη παραλία για θαλασσινό μπάνιο στην Ελλάδα ήταν
γεγονός!!!
Με τον καιρό οι κολυμβητές όλο και πολλαπλασιάζονταν, οπότε άρχισαν να γίνονται επισκέψιμοι τόποι το Φάληρο, ο Πειραιάς, η Καστέλα
και η Γλυφάδα. Τότε λοιπόν έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτες
συζυγικές στιχομυθίες αβρότητας του τύπου:
-Κλέων, την Κυριακή θέλω να με πας για μπάνιο στη θάλασσα!!!
-Μα, γλυκιά μου, δεν…
-Δεν έχει “μα και ξεμα”, Κλέων! Είπα, την Κυριακή θα με πας για
μπάνιο στη θάλασσα!
Δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση αυτό το “Κλέων, την Κυριακή θέλω να με πας για μπάνιο στη θάλασσα!!!”. Όπως μας πληροφορεί το
περιοδικό-ημερολόγιο “Η Φιλόκαλος Πηνελόπη” του 1919, πέραν των
ευνόητων δυσκολιών της μετάβασης στην παραλία, έπρεπε να ακολουθείται με “θρησκευτική ευλάβεια” ένα σχετικό αυστηρότατο πρωτόκολλο
συμπεριφοράς:
Το “λουτρικόν ένδυμα…” (το μαγιό) με το οποίο έμπαιναν οι κυρίες
και οι δεσποινίδες στη θάλασσα, όφειλε να είναι “…κομψόν και έγχρωμον…” (πορτοκαλί, κόκκινο ή μπλε κατά προτίμηση) “απαραιτήτως
συμπληρούμενον από… μαύρες κάλτσες”, οι οποίες στερεώνονταν με
άσπρες κορδέλες τυλιγμένες χιαστί στις γάμπες, μη τυχόν και αποκαλυφθεί στο ελάχιστο η γαλακτόλευκη σάρκα τους. Για τον λόγο αυτό, η
διαδρομή για τη θάλασσα συνδυαζόταν με το σχετικό σχολαστικό περιτύλιγμα…
[ Δεν απαιτείται και ιδιαίτερη φαντασία, νομίζω, για να γίνουν αντιληπτές οι “μαύρες ώρες” που περνούσε ο (εκάστοτε) ταλαίπωρος
“Κλέων”: «Πιο σφιχτά, Κλέων!», «Πιο χαλαρά, Κλέων!», «Πιο πάνω ,
Κλέων!», «Χίλιες φορές σου το έχω πει, με ενοχλεί έτσι, Κλέων!» κλπ.
κλπ. κλπ. Κι ο δύστυχος Κλέων να περιλούζεται πρόωρα στον… ιδρώτα του!!!]
Αντίστοιχα και οι άνδρες φορούσαν υποχρεωτικά “… μακριά φανελένια μπανιερά, ομοιόμορφα, μαύρα με πορτοκαλιές ρίγες” [Σαν κρατούμενος φυλακών ο Κλέων ένα πράγμα δηλαδή…].
Η είσοδος των κολυμβητριών στη θάλασσα γινόταν “μετά φόβου
Θεού” [όπως το κρυφτό που παίζουν τα παιδιά, φανταστείτε] και οπωσδήποτε πίσω από βράχους… [Ενώ, για όσο χρόνο διαρκούσε το μπάνιο
της κυρίας, ο Κλέων ξεροψηνόταν κάτω από τον καυτό ήλιο για να

διαφυλάττει σαν κέρβερος την τιμή και την υπόληψη
του γάμου του από τους ασεβείς κορτάκηδες της
εποχής…].
Επιπλέον η αστυνομία είχε άγρυπνη παρουσία
κάνοντας πυκνές περιπολίες στην παραλία, απαγορεύοντας αυστηρά τα κοντά μαγιό και τις προσεγγίσεις ανδρών-γυναικών. Οι απείθαρχοι παραβάτες
πλήρωναν μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και επιπλέον
έφεραν στη δημόσια ζωή το ανεξίτηλο στίγμα του “ανεντίμου κυρίου“ [Πού να τολμήσει επομένως ο Κλέων να αφεθεί σε λίγες έστω στιγμές χαλάρωσης ή
της άδολης απόλαυσης οπτικών ερεθισμάτων… και
πώς να μην αναθεματίζει από μέσα του ο δύσμοιρος
την ώρα και τη στιγμή που η αυτής μεγαλειότης, η
Αμαλία, καβάλησε εκείνο το άλογο για να την μεταφέρει στις Τζιτζιφιές…].
Για την ιστορία, ας αναφέρουμε ότι η πρώτη γυναίκα που τόλμησε να κολυμπήσει μαζί με άντρες
στην Ελλάδα, ήταν η Γαλλίδα Ζωρζέτ Μερσιέ, η αποκαλούμενη “μαντάμ Φρου-Φρου” στο επιθεωρησιακό
θεατρικό έργο που ενέπνευσε με την πράξη της αυτή, ανοίγοντας όμως ταυτόχρονα το δρόμο για τα ποικίλως σχολιαζόμενα “μπαιν μιξτ” (μεικτά θαλάσσια μπάνια)…
Στην πόλη μας αυτά τα “νέα ευρωπαϊκά ήθη” μεταφέρθηκαν από
νεαρούς φοιτητές με σχετική καθυστέρηση, αλλά με ιδιαίτερη ευρηματικότητα. Καθώς δεν έχει την τύχη να βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα,
σε πρώτη φάση (στα μέσα της δεκαετίας του 1920) οι νέοι και οι νέες
της εποχής αναζήτησαν την “σκανδαλιστικά προκλητική απόλαυση της
καλοκαιρινής υδάτινης δροσιάς” στα νερά του ποταμού που τη διασχίζει, του Τριπόταμου.
Θα θυμάστε από προηγούμενες αφιερωματικές αναφορές μας ότι το
εξοχικό καφενείο “Φάληρο” δίπλα από τη γέφυρα Καραχμέτ, ιδιοκτησίας
Ανδρέα Μαλακού είχε καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης, γνωριμίας
και συναναστροφής των νέων, προκαλώντας τις επικρίσεις της έντονα
σεμνότυφης τότε κοινωνίας της Βέροιας. Το κλίμα της γενικευμένης
δυσφορίας εξέφραζε συχνά πυκνά ο αρθρογράφος κ. ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ της
τοπικής εφημερίδας “Αστήρ Βερροίας” με αιχμηρότατες διατυπώσεις:
«Ουφφφ, αδελφέ… …κάηκα, ουφφφ αμάν φούρνος!!!
(…) Για τα εξοχικά καφενεία μπορεί να πη κανένας πως προβλέπονται “χρυσές” δουλειές. Κάποιος μάλιστα λέει πως η Διευθύντρια του
“Φαλήρου” (Καραχμέτης) θα ζητήση αύξησι τιμών στα ποτά που σερβίρωνται μέσα στο… ποτάμι.
Και οι φωτογράφοι της “στιγμής” είνε ενθουσιασμένοι με τη ζέστη
γιατί πολλοί είνε που ποζάρουν στο φακό και μάλιστα… ξυπόλητοι και
ξεκάλτσωτες!!!»
«…ο κόσμος εξακολουθεί να κατακλύζη τη “Μπαρμπούτα” και… το
“Φάληρο” όπου οι μεν αρσενικοί το μεσημέρη βάζουν τες καρέκλες μεσ’
στο ποτάμι οι δε θηλυκοί βγάζουν… τες κάλτσες!!! Οι αγροφύλακες,
υδροφύλακες κινδυνεύουν να γίνουν και… φανοκόροι!!!»

σε μια ερημική ακτή, στις ψαροκαλύβες, για να αποφεύγουν τα’ αδηφάγα βλέμματα των ανδρών, αν και οι ποδήρεις πουκαμίσες καλά δεμένες
απ’ το λαιμό δεν άφηναν τίποτε το ακάλυπτο.
Σε τρεις τέσσαρες μέρες ολοκλήρωναν τα 15-20 μπάνια που τους είχε συστήσει ο γιατρός και επέστρεφαν γιατί τους περίμεναν οι δουλειές,
σκαψίματα, καλαμπόκι, τ’ αλώνια… ».

Κατασκήνωση στη Μεθώνη στα 1960
(Αρχείο Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας)
Για τον παιδόκοσμο όμως της Βέροιας, ως τις μέρες της δικής μου
γενιάς, καλοκαιρινό μπάνιο σήμαινε απόδραση στο “Λιανοβρόχι” !!!
« (…) Φτάσαμε στην άκρη της πόλης… Σε ένα είδος μικρού φαραγγιού ανάμεσα από δύο μικρές πλαγιές κυλούσαν ήρεμα τα νερά του
συγκεκριμένου, μικρού ποταμού. Στις δύο πλαγιές, στη δεξιά και την αριστερή όχθη κάποιος (αργότερα έμαθα πως τον λέγανε μπάρμπα Γιάννη) είχε κτίσει δύο πέτρινους τοίχους στενεύοντας με αυτόν τον τρόπο
την κοίτη του ποταμού. Μεταξύ των δύο τοίχων υπήρχε μια τσιμεντένια
γέφυρα η οποία κατέληγε σε ένα μονοπάτι που οδηγούσε στην πρόχειρη καλύβα του ιδιοκτήτη. Στο άνοιγμα που είχε δημιουργηθεί από τους
δύο τοίχους και την γέφυρα είχε κάνει μια ιδιότυπη κινητή κατασκευή
με χοντρές σανίδες που έφραζε τελείως την κοίτη του ποταμιού και έτσι
δημιουργούσε μια στενόμακρη λιμνούλα που το βαθύτερο σημείο της
περίπου δύο μέτρα. Το βάθος αυτό βρισκόταν, λίγο πριν από την γέφυρα, ενώ όσο απομακρυνόταν κάποιος από αυτή, το βάθος γινόταν όλο
και πιο μικρό φθάνοντας σχεδόν τους είκοσι πόντους. Η λιμνούλα ήταν
γεμάτη από παιδιά! …Μερικοί, οι πιο μεγάλοι έπαιρναν φόρα από την
αριστερή πλαγιά που ήταν λιγότερο απότομη και βουτούσαν κραυγάζοντας στα νερά. Οι μικρότεροι κολυμπούσαν ή τουλάχιστον προσπαθούσαν γι’ αυτό, στα ρηχά...» (Ανδρέας Μαρολαχάκης).

Παρόλα αυτά, οι νεανικές ιδέες άντεξαν στις κοινωνικές πιέσεις και
δεν άργησαν να επακολουθήσουν οι οικογενειακές εξορμήσεις στην πιο
Έτσι έχει το θέμα, αγαπητοί φίλοι κι ελπίζοντας να δρόσισα λίγο τη
κοντινή προς τη Βέροια πασκέψη σας, εύχομαι σε όλους «καλό καλοκαίρι» !!!
ραλία, στο Λευτεροχώρι (μετέπειτα Μεθώνη), όπως μας
διασώζει ο Στέφανος Ζάχος
στις Αναμνήσεις ενός Βεροιώτη:
«Πρωί πρωί το ξεκίνημα
με τα φορτωμένα κάρρα για
να διώχνει το άλογο. Έξω από την Σφηνίστα, στον Άγιο
Θανάση ένας σταθμός για να
ξανασάνει το άλογο και να
γίνει το πρόγευμα και ξεκίνημα πάλι για να φτάσουν στην
παραλία κατά τις 11 τσουρουφλισμένοι από τον ήλιο,
γιατί τα κάρρα δεν είχαν στέγαστρο. Αργότερα οι αδελφοί
Χαρούση διέθεταν το δεύτερο
κλειστό παϊτόνι, αλλά μ’ αυτό
Μπάνιο στην «καζάνα»
πήγαιναν οι τσορμπατζήδες.
του Μπαρμπα Γιάννη
(…) Στην παραλία που γίστο Λιανοβρόχι
Κοπέλες δροσίζονται κάτω από
νονταν τα μπάνια υπήρχαν
(Αρχείο Χάρη
τη
γέφυρα
Καραχμέτ
μεγάλες καρβουναποθήκες
Κουρουζίδη)
(Αρχείο
Δημήτρη
Στάντζου)
γνωστές ως αμπάρια, τις οποίες οι ιδιοκτήτες τους θερινούς μήνες άφηναν ελεύθερες για τη διαμονή των λουομένων, από τα γύρω χωριά,
αφού άλλες εκεί οικοδομές δεν
υπήρχαν. Οι χωρικοί του κάμπου διέμεναν στο ύπαιθρο.
(…) Οι άνδρες έπαιρναν το
μπάνιο τους εκεί μπροστά στις
αποθήκες. Για μαγιώ, που ήταν
άγνωστο τότε, χρησιμοποιούσαν το μακρύ ως τον αστράγαλο συντρόφι. Μετά συγκεντρώνονταν στο μοναδικό καφενείο
ταβλίζοντες, χαρτοπαίζοντες
Βεροιωτόπουλα κολυμπούν
και καλαμπουρίζοντες. Οι γυστον Τριπόταμο, 1945
ναίκες πρωί πρωί πριν ξεμυτή(Αρχείο Γιάννη Χατζηιωάννου)
Σε
αναζήτηση
δροσιάς
στη
θάλασσα,
δεκαετία
‘60
σει ο ήλιος πήγαιναν πιο πέρα
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REAL STATE & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής
περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς &
μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός
& πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το
πληκτρολόγιο μου».
Φίλοι μου, καλή σας ημέρα,
Στο κόμμα της αριστεράς και του λαού (ΣΥΡΙΖΑ από τα λίντλ), ο
παπαδραχμούλης και ο διαστημάνθρωπος, αρχικά μας διδάξανε τι
σημαίνει real state & επιχειρείν και στη συνέχεια, μας υποδείξανε, τι
είναι το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, και αναλάβανε την ευθύνη,
πλήρως, και η ζωή συνεχίζεται.
Και αντί ο ηγέτης που γεννιέται κάθε 100 χρόνια, ο επαναστάτης
που τον έτρεμε ολάκερη η Ευρώπη, ο Αλέξης ντε, να ζητήσει τις παραιτήσεις τους, «απαίτησε» να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
Προσωπικά έχω σοκαριστεί από την πυγμή που υπέδειξε ή στην
καθομιλουμένη γελάνε και οι μπάμιες και τα φασολάκια και τα μακαρόνια χωρίς κιμά και …το σάμαλι!
Πάντως δεν πρόκειται ούτε για ψεύτες, ούτε για κότες λιράτες,
αλλά για μάγκες – ξιφομάχους, που δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί
τους, για αυτό και αναλάβανε ολάκερη την ευθύνη!
Ζήτω τα προβατοειδή!

Πρόσκληση
σε Γενική
Συνέλευση
Το Δ.Σ του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη
του σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που
θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020και ώρα 18:00 μ.μ, στο
χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα παρακάτω :
-H έγκριση οικονομικού Απολογισμού 2019.
-Ενημέρωση για την υγειονομική ασφάλεια των ωφελουμένων και των εργαζομένων στο ΚΔΗΦ.
-Αλλαγή σκοπού από ΣΥΔ ( Στέγη Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης ), σε ΚΔΗΦ ( Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας ).
-Ενημέρωση για τη δωρεά των δύο οικοπέδων από το
Δήμο Βέροιας προς το Σύλλογο καθώς και η ανέγερση του
νέου ΚΔΗΦ στη Βέροια.
Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Που λέτε φίλοι μου,
ο παπαδραχμούλης, ο προστάτης των φτωχών και των καταπιεσμένων, ο ενοικιαζόμενος μετανάστες, παίζοντας το παιχνίδι, εδώ ο
παππάς, εκεί ο παππάς που είναι ο παππάς, αναζητεί τον κ. Παππά,
αρχικά στη Βενεζουέλα, στη συνέχεια στο διάστημα με τους εξωγήινους και τελικά ο Αλέξης απαντά, εδώ είναι ο παππάς στο ΣΥΡΙΖΑ και
πίνει φραπέ μαζί με τον κυρ Αλέκο!
Υπεύθυνε της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της χώρας, λείπεις, που είσαι, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα!
Η όλη διαδικασία των τηλεφωνικών συνομιλιών, με τον πρώην
ανεπάγγελτο εξωγήινο υπουργό, ανεξαρτήτως ευθυνών, αποδεικνύει
ότι πρόκειται για ανθρώπους που γνωρίζονται «πάρα πολύ καλά»,
δεν θα έλεγα κολλητάρια, για αυτό και οι οικειότητες με χρήση, λεξιλογίου πεζοδρομίου.
Η μπόχα που άρχισε να αναδύεται, αφήνει μόνο αλγεινές εντυπώσεις και δικαιολογίες αξιοθρήνητες.
Δυστυχώς, στη χώρα υπάρχει μία νοσηρή κατάσταση, που σιγά –
σιγά απομυθοποιεί τη Δημοκρατία στην πατρίδα μας.
Τέτοια φαινόμενα πρέπει να πατάσσονται και τα κόμματα, σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι η κρυψώνα του κάθε αλαζονικού λαμόγιου
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
ΥΓ. όταν στην κυβέρνηση καταλάβετε τι κακό σας έχει προκαλέσει
η τύπισσα της εκπαίδευσης, θα είναι πολύ αργά.
Έπρεπε να είχε φύγει πέρσι, εκτός εάν …

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ψήφισμα εις μνήμη
του εκλεκτού
συναδέλφου
Θωμά Κοτρίδη
Επί τη αγγελία του θανάτου του Συναδέλφου Κοτρίδη Θωμά συνήλθε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή
24-6-2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Ημαθίας και αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
του. 2) Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.
3) Να παραστεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας στη τέλεση του
40νθημέρου Μνημόσυνου.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Συνάδελφε
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.ΣΗ.

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Παρασκευή 26
Ιουνίου 2020 στις 5.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πολιούχου) Βέροιας ο Θωμάς Κοσμ.
Κοτρίδης σε ηλικία 74 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Αλεξάνδρειας ο Κων/νος Γεωρ.
Λαφαζανίδης σε ηλικία 70 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
KYΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Παρασκευή 26
Ιουνίου 2020 στις 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Αθηνά
Μαυρίδου σε ηλικία 89 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

H κίνηση του
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Κυριακή 28
Ιουνίου το πρωί θα
ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα τελέσει
χειροτονία Ιερέως.
Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ.
θα λάβει μέρος στον
Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό
στον πανηγυρίζοντα
Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των
Αγίων Αποστόλων
Παύλου και Πέτρου
Βεροίας.
Τη Δευτέρα 29
Ιουνίου το πρωί θα
λάβει μέρος στην
Πολυαρχιερατική
Θεία Λειτουργία στον
πανηγυρίζοντα Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων
Αποστόλων Παύλου
και Πέτρου Βεροίας.
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ.
θα προεξάρχει στον
Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη
Βέροια, όπου και θα
ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις των ΚΣΤ´
Παυλείων.
Την Τρίτη 30 Ιουνίου το πρωί θα
ιερουργήσει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου Κυμίνων.

ΑΔΑ: 9Π1Ρ7ΛΛ-Ψ6Σ
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/ 232891(1114)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδιεύθυνση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Ημαθίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «Σποραδικές Εργασίες αποκατάστασης
οδοστρώματος και συμπλήρωση της σήμανσης των υπ΄ αριθμών 13,14 &16 Ε.Ο. αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας» με προϋπολογισμό 850.000,00 ΕΥΡΩ.- CPV: 45233141-9 - Εργασίες συντήρησης
οδών.
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 685.483,87€ ΕΥΡΩ.
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και
αναθεώρηση)
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 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
13/07/2020 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 ανάθεση 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 53644, FAX επικοινωνίας
23313 53650 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παπαδοπούλου Κατερίνα
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για 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 δημοσίων 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 εγγυητικής επιστολής ύψους 13.710,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον
εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού δηλ. μέχρι 14/05/2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
5. Το έργο, προϋπολογισμού 850.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμενο από
ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) έτους 2020 με κωδικό έργου
2131ΗΜΑ001ΚΑΠ18 όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2020
Απόφαση 4ης συνεδρίασης /06-04-20 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ)
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ, με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2020» και την από 28-04-2020 ορθή επανάληψης αυτής, στην οποία έχει περιληφθεί το έργο του θέματος και
έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 431(19)/02-01-2020, Α/Α 160
(20REQ006129941 2020-01-02) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης και με αρ. 352 καταχώρηση στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής υπηρεσίας της
ΠΚΜ και η απόφαση με αρ.πρωτ. 225213(2085)/13-05-2020, Α/Α
2026 (20REQ006694420 2020-05-13) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης συμπληρωματικής πίστωσης και με αρ.
1992 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
Οικονομικής υπηρεσίας της ΠΚΜ
6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/16
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.
ΔΗ.Σ. στις 26-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006930112)
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

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

του Σαββατοκύριακου
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Φαρμακεία
Σάββατο 27-6-2020
08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931
08:00-14:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7
23310-28594
08:00-14:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΓ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. στα ΚΤΕΛ) 23310-63620
19:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
44 23310-26914
21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
44 23310-26914

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κ. Δέδες ΑΣΠΙΣ ΑΕ, μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, για την κάλυψη θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο εργοστάσιο της στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Η εταιρεία αναζητά:
• Εργάτες Παραγωγής
• Χειριστές / Βοηθούς Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
• Τεχνίτες / εργατοτεχνίτες
• Αναλυτές χημείου
Η εταιρεία προσφέρει:
• Δωρεάν μεταφορά εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο
• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε υπερσύγχρονες δομές
• Κλιματιζόμενος χώρος εργασίας
• Παροχή πλήρους εξοπλισμού εργασία  • Εγγυημένες-υψηλές
αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας
(www.aspis.gr) ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πρόσληψη:
• Αποδεικτικό ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
• Πιστοποιητικό Υγείας
• Φωτογραφία
• Ασφαλιστική Ενημερότητα για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α.  Για όλα τα
έγγραφα απαιτείται μια απλή φωτοτυπία.
Επιπλέον πληροφορίες Δ/νση: Ζερβοχώρι Ημαθίας, 59034
Τηλ: +30 – 23323 03100, Τμήμα Προσωπικού: κα Αλέκα Μπαράκου

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητά
εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τετραμήνου.
Συγκεκριμένα:
• Εργάτες / εργάτριες παραγωγής
• Επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τεχνολόγους τροφίμων, τεχνολόγους γεωπόνους)
• Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικούς – ηλεκτρολόγους)
• Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

Κυριακή 28-6-2020
08:00-14:30 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374
14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677
19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
23310-24123
21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26
23310-24123
Δευτέρα 29-6-2020
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος
αγοράς) 23310-73124
19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
20 23310-23416
21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
20 23310-23416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Το συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ κατά το
διάστημα από 29-6-2020 μέχρι 5-7-2020 θα εί
ναι το εξής: Αυτόματος τηλεφωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων,
νεκταρινιών και ροδάκινων

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.)

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

Ιούνιος-Ιούλιος 2020

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

ταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ
Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, έως και τις 30/6/2020.

Συνεργείο επιφυλακής
της ΔΕΥΑΒ

-Κεντρικό: Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
22-26/06/2020
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 15-5-2020 έως 30-6-2020.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
2331350536
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
2332 3 50300
Δημαρχείο: 	
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

του Σαββατοκύριακου
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ.
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυστήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατασκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 1
ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C και
ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 200€. Θα είναι ελεύθερο και επισκέψιμο από 1/05/2020.
Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio 35τ.μ., 1ου ορόφου υπερυψωμένου,
σε άριστη κατάσταση, αποτελείται από έναν
μεγάλο ενιαίο χώρο και WC, βρίσκεται σε πολύ
κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε πολύ καλή τιμή μόνο: 170€. Θα είναι
ελεύθερο από 1/08/2020. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 116009 Στην ΑΝΟΙΞΕΩΣ ενοικιάζεται
μία πλήρως ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 1ου
ορ. με 38 τ.μ. , με δύο χώρος και εντοιχισμένη
ντουλάπα , η θέρμανση της με δύο κλιματιστικά
Inverter, σε εξαιρετικά καλή κατάσταση , ενοίκιο
180€. Θα είναι διαθέσιμο από 1/06/2020. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24438 ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ περιοχή Ανοίξεως , ενοικιάζεται μερικώς ανακαινισμένη γκαρσονιέρα 50 τ.μ., με καλή κουζίνα και μπάνιο
κατασκευή 1972, 1 υ/δ, 3 ος όροφος , χωρίς
ασανσέρ , με ατομική θέρμανση και ελάχιστα
κοινόχρηστα , καινούργια συνθετικά κουφώματα
και ενοίκιο μόνο 180€. Θα είναι ελεύθερο από
20/7/2020. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115202 ΑΝΟΙΞΕΩΣ , Διαμέρισμα 77
τ.μ., καθ. και 87 τ.μ. μικτά κατασκευή 1980, 2
υ/δ, 4 ος όροφος, διαθέτει θέα απρόσκοπτη,
ανακαινισμένο πολυτελώς , άψογα συντηρημένο, καταπληκτικό διαμέρισμα, σε εξαιρετική
κατάσταση, σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
απίστευτα εργονομικό, οι χώροι του λειτουργικοί,
ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο
, με ανελκυστήρα, με δύο ντουλάπες , με ηλιακό θερμοσίφωνα, με κλιματιστικό , με πολύ
μεγάλη βεράντα,  με θωρακισμένη πόρτα, με
πολύ ωραίο μπάνιο, για απαιτητικούς μισθωτές,
γωνιακό,  τιμή 280 €.
ΚΩΔ: 106507 ΕΛΗΑ, Διατίθεται ένα ωραιότατο Διαμέρισμα 80τ.μ. σε Ημιόροφο, με 2υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, κομπλέ επιπλωμένο,
με ηλεκτρικές συσκευές, η θέρμανση είναι με 2
κλιματιστικά Inverter, με πολύ μοντέρνα διακόσμηση, διαμπερές, με μία ντουλάπα, θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
πολύ καλή τοποθεσία, μηνιαίο μίσθωμα 380€.
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23712 - Βέροια Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 98 τ.μ. μικτά και 88 τ.μ. καθ. στον 3ο όροφο.
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Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1968 και διαθέτει Ατομική θέρμανση Πετρελαίου, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου,
Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυστήρα, A/C,
Έπιπλα, Διπλά τζάμια - Τιμή: 270 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 14039 - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό
Σαλαμίνος μία Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 100 τ.μ. ισόγεια σε σχετικά καλή κατάσταση με οικόπεδο 600 τ.μ.. Αποτελείται από 2-3
Υπνοδωμάτια σαλονοκουζίνα και μπάνιο Διαθέτει επίσης θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο
και μία μεγάλη αποθήκη . - Τιμή: 220€.
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα),
επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο ντουλάπες
, έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.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.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο
για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο
140€.
Κωδ: 24286 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος ορ. Αποτελείται από 2
Χώρους. Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του  
θωρακισμένη , Τιμή πολύ προσιτή μόνο  200 €.
Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 69
τ.μ. στον 1ο ορ.  Αποτελείται από 2 Χώρους
με κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο
το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με πετρέλαιο,  κουφώματα καινούργια συνθετικά και
πόρτα θωρακισμένη, Τιμή: 200 €. Διαθέτουμε
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
Κωδ: 24278 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα νεόδμητο γραφείο συνολικής επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος . Αποτελείται από
2 Χώρους και έχει δικό του WC και κουζινάκι,
είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - με πετρέλαιο, τα κουφώματα
του συνθετικά με διπλά τζάμια και η πόρτα του
θωρακισμένη, ενοίκιο 210 €.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106023 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Βρίσκεται σε μεγάλο εμπορικό δρόμο και σε σημείο
εξαιρετικής προβολής, σπάνιο κατάστημα, με
πολύ λογικό μίσθωμα μόνο 270€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106001 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντά στον Αγ. Αντώνιο, κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC. Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει θέρμανση
Κλιματισμός, - Τιμή: 200 €.
Κωδ 105261 Ενοικιάζεται κατάστημα στον
Πεζόδρομο της Βέροιας κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 62 τ.μ.  καθ. Ισόγειο
και 30τ.μ. πατάρι, τιμή πολύ λογική μόνο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ   από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 105041 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Κατάστημα
80 τ.μ., κατασκευή 70, Ισόγειο, ανακαινισμένο
μερικώς , καινούργια συνθετικά κουφώματα με
διπλά τζάμια, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 250 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 105475  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ενοικιάζεται στο
Βήμα του Αποστόλου Παύλου 15 τ.μ.  σε ημιυπόγειο με εύκολη πρόσβαση και με τηλεχειριστήριο , μηνιαίο μίσθωμα 50€ .
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο Studio
- γκαρσονιέρα  39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη
στο υπόγειο 1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999,
σε πολύ καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή
τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ
φωτεινό και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από

την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα
συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο όροφο
χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα
δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα Δόμησης ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται από 1
Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το
2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη Πετρελαίου
με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα
Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και
χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά εισόδου, BBQ, με
Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ.,
σε τιμή προφοράς μόνο: 47.000 €.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, σε
πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική θέρμανση
πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το
ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και μπάνιο.
Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001

και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
Κωδ: 13713 - ΠΙΕΡΙΩΝ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής
επιφάνειας 160 τ.μ. 2 επιπέδων. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1960 και
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο
- Τιμή: 80.000 €.
Κωδ. 13572 Πωλείται στο Πανόραμα Βέροιας Σπάνια Μονοκατοικία 175 τ.μ. επί του
κεντρικού δρόμου , πρόκειται για  ένα μοναδικό
ακίνητο σε οικόπεδο 300 τ.μ. με μία κατασκευή
πολυτελέστατη του 1992 και προσφέρεται σε
μία πολύ  χαμηλή τιμή ευκαιρίας μόνο 350.000€.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC. Είναι
κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό, Τέντες, Διπλά
τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη
συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12808 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 27 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι
κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Σκαλιά εισόδου
- Τιμή: 12.000 €.
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο
συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο γραφείο  
39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ. αποθήκη στο υπόγειο
1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ
καλή κατάσταση και σε εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό
και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο της πόλης, με
ανοιχτωσιά μπροστά του , Τιμή 28.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

www.mesitiki.gr
ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠΠΑ γωνία ενοικιάζεται

ΧΩΡΩΝ

κατάστημα 45 τ.μ. με πα-

τ.μ. και οικόπεδο 200 τ.μ.,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

τάρι & W.C., ανακαινισμέ-

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πωλείται
οικόπεδο 433 μέτρα (περιφραγμένο αμπέλι). Τιμή
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6971
879698.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία, πωλείται οικόπεδο 2 στρ., οικοδομήσιμο,
με θέα, σε ήσυχη τοποθεσία. Τιμή 25.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 662478.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στη

δο στη Μέση Βέροιας, 6

Βέροια, οδός Τρύφωνος 3.

στρέμματα, τιμή 130.000

Τηλ.: 6944 024468.

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα
για βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

Όλα τα ακίνητά μας στο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα στο χωριό,
άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, Τιμή: 30.000€. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο.
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία
σίγουρη.
Κωδ.12734  ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ πωλείται
οικόπεδο 4.420 τ.μ.  τ.μ., μέσα στο χωριό, εντός
σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, με , σε πολύ
καλή γειτονιά μόνο 45.000€ όλο μαζί. Πωλείται
και το μισό στις 25.000€ Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106441 - Μακροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  συνολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι
άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή γειτονιά,
τιμή προσιτή μόνο:50.000 €.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 106027   ΡΑΧΗ στην περιοχή ΜΑΓΟΥΛΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 5.625 τ.μ. γωνιακό, κατάλληλο για
ανέγερση βίλας, σε πολύ καλή τιμή μόνο 17.000
€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106516 - Πολυπλάτανος ΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδο ωραιότατο  Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 27.313 τ.μ. Τιμή μόνο  55.000 €.

κό, 75 τ.μ., με υπόγειο 75

122583 Euromesitiki.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 τ.μ.,
ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. πατάρι ,
εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα
, χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλο για
πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται δε για ένα πολύ
αξιόλογο ακίνητο το οποίο προσφέρεται σε μία
πολύ λογική τιμή , μόνο 80.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ.
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος
, τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο
ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις και
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ
σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

κία κοντά στο 7ο Δημοτι-

48.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π ΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη
Βέροια, ζητά άνδρα ή
γυναίκα από 30 έως 50
ετών για το Τμήμα Πωλήσεων. Προσφέρει μισθό, πλήρη ασφάλιση,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

πτερο Ακροπόλεως, στην

νο με καινούργια κουφώ-

σονιέρα επιπλωμένη,

καινούργια γέφυρα «Κού-

ματα. Τηλ.: 6936 554258.

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

σιου». Τηλ.: 6984 108684.

δός Μιαούλη 17, Βέροια.
Τηλ.: 6977 174457.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλα μεταχειρισμένα σε τιμή
ευκαιρίας. Πληρ. στο τηλ.: 6977 933532 (κ. Απόστολος).

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Γ) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων
2ης ειδικότητας
Δ) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4πς ειδικότητας-(Θερμαστή) Ε) Τεχνίτη ή
Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό της εφορίας η βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
4. Α.Μ.Κ.Α.
5.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ (επικυρωμένο αντίγραφο)
6.  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
-Άδεια χειριστή ή βοηθού χειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146
Mail: venus@venusgrowers.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 92 τ.μ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν.
50000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/
τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 60000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ  2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 380€
ΙΣΟΓΕΙΟ Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 1ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330  
ΠΑΠΑΓΟΥ  60 τ.μ διαμπερες Αυτ.Θερμ 3ος με Θεα 180€                                                                                                
ΚΕΝΤΡΟ Στουντιο επιπλωμενο 150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΑΝΘΕΩΝ Μονοκατοικια 1ΔΣ-Κ με σομπα περιποιημενο 160€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλοφο Αμμο
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 1000 μ. από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 8στρ.με καστανιες, με αγροικια ,αρδευομενες 500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 04 750 τ.μ 35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ 1.200.στην ασφαλτο σοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο
28000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€
Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά,    85 τ.μ χρηζει ανακ.για   Ιατρειο 70000
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από
150 εως 2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50
τ.μ. 280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κεντρο 4τραχωρη επαγγελματικη στεγη ,Ιατρεια,ινστιντουτα,κτλπ 349€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών στον Βάλτο Σταυρού
Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία
πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ:
A) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Άνδρες, Γυναίκες
B) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ / ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718
Υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:
ergasiamrk@gmail.com
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

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

του Σαββατοκύριακου

27-28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

www.laosnews.gr

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

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

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

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,

νωνίας ΜΟΝΟ από 18.00 έως
21.00 στο τηλ.: 6944 577645.

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστι-

‘ ’ T S I F L I D I S S E C U R I T Y ’’

κά. Τηλ.: 6946 740621.

ζητάει να προσλάβει για μό-

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βοηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.: 6947 564217.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες
σε ενοκιαζόμενα διαμερίσματα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, εξασφαλισμένη διατροφή,
στέγη και ασφάλιση για σεζόν.
Τηλ.: 6976 689089.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το εξωτερικο κυλικείο του Νοσοκομείου Βέροιας. Ώρες επικοι-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση
αγορά γκαρσονιέρα με
1ΔΣΚWC, 1ος και άνω με
ασανσέρ, στο οικοδομικό
τετράγωνο ΑΝοίξεως-Βενιζέλου-ΕΛηάς-Μητροπόλεως-Αγ. Δημητρίου μέχρι
20.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί με πλήρες ωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.: 23310 24141.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

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

Από την εταιρια KORMOS EMPORIKI με έδρα τη Βέροια
ζητείται, νέος ή νέα με γνώσεις λογιστικής και αγγλικών για άμεση πρόσληψη. Αποστολή βιογραφικων στο kormosemp@
gmail.com.
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νιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια για τους Νομούς
Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα
αυτοκινήτου, άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βι-

Προσφορές της εβδομάδας

ογραφικό και συστάσεις. Μισθός,

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε

κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-

400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο,
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι.
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ,
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση.
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα,
νερό, θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή

κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα
και αγάπη για τα παιδιά αναλαμβάνει
τη φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.:
6987 910004.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γερόντων και για 24ωρη απασχόληση, καθαριότητα γραφείων και
σκάλες. Τηλ.: 6946 479828.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ - ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί
σύζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για
σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6949 215864.
ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,
επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40
ετών. Τηλ.: 6974 706470.
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 040769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες
πληροφορίες στο 6981 088721.

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια
στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός
για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6987
501595.
Από το Φροντιστήριο «ΟΜΙΛΟΣ» ζητούνται: Φυσικός, Χημικός και Μαθηματικός. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23310 21021.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον
Προμηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με απεριόριστη θέα,
σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδομή.
Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειο κυρια χρήση 90 τ.μ.
-Ισόγειο κύρια χρήση 90 τ.μ.
-Όροφος κύρια χρήση 90 τ.μ.
-2ος όροφος κύρια χρήση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι,
πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ

90 τ.μ., σύνολο 360 τ.μ.. Έχει

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

ριστοτέλους 21, στο κέντρο

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

6945 541642 (Ζαφείρης) &

κλιματισμό κα ασανσέρ. Ατης Βέροιας. Πληροφορίες:
6972 605550 (Βασίλης)

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

80.000€

125 μ2   1ος όροφος   4Δ-

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

110.000€

30.000€

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-

50.000€

τας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

κτίσμα εντός οικοπέδου

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-

900 μ2 40.000€

ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

287 μ2 με θέα 40.000€

68 μ2   2ος όροφος λούξ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ.

110 μ2 κέντρο 75.000€

σταθμ. 65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-

85 μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ.

σμένο) 140.000€

θερμ. κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

κία 90 μ2   εντός οικοπέ-

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

δου 800 μ2 σούπερ λούξ

409 μ2 Γιοτζαλίκια
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16

27-28
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
10-11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

www.laosnews.gr

του Σαββατοκύριακου

Ανοιχτή πληγή, οι συχνές κλοπές μετασχηματιστών
της ΔΕΗ για το πότισμα των καλλιεργειών
-Τι λένε στο «Λαό», αγρότες, Αστυνομία και ΔΕΔΔΗΕ για το θέμα
Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο περιέγραψε στα Λαϊκά&Αιρετικά
στον ΑΚΟΥ 99.6, ο Φίλιππος Πειμανίδης, ένας από τους αγρότες
στα Παλατίτσια , την κλοπή για δεύτερη φορά μέσα στο μήνα, των
μετασχηματιστών της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτούν τις γεωτρήσεις τους
για να ποτιστούν οι καλλιέργειές τους. Αγανακτισμένος από τον δαίδαλο της γραφειοκρατίας που αντιμετώπισαν, αφού μετά το συμβάν
προσπαθούν να βρουν άκρη στην ΔΕΗ για να αντικατασταθούν
οι μετασχηματιστές και όπως είπε χαρακτηριστικά, τους παραπέμπουν από υπεύθυνο σε υπεύθυνο. Τελικά έλαβαν την διαβεβαίωση ότι άμεσα και κατά προτεραιότητα θα διευθετηθεί το θέμα,
ωστόσο ανησυχούν για το τι σημαίνει άμεσα, αφού οι καλλιέργειές
τους αν μείνουν απότιστες πάνω από 5 ημέρες θα καταστραφούν.
Στο ερώτημα αν κατήγγειλαν την κλοπή στην Αστυνομία, ο κ.
Πειμανίδης απάντησε ότι παρόλο που και από την ΔΕΗ τους προέτρεψαν να πάνε στην Αστυνομία, στην Ασφάλεια τους ενημέρωσαν
ότι δεν έχουν δικαιοδοσία να καταγγείλουν οι ίδιοι την κλοπή, παρά
μόνο η ΔΕΗ που είναι ιδιοκτησία της τα κλεμμένα υλικά. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν πλέον ρεύμα στις πομόνες τους λόγω κλοπής
που γίνεται δίπλα στα χωράφια τους δεν μπορούν να το καταγγείλουν…
Κατηγορηματικά ανέφερε ο αγρότης από τα Παλατίτσια, ότι για
την κλοπή χρειαζόταν ιδιαίτερη οργάνωση, αφού λόγω του βάρους
των μετασχηματιστών, αλλά και του ύψους που βρίσκονται, απαιτείται γερανός και άτομα για να τους κατεβάσουν. Σημειωτέον ότι η
κλοπή έγινε μόλις 300 μέτρα από το τελευταίο σπίτι του χωριού και
δείχνει το θράσος και την αποφασιστικότητα των κλεφτών.
«Από δω και πέρα δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Έχουμε χωριστεί
σε περιπολίες ανά δύο άτομα όλο το βράδυ και περιπολούμε για να
μην μας κλέψουν τις παραγωγές, για να μην κλέψουν τους μετασχηματιστές», ανέφερε με ένταση ο αγρότης. Υπάρχουν λύσεις που
πρέπει να βρει η ΔΕΗ για να διαφυλάξει την περιουσία της, που
είναι και δημόσια περιουσία. Χωρίς να είμαστε ειδικοί ακούμε ότι θα
μπορούσαν να «τσιπάρουν» τους μετασχηματιστές για να εντοπίζονται, ίσως να τους ανέβαζαν ακόμη πιο ψηλά, ενώ ένα ακραίο μέτρο
θα ήταν να βάλουν ηλεκτροφόρα προστασία με μια ειδοποίηση για
να μην μπορεί και να μην τολμά ούτε να πλησιάζει κάποιος».
Η άποψη του Διευθυντή Αστυνομίας Ημαθίας
Για το θέμα ο «Λαός» επικοινώνησε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας Διονύση Κούγκα, ο οποίος μας ανέφερε ότι
πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που δυστυχώς αυτές οι ομάδες
κλεφτών λυμαίνονται τον κάμπο και συνεχώς χτυπούν σε αγροτικές
περιοχές που είναι δύσκολη η φύλαξη από την αστυνομία. Επιπλέον υπογράμμισε ότι είναι λανθασμένη η πρακτική της ΔΕΗ να
στέλνει συγκεντρωτικά καταστάσεις με τα σημεία που έχουν γίνει
κλοπές, αφού όμως έχει μεσολαβήσει αρκετός χρόνος, ακόμη και 2
μήνες και πλέον έχουν χαθεί στοιχεία και υλικά που θα βοηθούσαν
στην εξιχνίαση των κλοπών. Μάλιστα ο κ. Κούγκας ανέφερε ότι έχει

και ο ίδιος αποστείλει έγγραφα
προς την ΔΕΗ ζητώντας την άμεση
καταγγελία των
κλοπών για να
μπορεί η αστυνομία να κάνει την
δουλειά της. Στο
ερώτημα γιατί δεν
ακολουθεί η αστυνομία την πορεία του χαλκού,
δηλαδή να ψάξει
επιχειρήσεις που
μπορεί να καταλήγουν τα κλοπιμαία και είναι πολύ συγκεκριμένες,
ο κ. Κούγκας απάντησε ότι είναι
δύσκολο να ταυτοποιηθεί ότι τα
κομμάτια χαλκού
που θα βρουν είναι αυτά που εκλάπησαν. Τις περισσότερες μάλιστα
φορές προλαβαίνουν λιώνουν τον χαλκό, επομένως με αλλοιωμένο το προϊόν της κλοπής είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν οι
δράστες ή να απαγγελθούν κατηγορίες, συμπληρώνει. Καταλήγει ο
Αστυνομικός Διευθυντής λέγοντας ότι δυστυχώς ο μόνος τρόπος για
να κυνηγηθεί το κύκλωμα του κλεμμένου χαλκού είναι φορολογικά,
με την ενεργοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών που μπορούν να
εντοπίσουν τον κλεμμένο χαλκό από την έλλειψη παραστατικών.
Τι λέει ο διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ Βέροιας
Απαντώντας στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των αγροτών, ο διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Βέροιας κ. Παύλος
Τσαγκαλίδης, μιλώντας στον «Λαό» επεσήμανε ότι είναι οι πρώτοι
που κατανοούν και στεναχωριούνται για το πρόβλημα και την κατάσταση των αγροτών που δεν μπορούν να ποτίσουν πάνω στην
παραγωγή, αλλά «πολλές φορές δεν μπορούμε να βοηθήσουμε
διότι ο μετασχηματιστής δεν είναι ένα όργανο μικρό και διαθέσιμο
ανά πάσα στιγμή, είναι ένας σημαντικός εξοπλισμός», λέει ο κ. Τσαγκαλίδης προτείνοντας κάποιες λύσεις που μπορούν να μειώσουν
αυτά τα φαινόμενα όπως:
-Να «αποκοπούν» οι δρόμοι πώλησης των κλοπιμαίων και να
ελέγχονται οι αγοραστές ή οι μονάδες-επιχειρήσεις που αγοράζουν
και λιώνουν τον χαλκό,
- Να γίνει πιο αυστηρός ο νόμος για όσους συλλαμβάνονται και

συναλλάσσονται σε περιπτώσεις κλοπών, όχι μόνο μετασχηματιστών αλλά και όποιων υλικών δικτύου κοινής ωφέλειας
-Να τοποθετήσουν οι αγρότες στις αρδευτικές εγκαταστάσεις
τους, όπου μπορούν στα χωράφια τους, συναγερμούς που θα τους
ειδοποιούν όταν κόβεται το ρεύμα, ενημερώνοντας άμεσα τη ΔΕΗ ή
την Αστυνομία
-Και να οργανώσουν και οι ίδιοι περιπολίες, αφού δεν επαρκεί
η αστυνομία ούτε το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να προφυλάξουν τους μετασχηματιστές, «διότι αυτοί είναι που υφίστανται τη
μεγάλη ζημιά και δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, παρ’
ότι το θέλουμε πάρα πολύ», προσθέτει ο κ. Τσαγκαλίδης, χαρακτηρίζοντας «μάστιγα» το φαινόμενο αυτό για τον ΔΕΔΔΗΕ σε όλη τη
χώρα.
Διευκρινίζει μάλιστα ότι κάποιες από τις προτάσεις των αγροτών, όπως π.χ. να στηριχθούν σε υψηλότερο σημείο οι μετασχηματιστές, δεν απέφερε αποτέλεσμα, ενώ η τοποθέτηση ηλεκτροφόρων
αποτρεπτικών υλικών είναι μια πολύ επικίνδυνη μέθοδος, κυρίως
για τους ανυποψίαστους.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

459 έργα μεταφέρονται από το “Φιλόδημος Ι” στο πρόγραμμα “Τρίτσης”
-Περιλαμβάνονται και έργα των τριών Δήμων της Ημαθίας
Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η «
μεταφορά από το Πρόγραμμα “ΦιλόδημοςI” στο Πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων
συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ, υπό την
προϋπόθεση ότι συναινούν οι Δικαιούχοι των εν λόγω έργων
».
Σύμφωνα με πληροφορίες του airetos.gr, η Απόφαση. Θεοδωρικάκου, μετά την έκδοσή της, εστάλη εγγράφως από το
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε όλους τους Δικαιούχους
των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κλπ).
Με τα έγγραφα του ΤΠΔ, ζητείται να ληφθεί Απόφαση του
αρμόδιου οργάνου εκάστου Δήμου, ΔΕΥΑ κλπ, με την οποία
Απόφαση να δοθεί συναίνεση για τη μεταφορά του/των έργου/
έργων του, από το “Φιλόδημος Ι” στο “Τρίτσης”, επιπλέον να
οριστεί και να εξουσιοδοτηθεί νόμιμος εκπρόσωπος κάθε Δήμου που θα υπογράψειτα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ).
Μεταξύ των 459 έργων, περιλαμβάνονται και έργα των τριών Δήμων της Ημαθίας:
-Μονάδα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας νερού Δ.Ε.Υ.Α ΝΑΟΥΣΑΣ 2.231.731,12 ευρώ
- Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας (3η φάση -ολοκλήρωση) Δ.Ε.Υ.Α
ΒΕΡΟΙΑΣ 2.730.000,00 ευρώ
- Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού, τηλεελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. Αντιγονίδων, Μελίκης και
Πλατέως του Δήμου Αλεξάνδρειας

