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Ν. Κουτσογιάννης:
Προοικονομεί
ο κ. Καρανικόλας
το κλείσιμο των
3-5 Πηγαδιών;

Στο νέο Δ.Σ.
του Ελληνικού
Κέντρου
Κινηματογράφου
η Ιφιγένεια
Βλαχογιάννη

Σελ. 7

Σελ. 4

Έγινε το πρώτο βήμα για την
ανέγερση του νέου Αστυνομικού
Μεγάρου Ημαθίας
Απ. Μούρτης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Η Αστυνομία
εξελίσσεται και χρειάζεται σύγχρονο κτίριο για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη»
Σελ. 16

Η μεγάλη ιστορία
του βαμβακιού
στην Ελλάδα
αναδείχθηκε
στην εβδομάδα του
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΔΕΩΝ της Βέροιας,
αφιερωμένη στο
ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σελ. 5

Με Αττικ ξαναβγήκε στις γειτονιές
της Βέροιας το Κινητό Μουσικό
Περίπτερο της ΚΕΠΑ

-Όλο το πρόγραμμα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου
Σελ. 10

SPORT

SPORT

SPORT

Κέρδισε στο Βόλο το τουρνουά
«Δ. Γκίμας» ο Φίλιππος
κερδίζοντας τη Νίκη 62-81
Σελ. 9

Από αστυνομικούς
της Ομάδας Δίωξης
Ναρκωτικών Βέροιας
συνελήφθησαν
2 άτομα
σε διαφορετικές
περιπτώσεις
για διακίνηση
ναρκωτικών

Στις έρευνες συμμετείχε και ο αστυνομικός
σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Vector»
Σελ. 3
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Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
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Πλειστηριασμών και
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Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
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Ακούστηκαν κι αυτά στο χθεσινό
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
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Πετρωνίας μαρτ
Κυριάκου αναχ.,

Επιτέλους έρχεται
και το νέο Αστυνομικό
Μέγαρο στη Βέροια!
Έστω και μετά από 20 χρόνια φαίνεται ότι παίρνει
μπρος το έργο ανέγερσης του νέου Αστυνομικού Μεγάρου
Ημαθίας. Ο χώρος που έχει επιλεγεί είναι ιδανικός,
ακριβώς δίπλα στο Δικαστικό Μέγαρο και ακριβώς
επάνω στην αρχή του περιφερειακού και του κόμβου
της Εγνατίας, ώστε να διευκολύνονται οι υπηρεσιακές
μετακινήσεις και μεταγωγές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των
αστυνομικών Ημαθίας Απόστολο Μούρτη, θα υπάρξουν
σημαντικά οικονομικά οφέλη για την υπηρεσία από τα
μισθώματα, ενώ ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου κτιρίου
θα εξυπηρετεί ανάγκες όχι απλώς του σήμερα, αλλά του
αύριο. Είναι γνωστά τα υφιστάμενα προβλήματα, με τα
κρατητήρια, αλλά και τους ανεπαρκείς χώρους αναμονής
και εξυπηρέτησης των πολιτών. Καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη, πιο εύκολη και η καθημερινότητα του
αστυνομικού. Θα υπάρξει αναβάθμιση της εισόδου της
πόλης, αφού αν προχωρήσει και το Διοικητήριο στην
ίδια περιοχή, τότε θα μιλάμε για την συγκέντρωση
μεγάλου μέρους των υπηρεσιών, θα αποσυμφορηθεί το
κέντρο και ο πολίτης θα εξυπηρετείται καλύτερα στις
σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις. Έστω και με μεγάλη
καθυστέρηση, ήταν καιρός να ξεκινήσει το αστυνομικό
μέγαρο, γιατί εκτός από πολιτισμό, θα φέρει μεγαλύτερη
λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες
προς όφελος του πολίτη.

-Χρ. Τσιούντας: Αποχωρώ από την παράταξη εφόσον παραμένει αρχηγός η κα
Μπατσαρά (... και το έκανε).
-Στ. Κελεσίδης προς
Μπατσαρά: Δεν σας αναγνωρίζω πλέον ως αρχηγό της παράταξης (… και παραμένει).
-Γ. Μιχαηλίδης: Η παράταξη Μπατσαρά λέει ότι είναι
αξιωματική αντιπολίτευση.
Όμως εάν λείπουν δύο σύμβουλοι δεν είναι δεύτερη παράταξη. Και ποιος αντιπολιτεύεται; Αποφασίστε τι είστε,
δεν βρίσκετε ούτε ένα μεμπτό
στη δημοτική αρχή;
-Τσαναξίδης: Απογοήτευση από τη λειτουργία των
δημοτικών συμβουλίων… Απογοητευμένος και από την αισθητική του χώρου που έχει περιφράξει η αρχαιολογία, εδώ και χρόνια, από τότε που
κατεδαφίστηκε ο Ι. Ναός του Αγίου Ιωάννη, επί της Βενιζέλου.
-Κ. Παλουκίδης: Την αγανάκτηση πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων και πολιτών μετέφερε στο Σώμα, ενημερώνοντας για την άμεση ανάγκη παράτασης προθεσμιών, για Κτηματολόγιο, αυθαίρετα και αδήλωτα τετραγωνικά στους
Δήμους.
-Λ. Ακριβόπουλος: Εάν γίνει το Αστυνομικό Μέγαρο δίπλα στο Δικαστικό, τι θα γίνει με το υπάρχον πάρκινγκ που
εξυπηρετεί τόσο κόσμο στα Δικαστήρια;
-Θ. Κορωνάς: Με όλα τα μέτρα ασφαλείας λειτουργούν τα τμήματα της ΚΕΠΑ και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους,
να γραφτούν διότι τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα. Σε αναμονή οδηγιών και για τον χειμερινό προγραμματισμό.
-Πρόταση Παυλίδη: Να αξιοποιηθεί το αεροπλάνο, που βρίσκεται στην περιοχή του Αλιάκμονα, με το όνομα του
βεροιώτη πιλότου Μαρτάκη, που έπεσε στο καθήκον, με την τοποθέτησή του παραπλεύρως της γέφυρας Κούσιου…
-«Δεν σταματά η ζωή μας» σχολίασε ο Δημ. Τσανακτσίδης, ελέω κορωνοϊού, και συγχάρηκε τον πρόεδρο της ΚΕΠΑ για τα μέτρα που ελήφθησαν στις εκδηλώσεις.

Με «διαστημικό» χιούμορ το πανό στην κατάληψη
του Λυκείου Ριζωμάτων

Το ΓΕΛ Ριζωμάτων είναι ανάμεσα
στα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη,
ωστόσο πέρα από τα «κορωνοαιτήματα» περί μάσκας και μείωσης του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, ζητούν
επιτέλους να τοποθετηθεί στο σχολείο
τους καθηγητής Φυσικής. Οι ελλείψεις
στις ειδικότητες είναι μια μεγάλη «πληγή» για τα σχολεία, αφού μπορεί να
περάσουν και μήνες από την έναρξη της
σχολικής χρονιάς για να καλυφθούν τα
κενά κάποιων ειδικοτήτων. Ειδικά στο
Λύκειο Ριζωμάτων το πρόβλημα υφίσταται και τα προηγούμενα χρόνια και οι μαθητές επιστράτευσαν «διαστημικό» χιούμορ για να αναδείξουν το αίτημά τους.
Χαρακτηριστικά έγραψαν σε πανό που είναι αναρτημένο έξω από το σχολείο: «Σε μια γωνιά στον Άρη βρήκανε νερό και
έχουνε 1 μήνα που ψάχνουν φυσικό!!!»

Οι μάσκες των ανθρώπων στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας

Παράταση κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στο τμήμα
Λουδίας-Αλεξάνδρεια,
λόγω συντήρησης
του οδικού δικτύου
Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, κατά τη
διάρκεια εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου στο τμήμα
Λουδίας-Αλεξάνδρεια, παρατείνονται   οι κυκλοφοριακές   ρυθμίσεις από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή
2 Οκτωβρίου 2020, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου.
Η παράταση δίνεται διότι  οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Δεν έχει σημασία αν δεν φαίνονται τα
χείλη όταν χαμογελούν τα μάτια. Εργάζονται
τηρώντας αποστάσεις και όλα τα αναγκαία
μέτρα προστασίας . Η μάσκα μπήκε για τα
καλά στη ζωή μας και ακολουθεί την μόδα
και το στυλ . Μονόχρωμες , πολύχρωμες , με
σχέδια ή άνευ, μας έχουν γίνει απαραίτητες.
Είναι οι άνθρωποι του Πρωτοδικείου και
Ειρηνοδικείου Βέροιας . Αν δεν τηρηθεί εκεί ο
νόμος, που;;;
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Εκτός παράταξης Μπατσαρά από χθες ο Τσιούντας
Δεν την αναγνωρίζει ως αρχηγό, αλλά παραμένει ο Κελεσίδης
Τι συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με την επίσημη ανεξαρτητοποίηση του κ. Χρήστου Τσιούντα από
την παράταξη της Γεωργίας Μπατσαρά «Βέροια-Πρωτεύουσα πόλη»,
ξεκίνησε χθες το απόγευμα η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Βέροιας (με τηλεδιάσκεψη) η οποία συνοδεύτηκε από δήλωσή του που
αιτιολογούσε την απόφαση αποχώρησής του από τη δημοτική ομάδα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αφορμή, η ανάληψη της αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής από
την κα Μπατσαρά, θέση την οποία είχε ο σύμβουλός της Στάθης Κελεσίδης και «ο τρόπος που το χειρίστηκε η επικεφαλής κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της δημοτικής ομάδας», την οποία, ο κ. Τσιούντας
χαρακτήρισε «αποφράδα συνεδρίαση». Ο δημοτικός σύμβουλος αφού
αναφέρθηκε στο ιστορικό όσων προηγήθηκαν, έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας, εφόσον παραμένει αρχηγός η κα Μπατσαρά, στην οποία καταλόγισε αντιδημοκρατική συμπεριφορά δηλώνοντας ότι «αποφάσισε» να
αναλάβει η ίδια την αντιδημαρχία χωρίς να συζητηθεί στην ομάδα, αλλά
και σε ραδιοφωνικές δηλώσεις της ότι «όσοι μπήκαν στην πολιτική για
να πλουτίσουν, λάθος κατάλαβαν».
Ο κ. Τσιούντας ρώτησε ποιους και τι εννοούσε η κα Μπατσαρά περί
πλουτισμού και δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει να αμαυρωθούν 34 έτη
πορείας του στην Αυτοδιοίκηση.
Η επικεφαλής της παράταξης, απάντησε ότι πρόκειται για προσωπική της άποψη, και ότι δεν εννοεί κανένα συγκεκριμένα, εκτιμώντας ότι η
συμμετοχή στα κοινά είναι προσφορά.
Στο θέμα αναφέρθηκε αργότερα και ο κ. Στάθης Κελεσίδης, εκτιμώντας ότι η κα Μπατσαρά λειτούργησε «ως μοναρχία» και δήλωσε
ότι δεν την αναγνωρίζει πλέον, ως αρχηγό της δημοτικής ομάδας, στην
οποία ωστόσο εξακολουθεί να ανήκει.
Περί κορωνοϊού
Αναφορά στις συνέπειες του covid-19 έκαναν ο πρόεδρος του Σώματος Άρης Λαζαρίδης και ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης, με συγκεκριμένα περιστατικά φίλων αλλά και δημοτικών υπαλλήλων, που ενίσχυσαν την άποψή τους για την αναγκαιότητα των μέτρων προφύλαξης,
εφιστώντας την προσοχή όλων και κυρίως τη χρήση μάσκας.
Για τη λειτουργία των σχολείων
Πολλές αναφορές έγιναν από συμβούλους (Μελιόπουλος, Πυρινός, Τσαναξίδης, Παπαδόπουλος, Τζήμα) στη λειτουργία των σχολείων, στους όρους προστασίας, στην ανάγκη ολιγομελών τμημάτων, στις

καταλήψεις και τα αιτήματα των μαθητών, στην ανησυχία γονέων και
εκπαιδευτικών αλλά και στην επιλογή να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία της
Ημαθίας, παρά τα κρούσματα. Απαντήθηκε από την αντιδήμαρχο Παιδείας Σ. Τζήμα αλλά και τον κ. Πυρινό, ότι η λειτουργία των σχολείων
και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα είναι αποφάσεις του Υπουργείου
Παιδείας, ωστόσο λαμβάνονται μέτρα από το Δήμο για την εφαρμογή
των πρωτοκόλλων. Ένα θέμα ωστόσο που έθιξε ιδιαίτερα ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Βασ. Παπαδόπουλος, είναι η «εξαφάνιση» των
κάδων από τις γειτονιές διότι χρησιμοποιούνται από τους μαθητές για
τις «ανάγκες» των καταλήψεων.
«Κάναμε καταλήψεις και στην εποχή μας για σοβαρά ή μη, αιτήματα,
πρέπει να είμαστε αγωνιστές, αλλά όλα έχουν όρια. Αυτό που ζούμε με
την πανδημία, το ξέρουμε όλοι, ας μην προσθέτουμε ένα ακόμα κίνδυνο
δημόσιας υγείας με τους κάδους κι ας σεβαστούμε και τους πολίτες που
διαμαρτύρονται. Ζητώ να επιστραφούν οι κάδοι στις θέσεις τους…» τόνισε ο αντιδήμαρχος.
Επισκέψεις σε Υπουργεία
Στην αρχική του τοποθέτηση ο δήμαρχος ενημέρωσε για τις επαφές
του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην επίσκεψή του στο Υπουργείο
Εσωτερικών για τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» του αποχετευτικού του Τριλόφου, καθώς και στο Υπουργείο
Υποδομών, μαζί με τον βουλευτή Λ. Τσαβδαρίδη για την εξασφάλιση
800.000-1 εκατ. ευρώ για έργα οδοποιίας στο Δήμο, από το πρόγραμμα
δημόσιων επενδύσεων του 2021.
Για φανάρια στη Στρατού
Πρόταση κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Τροχόπουλος για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης, με φανάρια στην οδό Στρατού για την
ασφαλή διέλευση μαθητών και πεζών, αλλά και των πυροσβεστικών
οχημάτων. Ρυθμίσεις ήπιας κυκλοφορίας ζήτησε επίσης, σε σημεία
που βρίσκονται σχολεία ή παιδικές χαρές καθώς και στην περιοχή της
γέφυρας Κούσιου, κάτι που απέκλεισε ο δήμαρχος, λέγοντας ότι έχουν
εξετάσει το θέμα αλλά δεν μπορεί το σημείο της γέφυρας να γίνει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.
Ο αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι στην οδό Στρατού υπάρχει ήδη πεζοφάναρο, 30 μέτρα από τη διασταύρωση, που
μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιεί για να περάσει το δρόμο.

Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές σε ηλικιωμένες
γυναίκες που έγιναν σε Ημαθία και Πιερία

-Τις αγκάλιασαν και αφαίρεσαν την αλυσίδα
με το σταυρό που φορούσαν στον λαιμό τους

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης και του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση δύο
κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών.
Στην πρώτη περίπτωση, από την Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας Κατερίνης σχηματίστηκε δικογραφία σε
βάρος μίας ημεδαπής, διότι όπως προέκυψε από την
έρευνα, το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχή της Πιερίας, αφαίρεσε από μία ηλικιωμένη γυναίκα,
με το πρόσχημα της δήθεν γνωριμίας και με τη μέθοδο
του εναγκαλισμού, ένα κόσμημα λαιμού αξίας 1.000
ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.
Στη δεύτερη περίπτωση, από το Τμήμα Ασφάλειας
Νάουσας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας
ημεδαπής, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα των
αστυνομικών, βραδινές ώρες της 28ης Αυγούστου
2020 σε περιοχή της Ημαθίας, με το πρόσχημα της
δήθεν γνωριμίας προσέγγισε μία ηλικιωμένη γυναίκα
και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού της αφαίρεσε ένα
κόσμημα λαιμού αξίας 400 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση
της παθούσας.
Με αφορμή τα περιστατικά αυτά, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας
υπενθυμίζει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές:
• Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία
σας «πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών
προσώπων.
• Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνωστα άτομα.
• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

• Μην τοποθετείτε τα χρήματά σας σε τσέπες του
παντελονιού ή εξωτερικές των ενδυμάτων σας όταν
είστε σε χώρους με συνωστισμό ή χρησιμοποιείτε τα
μέσα μαζικής μεταφοράς.
• Να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα,
προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής
τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.
• Μην πείθεστε και μη δίνετε χρήματα σε άγνωστα
άτομα.
• Μην επιτρέπετε να σας προσεγγίζουν άτομα την
ώρα που πραγματοποιείται συναλλαγές σε ΑΤΜ.
• Μην δίνετε πληροφορίες για τον αριθμό ΡΙΝ ή για
το λογαριασμό σας.
• Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς
αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε
σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική,
Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία
κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών
αρχών.
• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές,
ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης ή κλοπής
σε βάρος σας.
• Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα
σχετικά με τις παραπάνω συμβουλές, προκειμένου να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους.

Συνελήφθη να οδηγεί κλεμμένο όχημα
Συνελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Νάουσας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς εντοπίσθηκε να οδηγεί όχημα, που είχε αφαιρέσει νωρίτερα
την ίδια ημέρα από πυλωτή πολυκατοικίας. Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Αντιπλημμυρικά μέτρα;
Ένα θέμα που είχε ενδιαφέρον λόγω των συχνών πλέον πλημμυρικών φαινομένων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έθεσαν ο Θανάσης
Σιδηρόπουλος, ο Γ. Μελιόπουλος και ο Κυριάκος Θεοδωρίδης, ρωτώντας κατά πόσο «θωρακισμένος» είναι ο Δήμος Βέροιας και τι μέτρα
έχει λάβει για να αντιμετωπίσει έντονες νεροποντές. Οπότε μπήκε θέμα,
καθαρισμού ρεμάτων κυρίως κοντά σε γέφυρες…
«Πρέπει να δούμε πού μπορούμε να δράσουμε για να έχουμε τις
μικρότερες δυνατές επιπτώσεις» επισήμανε ο κ. Σιδηρόπουλος, ενώ
τονίστηκε ότι τέτοιου είδους αντιπλημμυρικά έργα ανήκουν στις αρμοδιότητες της Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος συνδράμει όπου μπορεί.
Περί «έξυπνης πόλης»
Αρκετά ερωτήματα έθεσε ο κ. Παυλίδης στο Σώμα, σχετικά με
την ΔΕΥΑΒ, με εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ, με Εύηχη Πόλη κ.ά. και μεταξύ αυτών ρώτησε τον νέο αντιδήμαρχο ψηφιακής διακυβέρνησης, τι
σκοπεύει να κάνει με την «Έξυπνη Πόλη» ή με το wi-fi της Βέροιας. Ο
Καλλίστρατος Γρηγοριάδης με αφορμή την ερώτηση, ενημέρωσε για
το πλάνο δράσης και τις πλατφόρμες που ξεκίνησαν να λειτουργούν
στο ΚΕΠ, για τον επανασχεδιασμό της σελίδας του Δήμου, για μια πλατφόρμα με τα προφίλ των σχολείων, ιστοσελίδα υιοθεσίας αδέσποτων,
αναβάθμιση wi-fi κ.ά.
Έργα-Παρεμβάσεις σε Αγ. Γεώργιο
Για τις παρεμβάσεις της Τεχνικής υπηρεσίας σε χωριά του Δήμου,
όπως ο Αγ. Γεώργιος που θα δώσουν λύση σε πλημμυρικά φαινόμενα,
ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Αλ. Τσαχουρίδης απαντώντας σε σχετική
ερώτηση.
Επίσης για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις παρουσίασης
της Ημαθίας σε Ιωάννινα και Καρδίτσα ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Β.
Λυκοστράτης.
Τέλος, βολές μεταξύ Στ. Διαμάντη, Π. Παυλίδη αλλά και Αν.
Μαρκούλη έφεραν μια ένταση στα παράθυρα της τηλεδιάσκεψης, για
θέματα που αφορούν κυρίως παραπολιτικές στήλες, περί προσωπικού, δικαστηρίων, συγγενικών προσλήψεων, συνεργατών, νυχτερινών
προεκλογικών τηλεφωνημάτων, τα οποία έβγαλαν προς στιγμήν, εκτός
ευπρεπούς πολιτικής τροχιάς, τη συνεδρίαση.
Σοφία Γκαγκούση

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης
Ναρκωτικών Βέροιας συνελήφθησαν 2 άτομα σε
διαφορετικές περιπτώσεις για διακίνηση ναρκωτικών

Στις έρευνες συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος
ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Vector»

Συνελήφθησαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας
Βέροιας, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για διακίνηση ναρκωτικών.
Στις έρευνες συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Vector» της Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.
Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ημεδαπού
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 119,4 γραμμαρίων, 4 μικροδέματα ηρωίνης συνολικού βάρους 2 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα
ηρωίνης και το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ.
Στη δεύτερη περίπτωση, σε έρευνα της οικίας του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 4,5 γραμμαρίων, 1 μικροδέμα με κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 715 ευρώ.
Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
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Στο νέο Δ.Σ. του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου
η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά την καθολική παραίτηση
του προηγούμενου συμβουλίου. Στο νέο Δ.Σ. συμμετέχει και η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη από την Βέροια, ενώ στη νέα διοίκηση συμμετέχουν: Μάρκος Χολέβας (πρόεδρος), Ελένη Χανδρινού, (αντιπρόεδρος), Ιφιγένεια Βλαχογιάννη,
Μαρία Καλλιμάνη, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Isabelle Fauvel και Δάφνη
Χατζηπροκοπίου.
Όλοι, έμπειροι επαγγελματίες του κινηματογραφικού κλάδου που θέτουν
ως πρωταρχικό στόχο την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει με
το Ειδικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας,
καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΚ με την άμεση ενεργοποίηση των
μηχανισμών του προς όφελος της κινηματογραφικής κοινότητας.
Η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, με οικογενειακή ιστορία πολλών ετών στο χώρο
του Κινηματογράφου ΣΤΑΡ της Βέροιας, (ο μοναδικός που έχει απομείνει)
είναι επίσης μέλος της Κινηματογραφικής Ένωσης Βορείου Ελλάδος, μέλος
των Europa Cinemas, μέλος του Assembly of European Regions και πολλών
άλλων φορέων.
Για τον ορισμό της στο Δ.Σ του ΕΚΚ, σε ανάρτησή της σημειώνει: «Θέλω
να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη για τη τιμή της
συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ενός Θεσμού του Πολιτισμού της Χώρας μας. Ευχαριστώ
θερμά το Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στο πρόσωπο μου στις αρμοδιότητες που μου έχει αναθέσει ως τώρα. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό της Χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευκαιρία
να προσφέρω σε έναν τομέα που οικογενειακώς είμαστε εδώ και 67 χρόνια.
Πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Πατέρα μου που αν και δεν είναι
πια μαζί μας, σίγουρα θα αισθανόταν περήφανος. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου και τον αδελφό μου Θωμά, που βρίσκεται συνεχώς δίπλα μου!»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αναβολή εκδήλωσης
βράβευσης των διακριθέντων
σε διαγωνισμούς μαθητών

Η διοικούσα επιτροπή του παραρτήματος της ΕΜΕ Ημαθίας ανακοινώνει
ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς διαγωνισμούς κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Τα βραβεία θα αποσταλούν στις
διευθύνσεις των σχολείων , όπου οι μαθητές θα μπορούν να τα παραλάβουν.
Σας ευχόμαστε μια δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία.

ΤΡΙΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020
10-1129
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου
Νάουσας και του Συλλόγου
Πρωτοβουλία για το Παιδί
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου
Νάουσας και ο Σύλλογος Πρωτοβουλία για το Παιδί, σε μια κίνηση ενίσχυσης των δεσμών σύμπραξης και αλληλεγγύης στην κατεύθυνση υποστήριξης του κοινού οράματος υποστήριξης παιδιών και νέων σε ανάγκη και σε κίνδυνο και των οικογενειών τους.
Οι δύο φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν, χρησιμοποιώντας προς τούτο όλα τα διαθέσιμα μέσα τους με σκοπό να πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητες επίτευξης του κοινού τους στόχου και τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που πλήττουν ευάλωτα άτομα και ευπαθείς οικογένειες, στην περιοχή του Δήμου
Νάουσας.
Οι δύο φορείς συμφώνησαν να αναπτύξουν σταθερούς διαύλους επικοινωνίας, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε
τομείς του έργου τους, κάνοντας χρήση των δικτύων που έχουν αναπτύξει και συμμετέχοντας αμοιβαία στις εκδηλώσεις και δράσεις
τους. Συμφωνούν επίσης να αναπτύξουν διαδικασίες προαγωγής της επιστημονικής έρευνας και γνώσης, με σκοπό την εμβάθυνση
των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.
Οι δύο φορείς αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ανάδειξη από την συνεργασία αυτήν, της λειτουργίας προωθημένων και εναλλακτικών δομών παιδικής προστασίας και της χρήσης νεωτερικών και πρωτοπόρων επιστημονικά μεθόδων και εργαλείων δουλειάς.
Οι δύο φορείς αποδίδουν μεγάλη σημασία σε δράσεις πρόληψης, ιδίως σε τομείς και προβλήματα μεγάλης έντασης, όπως η παραβατικότητα ανηλίκων, η ενδοοικογενειακή και ενδοσχολική βία, η χρήση ουσιών, η κακή χρήση του διαδικτύου κλπ.
Το άνοιγμα αυτό στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αμοιβαία υποστήριξη επιχειρεί να βάλει τις βάσεις για παράλληλες δράσεις στο Δήμο της Νάουσας με προοπτική τη δημιουργίας μιας αντίστοιχης τοπικής δομής, προς όφελος της πιο σημαντικής μερίδας
του πληθυσμού και της κοινωνικής συνοχής.
Περισσότερα για το έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και τα ζητήματα του τομέα της παιδικής προστασίας μπορείτε να βρείτε
στο https://www.propaidi.org.

Αρχαιρεσίες του Σωματείου Εργαζομένων
στο Νοσοκομείο Βέροιας
Την Τρίτη 22/09/2020 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες στο Νοσοκομείο Βέροιας, για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου Εργαζομένων και των Αντιπροσώπων τους για την ΠΟΕΔΗΝ.
Ο συνδυασμός <<ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ>> απέσπασε το ποσοστό του 81,7% εκλέγοντας 6 έδρες από
τις 7 για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 έδρες εξ ολοκλήρου για
την Ελεγκτική Επιτροπή. Για την ΠΟΕΔΗΝ απέσπασε το ποσοστό
του 75,4% και εξέλεξε 4 από τους 5 Αντιπροσώπους. Η έβδομη
έδρα για το Δ.Σ. καταχωρείται στον συνδυασμό << ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΠΑ.ΜΕ>> ενώ ο πέμπτος Αντιπρόσωπος για την ΠΟΕΔΗΝ καταχωρείται στον συνδυασμό
<<ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ>>. Τα νεοεκλεγέν Δ.Σ. και Ε.Ε έχουν συνέλθει στην πρώτη τους συνεδρίαση, για την συγκρότηση τους σε
Σώμα και κατόπιν των προβλεπόμενων διαδικασιών οι συνθέσεις
έχουν ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΙΜΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΝΤΡΙΑ ΦΡΟΣΩ
ΜΕΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1. ΝΟΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής
και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο
και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας
SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές:
Παρασκευή 25/9,
Σάββατο 26/9 και Κυριακή 27/9 στις
19.30
(στην Θερινή αίθουσα)
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η
προβολή θα γίνει στην Αίθουσα 1)
Σκηνοθεσία: ΤΟΝΙ ΣΕΡΒΟΝ
Σενάριο:
ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί:
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΕΡΤΑ
Οι Ζωές που δεν Έζησα
νινγκ, Σάλμα Χάγιεκ)
The Roads Not Taken

(Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φά-

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Σάλι Πότερ

24/9/20 - 30/9/20

Ηθοποιοί : Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ, Σάλμα Χάγιεκ, Λόρα Λίνεϊ, Μπράνκα Κάτιτς
Προβολές : Πέμπτη 24/9 – Δευτέρα 28/9 – Τρίτη
29/9 – Τετάρτη 30/9 στις 20.30
Παρασκευή 25/9 – Σάββατο 26/9 – Κυριακή 27/9
στις 21.15
(στην Θερινή αίθουσα)
(σε περίπτωση κακοκαιρίας η προβολή θα γίνει
στην Αίθουσα 1)
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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Η μεγάλη ιστορία του βαμβακιού
στην Ελλάδα αναδείχθηκε
στην εβδομάδα του
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ της
Βέροιας, αφιερωμένη στο ΒΑΜΒΑΚΙ
Η ιστορία του βαμβακιού στους κάμπους,
ο κόπος των αγροτικών οικογενειών, τα δώρα της φύσης και η μεγάλη ιστορία του βαμβακιού στην Ελλάδα, καθώς αναδείχθηκαν
στην εβδομάδα, 21 με 27 Σεπτεμβρίου,
που ήταν αφιερωμένη στο ΒΑΜΒΑΚΙ, στο
«λευκό χρυσό» που έπαιξε και παίζει ένα
τόσο σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
15 καλλιτέχνες, οδηγημένοι από την
οργάνωση του ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ
ΑΜΚΕ, μπήκαν στα βαμβακοχώραφα της
Ημαθίας, μίλησαν με τους αγρότες του βαμβακιού, κάνανε μια μεγάλη συλλογή από
φωτογραφίες της παραγωγής, άκουσαν τις
ιστορικές διηγήσεις από τον δικηγόρο-συγγραφέα Γιάννη Μοσχόπουλο, ξεναγήθηκαν
στο εκκοκκιστήριο Ουσουλτζόγλου, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Μάσκας από τον Γιώργη Μελίκη για να επικεντρωθούν και να μελετήσουν ειδικά τις
μάσκες από βαμβακερά νήματα και υφάσματα και κοπίασαν να δημιουργήσουν για
μια εβδομάδα καλλιτεχνικά έργα μ’ αυτό το
περιεχόμενο.
Ένα μεγάλο και ιστορικό ντοκουμέντο
αυτής της σχέσης ανάμεσα στην αγροτική
παραγωγή του βαμβακιού, τα εκκοκκιστήρια
και την εκκόκκισή του και την κοινωνία, που
ντύνεται, σκεπάζεται και χρησιμοποιεί σαν
βασικό υλικό στην φαρμακοβιομηχανία το
βαμβάκι, είναι η υπογράμμιση που έγινε με
την δουλειά των 15 καλλιτεχνών.
Έργα, που με την μορφή μια έκθεσης
θα παρουσιαστούν στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ
ΙΔΕΩΝ στη Βέροια, τον Απρίλιο-Ιούνιο του
2021, με την έκδοση ενός καταλόγου που
θα προλογίσει ο Καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλώρινας Χάρης Κοντοσφύρης και μετέπειτα θα περιοδεύσει σε
πόλεις της Ελλάδος, με την υποστήριξη εκκοκκιστηρίων.
Μια νέα σελίδα επανασύνδεσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την πραγματικότητα της παραγωγής είναι η συλλογή που
δημιουργήθηκε που θα αποτελέσει και υλικό
για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η δημιουργική εβδομάδα των 15 καλλιτεχνών έκλεισε με μια μικρή μουσική βραδυά
αφιερωμένη σ’ αυτούς, με τραγούδια που
έπαιξαν με κιθάρες, μαντολίνο, φυσαρμόνικες, τουμπερλέκι και φλογέρα, οι Κώστας
Γεωργίου, Μάκης Λιόλιος, Γιάννης Γιωργουδάκης, Βασίλης Βαλαβάνης, Γιάννης Αγγέ-
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Υπογράφηκε η σύμβαση έργου
για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης
του Γυμνασίου Ειρηνούπολης
Υπεγράφη χθες μεταξύ του Δήμου
Νάουσας και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου
γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης», προϋπολογισμού μελέτης
785.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., κατόπιν
σχετικής έγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η σύμβαση υπεγράφη στο δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου κ. Νικόλα Καρανικόλα, του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ.
Βασίλη Τζουβάρα και του εκπροσώπου της εταιρείας κ. Άρη Πασίδη.
Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε – κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού
- η εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε.», με έδρα την Βέροια, η οποία
πρόσφερε μέση έκπτωση 51,34%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Στόχος των παρεμβάσεων, που θα γίνουν στο πλαίσιο κατασκευής του συγκεκριμένου έργου, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου του Γυμνασίου Ειρηνούπολης.
Ειδικότερα, το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του εν λόγω κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής
δράσεις:
• εργασίες θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου και τοποθέτηση χονδρόπλακων για την προστασία της θερμοπρόσοψης,
• εργασίες θερμομόνωσης στη στέγη,
• αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων με συνθετικά, με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά,
• τοποθέτηση τερματικών μονάδων τύπου Fan Coil,
• εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με εναλλάκτη,
• τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοκατανάλωσης 39,80 KWp,
• αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι η ετήσια μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου θα ανέρχεται στις 397.401,60 kWh.
Επισημαίνεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης παρόμοιου έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Κοπανού.

λογλου και τραγούδησε η Μάγδα Ασίκη και
Μαίρη Ναζλίδου.
Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός επίσης που εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρόγραμμα ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ,
είναι η καταγραφή της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
που θα πραγματοποιήσει η Αρχαιολόγος
Δέσποινα Ευγενίδου, και θα βιντεοσκοπηθεί σαν μια Συλλογή Μαρτυριών και ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ.
Το όλο πρόγραμμα για το 2020 τελεί
υπο την Αιγίδα και την επιχορήγηση του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, οργανωτή την
Αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ
ΙΔΕΩΝ, συνδιοργανωτή
το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΗ Προϊσταμένη του 2/Θέσιου Ειδικού ΝηπιαγωγείΘΙΑΣ, Χορηγό την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών
ου Βέροιας, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα νήπια
και Εξαγωγέων Βάμβακος
ευχαριστούν θερμά τον κ. Γεράσιμο Καλλιγά και τον
(ΠΕΕΕΒ) και υποστηρικτές
Εκδοτικό Οίκο «SUPER COURSE», για την ευγενική
την ΝΟVACERT Συμβουπροσφορά μίας πλήρως εξοπλισμένης σταθερής (PC)
λευτική και τα Εκκοκκιστήμονάδας Η/Υ και δύο αρίστης ποιότητας μοκετών. Με
ρια ΠΑΥΛΙΔΗ.
Χορηγοί επικοινωνίας
την ανιδιοτελή αυτή χειρονομία επέδρασαν καθοριστικά
είναι η ΕΡΤ3 (Τηλεόραση
στην προστασία της ποιοτικής εκπαίδευσης και παραμοκαι Ραδιόφωνο), η εφημενής των νηπίων στους χώρους του Ειδικού Νηπιαγωγείρίδα ΛΑΟΣ (τύπος και ραου Βέροιας.
διόφωνο), η faretra info,
Η Προϊσταμένη
o Πληροφορiοδότης, και
η εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Αγγελική Αρβανιτάκη
(τύπος και ραδιόφωνο).

Ευχαριστήριο

Μέλλων Γάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρ
θρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σωτηρίου και της Ασπασίας,
το γένος Σαλή, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Μελίκη Ημαθίας
και η ΔΕΛΙΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του
Ελευθερίου και της Δήμητρας, το γένος
Κοσκοσίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγ. Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στέργιου Ηλ.
Κωτσόπουλου
(οδοντίατρος)
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και
ώρα 10.00 π.μ. θα τελέσουμε
40νθήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού
και θείου επί του μνήματος κατά
επιθυμία του και θα διαθέσουμε το ποσό των 500
ευρώ στη μνήμη του στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Κυριών Βεροίας.
Η οικογένειά του
Μανουέλα Κωτσοπούλου
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ.Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χαράλαμπος
Φωτιάδης σε ηλικία 53 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος
Ευκ. Πασίδης σε ηλικία 79 ετών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Τον κ.Πέτρο Αγαθαγγελίδη , για την δωρεά πλακιδίων δαπέδου εξωτερικού χώρου και κατασκευής
διαδρόμου στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας του
Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία, για την δωρεά του ποσού των
50 Ε,εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμη Εμπορία Κρεάτων ,για την ευγενική
προσφορά 1 πλήρους γεύματος,εις μνήμη Πανάγου
Χατζησυμεώνογλου.
-Ανώνυμη Εμπορία Κρεάτων, για την ευγενική
προσφορά 2 πλήρες γευμάτων ,εις μνήμη Μενέλαου
Σακαλή.
-Την κ.Φωτεινή Σούλα, για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος, εις μνήμη της μητέρας της
Ελισάβετ Μπαλτζή, με την συμπλήρωση 3 ετών από
τον θάνατό της.
-Ανώνυμο Κύριο,για την ευγενική προσφορά 100
Αυγών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την Οικ.κ.Κων/νου Φανάρα, για την ευγενική
προσφορά 2 πίτες αντί στεφάνου, εις μνήμη Πανάγου Χατζησυμεώνογλου.
-Την Οικ.κ.Ηλία και κ.Αλεξάνδρου Πυλίτση , για
την δωρεά του ποσού των 50 Ε αντί στεφάνου, εις
μνήμη Στέφανου Λιόλιου.
Εκ της Δ/νσεως

Ανακοίνωση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευγνωσία
Γεωρ. Αθανασούλη σε ηλικία 81
ετών.

Η κίνηση
του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος
ΜητροπολίτηςΒεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει ως Συνοδικό Μέλος στις εργασίες της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου της
Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αθήνα.
Την Τετάρτη 30
Σεπτεμβρίου στις
9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην Ιερά
Αγρυπνία επί τη εορτή της συνάξεως
της Παναγίας της
Γοργοεπηκόου στον
Ιερό Ναό του Αγίου
Μηνά Ναούσης.
Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μέσσης επί τη εορτή του Αγίου Κυπριανού.
Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον
Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, με την
ευκαιρία της πρώτης συνάξεως κατηχητών, κατηχητριών, κυκλαρχών και κυκλαρχισσών. Στο τέλος θα μοιράσει τα διοριστήρια για την
νέα κατηχητική χρονιά.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας
επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στη συνέχεια
θα τελέσει αρτοκλασία για τους δικαστικούς λειτουργούς και μνημόσυνο για τους κοιμηθέντες συναδέλφους τους.
Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό
της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στο χωριό Αγία Τριάδα Μελίκης.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει
και να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό
διάστημα χρειάζονται.
Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, άρχισε η καθημερινή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.
Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
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ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ευχαριστήριο σε δήμαρχο Βέροιας και
αιρετούς για την προσφορά των 12.000
ευρώ από μέρος της αμοιβής τους
Η Πρόεδρος και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν ολόθερμα τον
Δήμαρχο Βέροιας κ.Κων/νο Βοργιαζίδη και τους έμμισθους αιρετούς της Διοίκησης του Δήμου Βέροιας, οι
οποίοι κατέθεσαν το 50% της αμοιβής τους ( Δ΄ΔΟΣΗ
και τελευταία) υπέρ της Φιλοπτώχου.
Το σύνολο της προσφοράς των τεσσάρων δόσεων
των:
1) Βοργιαζίδη Κωνσταντίνου
2) Παπαδόπουλου Βασιλείου
3) Τζήμα –Τόπη Συρμούλας
4) Βασιλειάδη Κωνσταντίνου
5) Ακριβόπουλου Λεωνίδα
6) Λαζαρίδη Αριστομένη
7) Ασλανίδη Λάζαρου
8) Ασλάνογλου Στυλιανού
9) Τσιφλίδη Ηλία
10) Κελεσίδη Ευστάθιου
11)Τσαχουρίδη Αλέξανδρου
12) Διαμαντή Στέργιου
Ανέρχεται στο ποσό των 12.000 ΕΥΡΩ.
Με τα χρήματα αυτά η Φιλόπτωχος κατάφερε να
ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες για σίτιση συμπολιτών μας από την έναρξη της πανδημίας και να
ετοιμάσει δέματα με τρόφιμα που δόθηκαν και συνεχίζονται να διανέμονται σε ευάλωτες οικογένειες.
Θεωρούμε ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να αναδεικνύονται, καθώς αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, αξίες που
καταξιώνουν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
« Αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου
Γεωργίου Βέροιας, παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί
στις 10 Οκτωβρίου ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του
Συλλόγου (πρώην ΚΕΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 20 του
καταστατικού οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην πρόεδρο
του Δ.Σ. κα Λαχανίδου Χριστίνα (τηλ. 6972170312). Σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί στις 18 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. στα
Γραφεία του Συλλόγου. Για πληροφορίες σχετικά με τις
υποψηφιότητες Λαχανίδου Χριστίνα τηλ. 6972170312
και Λεβάντου Ευαγγελία τηλ. 6985798444».
Μετά τιμή το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος
Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας, τα παιδιά και το προσωπικό
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της αλησμόνητης Ευαγγελίας Ανδρεάδου
Ο Θεός ας την αναπαύσει.
Ευχαριστούμε επίσης τις οικογένειες Ρούλας και
Βασίλη Ιγνατίδη καθώς και Μελίνας & Μάκη Δαμιανίδη
για την οικονομική δωρεά αντί στεφάνου υπέρ αναπαύσεως της αλησμόνητης καλής φίλης Ευαγγελίας
Ανδρεάδου
Ο Θεός ας την αναπαύσει.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Ν. Κουτσογιάννης: Προοικονομεί
ο κ. Καρανικόλας το κλείσιμο των 3-5 Πηγαδιών;
Από την δημοτική παράταξη του πρώην δημάρχου Νάουσας Νίκου Κοτσογιάννη «Κοινός Τόπος», γνωστοποιούνται τα
εξής:
«Στον Κοινό Τόπο είμαστε υπέρ της μακροχρόνιας αξιοποίησης των 3-5 Πηγαδιών από την ιδιωτική πρωτοβουλία, όχι
μόνο ως χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και μέσω της-αναγκαίας
πλέον- μετατροπής του σε ένα ορεινό θέρετρο με εναλλακτικές
μορφές τουρισμού που θα προσφέρονται στους επισκέπτες
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος εισηγήθηκε τη μακροχρόνια εκμίσθωση των 3-5 Πηγαδιών σαν να
επρόκειτο για αναψυκτήριο. Η παράταξη μας διαφώνησε με
αυτή την τουλάχιστον πρόχειρη προσέγγιση και επέμεινε στη
θέση της για μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης.
Είναι σημαντικό να γίνει σαφές πως “μίσθωση” και “μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης”διαφέρουν. Ποια είναι η διαφορά; Πρόκειται
για νομικούς και ουσιαστικούς λόγους, οι οποίοι μας ωθούν να επιμένουμε στο
γεγονός ότι ο Δήμος μας πρέπει να επιλέξει το μοντέλο της “μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης” με διαγωνισμό και όχι μια απλή “μίσθωση”, για την μακροχρόνια αξιοποίηση των 3-5 Πηγαδιών.
Η διάκριση ανάμεσα στις δύο μεθόδους είναι ουσιαστική Ενδεικτικά και μόνο:
• Στην περίπτωση της παραχώρησης χρήσης διασφαλίζονται πλήρως τα
συμφέροντα του Δήμου με ισχυρές συμβάσεις, ενώ στην άλλη, της μίσθωσης,
τα πάντα είναι επί ξύλου κρεμάμενα.
• Επιπρόσθετα, η διαδικασία της μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης
επιτρέπει την θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων (π.χ. προσκόμιση και αξιολόγηση
πλήρους επιχειρηματικού πλάνου ανάπτυξης), ενώ σε μια διαδικασία μίσθωσης
εκείνο που προέχει είναι το τίμημα και μόνο.
• Ενώ σε μια (ενδεχόμενη) μίσθωση ο Δήμος ως ιδιοκτήτης των 3-5 Πηγαδιών θα είναι υπεύθυνος για κάθε έξοδο για το οποίο είναι υπεύθυνος ο
ιδιοκτήτης (σκεφτείτε την αναλογία του μισθωτή και του ιδιοκτήτη σε μια πολυκατοικία, όπου ο ιδιοκτήτης πάντα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα συντήρησης
του ασανσέρ, ενώ ο μισθωτής του διαμερίσματος μόνο για το ρεύμα που καίει
το ασανσέρ), παράλληλα θα έχει δώσει ταυτόχρονα και προίκα στον μισθωτή
με 10,7 εκατομμύρια ευρώ!
• Η μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης, αντίθετα, απεμπλέκει τον Δήμο μας
από κάθε έξοδο και τον όποιο Δήμαρχο και Διοίκηση από κάθε ευθύνη σχετικά με
την λειτουργία των 3-5 Πηγαδιών. Αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο επενδυτής.
Έχει δίκιο, λοιπόν, ο κ. Καρανικόλας στην “τοποθέτησή” του της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2020, ότι “η λύση είναι μία” και προσθέτουμε εμείς, είναι και
μονόδρομος! Είναι μονόδρομος η “μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης” των 3-5
Πηγαδιών.
Σαφώς και δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν εδώ τα υπέρ και τα κατά κάθε
“μοντέλου” αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας και μάλιστα εν μέσω παραπλανητικών και μειωτικών για τους Δημοτικούς Συμβούλους “τοποθετήσεων”
του κ. Καρανικόλα. Ως δήμαρχος όφειλε να έχει αναλύσει και τις δύο δυνατότητες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2020 μπροστά σε
αυτούς που φέρουν την ευθύνη των αποφάσεων, αντί να κατηγορεί σε δημόσιες “τοποθετήσεις” του ολόκληρες παρατάξεις και μειώνοντας τους Δημοτικούς
Συμβούλους, επειδή δεν συμφωνούν με τη δική του, ατεκμηριώτη, άποψη.
Άραγε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί αφορούν και τον σύμβουλο της παράταξης του
Δημάρχου, τον κ. Μυλωνά, που επίσης δεν ψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής
αρχής;
Ειρήσθω εν παρόδω, ο κ. Καρανικόλας προέβη στο ίδιο λάθος δυο φορές.
Το φθινόπωρο του 2019 έφερε μια εισήγηση για μακροχρόνια μίσθωση με
όρους μάλιστα όχι ιδιαίτερα επωφελείς για τον Δήμο, την οποία τελικώς απέσυρε με την παραδοχή πως ήταν προβληματική και μη ενδεδειγμένη. Το φετινό
φθινόπωρο μας έφερε μια νέα «εισήγηση» που πατούσε σε αυτή που ο ίδιος
απέσυρε πέρυσι!
Θα πρέπει να τονισθεί επίσης πως ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο του φθινοπώρου του 2019 είχε αποφασιστεί η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής
που θα εργαζόταν πάνω στην προκήρυξη που είχε ετοιμάσει η διοίκηση Κουτσογιάννη, αυτή δεν συγκλήθηκε ποτέ με ευθύνη του κ. Καρανικόλα.
Στη μνημειώδη εισήγηση της 1 (ναι, μιας!) σελίδας μάθαμε ότι τους όρους
της μίσθωσης θα τους καθόριζε η Οικονομική Επιτροπή, ούτε καν το Δημοτικό
Συμβούλιο, αποκλείοντας έτσι την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων από
την διαμόρφωση των όρων μιας τόσο σημαντικής απόφασης!
Όφειλε, επίσης, ο κ. Καρανικόλας, να έχει ενημερώσει και να βρίσκονται στο
Δημοτικό Συμβούλιο και οι τωρινοί μισθωτές για να ακουστούν, οι οποίοι επί
ένα ολόκληρο καλοκαίρι τον έψαχναν εναγωνίως για να συζητήσουν τα θέματα
του Χιονοδρομικού και τελικώς πληροφορήθηκαν, μέσω του τύπου, πως στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 21/9 υπήρχε θέμα για τη διακοπή της
σύμβασης τους!
Υπό αυτές τις συνθήκες κληθήκαμε να συζητήσουμε το σημαντικότατο για το
μέλλον του τόπου αυτό θέμα και ενώ έχουμε γνώση των πραγμάτων και αιτιολογημένη άποψη, κατηγορούμαστε από τον κ. Καρανικόλα, με
ανοίκειους χαρακτηρισμούς.
Η άρνησή μας να ψηφίσουμε την πρόχειρη, επιφανειακή,
ημιτελή, κακογραμμένη, ανορθόγραφη, ελλιπέστατη και υποτιμητική για το Δημοτικό Συμβούλιο
εισήγηση της δημοτικής αρχής
είναι απόλυτα αιτιολογημένη και
έχει να κάνει και με την σοβαρότητα του θέματος της αξιοποίησης της δημοτικής μας περιουσίας, μια σοβαρότητα που απέτυχε
να αναγνωρίσει ο κ. Καρανικόλας τοποθετώντας το τόσο σημαντικό αυτό θέμα μόλις στην 20ή
θέση της ημερήσιας διάταξης, σε
σύνολο 26!
Όσον αφορά το ψευτοδίλημ-

μα “ή 10,7 εκατομμύρια και μίσθωση ή μακροχρόνια παραχώρηση χωρίς 10,7 εκατομμύρια” (αν και ως τώρα ούτε ευρώ δεν ήρθε
στο ταμείο του Δήμου από τα 10,7 εκατομμύρια, ενώ μόλις στο
προηγούμενο ΔΣ λήφθηκε απόφαση για άνοιγμα κωδικού εξόδων
για την ανάθεση μελέτης για τις παρεμβάσεις στο ΧΚ!), είναι το
ίδιο εκβιαστικό και ψευδές με το περσινό ψευτοδίλημμα “ή μίσθωση και ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο ή μακροχρόνια παραχώρηση χωρίς αναπτυξιακό νόμο”.
Ακόμη, βεβαίως, περιμένουμε την απάντησή του στο ερώτημά
μας: ποιος του τα είπε αυτά και τα αναμασάει χωρίς να φανερώνει
την προέλευση του εκβιαστικού διλήμματος; Ελπίζουμε οι υποσχέσεις που μοιράστηκαν αφειδώς από τον Υπουργό να μην ήταν
λόγια του αέρα και σήμερα να αναζητεί διά της επιστολής του ο
κύριος Καρανικόλας την προσωπική του σανίδα σωτηρίας.
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τη σαφή θέση μας. Δεν θέλουμε να
χαθεί ούτε ένα ευρώ, ζητήσαμε, όμως, απαντήσεις και αρνούμαστε να δώσουμε λευκή επιταγή. Δεν υποκύπτουμε σε κανένα εκβιαστικό δίλημμα και παραμένουμε πιστοί στη θέση μας για ανάπτυξη των 3-5 Πηγαδιών μέσω της έλευσης
ενός ισχυρού επενδυτή, που θα προκύψει από ορθολογικές διαδικασίες που θα
διασφαλίζουν τα συμφέροντα των δημοτών.
Κλείνοντας εκφράζουμε τη λύπη μας που ο κ. Καρανικόλας αποδεικνύεται
σε θιασώτη παλαιοκομματικών πρακτικών και επιχειρεί να χωρίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους σε “συμπολιτευόμενους” και “στείρα αντιπολιτευόμενους”.
Είναι τουλάχιστον θλιβερό να μιλάει ο κ. Καρανικόλας για «διαπαραταξιακές
συναλλαγές», όταν μέχρι προ εικοσαημέρου επιχειρούσε να δελεάσει συμβούλους των άλλων παρατάξεων προσφέροντας τους αντιδημαρχίες με αντάλλαγμα να αποχωρήσουν από τις παρατάξεις με τις οποίες πολιτεύονται.
Οι ευθύνες για την όποια εξέλιξη βαρύνουν προσωπικά τον κύριο Καρανικόλα
και την παράταξη του. Προφανώς ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα
των 3-5 Πηγαδιών για την ανάπτυξη του τόπου μας. Εμείς ήμασταν, είμαστε και
θα είμαστε εδώ να αγωνιούμε και να εργαζόμαστε για το καλό του τόπου μας.
Αναρωτιόμαστε πού είναι και κυρίως που θα είναι ο κ. Καρανικόλας…
Και για να μην τον αφήσουμε με την απορία το πηγάδι δεν είναι ένα, ούτε
τρεισήμισι, ούτε 10,8… ”Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια” και είναι και λέγεται…»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια το Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο
Κοζάνης «Ο Άγιος Παντελεήμων». Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε
στον διευθυντή του γηροκομείου πατήρ Νικόλαο Βαχτσεβάνο για την
κοινωνική ευαισθησία που επέδειξε με την άμεση ανταπόκριση του για
την εισαγωγή μοναχικής ηλικιωμένης, εξυπηρετούμενης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο χώρο τους. Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη
του προσωπικού του γηροκομείου μας προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση,
εμψυχώνοντας μας και γεμίζοντας μας με αισιοδοξία για να συνεχίσουμε
το έργο μας.
Θερμές ευχαριστίες επίσης οφείλουμε στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Κυριών και την πρόεδρο της κ. Τελάλογλου Δέσποινα, σημαντική
συνοδοιπόρο μας στο όλο εγχείρημα, όπως και στους κ. Χοχλιούρο
Σοφοκλή και Τζιούρτζια Αθηνά για την όλη συμπαράσταση. Πολύτιμη
η βοήθεια που μας προσέφερε η Δημοτική αστυνομία και ο πολιτικός της
προϊστάμενος κ. Κελεσίδης Ευστάθιος, όπως και η Κοινωνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ
στις εργαζόμενες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δ.Ε. Βέροιας για τον επαγγελματισμό και την αλληλεγγύη που αποδεικνύουν σε
κάθε περίσταση.
Ο Πρόεδρος
Ακριβόπουλος Λεωνίδας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας ευχαριστεί τoυς ιατρούς βιοπαθολόγους
- μικροβιολόγους κ.Χαλβατζή Κυριακή και κ. Θεμελή Πέτρο για την
κοινωνική ευαισθησία που επέδειξαν με τις αφιλοκερδείς υπηρεσίες που
προσέφεραν σε μοναχικούς ηλικιωμένους, εξυπηρετούμενους του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Τέτοιες πράξεις είναι αξιέπαινες και προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιά που χρειάζεται η κοινωνία
μας.
Ο Πρόεδρος
Ακριβόπουλος Λεωνίδας
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Τρίτο στάδιο προετοιμασίας

Αρκετά φιλικά
για την Βασίλισσα
του βορρά

Σ

το τρίτο στάδιο της προετοιμασίας της έχει
μπει η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019. Οι προπονήσεις της έχουν πλέον περισσότερη ένταση και
λιγότερο όγκο ενώ στο πρόγραμμά του ο τεχνικός
Παύλος Δερμιτζάκης έχει προσθέσει έναν αριθμό
φιλικών αναμετρήσεων για το φορμάρισμα της ομάδας.

Το επόμενο φιλικό της Βέροιας θα διεξαχθεί στο Ταγαροχώρι την
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με τους Πόντιους Κοζάνης (5μμ). Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Βόλου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Στάδιο της Βέροιας.
Στο ίδιο γήπεδο θα αντιμετωπίσει και τον ΠΑΣ Γιάννενα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η Βέροια θα παίξει
στην Κατερίνη με τον Πιερικό. Τέλος, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα
φιλοξενήσει στο Δημοτικό Στάδιο τα Τρίκαλα.
Αναφορικά με τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, η Βέροια αναζητά τέσσερις ακόμη ικανούς ποδοσφαιριστές που θα την βοηθήσουν να
πετύχει τους στόχους της.

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Φιλικός αγώνας Βόλει

Κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στη Νάουσα ο Φίλιππος Βέροιας

Tην 4η νίκη του στα 7 συνολικά φετινά φιλικά προετοιμασίας
πανηγύρισε ο ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας Volleyball καθώς επιβλήθηκε με 3-2 (25-18, 25-22, 25-27,
25-27, 15-12) σετ του ΠΑΟΚ, που
διεξήχθη την Κυριακή στο ΔΑΚ
Νάουσας. Οι «ερυθρόλευκοι της
Βέροιας», που ήταν ανώτεροι του
αντιπάλους τους, σε μπλοκ και
επίθεση συνέχισαν τη σειρά των
καλών τους εμφανίσεων στα φετινά φιλικά, παρουσιάζοντας ομοoιγένεια, πάθος και μαχητικότητα
σε ένα ματς με όμορφο θέαμα και
δυνατές μονομαχίες στο φιλέ.
Η ομάδα του Σωκράτη Τζιουμάκα με πολύ καλή οργάνωση παιχνιδιού από τον Προύσαλη, κατάφερε
με πρωταγωνiστές τον «κέρβερο»
στο φιλέ, Μπίσετ και τον αποτελεσματικό Στέλιο Τζιουμάκα να κερδίσουν τα δύο πρώτα σε με 25-18
και 25-22. Στη συνέχεια η είσοδος
του Βραζιλιάνου πασαδόρου Τέλες
στη θέση του Κομητούδη και του
Καπετανίδη αντί του Μπατατζίμ,
έδωσαν άλλον αέρα και φρεσκάδα στο «Δικέφαλο του Βορρά»,
που με τις εξαιρετικές πάσες του
Βραζιλιάνου και τον ανεβασμένο
επιθετικά Βέλγο «μπόμπερ» Βαν
ντε Ντρις, ισοφάρισαν έστω και δύσκολα με 27-25, 27-25 σε 2-2 τον
Φίλιππο Βέροιας, που στο τρίτο
σετ είχε δύο σετ –ματς μπολ, για
να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Τελικά
με τις δύο ομάδες να παίζουν με
άλλους διαγώνιους, Μπίσετ-Μπούτο, αντί Γ. Τζιουμάκα και Βαν ντε
Ντρις αντίστοιχα, ο Φίλιππος Βέροιας με λίμπερο το Μπουτόπουλο
αντί Μπουράκη, κατάφερε μετά από ένα αμφίρροπο ξεκίνημα, εκμεταλλευόμενος κάποια «ασπρόμαυρα λάθη» να ξεφύγει στο σκορ με
10-7, 12-9 και να φτάσει με 15-12
στη νίκη, επιβεβαιώνοντας πως η
προετοιμασία του ενόψει της πρεμιέρας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων βρίσκεται σε πολύ καλό
δρόμο. Τόσο ο κ. Σωκράτης Τζιουμάκας, όσο και ο ομόλογος του
στον ΠΑΟΚ Κώστας Δεληκώστας
δοκίμασαν πρόσωπα και σχήματα,
στην προσπάθειά τους να βγάλουν
πολύτιμα συμπεράσματα, όσον αφορά στην αγωνιστική ετοιμότητα
των παικτών τους.
Τιμητικές βραβεύσεις
και απονομές
Σε τελετή βραβεύσεων που
πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΚ Νάουσας πριν από την έναρξη του
αγώνα απονεμήθηκαν τιμητικές
πλακέτες στους εξής:
Στην αθλήτρια του Ζαφειράκη Νάουσας, Ελπινίκη Χρήστου,
που τιμήθηκε για την προσφορά
της στο άθλημα ως μεγαλύτερη
εν ενεργεία αθλήτρια από το γενικό αρχηγό του Φίλιππου Βέροιας, Λεωνίδα Ξανθόπουλο
Στο Ναουσαίο αρχηγό του Φίλιππου Βέροιας, Κώστα Προύσαλη που τιμήθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό βόλεϊ από
τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Νάουσας κ. Χατζηστυλλή
Κωνσταντίνο
Στον πρόεδρο της διοικούσας
επιτροπής του Φίλιππου Βέροιας
Volleyball, κ. Δημήτρη Πιτούλια,
που τιμήθηκε για την κατάκτηση
του τίτλου της Α2 Ανδρών και την
ιστορική άνοδο της ομάδας μας
στη Volleyleague, από τον Αντιδήμαρχο Νεολαίας, Παιδείας και
Αθλητισμού του Δήμου Ηρωϊκής
Πόλης Νάουσας, Γιώργο Τριανταφύλλου.Στον τέως πρόεδρο του
ΤΑΑ ΠΑΟΚ, Κ. Αντώνη Τσαλόπου-

λο που τιμήθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό βόλεϊ από
το μέλος της διοικούσας επιτροπής του Α.Π.Σ Φίλιππου Βέροιας
Volleyball, Δημήτρη Μπιτέρνα
Διατητές: Ε. Δανιηλίδου – Θεόφιλος Σταυριανίδης
*Οι πόντοι του Α.Π.Σ Φίλιππος Βέροιας προήλθαν από 3
άσσους, 65 επιθέσεις, 22 μπλοκ
και 30 λάθη αντιπάλων και του
Φίλιππου Βέροιας προήλθαν από 5 άσσους, 60 επιθέσεις, 11
μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (25-18, 25-22, 2527, 25-27, 15-12)
Φίλιππος Βέροιας (Σωκράτης Τζιουμάκας): Προύσαλης 1
(1 μπλοκ), Μπεάτι 5 (4/13 επ., 1
μπλοκ, 43% υπ. - 21% άριστες),
Μπίσετ 19 (12/19 επ., 7 μπλοκ,
57% υπ. - 13% άριστες), Τζιουμάκας Στ. 13 (13/18 επ., 50% υπ.
- 12% άριστες), Γάτσης 11 (6/9 επ.,
1 άσο, 4 μπλοκ), Τζιουμάκας Γ.
18 (15/40 επ., 1 άσο, 2 μπλοκ) /
Μπουράκης (λ, 55% υπ. - 23%
άριστες), Εντουάρντο 6 (5/8 επ.
62% υπ. - 44% άριστες, 1 μπλοκ.),
Φερέλ 10 (4/11 επ., 6 μπλοκ), Αρτακιανός 1 (1 άσο), Παπάζογλου 1
(1/1 επ.), Μπουτόπουλος (λ, 75%
υπ. - 25% άριστες).
ΠΑΟΚ (Κώστας Δεληκώστας):
Κομητούδης 2 (2μπλοκ), Άντριτς
16 (14/25 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ),
Κουμεντάκης 13 (12/28 επ., 1 άσο,
44% υπ. - 16% άριστες), Μπατατζίμ 5 (5/15 επ., 69% υπ. - 28%
άριστες), Βαν ντε Ντρις 25 (21/46
επ., 1 άσο, 3 μπλοκ), Τακουρίδης
5 (2/5 επ., 1 άσο, 2 μπλοκ) / Κοκκινάκης (λ, 76% υπ. - 38% άριστες), Τέλες 2 (2/2 επ.), Καπετανίδης 4 (3/17 επ., 61% υπ. - 30%
άριστες, 1 μπλοκ), Παπαλεξίου 7
(5/8 επ. 1 άσο, 1 μπλοκ), Μπούτος 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ)
Δηλώσεις
Σωκράτης Τζιουμάκας (Προπονητής Φίλιππου Βέροιας: «
Κάθε παίκτης που μπαίνει στο
ματς, παίζει σαν ξεκίνησε αυτός
στο παιχνίδι»
«Σίγουρα ήταν το πιο δύσκολο
φιλικό που δώσαμε μέχρι σήμερα, απέναντι σε μια πλήρη ομάδα, με παίκτες εγνωσμένης αξίας,
που, άσχετα αν ήταν το πρώτο
τους φιλικό, θεωρούνται δίκαια
εκ των φαβορί του τίτλου. Στόχος
των φιλικών είναι να δοκιμάζω,
να παίρνω τα στοιχεία του κάθε
παίκτη που αγωνίζεται σε κάθε
σετ, να τα μελετήσω και στο τέλος να καταλήξω σε μία εξάδα
που θα παίζει στα ματς. Το θετικό
στοιχείο για εμάς, πέρα από τη
μαχητικότητα και την προσπάθεια να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε σε αποτέλεσμα, είναι
ότι όποιος παίκτης και να μπει
στο παιχνίδι, παίζει λές και είναι ο
παίκτης που ξεκίνησε τον πρώτο
πόντο του παιχνιδιού».

Κώστας Προύσαλης (Πασαδόρος Φίλιππου Βέροιας) :
«Χτίζουμε» το Φίλιππο Βέροιας
του μέλλοντος»
«Ένα ακόμη ενθαρρυντικό φιλικό για μας, που δείχνει απλά
ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Ασφαλώς και δεν έχουμε φτάσει
ακόμη κάπου, θα δούμε που κάνουμε τα λάθη μας, και θεωρώ ότι
θα βελτιωθούμε ώστε παιχνίδι με
παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση να γινόμαστε καλύτεροι.
Κρατάμε την μαχητικότητά της
ομάδας και κάποια παιδιά που
σήμερα πήραν παραπάνω χρόνο
συμμετοχής και πάνω σε αυτό
«χτίζουμε». Δεν έγινε κάτι, σήμερα, ούτε στα προηγούμενα φιλικά
και πάνω σε αυτό όπως σας είπα
χτίζουμε το Φίλιππο του μέλλοντος». Αναφερόμενος ο αρχηγός
της ομάδας μας στην βράβευση
που του έγινε στον τόπο που γεννήθηκε, ευχαρίστησε για αυτή την
τιμή και τόνισε χιουμοριστικά ότι
«ένιωσα λίγο σαν παλαίμαχος,
αλλά ακόμη δεν είμαι… Μέχρι
τώρα έχω πάρει πολλά από το
βόλεϊ, αλλά θα έρθει η ώρα που
θα δώσω και εγώ στο άθλημα...»
Κώστας Δεληκώστας (Προπονητής ΠΑΟΚ): Θέμα αποχώρησης του Τέλες - Θέλουμε
δουλειά σε side out
«Ήταν το πρώτο μας φετινό

φιλικό, δοκιμάζουμε πράγματα,
αλλά μας έχει κλονίσει ένα θέμα
που υπάρχει με τον Βραζιλιάνο
πασαδόρο μας, Τέλες, ο οποίος
λόγω οικογενειακού προβλήματος, υπάρχουν πιθανότητες να
φύγει, χωρίς ακόμη κάτι να είναι
σίγουρο. Για αυτό έβαλα σήμερα
τον Κομητούδη στα 2 πρώτα σετ,
όπου δεν ήμασταν καλοί στην
επίθεση. Είμαι ευχαριστημένος
στο μπλοκ-άμυνα που έχουμε
δουλέψει, ειδικά στις ψηλές μπάλες, αλλά χρειαζόμαστε δουλειά
στο side out, όπου δεν έχουμε
δουλέψει πολύ και στις δύσκολες
συνθήκες στην επίθεση, τις οποίες δεν τις διαχειριστήκαμε σωστά.
Βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα
απέναντι σε μία καλή ομάδα όπως ο Φίλιππος Βέροιας, αλλά
τα φιλικά είναι για να δούμε την
ετοιμότητα των παικτών και την
οργάνωση του παιχνιδιού.
Μπραμ Βαν ντε Ντρις (Διαγώνιος ΠΑΟΚ): «Απογοητευμένος απ’ την εμφάνισή μας –
Σίγουρα στην 6άδα ο Φίλιππος
Βέροιας
«Δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μας, αν και ήταν
το πρώτο μας φιλικό, μετά από
αρκετό διάστημα προπονήσεων.
Νομίζω ότι βήμα-βήμα μπορούμε
να βελτιωθούμε, αλλά απέχουμε
πολύ από την εικόνα και τη δυναμική που θέλουμε να έχουμε
ως ομάδα. Προσωπικά είμαι απογοητευμένος από την εμφάνισή μου, αλλά θα συνεχίσουμε
να δουλεύουμε. Ο Φίλιππος είναι
μια πολύ καλή ομάδα και παρόλο
που όλοι όσοι ακούω λένε ότι θα
παλέψουν φέτος για τον τίτλο 4
ομάδες, αλά εγώ βλέπω πως αυτή ομάδα κέρδισε το Φοίνικα Σύρο, ηττήθηκε στα σημεία από τον
πρωταθλητή Παναθηναϊκό και ότι
είναι πολύ «σκληροτράχηλη» και
δεν μπορεί να την υποτιμήσει κανείς. Θεωρώ ότι ο Φίλιππος θα
είναι σίγουρα μέσα στην 6άδα».
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Κέρδισε στον Βόλο το τουρνουά «Δ. Γκίμας»
ο Φίλιππος κερδίζοντας την Νίκη Βόλου 62-81
Τίμησαν τον αείμνηστο Δημήτρη Γκίμα
στο τουρνουά μπάσκετ του Βόλου

streaming αποκλειστικά για τους
κατόχους διαρκείας-στήριξης της
σαιζόν 2020-21» αναφέρει η ανακοίνωση του Φιλίππου.
- Την φανέλα που φορούσε
στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου με το νούμερο 15 σε κάδρο έδωσαν οι διοργανωτές στον Χρήστο Μπλατσιώτη.

Σ

το 1ο τουρνουά
«Δημήτρης Γκίμας» που διοργανώθηκε στο Βόλο
συμμετείχε ο Φίλιππος
το Σαββατοκύριακο
26-27/9. Το τουρνουά,
στο οποίο συμμετεί-

15 (3), Κοθράς 10 (1), Παραπούρας 7 (1), Σουτζόπουλος 3, Καντάρκος 3, Τσεσμετζίδης, Νικάι,
Χρυσανθάκης.
Στον τελικό της Κυριακής, ο
Φίλιππος κέρδισε τη Νίκη Βόλου
με 62-81 (δεκάλεπτα : 24-25, 3951, 54-66, 62-81) και αναδείχθηκε νικήτρια του τουρνουά. Τους
πόντους σημείωσαν οι : Καραγε-

τήριο Μαγνησίας, την ΕΨΑ και
τους λοιπούς υποστηρικτές του
τουρνουά για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη διεξαγωγή του.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία
στις συμμετέχουσες ομάδες στα
πρωταθλήματα της αγωνιστικής
σαιζόν που ξεκινούν σύντομα κι
ευελπιστούμε το τουρνουά «Δημήτρης Γκίμας» του Βόλου να γί-
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ΔΑΚ Μακροχωρίου Βέροιας

Σε εξέλιξη το τουρνουά
τένις Ε3 για αθλητές
έως 16 ετών

Τίμησαν τον αείμνηστο
Δημήτρη Γκίμα στο τουρνουά
μπάσκετ του Βόλου
Με ανάρτηση του στο fb   ο
πρόεδρος της ΔΕ του μπάσκετ
Ηλίας Λαζός ευχαρίστησε τους
ανθρώπους του Ολυμπιακού Βόλου που τίμησαν την μνήμη του
Δημήτρη Γκίμα .
«Θερμά συγχαρητήρια και
πολλά μπράβο στην ομάδα του
Ολυμπιακού Βόλου, στον προπονητή της και Πρόεδρο του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου (μα πάνω
απ’ όλα αδερφικό φίλο του εκλιπόντος) Γιώργο Βλιώρα, στους υπόλοιπους φορείς της Μαγνησίας
που ενεπλάκησαν και στις ομάδες που αγωνίστηκαν. Το πρώτο
τουρνουά «Δημήτρης Γκίμας» διοργανώθηκε στο Βόλο, από τον
τοπικό Ολυμπιακό, την έτερη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και
την οποία υπηρέτησε κι αγάπησε
ο ψηλός.
Δυστυχώς, ένα πλήθος συ-

Με καθυστέρηση μιας ημέρας ξεκίνησαν οι αγώνες του τουρνουά
τένις Ε3 για αθλητές έως 16 ετών της Γ’ Ένωσης(Κεντροδυτικής
Μακεδονίας) που διεξάγεται στα γήπεδα του ΔΑΚ Μακροχωρίου Βέροιας.
Η βροχη δεν επέτρεψε να διεξαχθούν αγώνες και έτσι το τουρνουά ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής. Οι αγώνες συνεχίζονται με την
συμμετοχή αρκετών αθλητών από την Ημαθία.

χαν επίσης οι ομάδες
της Νίκης Βόλου και
των Τιτάνων Παλαμά,
διοργανώθηκε από την
ομάδα του Ολυμπιακού
Βόλου, η οποία ήταν
η έτερη ομάδα στην
οποία αγωνίστηκε ο
εκλιπών κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Σε ένα έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα ο Φιλιππος αντιμετώπισε στο πρώτο ματς τον
Ολυμπιακό Βόλου (ομάδα Γ´ Εθνικής), του οποίου επιβλήθηκε
με 55-81 (δεκάλεπτα : 15-20, 3445, 46-58, 55-81). Τους πόντους
σημείωσαν οι : Καραγεωργίου 2,
Πιλκούδης 12, Ντόβας 11 (3), Ελευθεριάδης 18 (2), Αγραφιώτης

ωργίου 9, Πιλκούδης 3, Ντόβας
17 (5), Ελευθεριάδης 19 (1), Αγραφιώτης 6 (2), Κοθράς 11 (1),
Παραπούρας 7 (1), Σουτζόπουλος 2, Καντάρκος 9, Τσεσμετζίδης, Νικάι, Χρυσανθάκης.
«Θα θέλαμε να συγχαρούμε
θερμά και να ευχαριστήσουμε ολόψυχα :
α) την ομάδα του Ολυμπιακού
Βόλου για την άρτια διοργάνωση του τουρνουά β) το Γιώργο
Βλιώρα, προπονητή του Ολυμπιακού Βόλου, Πρόεδρο του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και αδερφικό φίλο του Δημήτρη Γκίμα,
για την τιμητική πρόσκληση και
εξαιρετική φιλοξενία γ) τις ομάδες
της Νίκης Βόλου και των Τιτάνων Παλαμά για τη συμμετοχή
τους δ) το Σύνδεσμο Διαιτητών
Καλαθοσφαίρισης Μαγνησίας, το
Σύνδεσμο Κριτών Καλαθοσφαίρισης Μαγνησίας, το Επιμελη-

νει ένας θεσμός.
Υποσχόμεθα δε, ότι με την
άρση των περιοριστικών μέτρων
στην περιοχή μας, τη σταδιακή
επαναφορά του κόσμου στα γήπεδα και την ενεργοποίηση των
αντίστοιχων φορέων της πόλης
μας, θα διοργανώσουμε και θα
παγιώσουμε ένα τουρνουά ή ένα
μεγάλο αγώνα στη μνήμη του άδοξα εκλιπόντος προπονητή μας
Δημήτρη Γκίμα, αντάξιο της προσφοράς, αφοσίωσης κι αγάπης
του για το μπάσκετ και το Φίλιππο Βέροιας.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας μας το εντός
έδρας παιχνίδι με τον Κόροιβο
Αμαλιάδας για την πρώτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος της
Α2 Εθνικής Κατηγορίας το Σάββατο 3/10 και ώρα 17.00 στο ΔΑΚ
Βικέλας Μακροχωρίου. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί σε live

γκυριών, απαγορεύσεων και υγειονομικών εμποδίων δεν μας
επέτρεψαν να διοργανώσουμε
έως τώρα κ εμείς (ως Φίλιππος
Βέροιας) αυτό που πραγματικά
θέλαμε, όπως το θέλαμε. Ας ευχηθούμε η άρση (κάποια στιγμή)
των περιοριστικών μέτρων που
ισχύουν στην πόλη μας, η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα
και η αποφασιστικότητα, δραστηριοποίηση κι ενεργοποίηση της
τοπικής μας Δημοτικής Αρχής με
έργα και όχι με ευχολόγια κι ανεκτέλεστα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου περί ονοματοδοσιών κλπ να μας επιτρέψουν
να διοργανώσουμε αρχικά και να
παγιώσουμε στη συνέχεια κάποια
εκδήλωση αντάξια της προσφοράς και αφοσίωσης που επέδειξε
στο μπάσκετ και στην ομάδα μας
ο αείμνηστος Δημήτρης Γκίμας.....
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Με Αττικ ξαναβγήκε στις γειτονιές της Βέροιας
το Κινητό Μουσικό Περίπτερο της ΚΕΠΑ
-Όλο το πρόγραμμα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου
Από την γειτονιά «Παπάκια» της Βέροιας έγινε η επανεκκίνηση του Κινητού
Μουσικού Περίπτερου της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, με πρώτη εκδήλωση την
μουσική παράσταση του Γιώργη Χριστοδούλου «Ο Αττίκ στο Παρίσι και άλλες
ιστορίες». Συνοδεύει στο πιάνο και στο ακορντεόν ο Χάρης Σταυρακάκης και η
παράσταση επαναλήφθηκε και το βράδυ της Δευτέρας 28/9, στις 8.00μ.μ. . στην
Πλατεία Εληάς, με ελεύθερη είσοδο και με εφαρμογή των μέτρων της και υποδείξεων του ΕΟΔΥ για τη μη διασπορά του κορονοϊού.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει:
Tρίτη 29/9, 8.00μ.μ.
Haig Yazgdian - Γειτονιές του κόσμου
Ο γεννημένος στη Συρία - από Αρμένιους γονείς - μουσικός υφαίνει την
τεράστια μουσική παράδοση της Αρμενίας και της Μέσης Ανατολής με τους
μουσικούς ιδιωματισμούς της Δύσης και διαλέγοντας τα πιο δυνατά στοιχεία των
δύο κόσμων, φτάνει τη μουσική του σε υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας. Με μεσογειακή διάθεση και ανατολίτικους ρυθμούς, ο Haig Yazdjian με το ούτι του, μας
ταξιδεύει στην κοντινότερη ή μακρινότερη γειτονιά μας…
Haig Yazgdian , ούτι -τραγούδι
Δημήτρης Τασούδης , πιάνο
Πεζόδρομος, Τσαλδάρη _ Ιπποκράττους
Τετάρτη 30/9, 8.00μ.μ.
Acoustic Blues I
«Κύριο συστατικό» της εμφάνισης του ντουέτου , θα είναι φυσικά τα Μπλουζ.
Πιο συγκεκριμένα, το ρεπερτόριο του σχήματος θα αποτελείται από μια μεγάλη
γκάμα κομματιών , με μερικά να έχουν τον ήχο και τον χαρακτήρα των παλαιότερων Delta Blues ενώ θα ακουστούν και πιό σύγχρονα κομμάτια διαφορετικού
ύφους και στυλ. Όλα αυτά φυσικά θα προσαρμοστούν στον ήχο της ακουστικής
κιθάρας αφού το σχήμα αποτελείται από δύο κιθάρες και δυο φωνές.
Ηλίας Ζάικος , κιθάρα Σπύρος Μισοκέφαλος , κιθάρα
Οδός Εληάς , (έμπροσθεν Τσιτσιγιά)
Πέμπτη 01/10 , 8.00μ.μ. Balkan
Duo Ακορντεόν – Βιολί
Βαλκανικές μελωδίες με βιολί και ακορντεόν..
Σταμάτης Πασόπουλος , ακορντεόν Μάκης Μπακλατζής , βιολί
Πεζόδρομος , Τσούπελη
Παρασκευή 02/10 ,8.00μ.μ. Jazz..swing
INNUENDO TRIO
Μία μουσική άποψη, μέσα από την οπτική του τρίο, εμπνευσμένη από όλο το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3 Τ.Κ. : 592 00
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Νάουσα , 28 Σεπτεμβρίου 2020
φάσμα της ελληνικής και ξένης μουσικής, με jazz αισθητική .
Α.Δ.: 4Β /2020
Νόνικα Μαλκουτζή , φωνή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γιώργος Σμυρνής , μπάσο - καχόν
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4Β /2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δημήτρης Αραμπατζής, ακορντεόν
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Πεζόδρομος , Προφήτη Ηλία
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ » στο πλαίσιο
Σάββατο 3/10, 8.00μ.μ.
της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού
Gipsy Swing Jazz standards
Δημοσίου και της εταιρίας SIEMENS
Μαγευτική παραδοσιακή τσιγγάνικη jazz …
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Υγ. Μ. Νάουσας ) κατόπιν
Γιάννης Ποιμενίδης βιολί
της αριθ. 20/18-09-2020 (θέμα 6°) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν.
Λένα Τσαμπάζη κιθάρα, φωνή
Ημαθίας ,
Πεζόδρομος , Κάππου – Τσαλδάρη
προκηρύσσει
Δευτέρα 05/10, 8.00 μ.μ
Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , για την
ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ
προμήθεια «ενός Ψηφιακού Ακτινογραφικού Συστήματος
Το παλαιό καλό ύφασμα, αντέχει στο χρόνο και παραμένει σύγχρονο όταν
με πενταετή συντήρηση »(CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες
έχει υφανθεί με γνήσιο συναίσθημα. Ακολουθώντας το νήμα που ενώνει παρελτου Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας, στο πλαίσιο της εφαρμοθόν, παρόν και μέλλον, ο “Αργαλειός” μεταφράζει σε σημερινή γλώσσα κάποιες
γής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου
πολύ παλιές ιστορίες..
και της εταιρίας SIEMENS, προϋπολογισμού τριακοσίων τριΑλέξανδρος Ιωσηφίδης , πιάνο
άντα χιλιάδων ευρώ (330.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και της πενταετής συντήρησης , με κριτήριο
Ζωή Μάντσου , τραγούδι
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άΕλευθερία Ματσεντίδου ,κρουστά
ποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Πεζόδρομος , Τσούπελη
.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική
Τρίτη 06/10 , 8.00μ.μ.
πλατφόρμα: 05-10-2020 και ώρα 08:00 π.μ.
«Για κοντραμπάσο και ακορντεόν» ι Duo Ακορντεόν – Κοντραμπάσο
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεΒαγγέλης Βραχνός Κοντραμπάσσο
κτρονική πλατφόρμα: 04-11-2020 και ώρα 14:00μ.μ
Παναγιώτης Ανδρέογλου Ακορντεόν
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11-11-2020 και
Πεζόδρομος, Τσαλδάρη _ Ιπποκράττους
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής
Τετάρτη 07/10 , 8.00μ.μ.
Μονάδας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Όταν οι κλασικοί συνάντησαν τον Κινηματόγραφο Τι κάνει ένα φλάουτο όταν
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατσυναντήσει ένα βιολί; Μουσική………… Αυτό κάπου το ξέρω.. Τι μου θυμίζει αυφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
τό το κομμάτι?? Κλασικό είναι αποκλείεται.. Α ναι, στη διαφήμιση ήταν!!!
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
Και ο ΗΧΟΣ συνάντησε την ΕΙΚΟΝΑ… Και η ΕΙΚΟΝΑ του έδωσε λίγο από
promitheus.gov.gr του συστήματος, Ο συστημικός αριθμός
την λάμψη της …Μα ο ΗΧΟΣ λίγο από τη φωνή του..
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 83043. Ο
Από το Μπαρόκ στο σήμερα, από τον βουβό κινηματογράφο στον έγχρωμο
διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ
και τη σύγχρονη διαφήμιση, ΗΧΟΣ και ΕΙΚΟΝΑ έχουν συνυπάρξει κι έχουν μαγέ147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα.
ψει. Σίγουρα το ξέρεις, σίγουρα το έχεις ακούσει, αλλά και το έχεις δει…
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομιΣαν απαύγασμα της σύγχρονης εποχής, η μουσική παίζει σημαντικό πια ρόκά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί
λο στον κινηματογράφο και η σύνδεση των τεχνών αποτυπώνεται σαν αποκύημα
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση
της φαντασίας και ονειρική συνύπαρξη.
προμήθειας.
Μέσα από τον ιδιαίτερο ηχοχρωματικό συνδυασμό φλάουΟι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κατου-βιολιού παρουσιάζεται ένα ποτ-πουρί σε μια ζεστή συναυταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει
λία μουσικής δωματίου που μάλλον «κάπου» το ξέρουμε!
να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του προσφερόμενου
Νάντια Μωχάμεντ ,βιολί
είδους , εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες
Σίσσυ Γεωργοπούλου , φλάουτο
σαράντα (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόΠεζόδρομος , Κάππου - Τσούπελη
μενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πέμπτη 8/10 , 8.00μ.μ.
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
– Μονάδα Νάουσας, Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3, Τ.Κ.
Με μοναδικό́ όπλο την αυτοσχεδιαστική́ ανησυχία τους,
59200 - Νάουσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου ,
τρεις μουσικοί́ αναζητούν τα δικά́ τους όρια καθώς αποδομούν
Τηλ.2332350232, FAΧ 2332023422.
γνωστά́ και μη μουσικά́ έργα.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονιΑλέξανδρος Ιωσηφίδης , πιάνο
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
Στέφανος Χαμαλίδης , τρομπέτα
gnnaousas.gr) .
Χρήστος Κουτσίδης , κιθάρα - φλάουτο
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Πεζόδρομος , Ιπποκρατους – Προφ.Ηλία
ΗΛΙΑΣ ΠΛΙΟΓΚΑΣ
Παρασκευή 9/10 , 8.00μ.μ. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ενδοσκόπηση και διάδραση
Το νεοσύστατο Bad taste trio με μία
συναυλία αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα θα
προσπαθήσει να φέρει μία άλλη διάσταση
στην άμεση σχέση ακροατή και καλλιτέχνη, θέτοντας την διάδραση ως πυρήνα εξέλιξης της συναυλίας. Μέσα από επεξεργασμένες μελωδίες γνωστών τραγουδιών,
ηχοτοπία, και εκτεταμένες τεχνικές των
οργάνων το trio καλείται να αυτοσχεδιάσει
Ένα ακόμη κομματικό ένσημο για
και να προκαλέσει ένα διαφορετικό μουσιτον εγκάθετο της κυβέρνησης στο
κό περιβάλλον κάθε φορά, ακόμη και με τη
Νοσοκομείο Ημαθίας.
βοήθεια του κοινού.
Μέσω των διαφορετικών ηχοχρωμάΜε αποκλειστικό γνώμονα την ετων των οργάνων πειραματιζόμαστε πάνω
ξυπηρέτηση πολύ συγκεκριμένων
στην μουσική σε συνδυασμό με το τοπίο,
συμφερόντων ο διοικητής του Νομε τον καιρό και το συναίσθημα, καθώς
σοκομείου
προχώρησε σε στοχευκαι με την αύρα που αποπνέει το κοινό
μένες αλλαγές σε θέσεις ευθύνης
σε εμάς.
του νοσηλευτικού προσωπικού με
Τάσος Σαρήογλου , σαξόφωνο
«προσωρινές» τοποθετήσεις και χωρίς φυσικά απολύτως καμία αξιοΗλίας Παλαπέλας , κιθάρα
Γιώργος Μαδίκας , κρουστά
λόγηση, προκαλώντας και πάλι μεγάλη αναστάτωση στην υγειονομική
Πεζόδρομος , Ιπποκρατους – Προφ.Ηλία
μονάδα.
ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΕΠΑ
Τα τεράστια θέματα που προκύπτουν με την κρίση της πανδημίας
Σύλληψη Ιδέας – Σχεδιασμός & Προστο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας είναι… λεπτομέρειες για αυβολή : Νανά Καραγιαννίδου Σχεδιασμός
τόν το κύριο που όπως φαίνεται ήρθε στην Ημαθία μόνο και μόνο για
Περιπτέρου – Αφίσας: Ιωάννα Στεφανονα «εμπλουτίσει» το βιογραφικό (;) του με πράξεις κομματικής εμπάπούλου Επίβλεψη κατασκευής : Αντώνης
θειας, μήπως και εκλεγεί βουλευτής στη γειτονική Πέλλα.
Στεφανόπουλος Κατασκευή Περιπτέρου :
Κώστας Τυφλίδης Λάζαρος Αβραμίδης ΠαΕμείς δεν θα του κάνουμε το χατίρι και δεν θα ασχοληθούμε άλλο
ραγωγή : Παναγιώτης Πελαλίδης Ηχολημαζί του. Τον παραδίδουμε στη χλεύη της συντριπτικής πλειοψηφίας
ψία : Γιώργος Ανδρεόπουλος Λογιστήριο
των εργαζομένων στο Νοσοκομείο. Απαιτούμε ωστόσο την άμεση α: Δημήτρης Ταρατσίδης – Ειρήνη Σαββίπομάκρυνση του από τη θέση του διοικητή και αυτό αφορά φυσικά σε
δου- Ξένια Πέτρου Γραμματεία: Βέρρος
αυτούς που είχαν την ευθύνη για την τοποθέτηση του
Δημήτρης , Κατερίνα Πουλοπούλου Δημιουργικό : ΚΛΙΜΑΞ
Ν.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καταγγελία
για την Διοίκηση
του Νοσοκομείου Βέροιας
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Συνέντευξη του Δημήτρη Πιτούλια, προέδρου του Φίλιππου Βέροιας Volleyball

Δ. Πιτούλιας: Αν έλεγα πέρυσι στη Βέροια πως ο Φίλιππος
θα’ χε το σημερινό πρόσωπο, θα με περνούσαν για… τρελό!
Υπάρχουν κάποιες έννοιες στη
ζωή, όπως η αγάπη, τα όνειρα γα
τα οποία δεν υπάρχουν, μέτρα,
σταθμά η άλλα μέτρα σύγκρισης.  
Κι όμως η αγάπη του προέδρου
του Φιλίππου Βέροιας Volleyball,
Δημήτρη Πιτούλια, για το βόλεϊ, που
αποτελεί την κινητήριο δύναμη για
το δημιούργημα της ομάδας της Βέροιας, μπορεί εύκολα να «μεταφραστεί» σε πολλά μετρήσιμα νούμερα.
Όπως οι εκατοντάδες ώρες που
ο 32χρονος παράγοντας έχει αφιερώσει από την οικογένειά και τη
δουλειά του για το βόλεϊ, τα αρκετά
ευρώ που έχει δαπανήσει πέρυσι
και φέτος στο στήσιμο της ομάδας,
αλλά  κυρίως τα χιλιόμετρα που «έγραψε το κοντέρ» σε Σόφια, Βάρνα,
Κρακοβία, Κατοβίτσε, Βαρσοβία,
Πλοτς, Ζεστόκοβα, Τορίνο, Περούτζια, Μονπελιέ, Βερολίνο Μπολόνια,
για να είναι παρών στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες
διοργανώσεις του φιλέ. Στις τρεις
τελευταίες πόλεις μάλιστα είχε μαζί
του και τη «διάσημη» σημαία-λάβαρο του βολεϊκού Φιλίππου Βέροιας, που κυμάτισε στις εξέδρες των
γηπέδων και φωτογραφήθηκε στα
χέρια αθλητών παγκόσμιας κλάσης. Ωστόσο το τελευταίο ταξίδι 6
ημερών σε Σύρο και Αθήνα,  με τα
περίπου 1100 χλμ  και τα 140 ναυτικά μίλια, που έκανε ως επικεφαλής
της αποστολής των «ερυθρόλευκων της Βέροιας» για τα πρόσφατα
ιστορικά φιλικά του Φίλιππου Βέροιας σε Ερμούπολη, Νέα Σμύρνη,
Μαρούσι και Κηφισιά, με Φοίνικα,
Μίλωνα, Παναθηναϊκό και ΑΟΠ Κη-

φισιάς, είχαν ιδιαίτερη σημασία αλλά και μεγάλη συναισθηματική αξία
για τον Δημήτρη Πιτούλια. Είδε το
όραμα και τα σχέδια της διοίκησης
του τμήματος βόλεϊ του συλλόγου
να βρίσκονται σε σωστό δρόμο και
την ομάδα που έχτισε μόλις πριν ένα χρόνο να έχει θεαματική εξέλιξη,
ενόψει της ιστορικής της συμμετοχής στην κορυφαία ελληνική επαγγελματική λίγκα του αθλήματος.
-Τι συμπεράσματα βγάλατε από τα φιλικά προετοιμασίας σε Σύρο και Αθήνα;
Σε αυτές τις 6 ημέρες βγάλαμε
πολλά και πολύτιμα συμπεράσματα. Σίγουρα η ομάδα δοκιμάστηκε
κόντρα σε πολύ δυνατές και ιστορικές ομάδες της Volleyleague, απέναντι στις οποίες μετρήσαμε τις
δυνάμεις μας. Είδαμε κάποια πολύ
θετικά στοιχεία, κάποια άλλα που
μπορούμε σίγουρα να τα βελτιώσουμε και συνεχίζουμε τη δουλειά
προσηλωμένοι στο στόχο μας.

-Πόση διαφορά έχει η φετινή
ομάδα από πέρυσι;
Η διαφορά είναι τεράστια! Σε
οποίον και να έλεγες ότι μέσα σε
3 μήνες θα παρουσίαζε αυτό το
πρόσωπο στα φιλικά σε Σύρο και
Αθήνα, θα σε πέρναγε για τρελό.
Ο Φίλιππος όμως είναι εδώ, έδειξε πως ήρθε για να μείνει και έχουμε βλέψεις για να κάνουμε κάτι
πολύ καλό, αρχής γενομένης από
τη νέα σεζόν του πρωταθλήματος.
-Παρακολουθήσατε όλα τα παιχνίδια φορώντας μάσκα στην κερκίδα και ξεχωρίζαμε δύσκολα τις αντιδράσεις σας. Πως βιώσατε στην
εξέδρα τα ματς σε Σύρο και Αθήνα;
Παρόλα τα μέτρα προστασίας
που τηρούσα, έζησα πολύ έντονα
όλα τα ματς … Χαιρόμουν όταν
πήγαινε καλή ομάδα, απογοητευόμουν όταν χάναμε δικούς μας
πόντους και γενικά δεν το κρύβω,
πως είμαι ένας άνθρωπος που
δεν θέλει να χάνει ακόμη και στο…
τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών! Άλλωστε έχω μάθει στην ζωή
μου ό,τι κάνω, να το κάνω καλά!
-Κατά την άποψή σας τα χρειάζεται ακόμη η ομάδα για να
σταθεί με αξιώσεις στην φετινή
Volleyleague;
Η ομάδα θέλει σίγουρα χρόνο,
ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο τεχνικό επιτελείο μας,
ότι με την κατάλληλη δουλειά και
προπονήσεις και καθοδήγηση, η
ομάδα θα είναι σύντομα σε αυτό το
σημείο που όλοι μας φιλοδοξούμε
να βλέπουμε το Φίλιππο Βέροιας.

Handball Premier
Ισοπαλία 25-25 του Ζαφειράκη με τον Φαίακα Κέρκυρας
Τον πρώτο του βαθμό στην πρώτη κατηγορία
ύστερα από 9 χρόνια, πήρε ο Ζαφειράκης Νάουσας, καθώς η αναμέτρηση με τον Φαίακα Κέρκυρας
στη Νάουσα έληξε ισόπαλη 25.25. Ένα βαθμό έχει
μέχρι στιγμής και η ομάδα της Κέρκυρας, αφού την
προηγούμενη αγωνιστική είχε γνωρίσει την ήττα
από τη Δράμα. Στα αγωνιστικά, οι φιλοξενούμενοι
άνοιξαν το σκορ και από τα πρώτα πέντε λεπτά
άρχισαν να έχουν μια διαφορά 2-3 τερμάτων, η
οποία αυξήθηκε μετά το 15ο λεπτό, ενώ το σκορ
βρισκόταν στο 5-7. Ο επιθετικός πλουραλισμός
του Φαίακα σε συνάρτηση με τις εκπληκτικές επεμβάσεις του Λε Πεγιέ, έδωσαν «αέρα» 9 γκολ (5-14
στο 25ο λεπτό) στην ομάδα του Νίκου Ριγανά. Ο
Ζαφειράκης αδυνατούσε να βρει λύσεις τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά, γεγονός που συνέβη τελικά
τα πέντε τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, όπου οι
γηπεδούχοι μείωσαν με τρία γκολ και το ημίχρονο
ολοκληρώθηκε 14-8 υπέρ της Κέρκυρας.
Στο δεύτερο 30λεπτο ο Λε Πεγιέ συνέχισε να λέει
«όχι» στην ομάδα της Νάουσας και οι Κερκυραίοι
συνέχισαν να διατηρούν τα επτά τέρματα της διαφοράς (13-20 στο 42ο). Από εκείνο το σημείο όμως

η ομάδα του Κωνσταντίνου Δεληγιάννη άρχισε να
«ροκανίζει» αργά και σταθερά τη διαφορά, έχοντας
και τη συνδρομή του Κότσιφα, με αποτέλεσμα στο
52ο λεπτό να υπολείπεται δύο τερμάτων του Φαίακα
(21-23), ενώ στο 56ο λεπτό ισοφάρισε με τους Μαυροδουλάκη και Θεοδωρόπουλο. Μάλιστα, ο Ζαφειράκης έχασε ευκαιρία να προηγηθεί για πρώτη φορά
στην αναμέτρηση, με πέναλτι, κάτι που κατάφερε ο
Δούγιας δύο λεπτά αργότερα και έγραψε το 24-25.
Το τελικό σκορ ήρθε δια χειρός Θεοδωρόπουλου
πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης
Ζαφειράκης Νάουσας (Κώστας Δεληγιάννης):
Μπουμπουλέντρας, Κότσιφας, Πετρίδης, Πινακούδης, Μαυροδουλάκης 3, Βλάχος, Τσαγκεράς 2, Διδασκάλου, Τζουβάρας, Μάτοβιτς 4, Κρέξης, Πίτος,
Τσάτσας 3, Θεοδωρόπουλος 10, Ραντίσεβιτς 1.
Φαίακας Κέρκυρας (Νίκος Ριγανάς): Δούγιας 5,
Γιαννακόπουλος 7, Ντόσεν 8, Λε Πεγιέ, Κόντης 2,
Βλαχόπουλος, Τσαμουρίδης, Ελευθεριάδης, Χερουβίμ 3, Δελλής 2, Trpchevski, Γεωργαλής, Χάλαρης
2, Όντσεφ 8, Κοσκινάς.
Δίλεπτα: 4-10, Πέναλτι: 3/4 – 4/4, Διαιτητές: Τσιάνας – Νικολαΐδης

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
28-9-2020 μέχρι 410-2020 θα είναι το

-Είναι εύκολο σε τόσο χαλεπούς καιρούς και χωρίς ουσιαστικά έσοδα για το σύλλογο, λόγω
της απαγόρευσης φιλάθλων στο
γήπεδο, να βάζει κανείς το χέρι
το τσέπη για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας;
Δεν είμαι μόνος μου που χρηματοδοτώ την ομάδα, είμαστε ένα
επιτελείο που επενδύουμε στο όραμά μας για το Φίλιππο Βέροιας,
αλλά σίγουρα για να μιλάμε για πιο
μεγάλα πράγματα, θέλουμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών επιχειρηματιών και φορέων.
Γιατί πραγματικά, αυτό που γίνεται σήμερα στο Φίλιππο Βέροιας
είναι κάτι πρωτόγνωρο και για την
κοινωνία της Βέροιας, αλλά και για
ολόκληρη την Ημαθία! Πρώτη φορά στην ιστορία μας είμαστε στα
«σαλόνια» του ελληνικού βόλεϊ και
δεν μας αρκεί μία τυπική πορεία,
να’ μαστε ένα πολύχρωμο πυροτέχνημα, που θα σκάσει στον αέρα,
αλλά θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και να έχουμε διάρκεια. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας,
αλλά τώρα με την πανδημία του
κορονοϊού δεν μπορούμε να τον
έχουμε, κάτι που αποτελεί έναν
ακόμη ανασταλτικό παράγοντα για
τα έσοδα του συλλόγου. Για   αυτό χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων,
αφού από αυτή την προσπάθεια
δεν περισσεύει κανείς…
-Με εξαίρεση την Κηφισιά, που
αντιμετωπίσατε πέρυσι στο Κύπελλο, οι συναντήσεις του Φίλιππου
Βέροιας με τις άλλες ομάδες είχαν
ιστορικό χαρακτήρα! Θυμάστε κάποιο σχόλιο από παράγοντα, αθλητή, φιλάθλου αντίπαλης ομάδας
που σας έκανε εντύπωση;.
Πραγματικά τα σχόλια που άκουσα σε αυτά τα 5 φιλικά ήταν πολύ κολακευτικά, αλλά   ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν τα λόγια ενός
διεθνή αθλητή του Παναθηναϊκού,
μετά το τέλος του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο Μαρούσι.
Ήμουν μαζί με τον αντιπρόεδρο
της ομάδας, Δημήτρη Μπιτέρνα,
ήρθε, μας έσφιξε το χέρι και μας
είπε: « Συγχαρητήρια για αυτό που
έχετε καταφέρει… Πραγματικά έχετε δημιουργήσει μία σπουδαία
ομάδα και αυτό που κάνετε για το
ελληνικό βόλεϊ, είναι πάρα πολύ
σημαντικό». Όταν   ακούς έναν
σπουδαίου αθλητή του πρωταθλητή Ελλάδας, να μιλά με τα καλύτερα λόγια και να αναγνωρίζει το
έργο σου, φαίνεται πως είσαι σε
σωστό δρόμο και παίρνεις δύναμη
για να συνεχίσεις την προσπάθεια
να φτάσεις τον Φίλιππο Βέροιας,
όσο πιο ψηλά γίνεται….

Φαρμακεία
Τρίτη 29-9-2020

13:30-17:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-29101
21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ

εξής: Αυτόματος τηλε

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κά-

φωνητής βλαβών: τηλ.

τω από τα αστικά) 23310-

2331021814.

23023

www.laosnews.gr

11

Handball Premier
Την ήττα 28-26 γνώρισε
στην Δράμα ο Φίλιππος Βέροιας

Την δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο νέο πρωτάθλημα της Handball Premier πέτυχε η ομάδα της Δράμας καθώς
επικράτησε με 28-26   του Φιλίππου Βέροιας φτάνοντας έτσι τους
4 βαθμούς. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τον αγώνα χέρι χέρι καθώς
καμία δεν επέτρεψε να ξεφύγει. Ο Φίλιππος βρισκόταν μπροστά στο
σκορ με τον 2 τέρματα έχοντας σε εξαιρετική μέρα και τον Κριούτσκοφ, ο οποίος φώναξε «παρών» όποτε χρειάστηκε.
Μετά το πρώτο τέταρτο του αγώνα, οι Δραμινοί βρήκαν λύσεις
επιθετικά και πέρασαν μπροστά στο σκορ. Το ημίχρονο έκλεισε με
τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους
15-12 και τον τερματοφύλακά τους Λευτέρη Παπάζογλου να αποχωρεί με κόκκινη κάρτα από ένα πέναλτι που πραγματοποίησε.
Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα της Δράμας κατάφερε να κρατήσει
στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το προβάδισμα που είχε παρακαταθήκη από το πρώτο μέρος. Ο Φίλιππος Βέροιας αν και έφτασε σε
μερικά σημεία του αγώνα κοντά στα δύο τέρματα, δεν κατάφερε τελικά να πάρει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι και πλέον στρέφει την
προσοχή του στο αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης με τον ΑΕΣΧ Πυλαίας. Από την ομάδα της Βέροιας που στηρίζεται φέτος σε δικούς
της παίκτες περιμένουμε πολλά στην συνέχεια. Όμως της έλλειπε το
πάθος και η δύναμη απαραίτητο σε μία δύσκολη έδρα όπως η Δράμα. Από την άλλη οι γηπεδούχοι έχουν κάθε λόγω να πανηγυρίζουν
καθώς έχουν ξεκινήσει δυναμικά το πρωτάθλημα με 2 νίκες.
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 3-4, 6-6, 9-7, 11-8, 15-12 (ημχ.) 17-14, 1915, 21-17, 23-19, 25-22, 28-26
BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 86 (Σάκης Βαλαβάνης): Μπέτζιος, Παπάζογλου Ε., Σίνα, Χαϊτίδης 8, Τουνγκελίδης 4, Δέσπος, Παγωνίδης,
Παπαδόπουλος 3, Κουρτίδης, Παπάζογλου Α. 4, Καφαντάρης 3,
Βακκάς, Φραγκούλης, Θωμίδης, Κοβογλανίδης, Πολύδωρος 6.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Κώστας Τούτσης): Αρβανιτίδης, Κωστακίδης
9, Φιλόσογλου Β., Άγκοβιτς 1, Κριούτσκοφ, Παπαδόπουλος 3, Κουκουτσίδης 2, Μπαλτατζής 4, Φιλόσογλου Κ., Τριανταφυλλίδης 7, Τσαμήτρος, Στανκίδης, Ρίζος, Καραγιοβάνης, Πετρομελίδης, Κακαφίκας.
Διαιτητές: Νάσκος-Χαρίτσος, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 1/2-2/2,
Κόκκινη κάρτα: Παπάζογλου Ε. 27.02 (επικίνδυνο παιχνίδι-δεν κρατήθηκε δελτίο)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
28/09/2020 έως 02/10/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και
άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,   από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο
23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  
διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

θήκη, μπαλκόνια γύ-

μένη, ηλεκτρ. συσκευ-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

τοικία κοντά στο 7ο Δη-

ρω-γύρω και θέα. Τηλ.:

ές, αέριο & κάμερα

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-

6974 071926 & 6942

εισόδου. Τηλ.: 6937

201941.

045440 κα Ελένη.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

γειο 75 τ.μ. και οικόπε-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

δο 200 τ.μ., 60.000 ευ-

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΜΑ-

ΑΘ Η Ν Α ε ν ο ι κ ι ά -

σμα στο κέντρο με 2Δ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583

ΝΙΟΥ 2, κοντά στον

ζονται γκαρσονιέρες

ΣΚ, 2ος όροφος, Χ.Αδ.,

Euromesitiki.

Αγ. Αντώνιο, ενοικιά-

50 τ.μ. και 55 τ.μ.

αρχοντική κατασκευή,
45.000 ευρώ. Τηλ.:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

6945 122583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-

ζεται γκαρσονιέρα επι-

(σαλόνι, κουζίνα, υ-

πλωμένη. Τηλ.: 23310

πνοδωμάτιο, W.C.)

24072.

σ τ η ν π ε ρ ι οχ ή Ζ ω -

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο

γράφου, δίπλα στα

ρά γκαρσονιέρα στο

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρω-

Αγ. Νικολάου 17, πά-

Πανεπιστήμια. Τηλ.:

κέντρο, με ασανσέρ,

σοπροσφύγων 44, ε-

νω από Αγ. Δημήτριο

6977 782641 & 6971

1ος και άνω, μέχρι

νοικιάζεται διαμέρισμα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

884916.

20.000 ευρώ. Τηλ.:

109 τ.μ., 1ος όροφος,

σονιέρα, 2ος όρ., α-

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικι-

6945 122583.

3ΔΣΛΚ, 2W.C., απο-

νακαινισμένη, επιπλω-

άζεται γκαρσονιέρα, α-

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 7-9-2020 έως 30-6-2021.

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
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 21-9 . Κωδ: 23132 - Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1972 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά
τζάμια και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές,
Τιμή: 180 €. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτικός.
Κωδ.23415 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, ανακαινισμένο επιμελώς ,  καινούργιο μπάνιο και κουζίνα , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής
, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά και με μία
ντουλάπα, ενοίκιο 240€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.12770 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα σε πολύ καλή κατάσταση, κατασκευής του 1998 με θέα τον κάμπο 37 τ.μ. ,  με
1υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο, η θέρμανση της  
ανεξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα
κοινόχρηστα , ενοίκιο 200€. Θα είναι ελεύθερο
από 1/10/2020. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.104969 ΚΕΝΤΡΟ Βέροιας , επιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα 85 τ.μ., ανακαινισμένο εκ βάθρων , διαθέτει 2 υ/δ σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και ένα μεγάλο μπάνιο , ευρίσκεται
στον 1ο όροφο, καταπληκτικό διαμέρισμα, με
καινούργια κουζίνα και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μία ντουλάπα, χωρίς
κοινόχρηστα , ενοίκιο 300 €.
ΚΩΔ.12864   ΚΕΝΤΡΟ ωραιότατο   διαμέρισμα επιπλωμένο κομπλέ και με ηλεκτρ.
συσκευές 80 τ.μ., με 2 υ/δ, σαλοκουζίνα και
μπάνιο, 1ος όροφος , χωρίς ανελκυστήρα, με
ωραία διαρρύθμιση , έχει ατομική θέρμανση
πετρελαίου και μηνιαίο μίσθωμα στα 300€ .
Άμεσα διαθέσιμο.
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.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα αποθήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από
1 Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 106403 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, A/C,
Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά
- Τιμή: 170 €.
Κωδ: 106449 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. στον 1 ο όροφο . Αποτελείται από 3
Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά με
Διπλά τζάμια, η θέρμανση είναι με δύο κλιματιστικά, με πολύ καλή προβολή, βλέπει σε
ανοιχτωσιά, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 200 €.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106621 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. σε 1ο Υπερυψωμένο όροφο,
με άριστη προβολή, σε άκρως εμπορικό σημείο . Αποτελείται από 2 Χώρους, και ένα κοινόχρηστο WC. Διαθέτει μοναδική προβολή για
τον επαγγελματία, Κουφώματα Αλουμινίου με
Διπλά τζάμια, Ανελκυστήρα,  Σκαλιά εισόδου,
Τιμή μόνο: 270 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό του
WC.  Ενοίκιο 150 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα επί της Μητροπόλεως συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 2
Χώρους και 2 WC, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, σε σημείο μεγάλης προβολής, μίσθωμα 600€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο
ενιαίο , είναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα

σχη Αξωματικών. Τηλ.: 6949

. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970
- Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ  με ράμπα , σε πλήρη λειτουργία,
κοντά στην Βενιζέλου   τιμή από 80€ /μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα  39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ.
αποθήκη στο υπόγειο 1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση και σε
εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό και γωνιακό ακίνητο
στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά
του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106619 - ΓΗΠΕΔΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. καθ. στο Ισόγειο . Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, . Είναι κατασκευασμένο το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
με δύο Κλιματιστικά, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα με Διπλά τζάμια, σε πολύ καλή γειτονιά, με αναμονή για WC η οποία θα αποπερατωθεί από τον αγοραστή, αυτήν την στιγμή
χρησιμοποιείται ως αποθήκη, σε τιμή ευκαιρίας
μόνο: 18.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο
όροφο χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα

ΧΩΡΩΝ

νακαινισμένη, κοντά στη Λέ408554 & 6948 726845.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής με γνώσεις Γερμανικών ή Αγγλικών, 2) υπευθ. παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτοράπτριες, πλακοραφούδες. Τηλ.: 6996 882201
& 6996 939909 & lakosto1966@gmail.com.

Δόμησης ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το 2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
Πετρελαίου με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά
εισόδου, BBQ, με Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ., σε τιμή προφοράς μόνο:
38.000 €.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα
70τ.μ. μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο
της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο (
σαν 1ος όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη
γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και
μπάνιο. Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο
23.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους , θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  
Τιμή 290.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
Κωδ: 106692 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ,

σιου». Τηλ.: 6984 108684.

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοι-

άζεται γραφείο 20 τ.μ., ε-

κιάζεται επαγγελματικός

πιπλωμένο. Τηλ.: 23310

χώρος 50 τ.μ., πλήρως

24072.

ανακαινισμένος, 1ος όρ.,

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-

γωνιακό, δίπλα στα Αστικά.
Τηλ.: 6946 740621.

ρό, λήρως ανακαινισμένο
στην οδό Βενιζέλου αρ. 46
Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080, 6945 535719.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

τζακιών ΖΗΤΑ ηλεκτρο-

πτερο Ακροπόλεως, στην

συγκολλητή. Τηλ.: 6976

καινούργια γέφυρα «Κού-

791774 & 6978 927767.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο Βέροιας.
-Οικόπεδο 1.250 τ.μ. κέντρο Λαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προς Αγ. Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλι Λαζοχωρίου, ποτιστικό.
Τηλ.: 6996 436044, 6972 236144
& 23310 62812.
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Πωλείται κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 200τ.μ. σε δύο επίπεδα,
κατασκευής του 1999. Το Ισόγειο  αποτελείται
από ένα 1υ/δ, υπερπολυτελές σαλόνι μαζί
με τραπεζαρία, με τζάκι, κουζίνα ανεξάρτητη
και μπάνιο. Ο 1ος όροφος έχει πρόσβαση με
εσωτερική σκάλα και αποτελείται από 4υ/δ,
καθιστικό και ένα υπερπολυτελές μπάνιο, η
θέρμανση είναι με δύο επιλογές, έχει ατομική
πετρελαίου και υπάρχει και ξυλολέβητας. Ευρίσκεται σε περιφραγμένο οικόπεδο 500τ.μ. με
πολύ ωραίο κήπο, διαθέτει επίσης μια ανοιχτή
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθήκη
στην αυλή περίπου 15τ.μ., ζητούμενο τίμημα
230.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC.
Είναι κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό,
Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ.,
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 50.000€.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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,
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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. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία
, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 35.000€,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548. ΒΕΡΟΙΑ στην περιοχή Ξηρόκαμπος πωλείται , ένα αγροτεμάχιο με  3,5  
στρ.  με δένδρα  ροδάκινα . Νερό και ρεύμα εξασφαλισμένα , τιμή πολύ καλή μόνο 10.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ.,
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.
Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€,
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ.
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ
κοντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό
οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε εξαιρετικά  
συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€

Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€

ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες

ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€

προτασεις

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€

ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200

ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

τ.μ 50000€

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο

ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€

28000€

ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-

60000€

ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ ισογειο 87 τ.μ 2ΔΣΚ χρηση αυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ Αρχοντοσπιτο 2ΔΣΚ Α.Θ 45000€

ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€

ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  30000€

ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€

ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  1ΔΣ-Κ Α.Θ Θέα 200€

Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  από 37000  τωρα
15000€

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1Δ-Σ-Κ Θερμ/τες,Θεα,κοπλαμ 200€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ επιπλ.Μονοκατοικια 1δσκwc 280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμενο 2ΔΣΚ,Θεα,Α/C Α.Θ 350€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7χωρη επαγ. στεγη 2ος χωρις ασαν.  για φροντιστη-

ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη 1200Ε

ριο700€

ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση κτλπ
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα  με πελατεια αξιολογη 600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-

150 εως 2000€

Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη

ΠΑΡΚΙΓΚ υπαιθριο  στην αγορα 50€

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα με

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50

αδεια 15000€

τ.μ. 280€

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η καλλι-

ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€

εργειες 22000€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€

ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

προτασεις

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

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€

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
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 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
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. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €
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 θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο
της Βέροιας, 28.000 €
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

ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-

στολή βιογραφικών στο e-mail:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτη-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-

νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί

coffeeislandveria@gmail.com.

ρίου με βασικές γνώσεις κομ-

ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-

barista και διανομέα. Απο-

Τηλ.: 6976 633096.

μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,

λύμβηση για να εργαστεί ως

για πλήρη απασχόληση σε κομ-

προπονητής στο κολυμβητήριο

μωτήριο στο κέντρο της πόλης.

“ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua Center” στη

Τηλ.: 6974 628212.

Βέροια. Ασφάλιση και αποδο-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-

χές σύμφωνα με το νόμο. Κατά-

στικού γραφείου. ΑΠοστείλετε

θεση βιογραφικών στη γραμμα-

βιογραφικό σημείωμα στη διεύ-

τεία του κολυμβητηρίου Σταδίου

θυνση: info@giouros.gr.

125 Βέροια. Τηλ: 2331125087.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Τρίλοφο, περιοχή αμυγδαλιά
625 τ.μ. Περισσότερες πληροφορίες στο: 6981 088721.
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

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.

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκι-

τομο για μόνιμη εργασία με εμπειρία

λείας, εμπειρία με βιογραφικό και

νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-

σε κατασκευή και τοποθέτηση κου-

συστάσεις. Μισθός, ασφάλιση και

των από επιχείρηση στη Βέροια

φωμάτων. Επικοινωνία για ραντε-

ποσοστά. Παραλαβή δικαιολογη-

για πλήρη απασχόληση. Ικανο-

βού 2331073281 υπεύθυνος προ-

τικών με συνέντευξη στα κεντρι-

ποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδη-

σωπικου Βύρων Σταμπούλογλου.

κά γραφεία μας, Θεσσαλονίκης

γός Ταξί για πλήρη απασχόληση

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-

45 Βέροια www.securitytsiflidis.

καθώς και ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουρά-

σία σε φαρμακείο με επιδότηση

gr-sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.

κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

και σχετική εμπειρία. Απαραί-

2331027102.

2331071553 & 2331062900. Ώ-

τητη προϋπόθεση κάρτα ανερ-

ρες επικοινωνίας: 9:00 με 18:00.

γίας. Τηλ.: 23310 27507, 6947

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός

259696.

ή βοηθός φαρμακοποιού με ε-

Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

μπειρία για φαρμακείο στο Νο-

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει να

μό Ημαθιας. Αποστολή βιογρα-

προσλάβει για μόνιμη απασχόλη-

φικού στο: aggeliesfarmakio@

ση, εξωτερικό πωλητή ή πωλήτρια

gmail.com.

για τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης

Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προ-

αυτοκινήτων για μόνιμη εργασία.

σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική

Τηλ.: 23310 21904 κος Κώστας.

γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου, ά-

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζητάει ά-

δεια εργασίας προσωπικού ασφα-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,
τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με φροντιστηριακη πείρα, παραδιδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (με εξειδίκευση στην Έκθεση). Τιμές προσιτές μεμονωμένα και σε γκρουπάκια. Τηλ.:
6973 707829.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

Η εταιρία Panini A.E.
επιθυμεί να προσλάβει:
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα Προσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ, με επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, εκ των οποίων τα 2
σε αντίστοιχη θέση
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•Πολύ καλή γνώση και χειρισμός MS Office
•Απαραίτητη η γνώση χειρισμού ERP
•Ισχυρές διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων υπό
συνθήκες πίεσης
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
Υπάλληλο Αποθήκη
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον χώρο των τρόφιμων (FMCG)
•Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
Είδος Εργασίας: Μόνιμος
Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε πανόμοια θέση στον χώρο των
τρόφιμων (FMCG)
•Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
•Γνώση Η / Υ (MS Office, Er)
•Δίπλωμα Γ κατηγορίας
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

της CICU σε πολύ κατάσταση, 400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:
23310 62621.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμη κυρία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις άνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτική γνωριμίας και συμβίωση. Τηλ.: 6977 951301.
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-

www.laosnews.gr

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

τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τη συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.:
6986 585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6997 933246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο στη Βέροια.
Τηλ.: 6932 245383.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών, με φροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των
επιπέδων. Τηλ.: 6931
155908.
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.

Η εταιρία Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. επιθυμεί να προσλάβει με πλήρη απασχόληση πωλητή/πωλήτρια έως
30 ετών για το νομό Ημαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου. Η προϋπηρεσια σε αντίστοιχη θέση
θα συνεκτιμηθεί. Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυστικό πακέτοι αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατεία και μηχανήματα
σε εξαιρετική κατάσταση.
Τηλ.: 23310 92777 & 6983
607757.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που

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

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€

να έχει γνώσεις χειριστή

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

κλαρκ

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

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 120 σχολεία κλειστά
λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού, 300 λόγω καταλήψεων. Εντέλει ο πιο επικίνδυνος ιός είναι αλλού…
P Στην Ελλάδα τελικά είμαστε η συνοικία το όνειδος.
P Με μάσκες ή χωρίς,
ξεβράκωτοι κώλοι.
P Δεύτερη πιο διεφθαρμένη χώρα στην Ευρώπη η
Ελλάδα. Ακόμη μια εθνική
ήττα.
P Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν τη διαφορά.

Μαντέψτε τι κάνουμε εμείς.

P Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη είναι αυτοπροστασία ή καραντίνα. Στη ΔΕΘ ήταν: αυτοπεποίθηση ή καραμπίνα.
P Δεν κατάλαβα τελικά. Ο Μητσοτάκης
χτύπησε καμπανάκι ή το καμπανάκι χτύπησε
Μητσοτάκη;
P Κλείσανε και τα ψιλικατζίδικα. Θα θέλουμε
δικηγόρο μετά τις 12 για να πάρουμε τσιγάρα και
δρακουλίνια.

P Τελικά τα μόνα ανοικτά μετά τα μεσάνυχτα είναι τα μπαλκόνια και οι βεράντες.
P Ευτυχώς, διότι η ευειδής γειτόνισσα πάντα
απλώνει μεταμεσονύχτια την μπουγάδα.
Και τι άλλη επιλογή έχεις εσύ με τόσο
θλιβερό πρόγραμμα τηλεόρασης;

P

P Έγκυος έπεσε στη θάλασσα να σώσει τον
άντρα της από καρχαρία. Κι αυτό κυρίες και κύριοι
λέγεται διαφορά των δύο φύλων.
P Εμείς με την αγάπη κόψαμε τις καλοκαιρινές διακοπές επειδή ακριβώς στις ελληνικές
θάλασσες ΔΕΝ υπάρχουν καρχαρίες.

Απόπειρα διάρρηξης
στο cafe BRUNO
ξημερώματα Κυριακής

Απετράπη τα ξημερώματα της
Κυριακής απόπειρα διάρρηξης του
καταστήματος της αλυσίδας καφέ
BRUNO στην οδό Θεσσαλονίκης
170, λίγο πριν τις σιδηροδρομικές
γραμμές.
Συγκεκριμένα γύρω στις 03.30
τα ξημερώματα 5 άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος, μπήκαν μέσα στο κατάστημα
και προσπάθησαν να κλέψουν χρήματα και εξοπλισμό.
Ακαριαία ήταν η αντίδραση
της εταιρίας FPS security, που
φυλάσσει το κατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες που πήρε το
laosnews.gr από την εταιρεία φύλαξης, συναγερμός σήμανε στο κέντρο της και άμεσα κατέφθασε στον
χώρο υπάλληλος ασφαλείας που
χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του
οι 5 επίδοξοι διαρρήκτες τράπηκαν
σε φυγή, χωρίς να καταφέρουν να
αποσπάσουν ούτε ένα ευρώ! Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί
το Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

P Το λες ότι κάνουμε διακοπές από απόστα-

ση.

P Κι όταν με την αγάπη κάναμε σεξ εξ αποστάσεως, αυτοί ήταν πάνω στα δέντρα.
Θυμήθηκα τώρα που είχε έλθει επίσκεψη
σπίτι ένας παλιός καλός φίλος, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί που αποκαλούσα την αγάπη με διάφορα κολακευτικά ονοματάκια: γλυκιά μου, καρδούλα μου, λατρεία μου, γουρουνάκι μου και άλλα.
«Είναι θαυμάσιο έπειτα από τόσα χρόνια γάμου
να χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις» μου είχε πει τότε.
Πού να πήγαινε το μυαλό του ότι πριν από κάποια
χρόνια είχα ξεχάσει το όνομά της.

P

P Το ότι το μέγεθος μετράει είναι φανερό
από το ότι ποτέ κανείς δεν χόρτασε με ένα
παγωτίνι.
P Και:

Ο νεαρός σύζυγος ρωτάει την ακόμα πιο νέα
γυναίκα του:
–Πριν με γνωρίσεις, με πόσους άντρες είχες
κάνει δεσμό;
Η γυναίκα δεν απαντάει. Η ώρα περνάει κι ο
σύζυγος αρχίζει να φοβάται ότι η ερώτησή του
πρόσβαλε τη γυναίκα του.
–Γιατί δε μιλάς; τη ρωτάει.
–Μη με διακόπτεις. Μετράω!
Κ.Π.

Έγινε το πρώτο βήμα για την ανέγερση
του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Ημαθίας
Απ. Μούρτης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Η Αστυνομία εξελίσσεται και χρειάζεται
σύγχρονο κτίριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη»
Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου
Αστυνομικού Μεγάρου της Βέροιας έγινε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, με την οριοθέτηση
του χώρου που θα γίνουν οι διερευνητικές ανασκαφές από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας,
ενέργεια που απαιτείται αρχικά πριν μπουν οι...
μπουλντόζες.
Το σημείο κατασκευής είναι δίπλα από το Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας, σε παραχωρηθέν
τμήμα του Δημοσίου ακινήτου, στον χώρο που
σήμερα χρησιμοποιείται ως άτυπο πάρκινγκ, ενώ
στην ίδια περιοχή σχεδιάζεται να κατασκευαστεί
και το νέο Διοικητήριο της Ημαθίας.
Ο Απόστολος Μούρτης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας, «έτρεξε»
για χρόνια το θέμα και βρήκε δυνατό έρεισμα
και σύμμαχο τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας
Διονύσιο Κούγκα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την Διεύθυνση και κατάφεραν από κοινού
να «βάλουν το νερό στ’ αυλάκι».
Για το θέμα μίλησε ο κ. Μούρτης στην ραδιοφωνική εκπομπή «ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ» στον
ΑΚΟΥ 99.6, το μεσημέρι της Δευτέρας τονίζοντας
ότι πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε η διεκδίκησή του από το 2000, όταν παραχωρήθηκε το
οικόπεδο! «Μέχρι και το 2012 δεν προχώρησε
σχεδόν τίποτα, ακολούθως άρχισαν να γίνονται μικρά βήματα, ενώ την τελευταία χρονιά
γίνονται άλματα», είπε στη συνέχεια .
Ο πρόεδρος εξήρε την σημαντική βοήθεια του
ημαθιώτη υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, που χάρη στις παρεμβάσεις του ξεκόλλησαν χρονίζοντα προβλήματα και
προχώρησαν οι διαδικασίες.
Ανέφερε ότι η Αστυνομία εξελίσσεται και ότι το συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζονται οι κεντρικές αστυνομικές
υπηρεσίες της Ημαθίας και της Βέροιας δεν μπορεί πλέον
να ανταποκριθεί στις ανάγκες. «Με «τονωτικές» ενέσεις
προσπαθούμε να πλησιάσουμε τις απαιτήσεις του
σήμερα, αφού για παράδειγμα δεν υπήρχε ράμπα αναπήρων και τοποθετήθηκε πρόσφατα, ενώ λόγω κορωνοϊού προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στους χώρους
εξυπηρέτησης και αναμονής των πολιτών και στα κρα-

τητήρια. Στόχος της υπηρεσίας είναι η καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση του πολίτη», τόνισε ο κ. Μούρτης. Ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι θα είναι ένα στολίδι με σχεδιασμό όχι για
το σήμερα, αλλά για το αύριο.
Ο πρόεδρος των αστυνομικών Ημαθίας έδωσε τέλος και
την είδηση που αφορά την δέσμευση του Γ.Γ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνου Τσουβάλα,
ο οποίος δήλωσε ότι εντός του 2021 το έργο ανέγερσης του
Αστυνομικού Μεγάρου θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

