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

-Όλο το πρόγραμμα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου

Απ. Μούρτης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Η Αστυνομία 
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Έγινε το πρώτο βήμα για την 
ανέγερση του νέου Αστυνομικού 

Μεγάρου Ημαθίας

Στο νέο Δ.Σ. 
του Ελληνικού 

Κέντρου 
Κινηματογράφου

 η Ιφιγένεια 
Βλαχογιάννη

Με Αττικ ξαναβγήκε στις γειτονιές 
της Βέροιας το Κινητό Μουσικό 

Περίπτερο της ΚΕΠΑ 

Από αστυνομικούς
 της Ομάδας Δίωξης 

Ναρκωτικών Βέροιας 
συνελήφθησαν

 2 άτομα 
σε διαφορετικές

 περιπτώσεις 
για διακίνηση 
ναρκωτικών

Κέρδισε στο Βόλο το τουρνουά 
«Δ. Γκίμας» ο Φίλιππος 

κερδίζοντας τη Νίκη 62-81
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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.
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ΟιμάσκεςτωνανθρώπωνστοΔικαστικόΜέγαροΒέροιας

Δεν έχει σημασία αν δεν φαίνονται τα
χείληότανχαμογελούν ταμάτια.Εργάζονται
τηρώντας αποστάσεις και όλα τα αναγκαία
μέτραπροστασίας .Η μάσκαμπήκε για τα
καλά στη ζωή μας και ακολουθεί την μόδα
καιτοστυλ.Μονόχρωμες,πολύχρωμες,με
σχέδιαήάνευ,μαςέχουνγίνειαπαραίτητες.

Είναι οι άνθρωποι τουΠρωτοδικείου και
ΕιρηνοδικείουΒέροιας.Ανδεντηρηθείεκείο
νόμος,που;;;

Παράταση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στο τμήμα 
Λουδίας-Αλεξάνδρεια,

λόγω συντήρησης
του οδικού δικτύου

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,κατάτη
διάρκειαεργασιώνσυντήρησηςτουοδικούδικτύουστοτμήμα
Λουδίας-Αλεξάνδρεια,παρατείνονται  οι κυκλοφοριακές  ρυθ-
μίσεις απόΔευτέρα28Σεπτεμβρίου έως και τηνΠαρασκευή
2Οκτωβρίου2020,απότηνανατολήέωςτηνδύσητουηλίου.
Ηπαράτασηδίνεταιδιότιοιεργασίεςδενέχουνολοκληρωθεί.

Ακούστηκαν κι αυτά στο χθεσινό
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

-Χρ. Τσιούντας:Αποχω-
ρώ από την παράταξη εφό-
σονπαραμένει αρχηγόςη κα
Μπατσαρά(...καιτοέκανε).

-Στ. Κελεσίδης προς
Μπατσαρά:Δενσαςαναγνω-
ρίζωπλέονωςαρχηγότηςπα-
ράταξης(…καιπαραμένει).

-Γ.Μιχαηλίδης: Ηπαρά-
ταξηΜπατσαρά λέει ότι είναι
αξιωματική αντιπολίτευση.
Όμως εάν λείπουν δύο σύμ-
βουλοι δεν είναι δεύτερηπα-
ράταξη. Και ποιος αντιπολι-
τεύεται;Αποφασίστε τι είστε,
δενβρίσκετεούτεέναμεμπτό
στηδημοτικήαρχή;

-Τσαναξίδης: Απογοή-
τευσηαπό τη λειτουργία των
δημοτικών συμβουλίων…Α-
πογοητευμένοςκαιαπότηναισθητικήτουχώρουπουέχειπεριφράξειηαρχαιολογία,εδώκαιχρόνια,απότότεπου
κατεδαφίστηκεοΙ.ΝαόςτουΑγίουΙωάννη,επίτηςΒενιζέλου.

-Κ.Παλουκίδης:Τηναγανάκτησηπολιτικώνμηχανικών,τοπογράφωνκαιπολιτώνμετέφερεστοΣώμα,ενημερώ-
νονταςγιατηνάμεσηανάγκηπαράτασηςπροθεσμιών,γιαΚτηματολόγιο,αυθαίρετακαιαδήλωτατετραγωνικάστους
Δήμους.

-Λ.Ακριβόπουλος:ΕάνγίνειτοΑστυνομικόΜέγαροδίπλαστοΔικαστικό,τιθαγίνειμετουπάρχονπάρκινγκπου
εξυπηρετείτόσοκόσμοσταΔικαστήρια;

-Θ.Κορωνάς:ΜεόλαταμέτραασφαλείαςλειτουργούντατμήματατηςΚΕΠΑκαικάλεσετουςενδιαφερόμενους,
ναγραφτούνδιότιτηρούνταιαυστηράταπρωτόκολλα.Σεαναμονήοδηγιώνκαιγιατονχειμερινόπρογραμματισμό.

-ΠρότασηΠαυλίδη:Νααξιοποιηθείτοαεροπλάνο,πουβρίσκεταιστηνπεριοχήτουΑλιάκμονα,μετοόνοματου
βεροιώτηπιλότουΜαρτάκη,πουέπεσεστοκαθήκον,μετηντοποθέτησήτουπαραπλεύρωςτηςγέφυραςΚούσιου…

-«Δενσταματάηζωήμας»σχολίασεοΔημ.Τσανακτσίδης,ελέωκορωνοϊού,καισυγχάρηκετονπρόεδροτηςΚΕ-
ΠΑγιαταμέτραπουελήφθησανστιςεκδηλώσεις.

Με«διαστημικό»χιούμορτοπανόστηνκατάληψη
τουΛυκείουΡιζωμάτων

Το ΓΕΛ Ριζωμάτων είναι ανάμεσα
στασχολείαπουτελούνυπόκατάληψη,
ωστόσοπέρα από τα «κορωνοαιτήμα-
τα»περίμάσκαςκαιμείωσης τουαριθ-
μού τωνμαθητώνστα τμήματα, ζητούν
επιτέλους να τοποθετηθεί στο σχολείο
τους καθηγητήςΦυσικής.Οι ελλείψεις
στις ειδικότητες είναι μια μεγάλη«πλη-
γή» για τα σχολεία, αφού μπορεί να
περάσουνκαιμήνεςαπότηνέναρξητης
σχολικής χρονιάς για να καλυφθούν τα
κενά κάποιων ειδικοτήτων. Ειδικά στο
Λύκειο Ριζωμάτων το πρόβλημα υφί-

σταταικαιταπροηγούμεναχρόνιακαιοιμαθητέςεπιστράτευσαν«διαστημικό»χιούμοργιανααναδείξουντοαίτημάτους.
Χαρακτηριστικάέγραψανσεπανόπουείναιαναρτημένοέξωαπότοσχολείο:«ΣεμιαγωνιάστονΆρηβρήκανενερόκαι
έχουνε1μήναπουψάχνουνφυσικό!!!»
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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.

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύ-
θυνσης Ασφάλειας Κατερίνης και του Τμήματος Ασφά-
λειας 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 περιο-
χή 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 Περιφε-
ρειακή 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 άτο-

μα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνά-
σματα 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 χαρακτηριστι-
κά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία 
κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώ-
μα 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 στε-
νού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα 
σχετικά με τις παραπάνω συμβουλές, προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησής τους.

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 μεσημέ-
ρι, 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 ου-
σιών «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 μικρο-
δέματα 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 συσκευ-
ασία με κοκαΐνη βάρους 4,5 γραμμαρίων, 1 μικροδέμα με κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων, μία ηλεκτρο-
νική 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 Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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

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 Κε-
λεσίδης και «ο τρόπος που το χειρίστηκε η επικεφαλής κατά τις τελευ-
ταίες συνεδριάσεις της δημοτικής ομάδας», την οποία, ο κ. Τσιούντας 
χαρακτήρισε «αποφράδα συνεδρίαση». Ο δημοτικός σύμβουλος αφού 
αναφέρθηκε στο ιστορικό όσων προηγήθηκαν, έθεσε εαυτόν εκτός ο-
μάδας, εφόσον παραμένει αρχηγός η κα Μπατσαρά, στην οποία κατα-
λόγισε 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 προσωπι-
κή 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, εκτι-
μώντας 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 Σώ-

ματος Άρης Λαζαρίδης και ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης, με συγκεκρι-
μένα περιστατικά φίλων αλλά και δημοτικών υπαλλήλων, που ενίσχυ-
σαν 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, Πυρι-

νός, Τσαναξίδης, Παπαδόπουλος, Τζήμα) στη λειτουργία των σχολεί-
ων, 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 Παι-
δείας 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 αντιδήμαρ-
χος 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…» τό-
νισε 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 παρεμβά-

σεις 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 δρό-
μος ήπιας κυκλοφορίας.

Ο αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι στην οδό Στρα-
τού υπάρχει ήδη πεζοφάναρο, 30 μέτρα από τη διασταύρωση, που 
μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιεί για να περάσει το δρόμο.

Αντιπλημμυρικά μέτρα;
Ένα θέμα που είχε ενδιαφέρον λόγω των συχνών πλέον πλημμυρι-

κών φαινομένων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έθεσαν ο Θανάσης 
Σιδηρόπουλος, ο Γ. Μελιόπουλος και ο Κυριάκος Θεοδωρίδης, ρω-
τώντας 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 αρμοδι-
ότητες 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 μετα-
ξύ 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 πλατ-
φόρμα 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 προσωπι-
κού, δικαστηρίων, συγγενικών προσλήψεων, συνεργατών, νυχτερινών 
προεκλογικών τηλεφωνημάτων, τα οποία έβγαλαν προς στιγμήν, εκτός 
ευπρεπούς πολιτικής τροχιάς, τη συνεδρίαση.

Σοφία Γκαγκούση
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Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

--> 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, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

Οι Ζωές που δεν Έζησα    (Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φά-
νινγκ, Σάλμα Χάγιεκ)

The Roads Not Taken

Σκηνοθεσία & Σενάριο:  Σάλι Πότερ 

Ηθοποιοί :  Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ, Σάλμα Χά-
γιεκ, 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 παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     24/9/20 - 30/9/20
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 εκδη-
λώσεις βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν στους μαθηματικούς δια-
γωνισμούς 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.

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

Τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ανακοί-
νωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά την καθολική παραίτηση 
του  προηγούμενου συμβουλίου. Στο νέο Δ.Σ. συμμετέχει και η Ιφιγένεια Βλα-
χογιάννη από την Βέροια, ενώ στη νέα διοίκηση συμμετέχουν: Μάρκος Χολέ-
βας (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 Κινημα-
τογράφου (ΕΚΚ), ενός Θεσμού του Πολιτισμού της Χώρας μας. Ευχαριστώ 
θερμά το Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων για την εμπιστοσύνη που έχει δεί-
ξει στο πρόσωπο μου στις αρμοδιότητες που μου έχει αναθέσει ως τώρα. Ευ-
χαριστώ 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 οι-
κογένειά μου και τον αδελφό μου Θωμά, που βρίσκεται συνεχώς δίπλα μου!»

Την Τρίτη 22/09/2020 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες στο Νοσοκο-
μείο Βέροιας,  για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου Εργα-
ζομένων και των Αντιπροσώπων τους για την ΠΟΕΔΗΝ.  

Ο συνδυασμός <<ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ>> 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  Α-
ντιπρόσωπος  για την ΠΟΕΔΗΝ καταχωρείται στον συνδυασμό 
<<ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ>>. Τα νεοεκλεγέν Δ.Σ. και Ε.Ε έχουν συ-
νέλθει  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

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 κατεύ-
θυνση 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 πολλα-
πλασιάσουν τις δυνατότητες επίτευξης του κοινού τους στόχου και  τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βί-
ας, 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 εναλλα-
κτικών 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 πα-
ραβατικότητα 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 δρά-
σεις 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



Η ιστορία του βαμβακιού στους κάμπους, 
ο κόπος των αγροτικών οικογενειών, τα δώ-
ρα της φύσης και η μεγάλη ιστορία του βαμ-
βακιού 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 οικονο-
μία και κοινωνία. 

15 καλλιτέχνες, οδηγημένοι από την 
οργάνωση του ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ 
ΑΜΚΕ, μπήκαν στα βαμβακοχώραφα της 
Ημαθίας, μίλησαν με τους αγρότες του βαμ-
βακιού, κάνανε μια μεγάλη συλλογή από 
φωτογραφίες της παραγωγής, άκουσαν τις 
ιστορικές διηγήσεις από τον δικηγόρο-συγ-
γραφέα Γιάννη Μοσχόπουλο, ξεναγήθηκαν 
στο εκκοκκιστήριο Ουσουλτζόγλου, επισκέ-
φθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο Μά-
σκας από τον Γιώργη Μελίκη για να επι-
κεντρωθούν και να μελετήσουν ειδικά τις 
μάσκες από βαμβακερά νήματα και υφά-
σματα 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 Κα-
λών Τεχνών της Φλώρινας Χάρης Κοντο-
σφύρης και μετέπειτα θα περιοδεύσει σε 
πόλεις της Ελλάδος, με την υποστήριξη εκ-
κοκκιστηρίων.

Μια νέα σελίδα επανασύνδεσης της καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας με την πραγματικό-
τητα της παραγωγής είναι η συλλογή που 
δημιουργήθηκε που θα αποτελέσει και υλικό 
για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η δημιουργική εβδομάδα των 15 καλλιτε-
χνών έκλεισε με μια μικρή μουσική βραδυά 
αφιερωμένη σ’ αυτούς, με τραγούδια που 
έπαιξαν με κιθάρες, μαντολίνο, φυσαρμό-
νικες, τουμπερλέκι και φλογέρα, οι Κώστας 
Γεωργίου, Μάκης Λιόλιος, Γιάννης Γιωργου-
δάκης, Βασίλης Βαλαβάνης, Γιάννης Αγγέ-

λογλου και τραγούδησε η Μάγδα Ασίκη και 
Μαίρη Ναζλίδου. 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός ε-
πίσης που εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρό-
γραμμα ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, 
είναι η καταγραφή της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗ-
ΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 
που θα πραγματοποιήσει η Αρχαιολόγος 
Δέσποινα Ευγενίδου, και θα βιντεοσκοπη-
θεί σαν μια Συλλογή Μαρτυριών και ΠΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ.

Το όλο πρόγραμμα για το 2020 τελεί 
υπο την Αιγίδα και την επιχορήγηση του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ, οργανωτή την 
Αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ 
ΙΔΕΩΝ, συνδιοργανωτή 
το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ, Χορηγό την Πανελ-
λήνια Ένωση Εκκοκκιστών 
και Εξαγωγέων Βάμβακος 
(ΠΕΕΕΒ) και υποστηρικτές 
την ΝΟVACERT Συμβου-
λευτική και τα Εκκοκκιστή-
ρια ΠΑΥΛΙΔΗ.

Χορηγοί επικοινωνίας 
είναι η ΕΡΤ3 (Τηλεόραση 
και Ραδιόφωνο), η εφημε-
ρίδα ΛΑΟΣ (τύπος και ρα-
διόφωνο), η faretra info, 
o Πληροφορiοδότης, και 
η εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
(τύπος και ραδιόφωνο).

Υπογράφηκε η σύμβαση έργου 
για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 

του Γυμνασίου Ειρηνούπολης
Υπεγράφη χθες μεταξύ του Δήμου 

Νάουσας και της αναδόχου εταιρεί-
ας η σύμβαση του έργου «Εργασί-
ες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου 
γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρη-
νούπολης», προϋπολογισμού μελέτης 
785.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., κατόπιν 
σχετικής έγκρισης από την Ειδική Υ-
πηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σύμβαση υπεγράφη στο δημαρ-
χείο, παρουσία του Δημάρχου κ. Νι-
κόλα Καρανικόλα, του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. 
Βασίλη Τζουβάρα και του εκπροσώ-
που της εταιρείας κ. Άρη Πασίδη. 

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθη-
κε – 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 ενερ-
γειακών 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 θερμοπρόσο-
ψης, 

• 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 ενέργει-

ας του κτιρίου θα  ανέρχεται στις 397.401,60 kWh. 
Επισημαίνεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης παρόμοιου έργου ενεργειακής αναβάθμι-

σης του Γυμνασίου Κοπανού.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ-

ΡΟΣ του Σωτηρίου και της Ασπασίας, 
το γένος Σαλή, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια 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 πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας

Ευχαριστήριο
  Η Προϊσταμένη του 2/Θέσιου Ειδικού Νηπιαγωγεί-

ου Βέροιας, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα νήπια 
ευχαριστούν θερμά τον κ. Γεράσιμο Καλλιγά και τον 
Εκδοτικό Οίκο «SUPER COURSE», για την ευγενική 
προσφορά μίας πλήρως εξοπλισμένης σταθερής (PC) 
μονάδας Η/Υ και δύο αρίστης ποιότητας μοκετών. Με 
την ανιδιοτελή αυτή χειρονομία επέδρασαν καθοριστικά 
στην προστασία της ποιοτικής εκπαίδευσης και παραμο-
νής των νηπίων στους χώρους του Ειδικού Νηπιαγωγεί-
ου Βέροιας.

Η Προϊσταμένη
Αγγελική Αρβανιτάκη

Η μεγάλη ιστορία του βαμβακιού 
στην Ελλάδα αναδείχθηκε 

στην εβδομάδα του 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΔΕΩΝ της 

Βέροιας, αφιερωμένη στο ΒΑΜΒΑΚΙ



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει 
και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ. 
Κωτσόπουλου 
(οδοντίατρος)

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και 
ώρα 10.00 π.μ. θα τελέσουμε 
40νθήμερο μνημόσυνο του αγα-
πημένου 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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 26 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ.Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Χαράλαμπος 
Φωτιάδης σε ηλικία 53 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 29 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος  
Ευκ. Πασίδης σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 26 Σε-

πτεμβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευγνωσία 
Γεωρ. Αθανασούλη σε ηλικία 81 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, άρχισε η καθημερι-
νή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανου-
ρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γη-
ροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά: 

-Τον κ.Πέτρο Αγαθαγγελίδη , για την δωρεά πλα-
κιδίων 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 προσφο-
ρά 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  Πανά-
γου 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 

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
ΜητροπολίτηςΒεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελε-
ήμων:

 Την Τρίτη 29 Σε-
πτεμβρίου θα συμ-
μετάσχει ως Συνο-
δικό Μέλος στις ερ-
γασίες της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελ-
λάδος στην Αθήνα. 

 Την Τετάρτη 30 
Σεπτεμβρίου στις 
9:00 μ.μ. θα ιερουρ-
γήσει  στην Ιερά 
Αγρυπνία επί τη ε-
ορτή 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 Κυ-
πριανού. 

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, κυκλαρ-
χών και κυκλαρχισσών. Στο τέλος θα μοιράσει τα διοριστήρια για την 
νέα κατηχητική χρονιά.   

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό 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 μνημό-
συνο 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 Μελί-
κης.  



Από την δημοτική παράταξη του πρώην δημάρχου Νάου-
σας Νίκου Κοτσογιάννη «Κοινός Τόπος», γνωστοποιούνται τα 
εξής:

«Στον Κοινό Τόπο είμαστε υπέρ της μακροχρόνιας αξιοποί-
ησης 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 εισηγή-
θηκε 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 “μα-
κροχρόνια 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 πα-
ραχώρησης χρήσης” με διαγωνισμό και όχι μια απλή “μίσθωση”, για την μακρο-
χρόνια 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 Πη-
γαδιών θα είναι υπεύθυνος για κάθε έξοδο για το οποίο είναι υπεύθυνος ο 
ιδιοκτήτης (σκεφτείτε την αναλογία του μισθωτή και του ιδιοκτήτη σε μια πολυ-
κατοικία, 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 Παρασκευ-
ής 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 παρα-
πλανητικών και μειωτικών για τους Δημοτικούς Συμβούλους “τοποθετήσεων” 
του κ. Καρανικόλα. Ως δήμαρχος όφειλε να έχει αναλύσει και τις δύο δυνατότη-
τες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2020 μπροστά σε 
αυτούς που φέρουν την ευθύνη των αποφάσεων, αντί να κατηγορεί σε δημόσι-
ες “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 απέ-
συρε 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 φθινο-
πώρου του 2019 είχε αποφασιστεί η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής 
που θα εργαζόταν πάνω στην προκήρυξη που είχε ετοιμάσει η διοίκηση Κου-
τσογιάννη, 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 αιτιο-
λογημένη άποψη, κατηγορούμαστε από τον κ. Καρανικόλα, με 

ανοίκειους χαρακτηρισμούς.
Η άρνησή μας να ψηφίσου-

με την πρόχειρη, επιφανειακή, 
ημιτελή, κακογραμμένη, ανορθό-
γραφη, ελλιπέστατη και υποτιμη-
τική για το Δημοτικό Συμβούλιο 
εισήγηση  της δημοτικής αρχής 
είναι απόλυτα αιτιολογημένη και 
έχει να κάνει και με την σοβαρό-
τητα του θέματος της αξιοποίη-
σης της δημοτικής μας περιουσί-
ας, μια σοβαρότητα που απέτυχε 
να αναγνωρίσει ο κ. Καρανικό-
λας τοποθετώντας το τόσο σημα-
ντικό 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 παραχώρη-
ση 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 μίσθω-
ση και ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο ή μακροχρόνια παραχώρη-
ση 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 υπο-
σχέσεις 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 δώσου-
με λευκή επιταγή. Δεν υποκύπτουμε σε κανένα εκβιαστικό δίλημμα και παραμέ-
νουμε 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 Δημο-
τικούς Συμβούλους σε “συμπολιτευόμενους” και “στείρα αντιπολιτευόμενους”. 
Είναι τουλάχιστον θλιβερό να μιλάει ο κ. Καρανικόλας για «διαπαραταξιακές 
συναλλαγές», όταν μέχρι προ εικοσαημέρου επιχειρούσε να δελεάσει συμβού-
λους των άλλων παρατάξεων προσφέροντας τους αντιδημαρχίες με αντάλλαγ-
μα 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 λέγε-
ται…»
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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 Αδελ-

φότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν ολόθερμα τον 
Δήμαρχο Βέροιας κ.Κων/νο  Βοργιαζίδη και τους  έμμι-
σθους 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 συ-
μπολιτών μας από την έναρξη της πανδημίας και  να 
ετοιμάσει δέματα με τρόφιμα  που δόθηκαν και συνεχί-
ζονται να διανέμονται σε ευάλωτες οικογένειες.

Θεωρούμε ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να αναδει-
κνύονται, καθώς αποδεικνύουν έμπρακτα την αλλη-
λεγγύη 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 εγγρά-
φως 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.

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 προ-
γράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Τέτοιες πράξεις είναι αξιέπαινες και προά-
γουν την κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιά που χρειάζεται η κοινωνία 
μας. 

Ο Πρόεδρος 
Ακριβόπουλος Λεωνίδας 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου Βέροιας, τα παιδιά και το προσωπικό  
εκφράζουν τα θερμά τους  συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια 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 ανα-
παύσεως 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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας νιώθουν την ανά-

γκη 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 προγράμμα-
τος «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 Υπηρε-
σία του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στις εργαζόμενες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δ.Ε. Βέ-
ροιας για τον επαγγελματισμό και την αλληλεγγύη που αποδεικνύουν σε 
κάθε περίσταση. 

Ο Πρόεδρος 
Ακριβόπουλος Λεωνίδας 

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



Tην 4η νίκη τουστα 7 συνο-
λικάφετινάφιλικάπροετοιμασίας
πανηγύρισεοΑΠΣΦίλιπποςΒέ-
ροιας Volleyball καθώς επιβλή-
θηκεμε3-2(25-18,25-22,25-27,
25-27,15-12)σεττουΠΑΟΚ,που
διεξήχθη την Κυριακή στοΔΑΚ
Νάουσας.Οι «ερυθρόλευκοι της
Βέροιας»,πουήτανανώτεροιτου
αντιπάλους τους, σε μπλοκ και
επίθεσησυνέχισαν τησειρά των
καλώντουςεμφανίσεωνσταφετι-
νάφιλικά,παρουσιάζονταςομοoι-
γένεια, πάθος και μαχητικότητα
σεέναματςμεόμορφοθέαμακαι
δυνατέςμονομαχίεςστοφιλέ.

ΗομάδατουΣωκράτηΤζιουμά-
καμεπολύκαλήοργάνωσηπαιχνι-
διούαπότονΠρούσαλη,κατάφερε
μεπρωταγωνiστές τον«κέρβερο»
στοφιλέ,Μπίσετκαι τοναποτελε-
σματικόΣτέλιοΤζιουμάκανακερ-
δίσουνταδύοπρώτασεμε25-18
και25-22.Στησυνέχειαηείσοδος
τουΒραζιλιάνουπασαδόρουΤέλες
στηθέση τουΚομητούδηκαι του
Καπετανίδη αντί τουΜπατατζίμ,
έδωσανάλλοναέρα καιφρεσκά-
δα στο «Δικέφαλο του Βορρά»,
πουμε τις εξαιρετικέςπάσες του
Βραζιλιάνου και τον ανεβασμένο
επιθετικάΒέλγο«μπόμπερ»Βαν
ντεΝτρις,ισοφάρισανέστωκαιδύ-
σκολαμε27-25,27-25σε2-2 τον
ΦίλιπποΒέροιας,πουστο τρίτο
σετ είχεδύοσετ–ματςμπολ, για
να«καθαρίσει» τοπαιχνίδι.Τελικά
με τις δύοομάδες ναπαίζουνμε
άλλουςδιαγώνιους,Μπίσετ-Μπού-
το,αντί Γ.ΤζιουμάκακαιΒανντε
Ντριςαντίστοιχα, οΦίλιπποςΒέ-
ροιαςμελίμπεροτοΜπουτόπουλο
αντίΜπουράκη,κατάφερεμετάα-
πόένααμφίρροποξεκίνημα,εκμε-
ταλλευόμενοςκάποια«ασπρόμαυ-
ραλάθη»ναξεφύγειστοσκορμε
10-7,12-9καιναφτάσειμε15-12
στηνίκη, επιβεβαιώνονταςπωςη
προετοιμασία τουενόψει τηςπρε-
μιέρας τωναγωνιστικών τουυπο-
χρεώσεωνβρίσκεταισεπολύκαλό
δρόμο.Τόσοο κ. ΣωκράτηςΤζι-
ουμάκας,όσοκαιοομόλογος του
στονΠΑΟΚΚώσταςΔεληκώστας
δοκίμασανπρόσωπακαισχήματα,
στηνπροσπάθειάτουςναβγάλουν
πολύτιμασυμπεράσματα,όσονα-
φοράστηναγωνιστική ετοιμότητα
τωνπαικτώντους.

Τιμητικέςβραβεύσεις
καιαπονομές

Σε τελετή βραβεύσεων που
πραγματοποιήθηκεστοΔΑΚΝά-
ουσαςπριν από την έναρξη του
αγώνα απονεμήθηκαν τιμητικές
πλακέτεςστουςεξής:

Στην αθλήτρια του Ζαφειρά-
κηΝάουσας,ΕλπινίκηΧρήστου,
που τιμήθηκε για τηνπροσφορά
της στο άθλημαως μεγαλύτερη
εν ενεργεία αθλήτρια από το γε-
νικόαρχηγότουΦίλιππουΒέροι-
ας,ΛεωνίδαΞανθόπουλο

ΣτοΝαουσαίοαρχηγότουΦί-
λιππουΒέροιας,ΚώσταΠρούσα-
ληπουτιμήθηκεγιατηνπροσφο-
ρά του στο ελληνικό βόλεϊ από
τονπρόεδρο της τοπικής κοινό-
τητας Νάουσας κ. Χατζηστυλλή
Κωνσταντίνο

Στονπρόεδρο τηςδιοικούσας
επιτροπής τουΦίλιππουΒέροιας
Volleyball, κ.ΔημήτρηΠιτούλια,
που τιμήθηκε για την κατάκτηση
τουτίτλουτηςΑ2Ανδρώνκαιτην
ιστορική άνοδο της ομάδας μας
στηVolleyleague, από τονΑντι-
δήμαρχοΝεολαίας,Παιδείας και
Αθλητισμού τουΔήμουΗρωϊκής
ΠόληςΝάουσας,ΓιώργοΤριαντα-
φύλλου.Στον τέωςπρόεδρο του
ΤΑΑΠΑΟΚ,Κ.ΑντώνηΤσαλόπου-

λοπουτιμήθηκεγιατηνπροσφο-
ρά του στο ελληνικό βόλεϊ από
το μέλος της διοικούσας επιτρο-
πής τουΑ.Π.ΣΦίλιππουΒέροιας
Volleyball,ΔημήτρηΜπιτέρνα

Διατητές:Ε.Δανιηλίδου–Θε-
όφιλοςΣταυριανίδης

*Οι πόντοι τουΑ.Π.ΣΦίλιπ-
πος Βέροιας προήλθαν από 3
άσσους, 65 επιθέσεις, 22μπλοκ
και 30 λάθη αντιπάλων και του
ΦίλιππουΒέροιαςπροήλθαν α-
πό 5 άσσους, 60 επιθέσεις, 11
μπλοκκαι25λάθηαντιπάλων.

Τασετ:3-2(25-18,25-22,25-
27,25-27,15-12)

Φίλιππος Βέροιας (Σωκρά-
της Τζιουμάκας): Προύσαλης 1
(1μπλοκ),Μπεάτι 5 (4/13 επ., 1
μπλοκ, 43%υπ. - 21%άριστες),
Μπίσετ 19 (12/19 επ., 7 μπλοκ,
57%υπ. - 13%άριστες),Τζιου-
μάκαςΣτ.13(13/18επ.,50%υπ.
-12%άριστες),Γάτσης11(6/9επ.,
1 άσο, 4 μπλοκ),Τζιουμάκας Γ.
18 (15/40 επ., 1άσο,2μπλοκ) /
Μπουράκης (λ, 55% υπ. - 23%
άριστες), Εντουάρντο 6 (5/8 επ.
62%υπ.-44%άριστες,1μπλοκ.),
Φερέλ10(4/11επ.,6μπλοκ),Αρ-
τακιανός1(1άσο),Παπάζογλου1
(1/1 επ.),Μπουτόπουλος (λ,75%
υπ.-25%άριστες).

ΠΑΟΚ (ΚώσταςΔεληκώστας):
Κομητούδης 2 (2μπλοκ),Άντριτς
16 (14/25 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ),
Κουμεντάκης13(12/28επ.,1άσο,
44%υπ. -16%άριστες),Μπατα-
τζίμ5 (5/15 επ.,69%υπ. -28%
άριστες),ΒανντεΝτρις25(21/46
επ.,1άσο,3μπλοκ),Τακουρίδης
5(2/5επ.,1άσο,2μπλοκ)/Κοκ-
κινάκης (λ, 76%υπ. - 38%άρι-
στες),Τέλες2 (2/2 επ.),Καπετα-
νίδης4(3/17επ.,61%υπ.-30%
άριστες,1μπλοκ),Παπαλεξίου7
(5/8επ.1άσο,1μπλοκ),Μπού-
τος2(1/5επ.,1μπλοκ)

Δηλώσεις
ΣωκράτηςΤζιουμάκας (Προ-

πονητής Φίλιππου Βέροιας: «
Κάθε παίκτης που μπαίνει στο
ματς,παίζει σαν ξεκίνησεαυτός
στοπαιχνίδι»

«Σίγουραήταντοπιοδύσκολο
φιλικόπουδώσαμεμέχρι σήμε-
ρα,απέναντισεμιαπλήρηομά-
δα,μεπαίκτεςεγνωσμένηςαξίας,
που, άσχετα αν ήταν τοπρώτο
τους φιλικό, θεωρούνται δίκαια
εκτωνφαβορίτουτίτλου.Στόχος
τωνφιλικών είναι να δοκιμάζω,
ναπαίρνω ταστοιχεία του κάθε
παίκτηπου αγωνίζεται σε κάθε
σετ, να ταμελετήσωκαιστο τέ-
λος να καταλήξω σε μία εξάδα
πουθαπαίζεισταματς.Τοθετικό
στοιχείο για εμάς,πέρα από τη
μαχητικότητα και την προσπά-
θειανακερδίσουμεό,τικαλύτερο
μπορούμεσε αποτέλεσμα, είναι
ότι όποιος παίκτης και να μπει
στοπαιχνίδι,παίζειλέςκαιείναιο
παίκτηςπουξεκίνησετονπρώτο
πόντοτουπαιχνιδιού».

ΚώσταςΠρούσαλης(Πα-
σαδόροςΦίλιππουΒέροιας):
«Χτίζουμε»τοΦίλιπποΒέροιας

τουμέλλοντος»
«Έναακόμη ενθαρρυντικόφι-

λικό για μας, που δείχνει απλά
ότι είμαστε σε σωστό δρόμο.Α-
σφαλώς και δεν έχουμε φτάσει
ακόμηκάπου,θαδούμεπουκά-
νουμεταλάθημας,καιθεωρώότι
θαβελτιωθούμεώστεπαιχνίδιμε
παιχνίδι,προπόνησημετηνπρο-
πόνηση να γινόμαστε καλύτεροι.
Κρατάμε την μαχητικότητά της
ομάδας και κάποια παιδιά που
σήμεραπήρανπαραπάνωχρόνο
συμμετοχής και πάνω σε αυτό
«χτίζουμε».Δεν έγινε κάτι, σήμε-
ρα,ούτεσταπροηγούμεναφιλικά
καιπάνωσεαυτόόπωςσαςείπα
χτίζουμε τοΦίλιππο του μέλλο-
ντος».Αναφερόμενος ο αρχηγός
της ομάδας μας στην βράβευση
πουτουέγινεστοντόποπουγεν-
νήθηκε,ευχαρίστησεγιααυτήτην
τιμή και τόνισε χιουμοριστικά ότι
«ένιωσα λίγο σαν παλαίμαχος,
αλλά ακόμη δεν είμαι… Μέχρι
τώρα έχωπάρει πολλά από το
βόλεϊ, αλλάθα έρθει ηώραπου
θαδώσωκαιεγώστοάθλημα...»

ΚώσταςΔεληκώστας (Προ-
πονητής ΠΑΟΚ): Θέμα απο-
χώρησης τουΤέλες -Θέλουμε
δουλειάσεsideout

«Ήταν το πρώτο μας φετινό

φιλικό, δοκιμάζουμε πράγματα,
αλλάμας έχει κλονίσει ένα θέμα
που υπάρχει με τον Βραζιλιάνο
πασαδόρο μας,Τέλες, ο οποίος
λόγω οικογενειακού προβλήμα-
τος, υπάρχουν πιθανότητες να
φύγει, χωρίς ακόμη κάτι να είναι
σίγουρο. Γιααυτό έβαλασήμερα
τονΚομητούδηστα2πρώτασετ,
όπου δεν ήμασταν καλοί στην
επίθεση. Είμαι ευχαριστημένος
στο μπλοκ-άμυνα που έχουμε
δουλέψει,ειδικάστιςψηλέςμπά-
λες, αλλά χρειαζόμαστε δουλειά
στο side out, όπου δεν έχουμε
δουλέψειπολύκαιστιςδύσκολες
συνθήκεςστηνεπίθεση,τιςοποί-
εςδεντιςδιαχειριστήκαμεσωστά.
Βγάλαμεχρήσιμασυμπεράσματα
απέναντι σε μία καλή ομάδα ό-
πως οΦίλιππος Βέροιας, αλλά
ταφιλικά είναι για να δούμε την
ετοιμότητα τωνπαικτών και την
οργάνωσητουπαιχνιδιού.

ΜπραμΒανντεΝτρις (Δια-
γώνιος ΠΑΟΚ): «Απογοητευ-
μένοςαπ’ την εμφάνισήμας–
Σίγουραστην6άδαοΦίλιππος
Βέροιας

«Δεν είμαι ικανοποιημένος α-
πότηναπόδοσήμας,ανκαιήταν
τοπρώτο μας φιλικό, μετά από
αρκετό διάστημαπροπονήσεων.
Νομίζωότιβήμα-βήμαμπορούμε
να βελτιωθούμε, αλλάαπέχουμε
πολύ από την εικόνα και τη δυ-
ναμική που θέλουμε να έχουμε
ως ομάδα. Προσωπικά είμαι α-
πογοητευμένος από την εμφά-
νισή μου, αλλά θα συνεχίσουμε
ναδουλεύουμε.ΟΦίλιπποςείναι
μιαπολύκαλήομάδακαιπαρόλο
πουόλοιόσοιακούωλένεότιθα
παλέψουνφέτος για τον τίτλο 4
ομάδες,αλάεγώβλέπωπωςαυ-
τήομάδακέρδισετοΦοίνικαΣύ-
ρο,ηττήθηκεστασημείααπότον
πρωταθλητήΠαναθηναϊκόκαιότι
είναιπολύ«σκληροτράχηλη» και
δενμπορείνατηνυποτιμήσεικα-
νείς.Θεωρώ ότι οΦίλιππος θα
είναισίγουραμέσαστην6άδα».
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Στο τρίτο στάδιο της προετοιμασίας της έχει 
μπει η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019. Οι προπονή-
σεις 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 ομά-
δας.

Το επόμενοφιλικό τηςΒέροιας θαδιεξαχθεί στοΤαγαροχώρι την
Τετάρτη30ΣεπτεμβρίουμετουςΠόντιουςΚοζάνης(5μμ).Θαακολου-
θήσειηαναμέτρησημετονΟλυμπιακόΒόλουτοΣάββατο3Οκτωβρί-
ου,στοΔημοτικόΣτάδιοτηςΒέροιας.

ΣτοίδιογήπεδοθααντιμετωπίσεικαιτονΠΑΣΓιάννενατηνΠαρα-
σκευή9Οκτωβρίου.ΤηνΤετάρτη14Οκτωβρίου, ηΒέροιαθαπαίξει
στηνΚατερίνημε τονΠιερικό.Τέλος, τοΣάββατο 17Οκτωβρίου θα
φιλοξενήσειστοΔημοτικόΣτάδιοταΤρίκαλα.

Αναφορικάμετιςεπόμενεςμεταγραφικέςκινήσεις,ηΒέροιααναζη-
τάτέσσεριςακόμηικανούςποδοσφαιριστέςπουθατηνβοηθήσουννα
πετύχειτουςστόχουςτης.

Τρίτο στάδιο προετοιμασίας

Αρκετάφιλικά
γιατηνΒασίλισσα

τουβορρά

ΦιλικόςαγώναςΒόλει
Κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στη Νάουσα ο Φίλιππος Βέροιας
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Στο 1ο τουρνουά 
«Δημήτρης Γκί-
μας» που διορ-

γανώθηκε στο Βόλο 
συμμετείχε ο Φίλιππος 
το Σαββατοκύριακο 
26-27/9. Το τουρνουά, 
στο οποίο συμμετεί-

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 διάρ-
κεια της καριέρας του.

Σεέναέντοναφορτισμένοσυ-
γκινησιακά κλίμα οΦιλιππος α-
ντιμετώπισεστοπρώτοματς τον
ΟλυμπιακόΒόλου (ομάδα Γ´ Ε-
θνικής), του οποίου επιβλήθηκε
με55-81(δεκάλεπτα:15-20,34-
45, 46-58, 55-81).Τουςπόντους
σημείωσανοι :Καραγεωργίου2,
Πιλκούδης12,Ντόβας11 (3),Ε-
λευθεριάδης 18 (2),Αγραφιώτης

15(3),Κοθράς10(1),Παραπού-
ρας 7 (1), Σουτζόπουλος 3, Κα-
ντάρκος 3, Τσεσμετζίδης, Νικάι,
Χρυσανθάκης.

Στον τελικό της Κυριακής, ο
Φίλιππος κέρδισε τηΝίκηΒόλου
με62-81(δεκάλεπτα:24-25,39-
51, 54-66, 62-81) και αναδείχθη-
κε νικήτρια του τουρνουά. Τους
πόντουςσημείωσανοι :Καραγε-

ωργίου 9,Πιλκούδης 3,Ντόβας
17 (5), Ελευθεριάδης 19 (1),Α-
γραφιώτης 6 (2),Κοθράς 11 (1),
Παραπούρας 7 (1), Σουτζόπου-
λος 2, Καντάρκος 9, Τσεσμετζί-
δης,Νικάι,Χρυσανθάκης.

«Θα θέλαμε να συγχαρούμε
θερμά και να ευχαριστήσουμε ο-
λόψυχα:

α)τηνομάδατουΟλυμπιακού
Βόλου για την άρτια διοργάνω-
ση του τουρνουά β) το Γιώργο
Βλιώρα,προπονητή τουΟλυμπι-
ακού Βόλου, Πρόεδρο τουΔΟ-
ΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και α-
δερφικόφίλοτουΔημήτρηΓκίμα,
για την τιμητικήπρόσκληση και
εξαιρετικήφιλοξενίαγ)τιςομάδες
της Νίκης Βόλου και των Τιτά-
νων Παλαμά για τη συμμετοχή
τους δ) το ΣύνδεσμοΔιαιτητών
ΚαλαθοσφαίρισηςΜαγνησίας, το
Σύνδεσμο Κριτών Καλαθοσφαί-
ρισης Μαγνησίας, το Επιμελη-

τήριοΜαγνησίας, την ΕΨΑ και
τους λοιπούς υποστηρικτές του
τουρνουάγιατηνπολύτιμησυνει-
σφοράτουςστηδιεξαγωγήτου.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία
στις συμμετέχουσες ομάδες στα
πρωταθλήματα της αγωνιστικής
σαιζόνπου ξεκινούν σύντομα κι
ευελπιστούμε το τουρνουά «Δη-
μήτρηςΓκίμας»τουΒόλουναγί-

νειέναςθεσμός.
Υποσχόμεθα δε, ότι με την

άρση τωνπεριοριστικώνμέτρων
στην περιοχή μας, τη σταδιακή
επαναφορά του κόσμουστα γή-
πεδα και την ενεργοποίηση των
αντίστοιχων φορέων της πόλης
μας, θα διοργανώσουμε και θα
παγιώσουμεένα τουρνουάήένα
μεγάλοαγώναστημνήμη τουά-
δοξα εκλιπόντοςπροπονητήμας
ΔημήτρηΓκίμα,αντάξιοτηςπρο-
σφοράς, αφοσίωσης κι αγάπης
τουγια τομπάσκετ και τοΦίλιπ-
ποΒέροιας.

Επόμενηαγωνιστική υποχρέ-
ωση της ομάδας μας το εντός
έδρας παιχνίδι με τον Κόροιβο
Αμαλιάδας για την πρώτη αγω-
νιστική τουΠρωταθλήματος της
Α2ΕθνικήςΚατηγορίας το Σάβ-
βατο3/10καιώρα17.00στοΔΑΚ
ΒικέλαςΜακροχωρίου. Το παι-
χνίδι αυτό θα μεταδοθεί σε live

streamingαποκλειστικά για τους
κατόχους διαρκείας-στήριξης της
σαιζόν2020-21»αναφέρειηανα-
κοίνωσητουΦιλίππου.

- Την φανέλα που φορούσε
στηνομάδατουΟλυμπιακούΒό-
λουμετονούμερο15σεκάδροέ-
δωσανοιδιοργανωτέςστονΧρή-
στοΜπλατσιώτη.

Τίμησαντοναείμνηστο
ΔημήτρηΓκίμαστοτουρνουά

μπάσκεττουΒόλου
Με ανάρτηση του στο fb  ο

πρόεδρος τηςΔΕ του μπάσκετ
ΗλίαςΛαζός ευχαρίστησε τους
ανθρώπους τουΟλυμπιακούΒό-
λουπου τίμησαν την μνήμη του
ΔημήτρηΓκίμα.

«Θερμά συγχαρητήρια και
πολλά μπράβο στην ομάδα του
ΟλυμπιακούΒόλου,στονπροπο-
νητή της καιΠρόεδρο τουΔΟΕ-
ΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕΒόλου (μαπάνω
απ’ όλα αδερφικόφίλο του εκλι-
πόντος)ΓιώργοΒλιώρα,στουςυ-
πόλοιπουςφορείςτηςΜαγνησίας
που ενεπλάκησαν και στις ομά-
δεςπουαγωνίστηκαν.Τοπρώτο
τουρνουά«ΔημήτρηςΓκίμας»δι-
οργανώθηκε στοΒόλο, από τον
τοπικόΟλυμπιακό, την έτερη ο-
μάδαστηνοποίααγωνίστηκεκαι
τηνοποίαυπηρέτησεκιαγάπησε
οψηλός.

Δυστυχώς, ένα πλήθος συ-

γκυριών, απαγορεύσεων και υ-
γειονομικών εμποδίων δεν μας
επέτρεψαν να διοργανώσουμε
έως τώρα κ εμείς (ωςΦίλιππος
Βέροιας) αυτό που πραγματικά
θέλαμε, όπως το θέλαμε.Ας ευ-
χηθούμεηάρση (κάποιαστιγμή)
των περιοριστικών μέτρωνπου
ισχύουν στην πόλη μας, η επι-
στροφή του κόσμουστα γήπεδα
καιηαποφασιστικότητα,δραστη-
ριοποίηση κι ενεργοποίηση της
τοπικήςμαςΔημοτικήςΑρχήςμε
έργακαιόχιμεευχολόγιακιανε-
κτέλεστα ψηφίσματα τουΔημο-
τικούΣυμβουλίουπερί ονοματο-
δοσιών κλπ να μας επιτρέψουν
ναδιοργανώσουμεαρχικάκαινα
παγιώσουμεστησυνέχειακάποια
εκδήλωση αντάξια τηςπροσφο-
ράςκαιαφοσίωσηςπουεπέδειξε
στομπάσκετκαιστηνομάδαμας
οαείμνηστοςΔημήτρηςΓκίμας.....

ΔΑΚΜακροχωρίουΒέροιας
Σε εξέλιξη το τουρνουά
τένις Ε3 για αθλητές

έως 16 ετών

Μεκαθυστέρησημιαςημέραςξεκίνησανοιαγώνεςτουτουρνουά
τένις Ε3 για αθλητές έως 16 ετών της Γ’Ένωσης(Κεντροδυτικής
Μακεδονίας)πουδιεξάγεταισταγήπεδατουΔΑΚΜακροχωρίουΒέ-
ροιας.

Ηβροχηδεν επέτρεψε να διεξαχθούναγώνες και έτσι το τουρ-
νουάξεκίνησετοπρωίτηςΚυριακής.Οιαγώνεςσυνεχίζονταιμετην
συμμετοχήαρκετώναθλητώναπότηνΗμαθία.

ΚέρδισεστονΒόλοτοτουρνουά«Δ.Γκίμας»
οΦίλιπποςκερδίζονταςτηνΝίκηΒόλου62-81

Τίμησαν τον αείμνηστο Δημήτρη Γκίμα
στο τουρνουά μπάσκετ του Βόλου



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 υπο-
δείξεων 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 με-
σογειακή 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 παλαιό-
τερων 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 

φάσμα της ελληνικής και ξένης μουσικής, με jazz αισθητική .
Νόνικα Μαλκουτζή , φωνή
Γιώργος Σμυρνής , μπάσο - καχόν
Δημήτρης Αραμπατζής, ακορντεόν
Πεζόδρομος , Προφήτη Ηλία
Σάββατο 3/10, 8.00μ.μ.
Gipsy Swing Jazz standards
Μαγευτική παραδοσιακή τσιγγάνικη jazz …
Γιάννης Ποιμενίδης βιολί
Λένα Τσαμπάζη κιθάρα, φωνή
Πεζόδρομος , Κάππου – Τσαλδάρη
Δευτέρα 05/10, 8.00 μ.μ
ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ
Το παλαιό καλό ύφασμα, αντέχει στο χρόνο και παραμένει σύγχρονο όταν 

έχει υφανθεί με γνήσιο συναίσθημα. Ακολουθώντας το νήμα που ενώνει παρελ-
θόν, παρόν και μέλλον, ο “Αργαλειός” μεταφράζει σε σημερινή γλώσσα κάποιες 
πολύ παλιές ιστορίες..

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης , πιάνο
Ζωή Μάντσου , τραγούδι
Ελευθερία Ματσεντίδου ,κρουστά
Πεζόδρομος , Τσούπελη
Τρίτη 06/10 , 8.00μ.μ.
«Για κοντραμπάσο και ακορντεόν» ι Duo Ακορντεόν – Κοντραμπάσο
Βαγγέλης Βραχνός Κοντραμπάσσο
Παναγιώτης Ανδρέογλου Ακορντεόν
Πεζόδρομος, Τσαλδάρη _ Ιπποκράττους
Τετάρτη 07/10 , 8.00μ.μ.
Όταν οι κλασικοί συνάντησαν τον Κινηματόγραφο Τι κάνει ένα φλάουτο όταν 

συναντήσει ένα βιολί; Μουσική………… Αυτό κάπου το ξέρω.. Τι μου θυμίζει αυ-
τό το κομμάτι?? Κλασικό είναι αποκλείεται.. Α ναι, στη διαφήμιση ήταν!!!

Και ο ΗΧΟΣ συνάντησε την ΕΙΚΟΝΑ… Και η ΕΙΚΟΝΑ του έδωσε λίγο από 
την λάμψη της …Μα ο ΗΧΟΣ λίγο από τη φωνή του..

Από το Μπαρόκ στο σήμερα, από τον βουβό κινηματογράφο στον έγχρωμο 
και τη σύγχρονη διαφήμιση, ΗΧΟΣ και ΕΙΚΟΝΑ έχουν συνυπάρξει κι έχουν μαγέ-
ψει. Σίγουρα το ξέρεις, σίγουρα το έχεις ακούσει, αλλά και το έχεις δει…

Σαν απαύγασμα της σύγχρονης εποχής, η μουσική παίζει σημαντικό πια ρό-
λο στον κινηματογράφο και η σύνδεση των τεχνών αποτυπώνεται σαν αποκύημα 

της φαντασίας και ονειρική συνύπαρξη.
Μέσα από τον ιδιαίτερο ηχοχρωματικό συνδυασμό φλάου-

του-βιολιού παρουσιάζεται ένα ποτ-πουρί σε μια ζεστή συναυ-
λία μουσικής δωματίου που μάλλον «κάπου» το ξέρουμε!

Νάντια Μωχάμεντ ,βιολί
Σίσσυ Γεωργοπούλου , φλάουτο
Πεζόδρομος , Κάππου - Τσούπελη
Πέμπτη 8/10 , 8.00μ.μ.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
Με μοναδικό́ όπλο την αυτοσχεδιαστική́ ανησυχία τους, 

τρεις μουσικοί́ αναζητούν τα δικά́ τους όρια καθώς αποδομούν 
γνωστά́ και μη μουσικά́ έργα.

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης , πιάνο
Στέφανος Χαμαλίδης , τρομπέτα
Χρήστος Κουτσίδης , κιθάρα - φλάουτο
Πεζόδρομος , Ιπποκρατους – Προφ.Ηλία
Παρασκευή  9/10 , 8.00μ.μ. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ενδο-

σκόπηση και διάδραση
Το νεοσύστατο Bad taste trio με μία 

συναυλία αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα θα 
προσπαθήσει να φέρει μία άλλη διάσταση 
στην άμεση σχέση ακροατή και καλλιτέ-
χνη, θέτοντας την διάδραση ως πυρήνα ε-
ξέλιξης της συναυλίας. Μέσα από επεξερ-
γασμένες μελωδίες γνωστών τραγουδιών, 
ηχοτοπία, και εκτεταμένες τεχνικές των 
οργάνων το trio καλείται να αυτοσχεδιάσει 
και να προκαλέσει ένα διαφορετικό μουσι-
κό περιβάλλον κάθε φορά, ακόμη και με τη 
βοήθεια του κοινού.

Μέσω των διαφορετικών ηχοχρωμά-
των των οργάνων πειραματιζόμαστε πάνω 
στην μουσική σε συνδυασμό με το τοπίο, 
με τον καιρό και το συναίσθημα, καθώς 
και με την αύρα που αποπνέει το κοινό 
σε εμάς.

Τάσος Σαρήογλου , σαξόφωνο
Ηλίας Παλαπέλας , κιθάρα
Γιώργος Μαδίκας , κρουστά
Πεζόδρομος , Ιπποκρατους – Προφ.Ηλία
ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΕΠΑ
Σύλληψη Ιδέας – Σχεδιασμός & Προ-

βολή : Νανά Καραγιαννίδου Σχεδιασμός 
Περιπτέρου – Αφίσας: Ιωάννα Στεφανο-
πούλου Επίβλεψη κατασκευής : Αντώνης 
Στεφανόπουλος Κατασκευή Περιπτέρου : 
Κώστας Τυφλίδης Λάζαρος Αβραμίδης Πα-
ραγωγή : Παναγιώτης Πελαλίδης Ηχολη-
ψία : Γιώργος Ανδρεόπουλος Λογιστήριο 
: Δημήτρης Ταρατσίδης – Ειρήνη Σαββί-
δου- Ξένια Πέτρου Γραμματεία: Βέρρος 
Δημήτρης , Κατερίνα Πουλοπούλου Δημι-
ουργικό : ΚΛΙΜΑΞ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Καταγγελία 
για την Διοίκηση 

του Νοσοκομείου Βέροιας 
Ένα ακόμη κομματικό ένσημο για 

τον εγκάθετο της κυβέρνησης στο 
Νοσοκομείο Ημαθίας. 

Με αποκλειστικό γνώμονα την ε-
ξυπηρέτηση πολύ συγκεκριμένων 
συμφερόντων ο διοικητής του Νο-
σοκομείου προχώρησε σε στοχευ-
μένες αλλαγές σε θέσεις ευθύνης 
του νοσηλευτικού προσωπικού με 

«προσωρινές» τοποθετήσεις και χωρίς φυσικά απολύτως καμία αξιο-
λόγηση, προκαλώντας και πάλι μεγάλη αναστάτωση στην υγειονομική 
μονάδα. 

Τα τεράστια θέματα που προκύπτουν με την κρίση της πανδημίας 
στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας είναι… λεπτομέρειες για αυ-
τόν το κύριο που όπως φαίνεται ήρθε στην Ημαθία μόνο και μόνο για 
να «εμπλουτίσει» το βιογραφικό (;) του με πράξεις κομματικής εμπά-
θειας, μήπως και εκλεγεί βουλευτής στη γειτονική Πέλλα. 

Εμείς δεν θα του κάνουμε το χατίρι και δεν θα ασχοληθούμε άλλο 
μαζί του. Τον παραδίδουμε στη χλεύη της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των εργαζομένων στο Νοσοκομείο. Απαιτούμε ωστόσο την άμεση α-
πομάκρυνση του από τη θέση του διοικητή και αυτό αφορά φυσικά σε 
αυτούς που είχαν την ευθύνη για την τοποθέτηση του     

 Ν.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3 Τ.Κ. : 592 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η. Θεοδοσιάδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232 FAX : 2332 0 23422 
E-mail : promithies@gnnaousas.gr 

Νάουσα ,  28 Σεπτεμβρίου  2020
Α.Δ.:   4Β /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4Β /2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ » στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και της εταιρίας SIEMENS 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Υγ. Μ. Νάουσας ) κατόπιν 
της αριθ. 20/18-09-2020 (θέμα 6°) Πράξης του Δ.Σ.   του Γ.Ν. 
Ημαθίας , 

 π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , για την 

προμήθεια «ενός  Ψηφιακού Ακτινογραφικού Συστήματος 
με πενταετή συντήρηση »(CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες 
του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Νάουσας, στο πλαίσιο της εφαρμο-
γής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και της εταιρίας SIEMENS, προϋπολογισμού τριακοσίων τρι-
άντα χιλιάδων ευρώ  (330.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και της πενταετής συντήρησης , με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής ά-
ποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 05-10-2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 04-11-2020 και ώρα 14:00μ.μ 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11-11-2020 και 
ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Νάουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος,  Ο συστημικός αριθμός 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 83043. Ο 
διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση 
προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει 
να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του  προσφερόμενου 
είδους , εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε διακόσιες 
σαράντα   (240) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επό-
μενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Νάουσας, Αφών Λαναρά και Φ. Πεχλιβάνου 3, Τ.Κ. 
59200 - Νάουσα, αρμόδιος υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , 
Τηλ.2332350232, FAΧ 2332023422. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnnaousas.gr) .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΛΙΟΓΚΑΣ

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

-Όλο το πρόγραμμα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

28-9-2020 μέχρι 4-

10-2020 θαείναιτο

εξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 29-9-2020

13:30-17:30 ΑΥΓΕΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικό
σχολείο)23310-29101
21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κά-
τω από τα αστικά) 23310-
23023

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
28/09/2020 έως 02/10/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Υπάρχουνκάποιες έννοιεςστη
ζωή,όπωςηαγάπη, ταόνειραγα
τα οποία δεν υπάρχουν, μέτρα,
σταθμάηάλλαμέτρασύγκρισης.
Κι όμως η αγάπη τουπροέδρου
τουΦιλίππουΒέροιαςVolleyball,
ΔημήτρηΠιτούλια,γιατοβόλεϊ,που
αποτελεί τηνκινητήριοδύναμηγια
τοδημιούργηματηςομάδαςτηςΒέ-
ροιας,μπορείεύκολανα«μεταφρα-
στεί»σεπολλάμετρήσιμανούμερα.
Όπως οι εκατοντάδεςώρες που
ο32χρονοςπαράγοντας έχειαφι-
ερώσει από τηνοικογένειά και τη
δουλειάτουγιατοβόλεϊ,τααρκετά
ευρώπου έχει δαπανήσειπέρυσι
καιφέτοςστοστήσιμοτηςομάδας,
αλλάκυρίωςταχιλιόμετραπου«έ-
γραψετοκοντέρ»σεΣόφια,Βάρνα,
Κρακοβία, Κατοβίτσε, Βαρσοβία,
Πλοτς,Ζεστόκοβα,Τορίνο,Περού-
τζια,Μονπελιέ,ΒερολίνοΜπολόνια,
για να είναι παρώνστις μεγαλύ-
τερες ευρωπαϊκές καιπαγκόσμιες
διοργανώσεις τουφιλέ. Στις τρεις
τελευταίεςπόλειςμάλισταείχεμαζί
τουκαιτη«διάσημη»σημαία-λάβα-
ρο τουβολεϊκούΦιλίππουΒέροι-
ας,πουκυμάτισεστις εξέδρες των
γηπέδωνκαιφωτογραφήθηκεστα
χέρια αθλητώνπαγκόσμιας κλά-
σης.Ωστόσο το τελευταίο ταξίδι 6
ημερώνσεΣύροκαιΑθήνα,μετα
περίπου1100χλμκαιτα140ναυτι-
κάμίλια,πουέκανεωςεπικεφαλής
της αποστολής των «ερυθρόλευ-
κωντηςΒέροιας»γιαταπρόσφατα
ιστορικάφιλικά τουΦίλιππουΒέ-
ροιαςσεΕρμούπολη,ΝέαΣμύρνη,
Μαρούσι καιΚηφισιά, μεΦοίνικα,
Μίλωνα,ΠαναθηναϊκόκαιΑΟΠΚη-

φισιάς, είχαν ιδιαίτερησημασίααλ-
λάκαιμεγάλησυναισθηματικήαξία
για τονΔημήτρηΠιτούλια.Είδε το
όραμακαι τασχέδια τηςδιοίκησης
του τμήματοςβόλεϊ τουσυλλόγου
ναβρίσκονταισεσωστόδρόμοκαι
τηνομάδαπουέχτισεμόλιςπρινέ-
ναχρόνοναέχειθεαματικήεξέλιξη,
ενόψει της ιστορικής τηςσυμμετο-
χήςστηνκορυφαίαελληνικήεπαγ-
γελματικήλίγκατουαθλήματος.

-Τι συμπεράσματα βγάλατε α-
πό τα φιλικά προετοιμασίας σε Σύ-
ρο και Αθήνα;

Σεαυτές τις6ημέρεςβγάλαμε
πολλάκαιπολύτιμασυμπεράσμα-
τα.Σίγουραηομάδαδοκιμάστηκε
κόντρασεπολύδυνατές και ιστο-
ρικέςομάδες τηςVolleyleague,α-
πέναντιστιςοποίεςμετρήσαμε τις
δυνάμειςμας.Είδαμεκάποιαπολύ
θετικάστοιχεία, κάποιαάλλαπου
μπορούμεσίγουρα να τα βελτιώ-
σουμεκαισυνεχίζουμε τηδουλειά
προσηλωμένοιστοστόχομας.

-Πόση διαφορά έχει η φετινή 
ομάδα από πέρυσι;

Η διαφορά είναι τεράστια! Σε
οποίον και να έλεγες ότι μέσασε
3 μήνες θαπαρουσίαζε αυτό το
πρόσωποσταφιλικάσεΣύροκαι
Αθήνα, θασεπέρναγε για τρελό.
ΟΦίλιπποςόμωςείναιεδώ,έδει-
ξεπως ήρθε για να μείνει και έ-
χουμεβλέψειςγιανακάνουμεκάτι
πολύκαλό,αρχήςγενομένηςαπό
τηνέασεζόντουπρωταθλήματος.

-Παρακολουθήσατεόλαταπαι-
χνίδιαφορώνταςμάσκαστηνκερ-
κίδακαιξεχωρίζαμεδύσκολατιςα-
ντιδράσειςσας.Πωςβιώσατεστην
εξέδραταματςσεΣύροκαιΑθήνα;

Παρόλα τα μέτραπροστασίας
που τηρούσα, έζησαπολύ έντονα
όλα τα ματς…Χαιρόμουν όταν
πήγαινε καλήομάδα, απογοητευ-
όμουν όταν χάναμε δικούς μας
πόντουςκαι γενικάδεν τοκρύβω,
πως είμαι ένας άνθρωπος που
δενθέλειναχάνειακόμηκαιστο…
τσούγκρισμα τωνπασχαλινώναυ-
γών!Άλλωστεέχωμάθειστηνζωή
μουό,τικάνω,νατοκάνωκαλά!

-Κατά την άποψή σας τα χρει-
άζεται ακόμη η ομάδα για να 
σταθεί με αξιώσεις στην φετινή 
Volleyleague;

Ηομάδαθέλεισίγουραχρόνο,
ο χρόνος είναι ο καλύτερος για-
τρός,αλλά έχωαπόλυτη εμπιστο-
σύνη στο τεχνικό επιτελείο μας,
ότι με την κατάλληληδουλειά και
προπονήσεις και καθοδήγηση, η
ομάδαθαείναισύντομασεαυτότο
σημείοπουόλοιμαςφιλοδοξούμε
ναβλέπουμετοΦίλιπποΒέροιας.

-Είναι εύκολο σε τόσο χαλε-
πούς καιρούς και χωρίς ουσιαστι-
κά έσοδα για το σύλλογο,  λόγω  
της απαγόρευσης φιλάθλων στο 
γήπεδο, να βάζει κανείς το χέρι 
το τσέπη για την κάλυψη των ανα-
γκών της ομάδας;

Δεν είμαιμόνοςμουπουχρη-
ματοδοτώ τηνομάδα, είμαστε ένα
επιτελείοπου επενδύουμεστοό-
ραμάμαςγια τοΦίλιπποΒέροιας,
αλλάσίγουραγιαναμιλάμεγιαπιο
μεγάλαπράγματα,θέλουμετηστή-
ριξητηςτοπικήςκοινωνίας,τωντο-
πικώνεπιχειρηματιώνκαιφορέων.

Γιατίπραγματικά,αυτόπουγί-
νεταισήμεραστοΦίλιπποΒέροιας
είναικάτιπρωτόγνωροκαιγιατην
κοινωνίατηςΒέροιας,αλλάκαιγια
ολόκληρη τηνΗμαθία!Πρώτηφο-
ράστην ιστορία μας είμαστεστα
«σαλόνια»τουελληνικούβόλεϊκαι
δενμαςαρκεί μία τυπικήπορεία,
να’μαστεέναπολύχρωμοπυροτέ-
χνημα,πουθασκάσειστοναέρα,
αλλάθέλουμε ναπρωταγωνιστή-
σουμεκαιναέχουμεδιάρκεια.Θέ-
λουμετονκόσμοστοπλευρόμας,
αλλά τώρα με τηνπανδημία του
κορονοϊού δεν μπορούμε να τον
έχουμε, κάτι που αποτελεί έναν
ακόμηανασταλτικόπαράγονταγια
τα έσοδα τουσυλλόγου. Για  αυ-
τόχρειαζόμαστε τηστήριξηόλων,
αφού απόαυτή τηνπροσπάθεια
δενπερισσεύεικανείς…

-Με εξαίρεση την Κηφισιά, που 
αντιμετωπίσατε πέρυσι στο Κύπελ-
λο, οι συναντήσεις του Φίλιππου 
Βέροιας με τις άλλες ομάδες είχαν 
ιστορικό χαρακτήρα! Θυμάστε κά-
ποιο σχόλιο από παράγοντα, α-
θλητή, φιλάθλου αντίπαλης ομάδας 
που σας έκανε εντύπωση;.

Πραγματικά τασχόλιαπουά-
κουσασεαυτάτα5φιλικάήτανπο-
λύκολακευτικά,αλλά  ιδιαίτερη ε-
ντύπωσημουέκανανταλόγιαενός
διεθνήαθλητή τουΠαναθηναϊκού,
μετά το τέλος τουαγώναστοκλει-
στότουΑγίουΘωμά,στοΜαρούσι.

Ήμουνμαζίμετοναντιπρόεδρο
της ομάδας,ΔημήτρηΜπιτέρνα,
ήρθε, μας έσφιξε το χέρι και μας
είπε:«Συγχαρητήριαγιααυτόπου
έχετε καταφέρει…Πραγματικά έ-
χετε δημιουργήσει μία σπουδαία
ομάδακαιαυτόπουκάνετεγια το
ελληνικό βόλεϊ, είναι πάραπολύ
σημαντικό». Όταν  ακούς έναν
σπουδαίουαθλητήτουπρωταθλη-
τήΕλλάδας, να μιλά με τα καλύ-
τερα λόγια και να αναγνωρίζει το
έργο σου, φαίνεται πως είσαι σε
σωστόδρόμοκαιπαίρνειςδύναμη
γιανασυνεχίσειςτηνπροσπάθεια
ναφτάσεις τονΦίλιπποΒέροιας,
όσοπιοψηλάγίνεται….

Συνέντευξη του Δημήτρη Πιτούλια, προέδρου του Φίλιππου Βέροιας Volleyball
Δ.Πιτούλιας:ΑνέλεγαπέρυσιστηΒέροιαπωςοΦίλιππος
θα’χετοσημερινόπρόσωπο,θαμεπερνούσανγια…τρελό!

HandballPremier
Την ήττα 28-26 γνώρισε

στην Δράμα ο Φίλιππος Βέροιας

Την δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο νέοπρωτά-
θλημα τηςHandball Premierπέτυχε η ομάδα τηςΔράμας καθώς
επικράτησε με 28-26  τουΦιλίππουΒέροιαςφτάνοντας έτσι τους
4 βαθμούς.Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τον αγώνα χέρι χέρι καθώς
καμίαδενεπέτρεψεναξεφύγει.ΟΦίλιπποςβρισκότανμπροστάστο
σκορμε τον 2 τέρματα έχονταςσε εξαιρετικήμέρα και τονΚριού-
τσκοφ,οοποίοςφώναξε«παρών»όποτεχρειάστηκε.

Μετά τοπρώτο τέταρτο τουαγώνα, οιΔραμινοί βρήκαν λύσεις
επιθετικάκαιπέρασανμπροστάστοσκορ.Τοημίχρονοέκλεισεμε
τουςγηπεδούχουςναπηγαίνουνστααποδυτήριαμε τουπέρ τους
15-12καιτοντερματοφύλακάτουςΛευτέρηΠαπάζογλουνααποχω-
ρείμεκόκκινηκάρτααπόέναπέναλτιπουπραγματοποίησε.

Στοδεύτερομέρος,ηομάδατηςΔράμαςκατάφερενακρατήσει
στομεγαλύτερομέροςτουαγώνατοπροβάδισμαπουείχεπαρακα-
ταθήκηαπότοπρώτομέρος.ΟΦίλιπποςΒέροιαςανκαιέφτασεσε
μερικάσημείατουαγώνακοντάσταδύοτέρματα,δενκατάφερετε-
λικάναπάρεικάτιπαραπάνωαπότοπαιχνίδικαιπλέονστρέφειτην
προσοχήτουστοαγώνατηςερχόμενηςΤετάρτηςμετονΑΕΣΧΠυ-
λαίας.ΑπότηνομάδατηςΒέροιαςπουστηρίζεταιφέτοςσεδικούς
τηςπαίκτεςπεριμένουμεπολλάστηνσυνέχεια.Όμωςτηςέλλειπετο
πάθοςκαιηδύναμηαπαραίτητοσεμίαδύσκοληέδραόπωςηΔρά-
μα.Απότηνάλληοιγηπεδούχοιέχουνκάθελόγωναπανηγυρίζουν
καθώςέχουνξεκινήσειδυναμικάτοπρωτάθλημαμε2νίκες.

Ταπεντάλεπτα:1-2,3-4,6-6,9-7,11-8,15-12(ημχ.)17-14,19-
15,21-17,23-19,25-22,28-26

BIANCOMONTEΔΡΑΜΑ86(ΣάκηςΒαλαβάνης):Μπέτζιος,Πα-
πάζογλουΕ.,Σίνα,Χαϊτίδης8,Τουνγκελίδης4,Δέσπος,Παγωνίδης,
Παπαδόπουλος 3, Κουρτίδης, ΠαπάζογλουΑ. 4, Καφαντάρης 3,
Βακκάς,Φραγκούλης,Θωμίδης,Κοβογλανίδης,Πολύδωρος6.

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(ΚώσταςΤούτσης):Αρβανιτίδης,Κωστακίδης
9,ΦιλόσογλουΒ.,Άγκοβιτς1,Κριούτσκοφ,Παπαδόπουλος3,Κουκου-
τσίδης2,Μπαλτατζής4,ΦιλόσογλουΚ.,Τριανταφυλλίδης7,Τσαμή-
τρος,Στανκίδης,Ρίζος,Καραγιοβάνης,Πετρομελίδης,Κακαφίκας.

Διαιτητές: Νάσκος-Χαρίτσος,Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 1/2-2/2,
Κόκκινηκάρτα:ΠαπάζογλουΕ.27.02(επικίνδυνοπαιχνίδι-δενκρα-
τήθηκεδελτίο)

Τονπρώτο του βαθμόστηνπρώτη κατηγορία
ύστερααπό 9 χρόνια,πήρε ο ΖαφειράκηςΝάου-
σας,καθώςηαναμέτρησημετονΦαίακαΚέρκυρας
στηΝάουσαέληξεισόπαλη25.25.Έναβαθμόέχει
μέχριστιγμήςκαιηομάδατηςΚέρκυρας,αφούτην
προηγούμενη αγωνιστική είχε γνωρίσει την ήττα
από τηΔράμα.Στααγωνιστικά, οιφιλοξενούμενοι
άνοιξαν το σκορ και από ταπρώταπέντε λεπτά
άρχισαν να έχουν μια διαφορά 2-3 τερμάτων, η
οποία αυξήθηκε μετά το 15ο λεπτό, ενώ τοσκορ
βρισκόταν στο 5-7. Ο επιθετικός πλουραλισμός
τουΦαίακασεσυνάρτησημετιςεκπληκτικέςεπεμ-
βάσειςτουΛεΠεγιέ,έδωσαν«αέρα»9γκολ(5-14
στο 25ο λεπτό)στην ομάδα τουΝίκουΡιγανά.Ο
Ζαφειράκηςαδυνατούσεναβρειλύσειςτόσοεπιθε-
τικά,όσοκαιαμυντικά,γεγονόςπουσυνέβητελικά
ταπέντε τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, όπου οι
γηπεδούχοιμείωσανμε τρία γκολκαι τοημίχρονο
ολοκληρώθηκε14-8υπέρτηςΚέρκυρας.

Στοδεύτερο30λεπτοοΛεΠεγιέσυνέχισεναλέει
«όχι»στηνομάδα τηςΝάουσας και οιΚερκυραίοι
συνέχισαν ναδιατηρούν τα επτά τέρματα τηςδια-
φοράς(13-20στο42ο).Απόεκείνοτοσημείοόμως

η ομάδα τουΚωνσταντίνουΔεληγιάννηάρχισε να
«ροκανίζει»αργάκαισταθερά τηδιαφορά, έχοντας
και τησυνδρομή τουΚότσιφα,μεαποτέλεσμαστο
52ολεπτόναυπολείπεταιδύοτερμάτωντουΦαίακα
(21-23),ενώστο56ολεπτόισοφάρισεμετουςΜαυ-
ροδουλάκηκαιΘεοδωρόπουλο.Μάλιστα, οΖαφει-
ράκηςέχασεευκαιρίαναπροηγηθείγιαπρώτηφορά
στηναναμέτρηση,μεπέναλτι,κάτιπουκατάφερεο
Δούγιαςδύολεπτάαργότερακαι έγραψε το24-25.
Το τελικό σκορ ήρθε δια χειρόςΘεοδωρόπουλου
πέντεδευτερόλεπταπριντηλήξητηςαναμέτρησης

ΖαφειράκηςΝάουσας (ΚώσταςΔεληγιάννης):
Μπουμπουλέντρας,Κότσιφας,Πετρίδης,Πινακού-
δης,Μαυροδουλάκης3,Βλάχος,Τσαγκεράς2,Δι-
δασκάλου,Τζουβάρας,Μάτοβιτς4,Κρέξης,Πίτος,
Τσάτσας3,Θεοδωρόπουλος10,Ραντίσεβιτς1.

ΦαίακαςΚέρκυρας (ΝίκοςΡιγανάς):Δούγιας5,
Γιαννακόπουλος7,Ντόσεν8,ΛεΠεγιέ,Κόντης2,
Βλαχόπουλος,Τσαμουρίδης,Ελευθεριάδης,Χερου-
βίμ3,Δελλής2,Trpchevski, Γεωργαλής,Χάλαρης
2,Όντσεφ8,Κοσκινάς.

Δίλεπτα:4-10,Πέναλτι:3/4–4/4,Διαιτητές:Τσι-
άνας–Νικολαΐδης

HandballPremier
Ισοπαλία 25-25 του Ζαφειράκη με τον Φαίακα Κέρκυρας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμαστοκέντρομε2Δ-
ΣΚ,2οςόροφος,Χ.Αδ.,
αρχοντική κατασκευή,
45.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά γκαρσονιέρα στο
κέντρο, με ασανσέρ,
1ος και άνω, μέχρι
20.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικίακοντάστο7οΔη-
μοτικό,75τ.μ.,μευπό-
γειο75τ.μ.καιοικόπε-
δο200τ.μ.,60.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6945122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ρω-
σοπροσφύγων 44, ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα
109 τ.μ., 1ος όροφος,
3ΔΣΛΚ, 2W.C., απο-

θήκη, μπαλκόνια γύ-
ρω-γύρωκαιθέα.Τηλ.:
6974 071926 & 6942
201941.

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥΜΑ-
ΝΙΟΥ 2, κοντά στον
Αγ.Αντώνιο, ενοικιά-
ζεται γκαρσονιέρα επι-
πλωμένη.Τηλ.: 23310
24072.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο
Αγ. Νικολάου 17, πά-
νω απόΑγ.Δημήτριο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 2ος όρ., α-
νακαινισμένη,επιπλω-

μένη,ηλεκτρ.συσκευ-
ές, αέριο & κάμερα
εισόδου. Τηλ.: 6937
045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ  ενο ικ ιά-
ζονται γκαρσονιέρες
50 τ.μ. και 55 τ.μ.
(σαλόνι, κουζίνα, υ-
πνοδωμάτιο,  W.C.)
στην  περ ιοχή Ζω-
γράφου, δίπλα στα
Πανεπιστήμια. Τηλ.:
6977 782641 & 6971
884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, α-

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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νακαινισμένη,κοντάστηΛέ-
σχηΑξωματικών.Τηλ.:6949
408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-

άζεται γραφείο 20 τ.μ., ε-
πιπλωμένο. Τηλ.: 23310
24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρεί-
ο-γραφείο 42 τ.μ. καθα-
ρό, λήρως ανακαινισμένο
στηνοδόΒενιζέλουαρ.46
Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-
πτεροΑκροπόλεως, στην
καινούργια γέφυρα «Κού-

σιου».Τηλ.:6984108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29  ενοι-

κιάζεται επαγγελματικός
χώρος 50 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένος, 1ος όρ.,
γωνιακό,δίπλασταΑστικά.
Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής
τζακιών ΖΗΤΑ ηλεκτρο-
συγκολλητή. Τηλ.: 6976
791774&6978927767.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέραεπιπλωμένησυ-
νολικήςεπιφάνειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,
ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1972καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιμα-
τιστικό,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,
Τιμή:180€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαι-
δευτικός.

Κωδ.23415ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-
νιέρα35τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/δ,1οςόρο-
φος,ανακαινισμένοεπιμελώς,καινούργιομπά-
νιοκαικουζίνα,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευής
,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικάκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο240€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12770ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕνοικιάζεται
Γκαρσονιέρασεπολύκαλήκατάσταση,κατα-
σκευήςτου1998μεθέατονκάμπο37τ.μ.,με
1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητης
ανεξάρτητημεκλιματιστικόinverterκαιμελίγα
κοινόχρηστα,ενοίκιο200€.Θαείναιελεύθερο
από1/10/2020.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμέ-
νοεκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

ΚΩΔ.12864 ΚΕΝΤΡΟωραιότατο δια-
μέρισμαεπιπλωμένοκομπλέκαιμεηλεκτρ.
συσκευές80τ.μ.,με2υ/δ,σαλοκουζίνακαι
μπάνιο,1οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,με
ωραίαδιαρρύθμιση,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμηνιαίομίσθωμαστα300€ .
Άμεσαδιαθέσιμο.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                   
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό
1Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά
-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106621ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας50τ.μ.σε1οΥπερυψωμένοόροφο,
μεάριστηπροβολή,σεάκρωςεμπορικόση-
μείο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιένακοι-
νόχρηστοWC.Διαθέτειμοναδικήπροβολήγια
τονεπαγγελματία,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,Ανελκυστήρα,Σκαλιάεισόδου,
Τιμήμόνο:270€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεδικότου
WC.Ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
-Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.
αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδο-
μήτου1999,σεπολύκαλήκατάστασηκαισε
εξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκει-
ταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητο
στοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά
του,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106619-ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.καθ.στοΙσόγειο .Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεδύοΚλιματιστικά,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεΔιπλάτζάμια,σεπολύκαλήγει-
τονιά,μεαναμονήγιαWCηοποίαθααποπε-
ρατωθείαπότοναγοραστή,αυτήντηνστιγμή
χρησιμοποιείταιωςαποθήκη,σετιμήευκαιρίας
μόνο:18.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα

Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1991καιανακαινί-
στηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
ΠετρελαίουμεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επι-
πλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιά
εισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύμεγά-
ληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο500τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
230.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,

κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα65τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα35 τ.μ.,πίσωαπο τοΣτάδιοΒέ-

ροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι 3στρ., στο κανάλιΛαζοχωρίου,ποτι-

στικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΤΟ COFFEE ISLAND, Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζητεί
barista και διανομέα. Απο-

στολή βιογραφικών στο e-mail:
coffeeislandveria@gmail.com.
Τηλ.:6976633096.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτη-
ρίου με βασικές γνώσεις κομ-
μωτικής, χωρίς υποχρεώσεις,
γιαπλήρηαπασχόλησησεκομ-
μωτήριοστο κέντρο τηςπόλης.
Τηλ.:6974628212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικόσημείωμαστη διεύ-
θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλιση και αποδο-
χέςσύμφωναμετονόμο.Κατά-
θεσηβιογραφικώνστηγραμμα-
τείατουκολυμβητηρίουΣταδίου
125Βέροια.Τηλ:2331125087.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€

ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστα-
σια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα και-
νούργια και μίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόν καινούρ-
για.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικόςαυτοκι-
νήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
τωναπόεπιχείρησηστηΒέροια
γιαπλήρηαπασχόληση. Ικανο-
ποιητικήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδη-
γόςΤαξίγιαπλήρηαπασχόληση
καθώς καιΠΩΛΗΣΗγαϊδουρά-
κια. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2331071553&2331062900.Ώ-
ρεςεπικοινωνίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός
ή βοηθόςφαρμακοποιού με ε-
μπειρία γιαφαρμακείοστοΝο-
μόΗμαθιας.Αποστολήβιογρα-
φικού στο: aggeliesfarmakio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης
αυτοκινήτωνγιαμόνιμηεργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάειά-

τομογιαμόνιμηεργασίαμεεμπειρία
σεκατασκευήκαιτοποθέτησηκου-
φωμάτων.Επικοινωνίαγιαραντε-
βού2331073281υπεύθυνοςπρο-
σωπικουΒύρωνΣταμπούλογλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείομεεπιδότηση
και σχετική εμπειρία.Απαραί-
τητηπροϋπόθεση κάρταανερ-
γίας.Τηλ.: 23310 27507, 6947
259696.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDISSECURITY’’ζητάεινα
προσλάβειγιαμόνιμηαπασχόλη-
ση,εξωτερικόπωλητήήπωλήτρια
γιατουςΝομούςΗμαθίας,Πέλλας,
Θεσσαλονίκης.Απαραίτηταπρο-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα,δίπλωμααυτοκινήτου,ά-
δειαεργασίαςπροσωπικούασφα-

λείας,εμπειρίαμεβιογραφικόκαι
συστάσεις.Μισθός,ασφάλισηκαι
ποσοστά.Παραλαβήδικαιολογη-
τικώνμεσυνέντευξηστακεντρι-
κά γραφείαμας,Θεσσαλονίκης
45Βέροιαwww.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής,

τελειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφρο-
ντιστηριακη πείρα, παραδιδει
ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκεί-
ου (με εξειδίκευσηστηνΈκθε-
ση). Τιμές προσιτές μεμονω-
μένα καισε γκρουπάκια.Τηλ.:
6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU σε πολύ κατάστα-
ση, 400 ευρώόλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣοικονομικά
ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή
εμφανίσιμηκυρίαχωρίςοικογε-
νειακέςυποχρεώσειςάνω των
65 ετών έως 75 ετών με την
προοπτικήγνωριμίαςκαισυμβί-
ωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τησυμβιωση ή το γάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατείακαιμηχανήματα
σεεξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777&6983
607757.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμα-

νικών,μεφροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτε-
ρα μαθήματα όλων των
επιπέδων. Τηλ.: 6931
155908.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλοςγραφείου-βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κόΓραφείοστηΒέροια.
Τηλ.:6932245383.

Η εταιρίαΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.επιθυμείναπρο-
σλάβει μεπλήρη απασχόλη-
σηπωλητή/πωλήτρια έως
30ετώνγια τονομόΗμαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώ-
ματος ΙΧαυτοκινήτου.Ηπρο-
ϋπηρεσιασεαντίστοιχηθέση
θασυνεκτιμηθεί.Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυ-
στικόπακέτοιαποδοχών.Απο-
στολήβιογραφικούστοe-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΗεταιρίαPaniniA.E.
επιθυμείναπροσλάβει:

ΒοηθόΛογιστή
Απαραίτητα Προσόντα
•ΠτυχίοΑΕΙ,μεεπιθυμητέςμεταπτυχιακέςσπουδές
•Σχετικήπροϋπηρεσία τουλάχιστον5 ετών, εκ τωνοποίων τα2

σεαντίστοιχηθέση
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας
•ΠολύκαλήγνώσηκαιχειρισμόςMSOffice
•ΑπαραίτητηηγνώσηχειρισμούERP
•Ισχυρέςδιαπραγματευτικέςκαιεπικοινωνιακέςδεξιότητες
•Ικανότητα λήψηςαποφάσεων και επίλυσηςπροβλημάτωνυπό

συνθήκεςπίεσης
•Υπευθυνότητακαιεπαγγελματισμός
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον

ΥπάλληλοΑποθήκη
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Μόνιμος

Οδηγό
Απαραίτητα Προσόντα
•Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπανόμοιαθέσηστονχώροτων

τρόφιμων(FMCG)
•Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
•Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
•ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Er)
•ΔίπλωμαΓκατηγορίας
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςαπασχόληση,Μόνιμος

ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr



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 έσπα-
σαν την τζαμαρία του καταστήμα-
τος, μπήκαν μέσα στο κατάστημα 
και προσπάθησαν να κλέψουν χρή-
ματα και εξοπλισμό.

Ακαριαία ήταν η αντίδραση 
της εταιρίας FPS security, που 
φυλάσσει το κατάστημα. Σύμφω-
να με πληροφορίες που πήρε το 
laosnews.gr από την εταιρεία φύ-
λαξης, συναγερμός σήμανε στο κέ-
ντρο 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! Προ-
ανάκριση για την υπόθεση διενεργεί 
το Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

P 120 σχολεία κλειστά 
λόγω κρουσμάτων κορω-
νοϊού, 300 λόγω καταλήψε-
ων. Εντέλει ο πιο επικίνδυ-
νος ιός είναι αλλού…

 
P Στην Ελλάδα τελικά εί-

μαστε η συνοικία το όνειδος.
 
P Με μάσκες ή χωρίς, 

ξεβράκωτοι κώλοι.
 
P Δεύτερη πιο διεφθαρ-

μένη 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 αυτοπρο-

στασία ή καραντίνα. Στη ΔΕΘ ήταν: αυτοπεποίθη-
ση 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 μεσάνυ-
χτα είναι τα μπαλκόνια και οι βεράντες.

 
P Ευτυχώς, διότι η ευειδής γειτόνισσα πάντα 

απλώνει μεταμεσονύχτια την μπουγάδα.
 
P Και τι άλλη επιλογή έχεις εσύ με τόσο 

θλιβερό πρόγραμμα τηλεόρασης;
 
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 καλοκαι-

ρινές διακοπές επειδή ακριβώς στις ελληνικές 
θάλασσες ΔΕΝ υπάρχουν καρχαρίες.

 

P Το λες ότι κάνουμε διακοπές από απόστα-
ση.

 
P Κι όταν με την αγάπη κάναμε σεξ εξ α-

ποστάσεως, αυτοί ήταν πάνω στα δέντρα.
 
P Θυμήθηκα τώρα που είχε έλθει επίσκεψη 

σπίτι ένας παλιός καλός φίλος, ο οποίος είχε εντυ-
πωσιαστεί που αποκαλούσα την αγάπη με διάφο-
ρα κολακευτικά ονοματάκια: γλυκιά μου, καρδού-
λα 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 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.
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Απόπειρα διάρρηξης 
στο cafe BRUNO 

ξημερώματα Κυριακής

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 Κυ-
ριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, με την οριοθέτηση 
του χώρου που θα γίνουν οι διερευνητικές ανα-
σκαφές από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, 
ενέργεια που απαιτείται αρχικά πριν μπουν οι... 
μπουλντόζες.

Το σημείο κατασκευής είναι δίπλα από το Δι-
καστικό 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 Ένω-
σης 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 α-
νέλαβε την Διεύθυνση και κατάφεραν από κοινού 
να «βάλουν το νερό στ’ αυλάκι».

Για το θέμα μίλησε ο κ. Μούρτης στην ραδι-
οφωνική εκπομπή «ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ» στον 
ΑΚΟΥ 99.6, το μεσημέρι της Δευτέρας τονίζοντας 
ότι πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε η διεκδί-
κησή του από το 2000, όταν παραχωρήθηκε το 
οικόπεδο! «Μέχρι και το 2012 δεν προχώρησε 
σχεδόν τίποτα, ακολούθως άρχισαν να γίνο-
νται μικρά βήματα, ενώ την τελευταία χρονιά 
γίνονται άλματα», είπε στη συνέχεια . 

Ο πρόεδρος εξήρε την σημαντική βοήθεια του 
ημαθιώτη υφυπουργού Οικονομικών Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου, που χάρη στις παρεμβά-
σεις του ξεκόλλησαν χρονίζοντα προβλήματα και 
προχώρησαν οι διαδικασίες.

 Ανέφερε ότι η Αστυνομία εξελίσσεται και ότι το συγκε-
κριμένο 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 ανα-
πήρων και τοποθετήθηκε πρόσφατα, ενώ λόγω κορω-
νοϊού 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 Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνου Τσουβάλα, 
ο οποίος δήλωσε ότι εντός του 2021 το έργο ανέγερσης του 
Αστυνομικού Μεγάρου θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα και θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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