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Τις συνέπειες από την
κατάρρευση του εμπορικού
κόσμου θα τις πληρώσουμε όλοι
Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη,
που χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους
αναμένεται να βρεθούν μπροστά στο «δίλλημα» της
επιβίωσης του εμπορικού κόσμου ή όχι, αφού οι εξελίξεις
που προδιαγράφονται το φθινόπωρο στη δημόσια υγεία, την
οικονομία, την απασχόληση κ.α, .είναι δυσοίωνες λόγω των
κρουσμάτων της πανδημίας που δεν λένε να μειωθούν.
Εάν δεν ληφθούν νέα, άμεσα και οριζόντια μέτρα ενίσχυσης
της ρευστότητάς τους, χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έως το
τέλος του έτους θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα,
δηλώνουν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της χώρας
και της υπόλοιπης Ευρώπης, κ.κ. Γ. Καρανίκας και Alban
Maggiar,στην συνάντησή τους με τον Έλληνα υπουργό
Οικονομικών.
Η πανδημία δυστυχώς χτυπάει επικίνδυνα τη ραχοκοκαλιά
της ελληνικής οικονομίας και κανείς δεν θέλει να φανταστεί
το τοπίο στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εάν
εξαντλήσει τα όριά της.
Όσο λοιπόν είναι καιρός, ας ενισχυθεί η ρευστότητα
της Αγοράς γιατί – ηλίου φαεινότερο-τις συνέπειες θα τις
πληρώσουμε όλοι!

Σήμερα το πρωί,
τα αποτελέσματα
των Πανελλαδικών Εξετάσεων

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr
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Κορωνοϊού θέλοντος, από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα της Εύηχης Πόλης θα παρουσιαστεί από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
στο κοινό και περιλαμβάνει 4 μουσικές βραδιές, στο θέατρο Άλσους (3)
και μία στο χώρο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα.
Όπως ενημέρωσε η υπεύθυνη προγράμματος της ΚΕΠΑ, Νανά
Καραγιαννίδου, μιλώντας στις «Πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99.6
με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει, με ελεύθερη είσοδο, τις εξής συναυλίες:
l 2 Σεπτεμβρίου, αφιέρωμα στον ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ με Βασίλη
Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη και Mαριαννα Πολυχρονίδη
l 4  Σεπτεμβρίου, η ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ με tango και  Λαϊκά, με
κουαρτέτο εγχόρδων και σύγχρονη ορχήστρα. Τη συναυλία ανοίγει ο
Βεροιώτης , Στάθης Γκαντζούρας.
l 5  Σεπτεμβρίου, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της ΕΡΤ ,
με συναυλία κλασικής μουσικής στους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών
(Βεργίνα) και συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
l 6 Σεπτεμβρίου, ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ-5 ΛΑΪΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
(Μ. Χατζιδάκις - Μ. Θεοδωράκης – Β. Τσιτσάνης – Μ. Βαμβακάρης –
Σ. Ξαρχάκος), με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν.
Φέτος την διοργάνωση στηρίζει και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Κι ένα καλό νέο για την 13χρονη που έπεσε σε κενό
αρκετών μέτρων από πεζούλι της Πλατείας
Δημαρχείου Βέροιας

Κι ένα ευχάριστο νέο για τους γονείς της 13χρονης μαθήτριας
που έπεσε σε κενό αρκετών μέτρων από πεζούλι της Πλατείας Δημαρχείου της Βέροιας και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης σε σοβαρή κατάσταση. Ο πατέρας του παιδιού σε χθεσινή
ανάρτησή του στο fb γράφει:
«Σήμερα, σε αντίθεση με το μέχρι τώρα 2020, είναι η ευτυχέστερη
μέρα της ζωής μου. Μίλησα με την κορούλα μας η οποία ήταν στην
ΜΕΘ του Ιπποκρατείου από την Παρασκευή που είχε την πτώση
στην πλατεία Δημαρχείου.
Χίλια ευχαριστώ είναι λίγα για όλους τους φίλους που με λόγια
και έργα μας συμπαραστάθηκαν αλλά και σε όλους τους φίλους που
από διακριτικότητα απεύθυναν τις προσευχές τους στον Κύριο και έστρεψαν την σκέψη τους σε μας και την Ευγενούλα μας. Είναι θαύμα
που ζει και καθημερινά γίνονται και μικρότερα που βελτιώνουν την
κλινική της εικόνα. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τους φίλους μας
γιατρούς που με ψυχραιμία και κατάρτσή τους μας βοήθησαν να παραμείνουμε στην σφαίρα της πραγματικότητας και να διαχειριστούμε
τα τρομακτικά συναισθήματα και τις διακυμάνσεις τους. Ευχαριστώ
τους θεράποντες ιατρούς παρότι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν την
ανάρτηση κυρίως για να μην λησμονώ ο ίδιος οτι κάποιοι άνθρωποι
παρέχουν το έργο της ζωής μακριά από τις δικές μας αμπελοφιλοσοφίες με γνώμονα την γνώση και την σοβαρότητά τους. Ευχαριστώ
πολύ όλους. Το ουράνιο στερέωμα θα το ευχαριστήσω εκεί όπου
αρμόζει γιατί πιστεύω οτι έπαιξε τον ρόλο του που είναι σημαντικός».
Συμμεριζόμαστε τα συναισθήματά του και ευχόμαστε ότι καλύτερο!

Άρχισαν να μαζεύονται τα
σκουπίδια στην περιοχή
Μελίκης-Κυψέλης

Παράπονα αναγνωστών από τον ευρύτερο Δήμο
Αλαξάνδρειας όσον αφορά την καθαριότητα δεχθήκαμε στο «Λαό» και τα μεταφέρουμε προς την Δημοτική
Αρχή.
Πρόκειται κυρίως για την περιοχή Μελίκης-Κυψέλης, όπου σύμφωνα με τους αναγνώστες μας έχει να
γίνει αποκομιδή απορριμμάτων εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οι  κάδοι έχουν ξεχειλίσει  και η κατάσταση
λόγω και της ζέστης είναι αφόρητη, όπως λένε…
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον δήμαρχο Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη για το θέμα, μας είπε
ότι επρόκειτο για μια βλάβη απορριμματοφόρου η
οποία επισκευάστηκε και από χθες άρχισε κανονικά
η αποκομιδή όλων των απορριμμάτων της περιοχής.

Ακόμα 7 νέα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Ημαθία

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

Τέσσερις μεγάλες βραδιές, κορωνοϊού επιτρέποντος,
από την «Εύηχη Πόλη» της ΚΕΠΑ

Στις 9  σήμερα Παρασκευή, το πρωί, ανακοινώνονται  τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι μπαίνει ένα τέλος στην
αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, αλλά και γονέων, που περιμένουν να δουν σε ποια σχολή περνούν και αν έχουν «πιάσει»
τις επιλογές τους.
Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του υπουργείου, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά
στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου
να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα
λύκεια έως το μεσημέρι.
Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα
λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα
στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
Καλά αποτελέσματα ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους!

7 νέα κρούσματα κορονοϊού χθες στην
Ημαθία και  259 στη χώρα, εκ των οποίων
τα 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας, ανακοίνωσε
χθες ο ΕΟΔΥ. Ο συνολικός αριθμός των
κρουσμάτων είναι 9.531, εκ των οποίων το
55.5% είναι άνδρες.
35 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι
68 ετών. 11 (31.4%) είναι γυναίκες και οι
υπόλοιποι άνδρες. To 45.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών
και άνω. 147 ασθενείς έχουν εξέλθει από
τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 254 θανάτους συνολικά στη χώρα. 89 (35.0%) γυναίκες και οι
υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 93.7% είχε κάποιο υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Προσοχή και τήρηση των μέτρων από όλους!
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SOS από μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ελλάδας και Ευρώπης
για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας

-Την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας έθεσαν στον Υπ. Οικονομικών οι Πρόεδροι της SMEunited και της ΕΣΕΕ

Την κατάσταση ασφυξίας στην οποία περιέρχονται ολοένα και
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας και στην
υπόλοιπη Ευρώπη εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας έθεσαν χθες Πέμπτη 27 Αυγούστου στον Υπ. Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα ο Πρόεδρος της SMEunited κ Alban Maggiar
και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, συνοδευόμενος
από τον Γεν. Γραμματέα της ΕΣΕΕ κ. Νίκο Μπόνη.
Ο Πρόεδρος της SMEunited κ. Maggiar επισήμανε πως λόγω
της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μία καθίζηση της
οικονομικής δραστηριότητας η οποία πλήττει σφόδρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για αυτό οι κυβερνήσεις των κρατών
– μελών πρέπει να εξετάσουν όλους τους πιθανούς τρόπους ενεργούς στήριξης των ΜμΕ προτού οδηγηθούν σε μη αναστρέψιμες
καταστάσεις. Σημείωσε επιπλέον πως, μετά τις τελικές αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προϋπολογισμός του ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνει κονδύλια σαφώς λιγότερα από
τα αρχικώς προβλεπόμενα για απευθείας στήριξη της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτό και προτρέπει κάθε κράτος – μέλος
ξεχωριστά να αναλάβει πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο που θα
διασφαλίσουν την επιβίωση των ΜμΕ.
Ο Πρόεδρος της SMEUnited, η οποία εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 30 ευρωπαϊκές χώρες στον ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Διάλογο και στις διαβουλεύσεις με τα κοινοτικά όργανα,
είχε την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στα γραφεία της ΕΣΕΕ αναλυτική

ενημερωτική συνάντηση με την ηγεσία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και τα στελέχη του ΙΝ.ΕΜ.Υ - ΕΣΕΕ
αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές
επιχειρήσεις στη χώρα μας.
Αναλύοντας την εικόνα της εγχώριας επιχειρηματικότητας και
του εμπορίου, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ σημείωσε πως, παρά τις επί
μέρους διαφορές λόγω των τουριστικών ροών και των τοπικών
μέτρων περιορισμού της λειτουργίας επιχειρήσεων, οι επιπτώσεις
της πανδημίας διαμορφώνουν στη χώρα μας «εμπορικές επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων», εξαντλώντας ταχύτατα τις αντοχές των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων εμπόρων. Ο κ. Καρανίκας επισήμανε
πως από τον Σεπτέμβριο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω του
τριψήφιου αριθμού κρουσμάτων COVID - 19 και οι συσσωρευμένες
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις και
πολίτες, φέρνουν το εμπόριο ενώπιον ενός πιθανού νέου φαύλου
κύκλου έλλειψης ρευστότητας, που δεν αποκλείεται να δημιουργήσει για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης, εφόσον δεν ληφθούν νέα, άμεσα και οριζόντια μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των ΜμΕ.
Οι κκ. Καρανίκας και Maggiar συμφώνησαν στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας της ΕΣΕΕ με την SMEunited απέναντι στις νέου
τύπου και επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η
ευρωπαϊκή οικονομία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Καρανίκας δήλωσε σχετικά:
«Είχα τη δυνατότητα σήμερα, από κοινού με τον Πρόεδρο της
SMEunited κ. Alban Maggiar, να εκθέσουμε στον Υπ. Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα τα εντεινόμενα προβλήματα των εμπορικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Δεν έκρυψα την ανησυχία της ΕΣΕΕ και του εμπορικού
κόσμου της χώρας για τις δυσοίωνες εξελίξεις που προδιαγράφονται το φθινόπωρο στη δημόσια υγεία, την οικονομία και την απασχόληση, ένεκα της διατήρησης των κρουσμάτων της πανδημίας
σε τριψήφιο αριθμό και της κόπωσης των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων από την παρατεταμένη περίοδο
«ανομβρίας» στα ταμεία τους. Η πανδημία «τεντώνει» επικίνδυνα
τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι η μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα, εξαντλώντας τις αντοχές των ευάλωτων συναδέλφων που δεν έχουν για «μαξιλάρι ασφαλείας» το ηλεκτρονικό εμπόριο και διευρύνοντας συνεχώς τα μερίδια αγοράς για τους κεφαλαιακά και ψηφιακά ισχυρούς. Ζητούμε νέα, εμπροσθοβαρή μέτρα
ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά, διότι τα αποθέματα αντοχής πολλών εμπορικών επιχειρήσεων είναι απολύτως οριακά. Με
τον κ. Maggiar διαπιστώσαμε την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού
της δράσης μας, για να αυξήσουμε την πίεση για λήψη αποφάσεων
προς τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών και προς τα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.490.000 ευρώ σε κτηνοτρόφους
για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου

-Η οικονομική ενίσχυση
αφορά και την Ημαθία

Με στόχο την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της στήριξης των κτηνοτρόφων, διαθέτει το
ποσό των 1.490.516,88 ευρώ για οικονομικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για
τα έτη 2019 και 2020, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Μ. Βορίδης.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις τα ποσά αφορούν κτηνοτρόφους στις Περιφερειακές
Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου (Αλεξανδρούπολης), Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυκλάδων,
Λάρισας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας,
Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας και
Χαλκιδικής.
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Tη Δευτέρα 31 Αυγούστου
από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών

«Από Θέση Ισχύος –
Η δύναμη του
δημόσιου λόγου»,
στο θέατρο Άλσους
της Βέροιας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20162020

Ξεκινούν οι εγγραφές
στο κοινωνικό
φροντιστήριο Βέροιας
– Ζητούνται εθελοντές
εκπαιδευτικοί

-Λόγοι αστικής δημοκρατίας και
στρατηγικής ευφυΐας με Φιλαρέτη
Κομνηνού, Αλέκο Συσσοβίτη, Άννα
Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ, παρουσιάζει την παράσταση «Από
Θέση Ισχύος – Η δύναμη του δημόσιου λόγου», σε όλα τα φεστιβάλ και ανοιχτά θέατρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και στην Αθήνα. Στη Βέροια έρχεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου
στο θέατρο Άλσους, στις 9.00 μ.μ.
Λόγοι και διαγγέλματα που εκφωνήθηκαν σε κρίσιμες καμπές της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας, από ανθρώπους σε θέση
ισχύος. Στο επίκεντρο ο δημόσιος χώρος και ο δημόσιος λόγος.
Πολίτες και Πολιτικοί μέσα στην ιστορία. Αψιμαχίες, λόγοι που
δίχασαν και ένωσαν, που ανέστησαν το ηθικό και κατακεραύνωσαν αντιπάλους. Λόγοι που ενίοτε καθοδηγούν επιμελώς το κοινό
αίσθημα και φλερτάρουν με τη δημαγωγία.
Ο πολίτης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ιστορίας.
Λόγοι αστικής δημοκρατίας και στρατηγικής ευφυΐας.
Ηγέτες με πολιτικές αρετές και Ηθική. Αλαζονικοί και στοργικοί
,συναισθηματικοί ενίοτε και ψυχροί λόγοι που εκφωνήθηκαν στις
πιο κρίσιμες καμπές του Αρχαίου Κόσμου. Θρυλικές μάχες μιας
ιστορικής πραγματικότητας που μας περικλείει
Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η Σικελική εκστρατεία, ο Μέγας
Αλέξανδρος, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αλκιβιάδης, παρελαύνουν και εφορμούν, καθοδηγούν και υποδεικνύουν την ατομική
ευθύνη στην συλλογική δράση. Φιλοδοξίες και όνειρα, ήρωες και
αποστάτες.
Η παράσταση με άξονα τους λόγους αυτούς όπως μας παραδοθήκαν από τους Θουκυδίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Αρριανό,
Διόδωρου Σικελιώτη και με την φόρμα της Αρχαίας τραγωδίας
γίνεται μια εποποιΐα ιστορικής αναζήτησης στο επίκεντρο της
οποίας είναι ο Άνθρωπος-Πολίτης, η αρετή, η συμμετοχή στα κοινά, η ανάγκη για συλλογικότητα.
Οι λόγοι των αρχαίων μας δίνουν τις απαντήσεις που αναζητούμε ακόμα και σήμερα, για τον άνθρωπο, τη δημοκρατία, την
αρετή, την ελευθερία. Μας προσφέρουν γνώση ακριβή, και ματιά
κριτική απέναντι στην ιστορία και τους κύκλους της, για να φτάσουμε στο σήμερα και να αναρωτηθούμε, τι έχει αλλάξει γύρω
μας, τι μάθαμε τι ενστερνιστήκαμε και τι όχι.
Πρωταγωνιστούν: Φιλαρέτη Κομνηνού, Αλέκος Συσσοβίτης,
Άννα Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου
Σύλληψη –Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι
Δραματουργία-έρευνα – επιλογή κειμένων : Κάτια Σωτηρίου
Ενκε Φεζολλάρι
Μουσική: Γιώργος Ανδρέου
Σκηνικός χώρος-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης
Συγγραφική επιμέλεια : Σοφία Καψούρου
Βοηθός Σκηνοθέτη : Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου
Παραγωγή ΔΗΠΕΘΕ Σερρών
Διάρκεια παράστασης : 1 ώρα και 20΄ λεπτά
Τιμές εισιτηρίων
Γενική είσοδος : 10€
Μειωμένο : 8 € (ανέργων /φοιτητικό/ πολυτέκνων/ΑΜΕΑ/ άνω
των 65 ετών και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών )
Ηλεκτρονική Προπώληση στο viva.gr
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Σερρών

Το κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας, το οποίο λειτουργεί υπό
την Αιγίδα της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βέροιας, στην οδό Περικλέους 2, στον τρίτο όροφο ανταποκρινόμενο στην αγωνία των γονέων της πόλης, οι οποίοι δυσκολεύονται και φέτος να αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηριακής
δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει για δέκατη συνεχή χρονιά και
απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Κ Γ’ Λυκείου.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ξεκινούν από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΩΣ και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, εκτός Σαββάτου, το πρωί
11.00 - 13.00 και το απόγευμα 6.00 - 8.00 μ.μ., στο χώρο του
κοινωνικού φροντιστηρίου, στην οδό Περικλέους 2, στον τρίτο
όροφο. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη φοίτηση των μαθητών είναι τα παρακάτω:
α) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας μαθητή/τριας
β) Αντίγραφο αστυν. ταυτότητας γονέα
γ) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο π.χ. κάρτα ανεργίας γονέα,
κοινωνικό μέρισμα, μονογονεϊκή οικογένεια, κτλ γίνεται δεκτό ως
επιπλέον κριτήριο συμμετοχής.
Ζητούνται εκπαιδευτικοί
Παρακαλούνται όσοι καθηγητές –καθηγήτριες όλων των ειδικοτήτων επιθυμούν να συμμετέχουν και να διδάξουν εθελοντικά
στους μαθητές - μαθήτριες της Β’ Κ Γ’ Λυκείου να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ ΚΙΝ. 6975978717
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΙΝ. 6974745261

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη από
το Επιμελητήριο
Ημαθίας
για το πρόγραμμα
ΓΕΦΥΡΑ
Το Επιμελητήριο Ημαθίας
διοργανώνει
ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη
με θέμα: «Νέο
πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.
Ποιοι οι δικαιούχοι & πώς
μπορούν να
αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9
μηνών»που θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναλυτική πληροφόρηση των
δυνητικών δικαιούχων για τη ρύθμιση & επιδότηση δανείων 1ης
κατοικίας όσων επλήγησαν οικονομικά από τον COVID-19. Το
πρόγραμμα αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που
βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία.
Δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η ενημέρωση και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μελών μας κρίνεται
σημαντική.
Η διάρκεια της τηλε-ημερίδας υπολογίζεται στη 1 ώρα και είναι
δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το e-mail τους,
στο οποίο θα τους αποσταλεί το link μέσω του οποίου θα λάβουν
μέρος στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη, στο Επιμελητήριο Ημαθίας (τηλ. 2331024734, e-mail: chamimat@otenet.gr) έως την
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

27/8/20 - 2/9/20

ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
TROLLS WORLD TOUR
Προβολές: Σάββατο 29/8 - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα 31/8
– Τρίτη 1/9 στις 20.00
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΜΠΟΣΙΝΑΣ, ΑΡΗΣ
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ, ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
RADIOACTIVE
Σκηνοθεσία: ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ
Σενάριο:
ΤΖΑΚ ΘΟΡΝ
Ηθοποιοί:
ΣΑΜ ΡΑΪΛΙ, ΡΟΖΑΜΟΥΝΤ ΠΑΪΚ, ΑΝΙΟΥΡΙΝ
ΜΠΑΡΝΑΡΝΤ, ΣΑΪΜΟΝ ΡΑΣΕΛ ΜΠΙΛ
Προβολές : Πέμπτη 27/8, στις 21.00
Παρασκευή 28/8 – Σάββατο 29/8 – Κυριακή 30/9- Δευτέρα
31/8 - Τρίτη 1/9 στις 21.45
Τετάρτη 2/9 (εκτός)
(Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)
TENET
Προβολές: Τετάρτη 26/8 στις 21.00 (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)

Πέμπτη 27/8 - Παρασκευή 28/8 - Κυριακή 30/8 - Δευτέρα
31/8 – Τρίτη 1/9 – Τετάρτη 2/9 στις 21.00 (αιθ1 – Υποχρ,
χρήση μάσκας)
– Σάββατο 29/8 στις 19.00 και 21.45 (αιθ1 – Υποχρ, χρήση μάσκας)
Σκηνοθεσία: ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Σενάριο:
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΛΑΝ
Ηθοποιοί:
ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ,
ΑΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΜΑΪΚΛ ΚΕΪΝ,
ΤΖΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΚΛΕΜΕΝΣ ΠΟΕΣΙ, ΝΤΙΜΠΛ
ΚΑΠΑΝΤΙΑ
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» για την Δημοτική Αρχή: Νομίζουν
ότι μπορούν ακόμα να κοροϊδεύουν τον κόσμο…
Σε συνέχεια της δημόσιας επιστολογραφίας μεταξύ
της παράταξης Παυλίδη και της Δημοτικής Αρχής Βοργιαζίδη, ο επικεφαλής των «ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ», απαντάει σε χθεσινό δημοσίευμα του δημάρχου Βέροιας,
τονίζοντας τα εξής:
«Ως συνήθως άλλα τους λες, άλλα καταλαβαίνουν,
άλλα απαντούν. Κατά την προσφιλή τους τακτική, ποτέ
επί της ουσίας. Νομίζουν ότι μπορούν ακόμα να κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Υπόθεση Ριζωμάτων
1. Μάθαμε εκ του τύπου ότι υπάρχει πρόβλημα με
το Κτηματολόγιο για την περιοχή των Ριζωμάτων
2. Είδαμε ότι αντί να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα
κι υπεύθυνα το θέμα, άρχισε να γίνεται διαφήμιση περί
επερωτήσεων και «κατόπιν ενεργειών μου…»
3. Αναζητήσαμε τα έγγραφα της υπόθεσης και με
λύπη μας διαπιστώσαμε, ότι δεν ρωτήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες είτε του Δήμου, είτε της Αντιπεριφέρειας.
Την ίδια ώρα καλούσαν σε συγκέντρωση στο χωριό για το θεαθήναι και τα ΘΑ
αγωνιστούμε
4. Στην έρευνα μας για το θέμα βρήκαμε και παρουσιάσαμε έγγραφα του
Δημοσίου, με την βοήθεια των οποίων αποδεικνύεται με σαφήνεια, ότι οι ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων Ριζωμάτων είναι ήδη νόμιμοι κάτοχοι αυτών στο
ακέραιο. Τα οποία δημοσιεύσαμε για να έχει ο κόσμος σαφή αντίληψη. Και ως
βάση για την επίλυση του θέματος και των περαιτέρω ενεργειών.
5. Ο Δήμαρχος κ Βοργιαζίδης, η μονίμως συμφωνούσα πολιτική ακόλουθος κα. Μπατσαρά και ο εκπρόσωπος του «ανένδοτου» που κατέληξε «ανέκδοτος», ψάχνουν μανιωδώς να ανακαλύψουν έγγραφα που να αποδεικνύουν
το αντίθετο. Την δικαίωση του Δημοσίου! Το κάνουν για να μην αποκαλυφθεί η
μνημειώδης επιπολαιότητά τους στην ανακίνηση του θέματος, η ανικανότητα
να αναγνώσουν έγγραφα του δικού τους αρχείου και ο ευτελισμός τους, καθότι θα έπρεπε να ομολογήσουν ότι η αντιπολίτευση, με πενιχρά μέσα εργάστηκε όσο αυτοί παρίσταναν τον «επαναστάτη των βουνών».
Με ανείπωτο θράσος και κυνισμό επανέρχονται δημόσια και επιμένουν
χωρίς αίσθηση του κινδύνου για τους συμπολίτες μας , ότι έγγραφα του Δημοσίου ισχυροποιούν την «απαίτησή» του για συνιδιοκτησία!!!
Τέτοιο πάθος να χάσουν οι αγρότες τα χωράφια τους...!!! Αν η εξέλιξη είναι αρνητική για τους πολίτες, αυτοί θα είναι οι πολιτικά υπεύθυνοι και ο
«αρρωστημένος» εγωισμός τους. Όσοι τους επιλέξατε με την ψήφο σας,
απλά να τους χαίρεστε!
Προς κ. Δήμαρχο Βοργιαζίδη

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Φ. Καζαντζίδη και
στους αγαπημένους του ανθρώπους.
Κώστας Καραντουμάνης
Καθηγητής Φυσ. Αγωγής

Bρέθηκαν κλειδιά

Βρέθηκαν κλειδιά στην περιοχή 25ης Μαρτίου.
Όποιος τα έχασε ας περάσει από τα γραφεία της
εφημερίδας, Βενιζέλου 10.

Μας κατηγορήσατε ότι επιμείναμε στο αρχικό αίτημα του Συλλόγου Βλάχων, να δοθεί το όνομα του αείμνηστου Αστέριου Κουκούδη σε οδό της πόλης, επειδή κατά την ερμηνευόμενη άποψή
σας, η πρότασή μας αυτή «μετρούσε» την κίνηση της οδού και
τους ενέγραφε ως αυριανούς ψηφοφόρους! Κρίμα...!!! Επειδή
όμως κ. Δήμαρχε στην δική σας ανακοίνωση, δύο γραμμές πιο
κάτω, αναφέρετε ότι από το Σέλι και την οδό που προτίθεστε να
δώσετε το όνομα του αείμνηστου, περνούν «χιλιάδες κάθε έτος»
εύκολα ομολογείτε από μόνος σας, ποιος μετράει και τι μετράει.
Ούτε να κρυφτείτε δεν μπορείτε!
Για την νέα ειδικό σας συνεργάτη (8 τον αριθμό πλέον!!!)
Απαντήσατε ότι «Σε μια εποχή που δυστυχώς υπάλληλοι
αποχωρούν από το δυναμικό του Δήμου Βέροιας χωρίς να
αναπληρώνονται στο ακέραιο (συνταξιοδοτήσεις, κινητικότητα
κτλ), ευτυχώς που υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών
συνεργατών οι οποίοι καλύπτουν ειδικότητες και ανάγκες που
διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να καλυφθούν εσωτερικά από το
υφιστάμενο μόνιμο προσωπικό του Δήμου…». Εμείς πλέον δεν
χρειάζεται να σας απαντήσουμε. Γελάει ο κόσμος με την υποκρισία. Ποιος νομίζετε πιστεύει ότι οι ανάγκες του Δήμου αυτήν την στιγμή είχαν ανάγκη από
δημοσιογράφο με 51.000€ για δυο χρόνια κι όχι από κάτι άλλο ;;;;;;;;;;
Για την Παράταξη
ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ
Παύλος Παυλίδης
Υ.Γ. Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών επί θητείας Δημάρχου Χαρούλας Ουσουλτζόγλου, κληρονομήσαμε 1.500.000€ για τις παλιές Δημοτικές Επιχειρήσεις της Εληάς, του Γραφείου Κηδειών, των Μαρμάρων, κλπ Αποφασίσαμε
να πληρώσουμε τα χρέη, αντί να κάνουμε παλαιοκομματική πολιτική. Προτιμήσαμε το νοικοκυριό που βρήκατε εσείς αργότερα, χωρίς τέτοια χρέη. Δεν
θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να κρατήσει ανοιχτή μια ακόμα εταιρεία,
όταν ο ίδιος ο νομοθέτης υποχρέωνε πλέον να έχει μόνιμο προσωπικό σε μια
εταιρεία χωρίς έσοδα, αφού πλέον έκλεινε και το ΕΣΠΑ. Εισηγήθηκα και την
ψήφισαν ολοι. Με την επέλαση της κρίσης δικαιώθηκα και δικαιώνομαι ακόμα
γι αυτήν την επιλογή. Ευχαριστώ που το θυμίζετε πλέον και δεν το κρύβετε.
Για να μάθει κι ο κόσμος την κρίση του καθενός.

Δήμος Νάουσας:
Συγκροτήθηκε και
συνεδριάζει
σήμερα η Δημοτική
Επιτροπή Ισότητας

Συγκροτήθηκε πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Νάουσας, η οποία θα πραγματοποιήσει σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα την πρώτη συνεδρίασή της (αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου Νάουσας, τηρουμένων όλων των μέτρων
προστασίας από τη νόσο Covid-19).
Τα μέλη της νεοσύστατης Δημοτικής Επιτροπής
Ισότητας του Δήμου Νάουσας είναι: Δώρα Μπαλτατζίδου (Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού), Ίλια
Ιωσηφίδου (Δημοτική Σύμβουλος), Ελένη Σιαμίδου
(Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), Θεολογία Παυλίδου (Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Δήμου Νάουσας), Βασιλική Παπαδημητρίου (Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας) και μέλη Κατερίνα
Καλαϊτζοπούλου (Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής), Μαρία
Κουμλίδου (Παρασκευάστρια Iατρικών και Bιολογικών
Eργαστηρίων) και Παντελής Πασχαλίδης (Αγρότης).

Μέλλων Γάμος

Μέλλων Γάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Ευσταθίου και της Ελένης, το γένος Δούμου,
που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας και
κατοικεί στη Βέροια και η ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του Αθανασίου και
της Γεωργίας, το γένος Ρεσινιώτη, που
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας
Ημαθίας.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Παναγιώτας, το γένος Μαλάκη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και
κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και η
ΤΖΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/νου και
της Ωραίας, το γένος Οικονόμου, που
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας.
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου
Aθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου,
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Η κίνηση
του Μητροπολίτη

ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το
Θεό.
Ο σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Ο αδελφός,
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου στην Σφηκιά
Ημαθίας ο Σωτήριος Γιαννουσόπουλος σε ηλικία 66 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Συλλυπητήρια
για την απώλεια του
Φιλάρετου Καζαντζίδη
Τα συλλυπητήριά

τους για την απώλεια
του Φιλάρετου Καζαντζίδη, πρώην γραμματέα της ΝΟ.Δ.Ε. Ημαθίας και επί έτη στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζουν ο
Πρόεδρος και τα μέλη
της Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι και καλή ανάπαυση σε αυτόν τον
αγωνιστή της παράταξης.
Εκ μέρους της Δ.Ε.Ε.Π Ημαθίας
Ο πρόεδρος
Παλπάνας Παναγιώτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Tο Σάββατο 29 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης
Βεροίας.
Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό
Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειας.
Την Κυριακή 30 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή
Παναγίας Δοβρά Βεροίας, όπου με την ευκαιρία της εορτής
του Αγίου Αλεξάνδρου θα τελέσει μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Σταυροπηγίου κυρό Αλέξανδρο, καθώς
και το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της κατά σάρκα αδελφής του μακαριστής Δέσποινας Δερμεντζόγλου.
Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου
Δημητρίου Νεοχωρίου επί τη εορτή της Αγίας Ζώνης.
Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το πρωί θα τελέσει τα θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου Ιωσήφ του
Ησυχαστού στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας και
στη συνέχεια θα ιερουργήσει και θα τελέσει Μεγαλοσχημία
Μοναχού.
Το διάστημα από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει
ως Συνοδικό Μέλος στις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αθήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο στο υπόγειο της
Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες του Αδελφάτου
Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί
προς οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA
BANK .Αρ.Λογ: 829 00 2001 000024 , IBAN: GR78 0140 8290
8290 0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 8300 8300
0200 1000 070.
Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας , εκπίπτουν από την Εφορία.
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ΑΔΑ: ΩΗΓΒ4690Β7-Η22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
Βέροια, 26 Αυγούστου 2020
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
Α.Δ.: 4/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
: Α. Πασιόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315 E-mail : prom1@verhospi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας κατόπιν
της αριθ. 15/17-07-2020 (θέμα 2ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν.
Ημαθίας,
προκηρύσει
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια δύο (2) «Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτημάτων»
(CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα
Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (455.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 1-9-2020 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 2-10-2020 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 9-10-2020 και
ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
διακήρυξης είναι 96368. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση
προμήθειας.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των
προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες
σαράντα (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμόδιος
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ
2331059315.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
verhospi.gr).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Βέροια 27-8-2020
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: τ.τ. 16726
Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι
δύο (22) άτομα, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
του Δήμου Βέροιας, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αυξημένα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη και τον περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού στα σχολεία και με σκοπό τη
διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω των
έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον ιό COVID-19,
ύστερα από τη με αρ. 275/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Βέροιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
206 του ν.3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την
αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (αρ. γρ. 11) εντός προθεσμίας
τεσσάρων (4) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
(από 29-08-2020 έως 1-09-2020).
Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6ΞΛ9Ω9Ο-ΝΧΨ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να πληροφορούνται για τα κατά νόμο τυπικά
προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Εγγραφές παιδιών
στο βρεφικό σταθμό
Παλαιού Σκυλιτσίου

Συγκέντρωση
τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης
από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο
του Δήμου
Αλεξάνδρειας

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων οι ωφελούμενες/οι που
ενδιαφέρονται να κάνουν την εγγραφή των παιδιών στο ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ να απευθύνονται στα γραφεία της επιχείρησης
‘’Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας’’ μέχρι και την Τετάρτη 2-9-2020.
Να έχουν εκτυπώσει την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί
από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της ΕΕΤΑΑ (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑXISNET) καθώς επίσης και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, καλεί όλες
τις εταιρίες, επιχειρήσεις, πολίτες και τοπικούς
φορείς να συνδράμουν με την προσφορά
τους σε τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη
πρώτης ανάγκης, τα οποία είναι απαραίτητα
για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν
τους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα
όρια της φτώχειας.
Οι πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν
μπορούν να επισκεφθούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην
Πλατεία Σιδηροδρομικού
Σταθμού, καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 08:30 – 15:00.
Στη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε, λόγω της
κρίσης του κορονοϊού, το
Κοινωνικό Παντοπωλείο
συνεχίζει αδιάκοπα το σημαντικό του έργο. Σε αυτές
τις συνθήκες, πρέπει όλοι
να δείξουμε την ανθρώπινη
μας πλευρά και αλληλεγγύη, ώστε να γίνουμε πιο
δυνατοί. Όλοι μας πρέπει
να γίνουμε μια γροθιά και
να στηρίξουμε όσους το έχουν ανάγκη.
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Η διαχείριση των
αδέσποτων σκυλιών
ως ζήτημα
κοινωνικής ευθύνης
Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης
Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας
Σκύλου που ορίστηκε να τιμάται στις 26
Αυγούστου εκάστου έτους, επαναφέρει
στο προσκήνιο ένα χρόνιο ζήτημα με
σαφείς υγειονομικές, αισθητικές και πολιτισμικές παραμέτρους.
Πρόκειται για το φαινόμενο της κατά
καιρούς έκθεσης σε δημόσιους χώρους
νεκρών ζώων συνεπεία εσκεμμένης δηλητηρίασης, πράγμα το οποίο αποτελεί
σαφέστατη πολιτισμική οπισθοδρόμηση,
αισθητική βαρβαρότητα και σοβαρότατη
υγειονομική απειλή, ιδιαίτερα για τα ανυποψίαστα παιδιά.
Παρά όμως τις εύλογες αντιδράσεις
που εκδηλώνονται από το ανεπίτρεπτο γεγονός της εξόντωσης των ασυνόδευτων
σκυλιών, δεν παύουν να τίθενται επί τάπητος τα ζητήματα που ανακύπτουν από
την ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθυσμού τους.
Είναι πράγματι ιδιαίτερα αισθητά τα προβλήματα που προκαλούνται από
την κατά καιρούς παρουσία μεγάλου αριθμού αδέσποτων σκυλιών τα οποία σε
αγελαία και ημιάγρια κατάσταση περιέρχονται τις αστικές κυρίως περιοχές.
Η ανεξέλεγκτη παρουσία των αδέσποτων αυτών ζώων, εκτός από το αισθητικό μέρος, ελλοχεύει κινδύνους για την δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε ορισμένες
περιόδους του έτους που αναπτύσσουν ιδιαίτερη επιθετικότητα.
Το πρόβλημα συνολικώς απασχολεί από πολλών ετών τις τοπικές κοινωνίες
και αποτελεί αντικείμενο τακτικών αναφορών στα ΜΜΕ και στα αυτοδιοικητικά
όργανα.
Παρά όμως τον έντονο προβληματισμό που διαρκώς αναπτύσσεται, δεν έχει
δοθεί μέχρι τώρα καμία ουσιαστική λύση με αποτέλεσμα η κατάσταση αυτή να
παρατείνεται.
Η ίδρυση και λειτουργία κυνοκομείων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αποτέλεσμα
κοινωνικών διεκδικήσεων πολλών ετών, τελικά δεν αποδίδει τα αναμενόμενα προφανώς λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις ζωοφιλίας που κυριαρχούν ανά τον κόσμο δεν επιτρέπουν την επίλυση του προβλήματος με μεθόδους εξόντωσης των συμπαθέστατων τετραπόδων, τα οποία η Ιστορία τα έχει αναγάγει σε φίλους, φύλακες
και συντρόφους του ανθρώπου.
Η θλιβερή δε κατά καιρούς εξόντωση των αδεσπότων δεν αναιρεί αυτήν την
ιστορική πραγματικότητα.
Ο μόνος επομένως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος που εκδηλώνεται με τα αδέσποτα σκυλιά είναι ο έλεγχος του πληθυσμού τους κατά τρόπον
ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους και με αυτόν τον τρόπο
να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός τους.
Ο συγκεκριμένος πληθυσμιακός έλεγχος πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο
ειδικού προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί με ευθύνη των καθ ύλη αρμόδιων υπηρεσιών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να έχει ως αντικείμενο τον κτηνιατρικό
έλεγχο, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τον εμβολιασμό και την σταδιακή στείρωση
όλων των αδέσποτων σκυλιών.
Η εκπόνηση πριν από όλα εμπεριστατωμένης οικονομοτεχνικής μελέτης είναι
περισσότερο από αναγκαία για να καταστεί εφικτή και η εξασφάλιση πόρων για την
υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση το όλο έργο αποτελεί αρμοδιότητα των Αυτοδιοικήσεων.
Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας των Υπηρεσιών να ανταποκριθούν
σε αυτό το έργο, η εκπόνηση της μελέτης και η υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα μετά από προκήρυξη διαγωνισμού.
Ευθύνη των αυτοδιοικήσεων είναι η αναζήτηση και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, τόσο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους όσο και από οικεία συμμετοχή.
Μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά ο πληθυσμός των αδέσποτων
σκυλιών, χωρίς την εκδήλωση ενεργειών εξόντωσης που μας παραπέμπουν στην
βαρβαρότητα και την πολιτισμική οπισθοδρόμηση.
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Την λύση συνεργασίας
με τον Στέφανο Πολύζο ανακοίνωσε
η Βέροια

Έ

νας ακόμη
ποδοσφαιριστής από το
περσινό ρόστερ αποτελεί παρελθόν από
την «Βασίλισσα του
βορρά». Ο λόγος για
τον 25χρονο αμυντικό
χαφ Στέφανο Πολύζο,
ο οποίος έλυσε και
τυπικά την συνεργασία του με την Βεροιώτικη ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
2019 ανακοινώνει ότι λύθηκε
κοινή συναινέσει η συνεργασία με τον Στέφανο Πολύζο.
Η ΠΑΕ ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες που πρόσφερε και του
εύχεται καλή συνέχεια στην
καριέρα του.

Έναρξη
προπονήσεων
βόλεϊ Ακαδημιών
Ποσειδώνα Βέροιας
το Σάββατο 29/8
Από το ΔΣ της ομάδας Βόλει  Ποσειδώνα Βέροιας
ανακοινώθηκαν τα εξής: Με γνώμονα πρωτίστως την
υγεία των παιδιών /αθλητριών μας ανακοινώνουμε την
έναρξη των ακαδημιών μας το Σάββατο 29 Αυγούστου
στο 2 γυμνάσιο στον Προμηθέα. Με υπευθυνότητα
και σεβασμό, όπως κάναμε άλλωστε και με την επανέναρξη τον Ιούνιο, προέχει η υγεία και η ασφάλεια
τόσο των αθλητριών μας όσο και των οικογενειών μας. Έτσι θα συνεχίσουμε και τον Σεπτέμβριο! Σας
περιμένουμε στο μαγικό κόσμο του βόλεϊ, στην μεγαλύτερη ομάδα του νομού μας! Παίζουμε με ασφάλεια.
Μένουμε υγιείς». Πληροφορίες 6974191577

Μπάσκετ Γ’ Εθνική

Αγιασμός στον ΑΟΚ Βέροιας

Οι κληρώσεις Handball Premier
και Α1 γυναικών
Φίλιππος-Πυλαία στην πρεμιέρα
και Βέροια 2017-Εθνικός Κοζάνης

Έγιναν την Πέμπτη οι κληρώσεις των δύο μεγάλων κατηγοριών στο χαντ μπολ . Στην Α1 ανδρών
ο Φίλιππος Βέροιας θα υποδεχθεί στην πρεμιέρα
τον Πυλαία ,ενώ για την Αι γυναικών η Βέροια 2017
θα υποδεχθεί τον Εθνικό Κοζάνης στις 10/10/2020
Το πρόγραμμα της Handball Premier
2020-2021
1ος όμιλος
19.09.2020 1η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική 14.11.2020
Α.Σ.Ε. Δούκα-Διομήδης Άργους
Χάντμπολ Κλαμπ Σαλαμίνα-Άρης Νίκαιας
Olympic Diagnostic
Α.Ε.Κ.-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή
26.09.2020 2η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική 21.11.2020
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Α.Σ.Ε. Δούκα
Διομήδης Άργους-Χάντμπολ Κλαμπ Σαλαμίνα
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Α.Ε.Κ.
03.10.2020 3η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική 28.11.2020
Χάντμπολ Κλαμπ Σαλαμίνα-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Α.Ε.Κ.-Διομήδης Άργους
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Άρης Νίκαιας
Olympic Diagnostic
07.10.2020 4η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική 05.12.2020
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Α.Ε.Κ.
Α.Σ.Ε. Δούκα-Χάντμπολ Κλαμπ Σαλαμίνα
Διομήδης Άργους-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος
Ξυνή
10.10.2020 5η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική 12.12.2020
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Ιωνικός Ν.
Φιλαδέλφειας
Α.Ε.Κ.-Α.Σ.Ε. Δούκα
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Διομήδης
Άργους
17.10.2020 6η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική 19.12.2020
Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας-Άρης Νίκαιας Olympic
Diagnostic
Α.Σ.Ε. Δούκα-Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή
Χάντμπολ Κλαμπ Σαλαμίνα-Α.Ε.Κ.
24.10.2020 7η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική 30.12.2020
Διομήδης Άργους-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας
Άρης Νίκαιας Olympic Diagnostic-Α.Σ.Ε. Δούκα
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Όμιλος Ξυνή-Χάντμπολ
Κλαμπ Σαλαμίνα
2ος όμιλος
19.09.2020 1η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική 14.11.2020
Φαίακας Κέρκυρας-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
Φίλιππος Βέροιας-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Π.Α.Ο.Κ.-Αερωπός Έδεσσας Mandynamic
26.09.2020 2η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική 21.11.2020
Ζαφειράκης Νάουσας-Φαίακας Κέρκυρας
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Φίλιππος Βέροιας
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Π.Α.Ο.Κ.
03.10.2020 3η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική 28.11.2020
Φίλιππος Βέροιας-Ζαφειράκης Νάουσας
Π.Α.Ο.Κ.-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας

Έγινε ο αγιασμός της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΑΟΚ Βέροιας η οποία επέστρεψε αήττητη στην Γ’εθνική κατηγορία. Όπως αναφέρεται από την Διοίκηση στόχος της ομάδας η οποία αποτελείται κυρίως από νεαρά
παιδιά της περιοχής είναι η παραμονή στην κατηγορία.

07.10.2020 4η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική 05.12.2020
Ζαφειράκης Νάουσας-Π.Α.Ο.Κ.
Φαίακας Κέρκυρας-Φίλιππος Βέροιας
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Αερωπός Έδεσσας
Mandynamic

10.10.2020 5η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική 12.12.2020
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Ζαφειράκης
Νάουσας
Π.Α.Ο.Κ.-Φαίακας Κέρκυρας
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte
17.10.2020 6η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική 19.12.2020
Ζαφειράκης Νάουσας-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
Φ α ί α κα ς Κ έ ρ κ υ ρ α ς - Α ε ρ ωπ ό ς Έ δ ε σ σ α ς
Mandynamic
Φίλιππος Βέροιας-Π.Α.Ο.Κ.
24.10.2020 7η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική 30.12.2020
Γ.Σ. Δράμα Bianco Monte-Ζαφειράκης Νάουσας
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-Φαίακας Κέρκυρας
Αερωπός Έδεσσας Mandynamic-Φίλιππος Βέροιας
To πρόγραμμα της Α1 Γυναικών
1ος όμιλος
10.10.2020 1η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική 31.10.2020
Α.Σ.Β. Αθηναϊκός-Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού
Γ.Α.Σ. Καματερού-Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
17.10.2020 2η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική 14.11.2020
Γ.Α.Σ. Καματερού-Α.Σ.Β. Αθηναϊκός
Ο.Φ. Ν. Ιωνίας-Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού
24.10.2020 3η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική 12.12.2020
Α.Ο.Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού-Γ.Α.Σ. Καματερού
Α.Σ.Β. Αθηναϊκός-Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
2ος όμιλος
10.10.2020 1η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική 31.10.2020
Α.Ο. Προσοτσάνης-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
HONDA Πανόραμα-Π.Α.Ο.Κ. Mateco
17.10.2020 2η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική 14.11.2020
HONDA Πανόραμα-Α.Ο. Προσοτσάνης
Π.Α.Ο.Κ. Mateco-Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας
24.10.2020 3η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική 12.12.2020
Α.Ε.Σ.Χ. Πυλαίας-HONDA Πανόραμα
Α.Ο. Προσοτσάνης-Π.Α.Ο.Κ. Mateco
3ος όμιλος
10.10.2020 1η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική 31.10.2020
Αναγέννηση Άρτας-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
Βέροια 2017-Εθνικός Κοζάνης
17.10.2020 2η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική 14.11.2020
Βέροια 2017-Αναγέννηση Άρτας
Εθνικός Κοζάνης-Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
24.10.2020 3η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική 12.12.2020
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών-Βέροια 2017
Αναγέννηση Άρτας-Εθνικός Κοζάνης
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Α2 Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας

Έγινε ο αγιασμός και η πρώτη
προπόνηση της ομάδας

www.laos-epea.gr
www.laosnews.gr 13
9

Η “πρώτη” του ανδρικού
τμήματος των Αετών
Βέροιας και η έναρξη
των εγγραφών
στην Ακαδημία

Α

Π

αρουσία σύσσωμου του
αγωνιστικού
τμήματος, του προέδρου της διοικούσας
επιτροπής του τμήματος
Ηλία Λαζού, ο αντιπρό-

εδρος της Δ.Ε Στεργίου
Γιάννης, και τα μέλη
Τραπεζανλίδης Γιώργος
(πρώην πρόεδρος της
ομάδας) και Αντώνης
Κόζας, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος

αγιασμός. Η ομάδα της
Βέροιας προετοιμάζεται
για το Πρωτάθλημα της
Α2 Εθνικής, στο οποίο
θα συμμετέχει τη νέα
χρονιά.
Τον αγιασμό τέλεσε ο πάτερ Γιάννης Ιωαννίδης ο οποίος
τόνισε στους παίκτες : ” Εύχομαι καλή δύναμη και καλή αρχή
χωρίς τραυματισμούς. Πιστεύω
ειλικρινά ότι αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας ο Δημήτρης (Γκίμας) που θα ήθελε πάρα πολύ
μας παρακολουθεί και πιστεύω
ότι αυτό που θα ήθελε από όλους μας, από όλους σας, είναι να συνεχίσετε το έργο που
ήθελε ο ίδιος, με περισσότερο
πείσμα και περισσότερη επιμονή και να παίρνετε δύναμη από
τον ίδιο που θα είναι παρών σε
κάθε στιγμή της ομάδας”
Στην συνέχεια ο πρόεδρος
της διοικούσας επιτροπής μπάσκετ Ηλίας Λαζός και οι προπονητές Χρήστος Μπλατσιώτης
και Χριστόφορος Κουρουζίδης
συνομίλησαν με τους παίκτες.
“Αν και οι συνθήκες είναι δύσκολες και λόγω της απώλειας
του Δημήτρη αλλά και της πανδημίας θα προχωρήσουμε με
ψηλά το κεφάλι. Σας καλωσορίζω όλους, παλιούς και νέους
και είμαστε παρόντες για να
συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια”
δήλωσε ο Ηλίας Λαζός.

Ο Γιάννης Στεργίου ανέφερε:
“Χαίρομαι που ο κύριος κορμός
παρέμεινε ίδιος. Καλωσορίζω
στην ομάδα τα νέα παιδιά και
τον νέο προπονητή Χριστόφορο
Κουρουζίδη. Είμαστε εδώ για
ότι χρειαστείτε. Καλή χρονια με
υγεία και χωρίς τραυματισμούς.”
“Η ζωή προχωράει μπροστά
και δεν μένουμε πίσω. Είμαι εδώ, μετά και την απόφαση της
διοίκησης, για να συνεχίσω το
έργο που ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη Γκίμα.” δήλωσε εμφανώς
συγκινημένος ο Χρήστος Μπλατσιώτης.
“Θέλω να σας συγχαρώ για
την πορεία που είχατε τα προηγούμενα χρόνια και καταφέρατε
να μεγαλώσετε το όνομα του Φιλίππου. Καλή χρονιά και να έχουμε μια καλή και παραγωγική
συνεργασία” ήταν τα λόγια του
νέου προπονητή της ανδρική
ομάδας Χριστόφορου Κουρουζίδη.
“Μια ιδιαίτερη χρονιά η φετινή χωρίς τον φίλο μας, χωρίς
τον αδελφό μας τον Δημήτρη.
Όμως κοιτάμε μπροστά. Έχουμε
μια καλή ομάδα με παιδιά με
καλούς χαρακτήρες. Η ομάδα
έκανε καλές προσθήκες. Όλοι
έχουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Το προπονητικό team
με την προσθήκη του Χριστόφορου Κουρουζίδη πιστεύω
θα ανταπεξέλθει και η χρονιά
θα πάει πολύ καλά” δήλωσε ο
Γιώργος Τραπεζανλίδης

ντίστροφη
μέτρηση για
την πρώτη προπόνηση του ανδρικού
τμήματος των Αετών
Βέροιας, που για δεύτερη χρονιά θα αγωνιστεί στη Γ Εθνική. Ο
Μάριος Γεωργιάδης,
το τεχνικό επιτελείο
και οι αθλητές της
ομάδας θα συγκεντρωθούν την Τρίτη
1 Σεπτεμβρίου και
ώρα 19.00 στο ΔΑΚ
“Βικέλας”, όπου θα
λάβει χώρα η πρώτη
προπόνηση για τη νέα
σεζόν.

Μία μέρα πριν και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 31/8 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των
μελών του τεχνικού team αλλά
και των αθλητών με τη διοίκηση
της ομάδας, στα γραφεία του
Συλλόγου στην Αγία Βαρβάρα.
Θυμίζουμε πως η έναρξη του
πρωταθλήματος της Γ Εθνικής
ορίστηκε την Κυριακή 18/10.
Ξεκινούν οι εγγραφές
στην Ακαδημία
Από την ερχόμενη Δευτέρα
31/8 ξεκινούν οι εγγραφές στα
τμήματα υποδομής των Αετών
Βέροιας. Οι γονείς μπορούν να
προσέρχονται τις ημέρες Δευτέρα (18.00-19.00), Τρίτη (18.3019.30) και Σάββατο (16.0019.00) στο Κλειστό Γήπεδο της
Εληάς.

10

www.laosnews.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η
αξιολόγηση των εμβολιασμών
των κόκκινων αλεπούδων
κατά της λύσσας
Από το Τμήμα Υγείας
Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και
Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ανακοινώνονται τα παρακάτω:
« Σ ύ μ φ ω να με την υπ’ αριθ.
1899/229814/20.08.2020
εγκύκλιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), το
Πρόγραμμα αξιολόγησης
της αποτελεσματικότητας
των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της
λύσσας που ακολουθεί την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία του 2020 λαμβάνει παράταση και θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2020 σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού.
Οι βασικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίζονται στην με αριθ. πρωτ.
1296/119118/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ554653ΠΓ-ΟΥΒ) Απόφαση.
Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος
εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά στην επιτυχή ανοσοποίησή τους, προκειμένου να αποτραπεί η επανεμφάνιση κρουσμάτων και να πετύχει η χώρα μας
καθεστώς ελεύθερο λύσσας, όπως ίσχυε πριν το έτος 2012.
Προκειμένου η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών να είναι αποτελεσματική, παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έμφαση
στην προσκόμιση ενήλικων αλεπούδων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Υπενθυμίζεται, ότι και για το έτος 2020, στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη λύσσα προβλέπεται ενίσχυση με το ποσό των 50 € ανά
αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2020 και προσκομίζεται στις κατά τόπους
Κτηνιατρικές αρχές από κυνηγούς ή φύλακες θήρας. Η διαδικασία σχετικά με τις ενισχύσεις για τη
συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος καθορίστηκε με την υπ’αριθ.
1777/211994/31-07-2020 (ΦΕΚ Β’ 3309/07.08.2020), Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Έναρξη εγγραφών στο κοινωνικό
φροντιστήριο του δήμου Αλεξάνδρειας
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας στα πλαίσια της συνεχούς
προσπάθειας στήριξης των μαθητών, συνεχίζει για 6η χρονιά
την δράση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου προκειμένου να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη γνώση γiα όλους τους μαθητές.
Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές Λυκείου και διεξάγονται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες
στις αίθουσες του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας, από εθελοντές καθηγητές, τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά
μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.
Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι:
α) το οικογενειακό εισόδημα (10.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί) και
β) η ανεργία του ενός ή και των δύο γονέων
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ένταξη στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (διατίθεται από το Κέντρο
Κοινότητας)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου γονέα.
3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος , έντυπο Ε1 και έντυπο Ε9 (φορ/κού έτους 2019)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)
Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα
Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά 8:00 – 14:00 μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου,
στο Κέντρο Κοινότητας που εδρεύει στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
23330-53071 / 23330-53072

Εθελοντική Αιμοδοσία
στην κοινότητα Τρικάλων
Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσίας και Αλληλεγγύης
της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα. Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.

Σήμερα Παρασκευή
Τακτική συνεδρίαση
με τηλεδιάσκεψη,
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
θα πραγματοποιηθεί
με τηλεδιάσκεψη, την
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, στις
12 το μεσημέρι.
Η συνεδρίαση θα
λάβει χώρα κατά τις
προβλέψεις των διατάξεων: α) της παρ.
1 του άρθρου 167
του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της
παρ. 1 του άρθρου
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ)
της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα
συμμετάσχει το σύνολο των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
έτους 2020.
Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Β΄ τρίμηνο
του 2020.
Αθηνά Αθανασιάδου - ΑηδοΕισηγήτρια:
νά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 3ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού
έτους 2019.

Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
Θέμα 4ο: Έγκριση μετατροπής της “ΑΝΕΣΕΡ
Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.)” σε
“Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-3-2020).
Εισηγητής:
Παναγιώτης Σπυρόπουλος,
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 5ο: Έγκριση α) μετατροπής της “Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” σε “Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης” σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ
53/τ. Α΄/11-3-2020) και β) ορισμός και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Ιωάννης Γιώργος, ΑντιπεριΕισηγητής:
φερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας για
την συμμετοχή στην τακτική Γενική Συνέλευση
της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. ΑΕ (Αναπτυξιακή Νομού
Ημαθίας Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.)
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης,
Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Συνεδριάζει σήμερα
η Κοινότητα Βέροιας
Tακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας,
θα γίνει στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,
Μ η τ ρ οπ όλ ε ω ς
46, 1ος όροφος,
την Παρασκευή
28-8-2020, στις
18:00, για τα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας
διάταξης:
-Αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης
το υ σ υ λ λό γου,
Α.Ο.ΑΧ Θ Ο Σ Α Ρ ΟΥΡΗΣ, σχετικά με
την παραχώρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου ΜΕΣΗΣ Δήμου Βέροιας, για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021
-Α) Κατάργηση η μη της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου στη οδό Σταδίου 21.
Β) Μετατόπιση ή μη περιπτέρου από Σταδίου 86 (έναντι πολυκλαδικού) στη θέση του επί της
οδού Σταδίου 21 (πλησίον κοιμητηρίων).
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Συνεδριάζει τη Δευτέρα κεκλεισμένων των
θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) στις 31
Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (
σχετική απόφαση αριθμ. 266/2020
Οικονομικής Επιτροπής) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
οικονομικού έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ )
2. Υποβολή έκθεσης εσόδων
– εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (Σχετική η αριθμ.
260/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3. Λήψη απόφασης για την καταβολή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης που έχουν επιβληθεί από
την Δ.Ο.Υ. Βέροιας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
4. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του
αρίθ. 26 καταστήματος που βρίσκε-

ται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του
αρίθ. 1 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του
αρίθ. 2 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ )
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των
αρίθ. 27 & 28 οικοπέδων στο Ο.Τ.
6 που βρίσκονται στον οικισμό Νεοχωρόπουλου της Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις
Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για
αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή ) έτους 2020.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
9. Ορισμός τακτικών και ανα-

Φαρμακεία
Παρασκευή
28-8-2020
13:30-17:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

26

23310-24123

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Αύγουστος 2020

Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
24-8-2020 μέχρι 308-2020 θα είναι το
εξής: Αυτόματος τηλε
φωνητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

πληρωματικών μελών από τις λοιπές παρατάξεις που θα μετέχουν
στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Αλεξάνδρειας.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
10. Λήψη απόφασης για:
1)την αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης “Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας” με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020” και
2)την έγκριση της τροποποίησης των Αποφάσεων Υλοποίησης
με ιδία μέσα [δύο υποέργα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Φαρμακείο] και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για την υπογραφή των
σχετικών αποφάσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για τoν ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ο
οποίος θα μετέχει στην επιτροπή
του Δήμου Αλεξάνδρειας για την
παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι
οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
12. Έγκριση δαπάνης κάλυψης
εξόδων εξειδικευμένης μοριακής
εξέτασης για διερεύνηση συνδρόμου κατοίκου του Δήμου μας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου
ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών – αναγκών
των σχολικών μονάδων του Δήμου,
από δημοτικούς πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Στην πλατεία
Ελιάς σήμερα
το φεστιβάλ
ΚΝΕ «Οδηγητή»
Σήμερα  Παρασκευή 28 Αυγούστου
το φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» που
έχει ως σύνθημα «Σοσιαλισμός, για να
μπορούμε να «ανασαίνουμε», για να
νικήσει η ζωή...», θα «επισκεφτεί» την
πόλη της Βέροιας στης Πλατεία Ελιάς
από τις 8μμ και μετά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-Ομιλία από τον Νίκο Χριστάνη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
-Αφιέρωμα στο έντεχνο και ροκ
τραγούδι από τον Γιώργο Τάμογλου
και από το νεανικό σχήμα με τους
Στέργιο και Διονύση.
-Παιχνίδια και έκθεση για μαθητές.
Στο χώρο θα υπάρχει βιβλιοπωλείο
της Σύγχρονης Εποχής.
(Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας!
Κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις,
φοράμε μάσκα και παρακολουθούμε
τις εκδηλώσεις καθισμένοι).
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Τις διεκδικήσεις του δημοσίου στο αγρόκτημα
Ριζωμάτων Ημαθίας έφερε στη Βουλή
ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής
Γιώργος Αρβανιτίδης
Από την   Ν.Ε Ημαθίας του ΚΙΝ.ΑΛ. γνωστοποιούνται τα εξής:
«Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής του
Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης αναδεικνύοντας ένα θέμα που έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση σε μικροϊδιοκτήτες στο αγρόκτημα των
Ριζωμάτων Ημαθίας μετά και τις διεκδικήσεις σε
ποσοστό 24% του δημοσίου στην συγκεκριμένη
έκταση.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εφόσον δεν
υπάρξει η αναμενόμενη   αντίδραση   από την
πλευρά της Κυβέρνησης ο Βουλευτής μας θα
εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά περιθώρια
με τη κατάθεση σχετικής τροπολογίας. Εν τω μεταξύ οδυνηρή έκπληξη αποτελεί η εκκωφαντική
σιωπή των λαλίστατων – κατά τα άλλα – κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Νομού μας, που
έστω και αυτή την ώρα καλούνται να στηρίξουν
την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του Κινήματος
Αλλαγής.
Η Ερώτηση του κ. Αρβανιτίδη αναφέρει:
Κύριε Υπουργέ,
Με το από 03.09.1925 πωλητήριο αγροτικού
κτήματος, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο
που υπογράφηκε ενώπιον του συμβολαιογράφου
Γεωργίου Δ. Μανωλίδου, οι 128 οικογένειες των
Ριζωμάτων Ημαθίας, αγόρασαν έναντι τιμήματος
1.250.000 δραχμών, έκταση 42.902.000 τ.μ.
από τους προκατόχους ιδιοκτήτες. Το ποσοστό
αγοράς του αγροδασοκτήματος Μπόστιανης (Ριζωμάτων) ανήλθε σε 19/20 από αυτές τις οικογένειες, ενώ το Δημόσιο κράτησε για λογαριασμό
του το 1/20. Επίσης, παρακράτησε βάσει του
αγροτικού νόμου Ν.2052/1920 και την κυριότητα
του 1/5 επί των 19/20, και κατά συνέπεια τελικά
διατήρησε την κυριότητα των 6/25 εξ αδιαιρέτου
του αγροδασοκτήματος Μπόστιανης (Ριζωμάτων). Οι 128 αυτές οικογένειες προκαταβάλλαν
160.000 δρχ. στους πωλητές (καταγόμενους εκ
του Λεσκοβικίου Αλβανίας) και τα υπόλοιπα δόθηκαν με την υπογραφή του συμβολαίου, ύστερα
και από την σύναψη δανείου με τράπεζα της
εποχής. Η επίμαχη έκταση περιλαμβάνει τον σημερινό οικισμό, τους αγρούς και την δασική έκταση. Εν συνεχεία, οι κάτοικοι συνέστησαν δασικό
συνεταιρισμό (αναγκαστικού τύπου) για την διαχείριση του δασοκτήματος και διένειμαν ατύπως
τους αγρούς, οι οποίοι και καλλιεργούνται έκτοτε
από τους εκάστοτε κατοίκους των Ριζωμάτων επί
95 συναπτά έτη.
Περαιτέρω, με την υπ’ αρ.54 απόφαση της
Επιτροπής Απαλλοτριώσεων που κρίθηκε στις
20.12.1956, το Κράτος αποδίδει το μερίδιο του
στους δικαιούχους ακτήμονες κατοίκους των
Ριζωμάτων και οι τότε υπουργοί Γεωργίας Λεβαντής και υφ. Οικονομικών Ευταξίας αποφάσισαν
(1956), την απόδοση του ενός ποσοστού του
Δημοσίου, δηλαδή του 1/20 υπέρ των ακτημόνων της περιοχής. Ωστόσο, η συγκεκριμένη
διαδικασία εξαγοράς δεν ολοκληρώθηκε διότι το
τίμημα ήταν υψηλό για τους τότε κατοίκους των
Ριζωμάτων , οι οποίοι μόλις είχαν επιστρέψει στις
κατεστραμμένες οικίες τους από «τις παράγκες»
της Αγίας Βαρβάρας όπου τους είχε μεταφέρει
το Κράτος «ως ανταρτόπληκτους». Ακολούθως,
το 1995 σε απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας,
έπειτα από κοινοβουλευτική ερώτηση στην Βουλή, επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του συγκεκριμένου μεριδίου του Δημοσίου, δηλαδή του 1/20
(με την πράξη της επιτροπής απαλλοτριώσεων
του 1956) επισημαίνοντας όμως «ότι χωρίς μέχρι
σήμερα να κριθούν από την επιτροπή απαλλοτριώσεων οι δικαιούχοι γεωργικού κλήρου».
Όλα αυτά τα χρόνια, η καλλιέργεια των γαιών
αυτών γίνονταν χωρίς προβλήματα και χωρίς
το Δημόσιο να ασκήσει οποιαδήποτε αξίωση.
Η μεταβίβαση της γης γίνονταν κανονικά χωρίς
νομικά εμπόδια από την πλευρά του Κράτους
που ουδέποτε σε όλα αυτά τα έτη δεν διεκδίκησε
δικαιώματα ιδιοκτησίας επί της αγροτικής γης
του αγροκτήματος Ριζωμάτων. Η ενοικίαση των
αγρών αυτών επίσης πραγματοποιούνταν απρόσκοπτα χωρίς την συμμετοχή του Δημοσίου.
Οι δε καλλιεργητές δήλωναν και δηλώνουν

και σήμερα τις εκτάσεις αυτές καθ’ ολοκληρίαν και όχι τμήμα αυτών, στις ετήσιες δηλώσεις
καλλιέργειας που υποβάλλουν. Πολλές μάλιστα
εκτάσεις του αγροκτήματος Ριζωμάτων εντάχθηκαν σε εθνικά, περιφερειακά ή και ευρωπαϊκά
προγράμματα και ενισχύθηκαν για το σύνολο της
έκτασης τους και όχι για ποσοστό αυτής. Κρατικές εποπτικές αρχές ενέκριναν τα παραπάνω
σχέδια και προγράμματα χωρίς προσκόμματα
και αντιρρήσεις. Τα εγγραφέντα βάρη στους προαναφερόμενους αγρούς επίσης, υπολογίζονταν
επί της συνολικής επιφανείας των αγρών και όχι
ποσοστιαία. Τέλος, οι ιδιοκτήτες αυτών, πλήρωναν και πληρώνουν ακόμα και σήμερα όλους
τους φόρους ιδιοκτησίας (όπως ΕΕΤΗΔΕ, ΕΝΦΙΑ, φόρος Κληρονομιάς κ.λ.π.) για το σύνολο
των εκτάσεων των αγρών τους, δηλαδή για το
100% της ιδιοκτησίας τους.
Όμως, μετά την ανάρτηση των προσωρινών
κτηματολογικών αποσπασμάτων για την περιοχή των Ριζωμάτων Ημαθίας, όλοι οι ιδιοκτήτες
γης στα Ριζώματα, διαπίστωσαν ότι το Ελληνικό
Δημόσιο ενέγραψε δικαιώματα συνιδιοκτησίας
επί των αγρών σε ποσοστό 24%! Αυτή η μάλλον
άστοχη και αμφιβόλου απόδοσης για το Δημόσιο
ενέργεια άφησε άφωνους τους μικροϊδιοκτήτες
της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν τον μικρό κλήρο
που κατέχουν να κινδυνεύει να απαξιωθεί οικονομικά και να εκμηδενιστεί. Οι εναπομείναντες
κάτοικοι της περιοχής, μικροκαλλιεργητές κηπευτικών κυρίως και ιδιοκτήτες στην περιοχή των
Ριζωμάτων Ημαθίας ανησυχούν εύλογα με την
εξέλιξη αυτή και απαιτούν από την Κυβέρνηση
να δώσει άμεση λύση στο μέγα πρόβλημα που
το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο δημιούργησε.
Επειδή λοιπόν ενέχει ο κίνδυνος της οριστικοποίησης των διεκδικήσεων του Δημοσίου κατά
την σύνταξη των συνολικών πινάκων ανάρτησης
του Κτηματολογίου Βέροιας και οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες προτίθενται να αγωνισθούν σθεναρά για
την αποτροπή αυτής της εξέλιξης, και δεδομένης
της απίστευτης ταλαιπωρίας που περιμένει άπαντες τους ιδιοκτήτες γης στα Ριζώματα, εάν προχωρήσουν σε ατομικές ενστάσεις και προσφυγές
προς το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.Είστε ενήμερος για αυτή την σημαντική αναστάτωση που έχει επέλθει στους ιδιοκτήτες
αυτών των εκτάσεων στα Ριζώματα Ημαθίας, οι
οποίες αγοράσθηκαν με ιδρώτα και αίμα από
τους προγόνους τους και με απόλυτο σεβασμό
στην νομιμότητα, ενώ συντήρησαν σχεδόν για
έναν αιώνα τις αγροτικές αυτές οικογένειες της
περιοχής ;
2.Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε
για την εξεύρεση άμεσης λύσης, αναλαμβάνοντας την όποια αναγκαία πρωτοβουλία σε διοικητικό ή νομοθετικό επίπεδο προκειμένου να μην
εμπλακούν οι ιδιοκτήτες γης στα Ριζώματα σε
ατέρμονες, κοστοβόρες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές και δικαστικές διενέξεις με το Ελληνικό
Δημόσιο;»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

οικοδομή από 100 τ.μ.

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

περίπου ο κάθε όροφος,

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

κοντά στη ΜΕΒΓΑΛ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά

Τηλ.: 6945 122583

ζεται μεζονέτα 100 τ.μ.,

Euromesitiki.

μονοκατοικία, απέναντι
από τα είδη υγιεινής

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

Τηλ.: 6971 706894.

«Ιωαννίδη». Τηλ.: 6973
226912.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

γκαρσονιέρα στο κέντρο,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

με ασανσέρ, 1ος και ά-

μα 63 τ.μ. με πατάρι

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

νω, μέχρι 20.000 ευρώ.

και υπόγειο στη Βέ-

στη Μέση Βέροιας, 6

ΣΛΚ, 2 W.C., 1ος ό-

Τηλ.: 6945 122583.

ροια, οδός Τρύφωνος

στρέμματα, τιμή 130.000

ροφος μονοκατοικίας.

3. Τηλ.: 6944 024468.

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:

Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.:

6972913645 κ. Τάσος.

6981 760123.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη κατοικία του ‘71,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι

140 τ.μ. συνολικά, κά-

κατοικία κοντά στο

τω από Πιερίων, εντός

7ο Δημοτικό, 75 τ.μ.,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

γκαρσονιέρα επιπλωμέ-

οικοπέδου, 55.000 ευ-

με υπόγειο 75 τ.μ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

νη, Πλατεία Ωρολογίου,

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

και οικόπεδο 200

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

οδός Μιαούλη 17, Βέ-

EUROMESITIKI.

τ.μ., 48.000 ευρώ.

ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιά-

ροια. Τηλ.: 6977 174457.

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 1-7-2020 έως 6-9-2020.

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
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 24-8 . Κωδ: 24263 ΓΗΠΕΔΟ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., κατασκευή 1982, 1
χώρος ,  2 ος όροφος, βλέπει σε ανοιχτωσιά
, ανακαινισμένη κομπλέ, σε άψογη κατάσταση, συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια,
ατομική θέρμανση με κλιματιστικό και με μία
ντουλάπα,   ενοίκιο 150€. Αποκλειστικά από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106623 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
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€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24413 ΠΙΕΡΙΩΝ, Γκαρσονιέρα 46
τ.μ., μικτά και 37 τ.μ. καθ. κατασκευή 2004, 1
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , 1ος όροφος,
σε άψογη κατάσταση, καινούργια συνθετικά
κουφώματα   με διπλά τζάμια, επιμελημένης
κατασκευής, σε πολυκατοικία αξιώσεων, αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές, ενοίκιο 250€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23457 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, κομπλέ επιπλωμένη γκαρσονιέρα 60 τ.μ., κατασκευή 1983, 1
υ/δ, σαλονοκουζίνα και μπάνιο , σε εξαιρετικά
καλή κατάσταση , με ατομική θέρμανση πετρελαίου και ελάχιστα κοινόχρηστα , 2 ος όροφος ,
χωρίς ανελκυστήρα, ενοίκιο 250€, Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι
ελεύθερο από 1/09/2020.
Κωδ: 106569 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 75τ.μ. στον
5ο όροφο, Ρετιρέ, με 2υ/δ, σαλόνι, ανακαινισμένη κουζίνα, μπάνιο, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου, επιπλωμένο κομπλέ, με
ηλεκτρικές συσκευές και πλυντήριο ρούχων,
με μία ντουλάπα, διαμπερές, βλέπει σε μεγάλη
ανοιχτωσιά, ηλιόλουστοι χώροι, κουφώματα
αλουμινίου συρόμενα, με ανελκυστήρα, ηλιακό θερμοσίφωνα, σε πολύ κεντρικό σημείο,
μίσθωμα 350€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ.
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή
και η  κατάσταση του  ,  ξύλινα πατώματα, και
θέρμανση με σόμπα πετρελαίου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για   σοβαρούς
μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 250€.
Θα είναι ελεύθερο από 15/09/2020.
Κωδ: 105757 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Διαμέρισμα
110 τ.μ., κατασκευή 2003, 3 υ/δ, 1 ος όροφος,
βλέπει σε ανοιχτωσιά και με μία τεράστια βεράντα , με ύφος απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον χώρο, ένα ονειρεμένο διαμέρισμα
και σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , σε
υπεράριστη κατάσταση, εξωτερικά κουφώματα
καινούργια και σίγουρα αυστηρών τεχνικών
προδιαγραφών, με μοντέρνα αισθητική, με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με ογκομετρητές
και με ηλεκτρικές συσκευές, έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και θωρακισμένη πόρτα εισόδου,

ενοίκιο 330 €. Διαθέσιμο από 1/10/2020. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή
πολύ χαμηλή μόνο 100€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23000 - ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 26 τ.μ. 1ος  ορ.
Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει ανοιχτωσιά και
φωτεινότητα , έχει Κουφώματα Συνθετικά και
Ανελκυστήρα,  Τιμή: 160 € .
κωδ.23188 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον
Άγιο Αντώνιο , γραφείο 45 τ.μ., με δύο χώρους ,  με καινούργια κουφώματα και  με δικό
του μέσα   WC , 3 ος όροφος , μόνο 200€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22958 - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2
ο όροφο κατάλληλο και για φροντιστήριο και
όχι μόνο. Αποτελείται από 3 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική με Πετρέλαιο. Τιμή: 350 €.
Κωδ: 22993 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Γραφεία συνολικής επιφάνειας 165 τ.μ. στον
2ο όροφο  κατάλληλο για φροντιστήριο και όχι
μόνο . Αποτελείται από 5 Χώρους, και 2 WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1986 και διαθέτει
θέρμανση Κεντρική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, - Τιμή: 700 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14301 - ΩΡΟΛΟΙ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα επί μεγάλου κεντρικού δρόμου
συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. Αποτελείται από
1 Χώρο ενιαίο με δικό τoυ WC και είναι κατάλληλο για κάθε χρήση , ενοίκιο 200€.  Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.

γωνιακό, δίπλα στα ΑστιΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

κά. Τηλ.: 6946 740621.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μητροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 36 τ.μ. πατάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ 13832 Κατάστημα προς ενοικίαση
στο κέντρο 50 τ.μ., με πολύ χαμηλό μίσθωμα
μόνο 150€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Θέση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1
αυτοκίνητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

στον κάμπο, κουφώματα αλουμινίου με διπλά
τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, θωρακισμένη
πόρτα εισόδου, ανελκυστήρα, με τέντες, κλειστό πάρκινγκ 18τ.μ. καθώς και μια αποθήκη
9 τ.μ., σε πολύ καλή γειτονιά, άνετοι χώροι,
σε τιμή προσφοράς 95.000€. Υπόδειξη μόνο
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο αγοραστή. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12811 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελές μεγάλο και  ακατοίκητο διαμέρισμα  συνολικής επιφάνειας 156 τ.μ. στον 1 ο
όροφο με μοναδική θέα , σπάνια ανοιχτωσιά
, επιβλητικό με 4 υ/δ και πολύ άνεση. Πωλείται σε τιμή σπάνιας ευκαιρίας μόνο 42.000 €.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 2
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση με σόμπα η
ότι άλλο θελήσει ο αγοραστής  , έχει καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, και
ανελκυστήρα, έχει επίσης πάρκινγκ πυλωτής  ,
αποθήκη μέσα και ηλιακό θερμοσίφωνα - Τιμή:
50.000 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και
80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα,
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα,
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική
διαρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,   σε μοναδική
τοποθεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 52.000
€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13084 ΡΟΔΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οροφοδιαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 τ.μ.
στον 5ο όροφο Ρετιρέ, αποτελείται από 3
υπνοδωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένο το 1997 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό, απεριόριστη Θέα

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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. 13825 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πωλείται
Μονοκατοικία με 200 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο και 150 τ.μ. υπόγειο , έχει ανεγερθεί σε
οικόπεδο 4000 τ.μ. , σαλόνι κουζίνα  ανεξάρτητη και 4  υ/δ, με εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα , πρόκειται για μία ωραιότατη κατασκευή
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, με πολυτέλεια και ζεστασιά, έχει ατομική θέρμανση με
υγραέριο , , διαθέτει τζάκι , διπλό πάρκινγκ και
αναφέρεται μόνο σε απαιτητικούς αγοραστές ,
είναι μία ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, ζητούμενο
τίμημα 140.000€, Πληροφορίες μόνο στην
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκατοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένη , ηλιόλουστοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ

Βύρων Σταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για ερ-

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βι-

γασία σε φαρμακείο με επι-

οτεχνία ενδυμάτων ΖΗ-

δότηση και σχετική εμπειρία.

ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής

Απαραίτητη προϋπόθεση

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ΕΡΓΑΣΙΑ

με γνώσεις Γερμανικών ή

κάρτα ανεργίας. Τηλ.: 23310

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN

Αγγλικών, 2) υπευθ. πα-

27507, 6947 259696.

ζητάει άτομο για μόνιμη

ραγωγής, 3) υπεύθ. δειγ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης κα-

εργασία με εμπειρία σε κα-

μάτων, να γνωρίζει όλες

θαριότητας στη Βέροια για

τασκευή και τοποθέτηση

τις μηχανές, 4) έμπειρες

μόνιμη απασχόληση. Τηλ.:

κουφωμάτων. Επικοινωνία

γαζώτριες, κοπτοράπτρι-

23310 21904 κ. Κώστας.

για ραντεβού 2331073281

ες, πλακοραφούδες. Τηλ.:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαία για εργα-

υπεύθυνος προσωπικου

6996 882201 & 6996

σία σε γυναικολογικό ιατρείο

939909 & latosta1966@

στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

gmail.com.

6932 245365.

ρο Ακροπόλεως, στην καινούργια γέφυρα «Κούσιου».
Τηλ.: 6984 108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικής προβολής, πλησίον
της νέας Γέφυρας Κούσιου, κατάλληλο για
πολλές χρήσεις. Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839 κ.Γιώργος.

www.laosnews.gr
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καλή τιμή μόνο: 300.000€.

ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή
των 38.000€.
Κωδ.12922 ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, πωλείται εξαιρετικό οικόπεδο 450 τ.μ., με άνοιγμα πάνω σε
πλατεία  σ/δ 0,8 , πολύ ωραίο σχήμα και σε
τιμή εκπληκτικά χαμηλή σχεδόν στην αντικειμενική , από 90.000€ τώρα 36.000€.
Κωδ. 13007 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα
εξαιρετικό οικόπεδο μεγάλο 1.010 τ.μ. γωνιακό
ανατολικό , κατάλληλο και για οικοδομή με σ/δ
0,8 , τιμή μόνο 110.000€.
Κωδ: 12923 - Βέροια Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1033 τ.μ. Επιπλέον χαρακτηριστικά:
Άρτιο  και Οικοδομήσιμο   , αποτελεί εξαιρετική
ευκαιρία. Τιμή: 19.000 €.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά
της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14523 -  Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. 1ος  
και αποτελείται από 2 Χώρους, με δικό του
κουζινάκι και WC . Είναι κατασκευασμένο το
2005 και διαθέτει θέρμανση ατομική με κλιματιστικό. Έχει κουφώματα συνθετικά και έπιπλα
, τιμή 45.000 €.
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ.,
1ος ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέρεται σε   τιμή προσφοράς στα 12000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου
με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος για κάθε χρήση και με πολύ λογικό
τίμημα τις 40.000€.
Κωδ: 14280 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
- Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα
Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια Τιμή: 35.000 €.
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. 105097 ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, Κατάστημα 70 τ.μ., κατασκευή 90, ενιαίος χώρος , Ισόγειο, γωνιακό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις
, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε πολύ καλή τιμή,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 20.000 €.
Κωδ. 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€.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ: 106495 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 70τ.μ.
μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο ( σαν 1ος
όροφος), αποτελείται από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο γραφείων, ξεχωριστό 2ο γραφειακό
χώρο και 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: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της
Βενιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη
συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο.
Πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από
τρεις γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά
τζάμια τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρμανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη
πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, τιμή: 87.000 €. Ιδανικό ακίνητο για
κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο.

Όλα τα ακίνητά μας στο
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ   94 τ.μ  χωρις, ασανσέρ 3ΔΣΚ Χρήζει μικρης  ανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ κατοικια 80 τ.μ με οικοπεδο 350 τ.μ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 44000€
ΚΕΝΤΡΟ Διατηρητεο με 3ΔΣΚ και αδεια από αρχαιολογια για εργασιες μονο 25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ
70000€
ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ διαμερισμα  με 2ΔΣ-Κ 75 τ.μ διαμπερες,με θερμ/
τες 34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΝΩΓΕΙΟ  Διαμερισμα στα Παπακια 2ΔΣΚ Ατ.Θ. ,200€
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμενο Στουντιο 2ος καλο 250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 3ΔΣΚ Α.Θ Κοπλαμ 330
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ΔΣΚ τζακι Α.Θ.  300€
ΕΡΜΟΥ Ισογειο 1ΔΣΚ σε ιδιοκτητη τριοροφη οικοδομγη 150€
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη
1200Ε ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα με
αδεια 15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η καλλιεργειες 22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 2000 μ. από παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε ξε-

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 €

6972 012622.

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

γαϊδουράκια. Τηλ. επικοινωνίας:

για 24ωρη βάση. Πληρ. τηλ.:
2331300216.

νοδοχείο στη Βέροια για απο-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-

2331071553 & 2331062900. Ώ-

γευματινή εργασία. Απαραίτητη

κινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκι-

ρες επικοινωνίας: 9:00 με 18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περι-

η ικανότητα συνεννόησης στα

νήτων από επιχείρηση στη Βέ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίη-

ποίηση και φύλαξη ηλικιωμέ-

Αγγλικά. Τηλ.: 6948 457059.

ροια για πλήρη απασχόληση.

ση και φροντίδα ηλικιωμένου στη

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα, γυ-

Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙ-

Βέροια. Τηλ.: 23310 91098 κος

ράς και λαντσέρα, ημερομίσθιο

ΤΑΙ οδηγός ταξί για πλήρη απα-

Δημήτρης,

πολύ καλό. Τηλ.: 23310 88018 &

σχόληση, καθώς και ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα
ηλικιωμένης στην Αγ. Βαρβάρα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με γνώσεις διπλογραφικών
βιβλίων. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προϋπηρεσία. Απαιτείται βασική γνώση αγγλικών και εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.   Νικόλαος Γκίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.,
Εμπόριο Ξυλείας, 5,5ο χλμ. ΠΕΟ Βέροιας – Νάουσας,
Τηλ. 6983438046.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για παρασκευαστήριο
κρεάτων. Πληρ. στο τηλ.:
23310 42680 απο τις
9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
νου με άνοια σε 24ωρη βάση

ει να προσλάβει για μόνιμη α-

μένα και σε γκρουπάκια. Τηλ.:

στο Διαβατό Ημαθίας. Τηλ.:

πασχόληση, εξωτερικό πωλητή

6973 707829.

6970 307198 & 6980 489597.

ή πωλήτρια για τους Νομούς

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γ ό ς α π ό

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλο-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα με-

τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

νίκης. Απαραίτητα προσόντα,

ταχειρισμένα. Τηλ.: 6938

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κα-

ευχέρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

436951.

τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου, ά-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου

ρεσία. Τηλ.: 23310 22022.

δεια εργασίας προσωπικού

ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100, 17

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για

ασφαλείας, εμπειρία με βιο-

ίππους, μαζί με πλατφόρμα,

το κρεοπωλείο «Καρατζούλας»

γραφικό και συστάσεις. Μι-

σε καλή κατάσταση. Τηλ.:

στη Βέροια, με εμπειρία. Τηλ.:

σθός, ασφάλιση και ποσοστά.

6942 256821 από τις 3.00

6937 249048.

Παραλαβή δικαιολογητικών με

μ.μ. έως 10.00 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία

συνέντευξη στα κεντρικά γρα-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μαθητή

κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδη-

φεία μας, Θεσσαλονίκης 45

του Μουσικού Σχολείου σε

γός με επαγγελματικό δίπλω-

Βέροια www.securitytsiflidis.gr-

άριστη κατάσταση Alto Σα-

μα. Πληρ. τηλ.: 23320 42608.

sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

ξόφωνο μάρκας Jinbao και

2331027102.

ταμπουράς. Ελαφρώς μετα-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με διπλωμα Γ΄ κατηγορίας για οδι-

χειρισμένα μαζί με τις θήκες

κή βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

τους. Τιμή Σαξόφωνου 300

23310 41601 & 6980 136902

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

ευρώ. Τιμή ταμπουρά 80 ευ-

& 6988 564576.

τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με φρο-

ρώ. Τηλ.: 6973 658037.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-

ντιστηριακη πείρα, παραδιδει

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

ηθός φαρμακείου στη Βέροια.

ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με κο-

Τηλ.: 6947 564217.

Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκεί-

μπιούτερ σε άριστη κατάστα-

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

ου (με εξειδίκευση στην Έκθε-

ση. Τηλ.: 6977 402239 κος

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητά-

ση). Τιμές προσιτές μεμονω-

Γιώργος.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

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.

της CICU σε πολύ καλή κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.: 23310 62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων με μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και
υψηλά εισοδήματα, ζητει σύζυγο-σύντροφο για σοβαρή
κι ανθρώπινη σχέση. Τηλ.:
6949 215864.

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.

πής, αναζητά σύντροφο έως
68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά για μία ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6997 933246.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδο-

μικά ανεξάρτητος αναζητά

φόρα επιχείρηση, ερ-

σοβαρή εμφανίσιμη κυρία

γαστήριο ζυμαρικών,

χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις άνω των 65 ετών έως

www.laosnews.gr
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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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

με σταθερή πελατεία

www.mesitikoveria.gr

και μηχανήματα σε ε-

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

γνωριμίας και συμβίωση.

ξαιρετική κατάσταση.

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

Τηλ.: 6977 951301.

Τηλ.: 23310 92777.

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

75 ετών με την προοπτική

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος,
ζητά γνωριμία με κυρία α-

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

πό 55 ετών έως 68 ετών, με

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

σκοπό τη συμβιωση ή το γά-

ΣΛΑΒΕΙ:

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

μο. Τηλ.: 6986 585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρε-

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

α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

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

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

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

CMYK
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P Τα καλοκαίρια μας μύριζαν αντηλιακό.
Φέτος αντισηπτικό…

μπορούμε να τη φάμε με το δάχτυλο.
Εκείνο που δεν κατάλαβα ποτέ, είναι
το πώς δεν πήγαινε το ψωμί με τη μερέντα,
ενώ πήγαινε με τη φασολάδα και τη χωριάτικη.

Η εξ απαλών ονύχων κοιλίτσα, έχει
παιδιόθεν τις απαντήσεις της.

P

P

P Μεγαλωμένοι η ηρωική γενιά μας
με μερέντα και Κόπερτον.
P Κι έπειτα ήλθε ο Κόπερφιλντ κι άρχισε
να στραβώνει τα κουτάλια ο αθεόφοβος.

P

Θαρρείς κι εμείς τη μερέντα δεν

P Εξ ου και δεινοί βουτηχτές ψωμιού
στα όσπρια και στο λαδόξιδο.

P
ποτέ.

Και δεν ήταν πάντα μπόι. Σχεδόν

P Ευτυχώς που αυξάνονται τα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα και ικανοποιούμε τη
συνθήκη ‘ζην επικινδύνως’.
Στον πατέρα μου οφείλω
το ζην. Στον Κικίλια το αν ζην.

P

P Μόνο για εξωγήινους δεν
μας είπαν ακόμη οι συνωμοσιολόγοι. Έχουμε καιρό όμως.
P Εγώ πάντως αν ήμουν
εξωγήινος, σιγά μην ερχόμουν
εδώ να κολλήσω.
P Άσε που μπορεί και το σχολικό παγούρι να έχει ενσωματωμένο τσιπάκι.
P

Ο Κικίλιας προβληματίζε-

ται για τους πνιγμούς φέτος στις παραλίες. Σκέφτεται να βάλει υποχρεωτικά τα
μπρατσάκια.
Η Ρωσία θα έχει δεύτερο εμβόλιο για
τον ιό τον Σεπτέμβριο. Στην Ελλάδα της πολυφαρμακίας αυτό μπορεί να ισοδυναμεί με
καταστροφή.

P

P Άσχετο. Τις τελευταίες μέρες σηκώνομαι το πρωί πιασμένος. Θα έχει πλάκα
να υπνοβατώ και να πηγαίνω διανυκτερεύον γυμναστήριο.
P Και:
Είναι βράδυ και ένας τύπος, τύφλα στο
μεθύσι, γυρνάει στο σπίτι του. Κάποια στιγμή, λέει σε έναν περαστικό:
-Συγνώμη ρε φίλε. Πόσα καρούμπαλα
έχω στο μέτωπο;
Κοιτάει ο άλλος και του λέει:
-Τρία!
-Ωραία! Άλλες δύο κολώνες και φτάνω
σπίτι μου!
Κ.Π.

