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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας

Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης 
εντοπίστηκαν να έχουν συσκευασμένες 

ποσότητες κοκαΐνης  και κάνναβης

Ο επιχειρηματίας Γ. Μακαρωνάς στον ΑΚΟΥ 
99.6: «Υποδύθηκε ότι είναι ο αντιδήμαρχος 

Οικονομικών, παρήγγειλε ποτά για τα εγκαίνια της 
Γέφυρας Κούσιου και μου ζήτησε 4.500€ ρέστα!»

Σελ. 2 Σελ. 2

Στη Βέροια 
για τον Απόστολο 

Παύλο, 
ο εορτάζων 
ημαθιώτης

 υφυπουργός
Aπ. Βεσυρόπουλος

Πρώτος σε 
συμπάθεια στους 

ψηφοφόρους 
της Ν.Δ. (85%) 

ο Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης

Συνελήφθησαν 2 άτομα για 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Εμφανίστηκε και πάλι η απάτη 
με την επιστροφή χρημάτων 

λόγω λάθους στην
 τραπεζική κατάθεση

Σελ. 9

Σελ. 3

Και επίσημα 
η ενθρόνιση 

του 
Ηγούμενου 
π. Παλαμά 
στη Μονή 

Καλλίπετρας
Σελ. 2
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Ήταν στραβό το κλήμα 
ήρθαν και οι απάτες!

  Με περίσσιο θράσος εμφανίστηκαν και πάλι οι 
γνωστοί απατεώνες που κάνουν παραγγελίες σε 
επαγγελματίες, υποτίθεται ότι καταθέτουν παραπάνω 
χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό και μετά με 
πλαστά καταθετήρια ζητούν και τα ρέστα! Είναι 
δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη απάτη όχι μόνο 
έκανε εμφάνιση, αλλά σύμφωνα με τις καταγγελίες 
του Γιώργου Μακαρωνά, που προσπάθησαν να 
τον εξαπατήσουν, δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες 
μας την πάτησαν. Οργανωμένο το έγκλημα, 
καλοστημένη η μηχανή, υποψήφια θύματα πολλά 
και τo πεδίο ανοιχτό για τα «αρπακτικά» που με 
θράσος και πειθώ υποδύονται πολιτικά πρόσωπα, 
γιατρούς, επιχειρηματίες και γενικά πρόσωπα με 
αναγνωρισμένο κύρος για να πείσουν τα υποψήφια 
θύματα. Ο καχύποπτος και επίμονος επιχειρηματίας 
που έκανε τις καταγγελίες έψαξε και έφτασε στα ίχνη 
τους, δίνοντας τα στοιχεία στην Αστυνομία. Αυτές οι 
πληροφορίες σε συνδυασμό με τα τεχνολογικά μέσα 
και την άρση του τραπεζικού απορρήτου από την 
αστυνομία ελπίζουμε να οδηγήσει στην σύλληψη 
των απατεώνων. Δυστυχώς η κακή κατάσταση στην 
αγορά δεν μπορεί να σηκώσει ούτε υποψία απάτης. 
Ήταν στραβό το κλήμα ήρθαν και οι απάτες! 
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+ Σύναξις των 12 Αποστόλων

Διακοπή νερού σήμερα
σε όλη τη Νάουσα

ΔιακοπήνερούσεόλητηνπόλητηςΝάουσας,σήμεραΤρί-
τη30ΙουνίουανακοίνωσεηΔΕΥΑΝλόγωεργασιώνστοδίκτυο
ύδρευσης.Ηδιακοπήθαξεκινήσειστις 8:00 τοπρωίκαιθα
διαρκέσειέωςτις3.00τομεσημέρι…

Στη Βέροια για τον Απόστολο Παύλο,
ο εορτάζων σήμερα ημαθιώτης υφυπουργός

ΣτηΒέροιαπαρέμεινεχθεςΔευτέρα29Ιουνίου,οημαθιώτηςυφυπουργός
ΟικονομικώνΑπόστολοςΒεσυρόπουλος για ναπαραστεί, μεταξύάλλων,
στηνπανηγυρικήΘείαΛειτουργίαπου έγινεστηνΠαλαιάΜητρόπολη τιμώ-
νταςτονΑπόστολοτωνΕθνώνΠαύλο,ιδρυτήτηςτοπικήςμαςεκκλησίας.Πή-
ρελοιπόνκαιτηνευλογίαμαζίμετιςευχέςγιατηγιορτήτουπουείναισήμερα,
ημέρασύναξηςτων12Αποστόλων.

Χρόνιαπολλάκιαπότον«Λαό»,μετηνευχήναφέρνεικαλέςειδήσειςγια
τηνΗμαθία.

Πέφτει η άσφαλτος στη γέφυρα Κούσιου

ΑσφαλτοστρώνεταιαπόχθεςτοπρωίτοκατάστρωματηςγέφυραςΚούσιουκαιμετηνβοήθειατουκαιρούηγέφυ-
ραφαίνεταιναπαραδίδεταιστηνκυκλοφορία,μέσαστομήναόπωςείχεπροβλέψειουπεύθυνοςγιατηνεξέλιξητου
έργου,πρ.αντιδήμαρχοςΤεχνικώνΆρηςΛαζαρίδης.Άρχισαννα τοποθετούνταιαυτόν τονκαιρόκαι τακάγκελακαι
απομένουνδιαγραμμίσεις,σήμανσηκαιοιτελευταίεςλεπτομέρειες,μέχριναανάψειτοπράσινοφωςτηςδιέλευσης!

Καιεπίσημα
ηενθρόνισητου

Ηγούμενουπ.Παλαμά
στηΜονήΚαλλίπετρας
ΤηνΚυριακή 5 Ιουλίου 2020 θα γίνει και η ε-

πίσημη ενθρόνιση του Ηγούμενου  της Μονής
ΚαλλίπετραςΒέροιαςΑρχιμανδρίτηΠαλαμάΚαλ-
λιπετρίτηαπότονΜητροπολίτηΒεροίαςκ.Παντε-
λεήμονα.

Μετά απόπολλά χρόνια διακονίας στην Καλ-
λίπετραήρθεηώρατηςενθρόνισηςηοποίαθα
γίνειστοκαθολικότηςΜονής,στις10.00τοπρωί.

ΑναβαθμίζεταιτοθεατράκιτηςΑγίαςΠαρασκευής
καιοπεριβάλλονχώρος

Συνεχίζονται ταέργαμέσαστηΒέροιαγια τηνβελτίωσητηςκαθημερινό-
τητας τουπολίτη και οΔήμοςπροχωράει στηνπλήρη αποκατάσταση των
κερκίδωνκαιτουπεριβάλλονταχώρουστοθεατράκιτηςΑγίαςΠαρασκευής,
μεπρόβλεψητοποθέτησηςκαθισμάτωνκαικατασκευήςτουαλετών,έτσιώστε
ναφιλοξενείπολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, εξυπηρετώνταςπολίτες και
συντελεστές.

ΚατασκευάστηκεεπίσηςμιασκάλαμεταξύτωνοδώνΓρηγορίουΛαμπρά-
κηκαιΜικράςΑσίαςπουεξυπηρετείσημαντικέςανάγκεςπολιτώνκαιμαθη-
τώνπουκινούνταιστηνπεριοχή.

Οπότεφέτος,παράτιςδυσκολίεςτωνεκδηλώσεων,ηπεριοχήτηςΚαλλι-
θέαςστηνΒέροια,είναιέτοιμηναδιευκολύνει τιςδράσειςαλλάκαι τιςεκδη-
λώσειςπανηγυρισμούτηςεκκλησίας,κατάτηνγιορτήτηςΑγίαςΠαρασκευής!

Πρώτοςσεσυμπάθεια
στουςψηφοφόρους
τηςΝ.Δ.(85%)

οΜιχάληςΧρυσοχοΐδης
Μια έρευνα κοινής γνώμης

διεξήγαγεηεταιρίαPRORATA-
σε γενικόπληθυσμόάνω των
17 ετών, σε όλη τηνΕλλάδα,
από τις 22-26 Ιουνίου 2020.
Μεταξύ άλλων ρωτήθηκαν οι
πολίτεςποιοπολιτικόπρόσω-
πο συμπαθούν και στο σκέ-
λος της κυβέρνησης τηςΝ.Δ.
πρώτοςστοσύνολοδείγμα-
τος έρχεται οΚυριάκος Πι-
ερρακάκης, της ψηφιακής
πολιτικής, με 49% ενώ στην
ίδιαερώτησηπουαπευθύνθη-
κεμόνοστουςψηφοφόρους

τηςΝ.Δ.,πρώτοςέρχεταιοΜιχάληςΧρυσοχοΐδηςμε86%
ποσοστόσυμπάθειαςαπότουςνεοδημοκράτες.

Αυτόπριν κάποιαχρόνιααν το ξεστομούσεκανείςθα τον
έπαιρνανμετιςπέτρες,τόσοηνουδούόσοκαιτοΠΑΣΟΚ.

Κοίταναδειςόμωςπώςαλλάζουνοιπολιτικοίκαιροί,ενέτη2020!!!
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ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ

Θέση ιατροδικαστή στο Νοσοκομείο Βέροιας 
ζητά ο Κώστας Καλαϊτζίδης

Τη σύσταση θέσης ιατροδικαστή αρμο-
διότητας του Υπουργείου Υγείας, στο Νο-
σοκομείο Βέροιας και την άμεση προκή-
ρυξη διαγωνισμού για την πλήρωσή της, 
έστω και μέσω επικουρικού, στο πλαίσιο 
των διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθί-
ας Κώστας Καλαϊτζίδης από τον Υπουργό 
Υγείας, Βασίλη Κικίλια, μέσω επιστολής 
που έστειλε προς τον Υπουργό.  Πρόκει-
ται για αίτημα που ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας  έχει διατυπώσει ήδη, σε προ-
ηγούμενο χρόνο, προς τη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου Βέροιας και προς την αρμό-
δια Υγειονομική Περιφέρεια της περιοχής 
μας (3η ΥΠΕ) όμως η πρόσφατη απώλεια 
ενός ακόμη νέου συμπολίτη εξαιτίας τρο-
χαίου δυστυχήματος, με  τα όσα  τραγικά 
όσο και προσβλητικά για την ανθρώπινη 
υπόσταση,  που ακολούθησαν μέχρι να 
ολοκληρωθεί η ανεύρεση ιατροδικαστή 
για την απαιτούμενη ιατροδικαστική εξέ-
ταση (που τελικά πραγματοποιήθηκε στη 
γειτονική Κοζάνη λόγω «αδυναμίας» να 
εξυπηρετηθεί χρονικά από την αντίστοιχη 
υπηρεσία της Θεσσαλονίκης όπου υπαγόμαστε ως Ημαθία) ήταν η 
αιτία που ανάγκασε τον Κώστα Καλαϊτζίδη να απευθυνθεί και στον 
Υπουργό Υγείας.

Η επιστολή προς Κικίλια
Στην επιστολή του Κώστα Καλαϊτζίδη, προς τον Υπουργό υγείας 

Βασίλη Κικίλια, που κοινοποιείται και στον αρμόδιο θεματικό Αντιπε-
ριφερειάρχη Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστο 
Μήττα, αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ

Την περασμένη Παρασκευή 
θρηνήσαμε στην Ημαθία την α-
πώλεια ενός ακόμη νέου συμπο-
λίτη εξαιτίας τροχαίου δυστυχή-
ματος. Επιπλέον, ήταν  τραγικά 
όσο και προσβλητικά για την αν-
θρώπινη υπόσταση,  τα όσα ακο-
λούθησαν μέχρι να ολοκληρωθεί 
η ανεύρεση ιατροδικαστή για την 
απαιτούμενη ιατροδικαστική εξέ-
ταση που τελικά πραγματοποιή-
θηκε στη γειτονική Κοζάνη λόγω 
«αδυναμίας» να εξυπηρετηθεί 
χρονικά από την αντίστοιχη υ-
πηρεσία της Θεσσαλονίκης όπου 
υπαγόμαστε ως Ημαθία. Ήταν 
στιγμές και διαδικασίες απαρά-
δεκτες, που υποχρεώθηκε να υ-
ποστεί  η οικογένεια του θύματος 
και είμαι σίγουρος ότι ως άνθρω-
πο και ως οικογενειάρχη θα σας 
εξόργιζαν το ίδιο με εμάς,  εάν 
έπρεπε να σας τις περιγράψω.

Δυστυχώς, τέτοιες δυσάρε-
στες καταστάσεις δεν συμβαί-

νουν για πρώτη φορά στην Ημαθία. Κάθε φορά που υπάρχει ανά-
γκη έκτακτης παρουσίας ιατροδικαστή (κι αυτό συμβαίνει συχνά), 
συνάνθρωποί μας αναγκάζονται να υποστούν μια άνευ προηγου-
μένου περιπέτεια, με αμέτρητο συναισθηματικό κόστος και άλλα 
πολλά που δεν αρμόζουν στη λειτουργία ενός σύγχρονου και πολιτι-
σμένου κράτους. 

Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα απευθύνομαι σε εσάς, ως αρ-
μόδιο Υπουργό για να ζητήσω την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών 
για τη δημιουργία θέσης επικουρικού ιατροδικαστή  του Υπουργείου 

Υγείας, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και την πλήρωσή της μέσω 
αντίστοιχης προκήρυξης θέσης  που προβλέπεται από το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. 

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ευρύτερη πε-
ριοχή μας, που το έχω θέσει από καιρό τόσο προς τη διοίκηση του 
Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας όσο και προς τη διοίκηση της 3ης 
ΥΠΕ όμως η επείγουσα ανάγκη για την επίλυσή του, με αναγκάζει 
να απευθυνθώ και σε εσάς, ζητώντας την άμεση παρέμβασή σας.

Όπως γνωρίζεται, με αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
λειτουργούν ιατροδικαστικές υπηρεσίες σε πόλεις- έδρες Εφετείων. 
Παράλληλα όμως, με αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, προβλέ-
πονται θέσεις ιατροδικαστών, μονίμων ή επικουρικών και σε νοσο-
κομεία του ΕΣΥ όπως συμβαίνει ήδη σε δέκα επτά (17) νοσοκομεία 
της χώρας κυρίως σε περιοχές της περιφέρειας που δεν είναι έδρες 
Εφετείων (π.χ. Καλαμάτα, Σπάρτη, Άρτα κ.α.) και σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο ζητώ να υπάρξει άμεση μέριμνα και για τη σύσταση θέσης 
επικουρικού ιατροδικαστή και στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας που 
θα πληρωθεί μέσω της αδιάβλητης διαδικασίας προκήρυξης του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως περιοχή, συνη-
γορεί από πολλές απόψεις στην ικανοποίηση του αιτήματός μας 
(λόγοι κοινωνικοί, ψυχολογικοί, λόγοι άμεσης εξυπηρέτησης υποθέ-
σεων δικαιοσύνης όπως επίσης λόγοι οικονομικοί και περιορισμού 
χρονοβόρων διαδικασιών), ενώ μια τέτοια στελέχωση θα μπορεί να 
εξυπηρετήσει επικουρικά και σε έκτακτες περιπτώσεις, όμορες πε-
ριοχές που επίσης δεν διαθέτουν ιατροδικαστή (όπως π.χ. η Πιερία 
και η Πέλλα) αλλά και για άλλες περιπτώσεις που επίσης χρίζουν 
ιατροδικαστικής εξέτασης (σωματικές βλάβες, εργατικά ατυχήματα, 
περιστατικά βίας κλπ). 

Για όλα τα παραπάνω, ζητώ και παρακαλώ να συναινέσετε στην 
άμεση εκκίνηση της διαδικασίας για σύσταση θέσης επικουρικού 
ιατροδικαστή στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και είμαι στη διάθεσή σας εφόσον χρειάζονται 
περισσότερα στοιχεία ή άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα». 

Εμφανίστηκε και πάλι η απάτη με την επιστροφή χρημάτων 
λόγω λάθους στην τραπεζική κατάθεση

Ο επιχειρηματίας Γ. Μακαρωνάς στον ΑΚΟΥ 99.6: «Υποδύθηκε ότι είναι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, 
παρήγγειλε ποτά για τα εγκαίνια της Γέφυρας Κούσιου και μου ζήτησε 4.500€ ρέστα!» 

Νέo κύμα από-
πειρας ή τετελεσμέ-
ν η ς  ε ξα πά τ η σ η ς 
επιχειρηματιών στη 
Βέροια. Ο Γιώργος 
Μακαρωνάς, ιδιο-
κτήτης κάβας πο-
τών, μίλησε για την 
δική του περίπτωση 
στην ραδιοφωνική 
εκπομπή Λαϊκά&Αι-
ρετικά στον ΑΚΟΥ 
99.6 και πως ξεσκέ-
πασε τους επίδοξους 
δράστες. Το μεσημέ-
ρι της προηγούμενης 
Πέμπτης δέχθηκε 
τηλεφώνημα από 
κάποιον άνδρα, ο ο-
ποίος προσποιήθηκε 
ότι είναι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Βέροιας Στέλιος 
Ασλάνογλου και ότι θέλει να κάνει μια παραγγελία ποτών για τα 
εγκαίνια της Γέφυρας Κούσιου! Μάλιστα προέτρεξε ο απατεώνας 
να ζητήσει τραπεζικό λογαριασμό και να καταθέσει προκαταβολικά 
τα 490 ευρώ που του είπε ο κ. Μακαρωνάς ότι θα κόστιζε η παραγ-
γελία. Σε δεύτερο τηλεφώνημα και μετά από αποστολή πλαστού κα-
ταθετηρίου τράπεζας που αναγραφόταν αντί του ποσού των 490, το 
ποσό των 4.900 ευρώ, ο απατεώνας που συνέχιζε να προσποιείται 
τον αντιδήμαρχο ζήτησε τα ρέστα, δηλαδή περίπου 4.400 ευρώ… 

«Έγινε ένα λάθος και σας κατέθεσα αυτό το ποσό και πρέπει να 
μου επιστρέψετε στον λογαριασμό που σας στέλνω τα υπόλοιπα 
χρήματα γιατί τα χρειάζομαι», διευκρίνισε με θράσος ο απατεώνας. 
Ο κ. Μακαρωνάς άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά και 

διασταύρωσε ρωτώντας 
την τράπεζα ότι η συ-
ναλλαγή που επικαλείται 
ο δήθεν αντιδήμαρχος 
δεν έχει γίνει ποτέ και ότι 
το παραστατικό που του 
απέστειλαν ήταν πλα-
στό. Στην συνέχεια επι-
κοινώνησε με τον ίδιο 
τον αντιδήμαρχο Οικο-
νομικών Στέλιο Ασλά-
νογλου, ο οποίος του α-
νέφερε ότι δεν έχει καμία 
σχέση και ότι ουδέποτε 
επικοινώνησε μαζί του, 
ωστόσο τον ενημέρωσε 
ότι πρόκειται για καλο-
στημένη απάτη, αφού 
είχαν ήδη προσπαθήσει 
να εξαπατήσουν και άλ-

λους επιχειρηματίες του κλάδου στην Βέροια. Στην συνέχεια ο 
κ. Μακαρωνάς απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε το 
συμβάν με τα όποια στοιχεία είχε στο Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας, 
προκειμένου μέσα από τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού 
που του έδωσε ο απατεώνας να οδηγηθούν οι διωκτικές αρχές στην 
σύλληψή του.   

Σε επικοινωνία που είχε ο «ΛΑΟΣ» με τον αντιδήμαρχο κ. Α-
σλάνογλου, τόνισε την ανάγκη να είναι υποψιασμένοι οι πολίτες και 
ειδικά οι επαγγελματίες απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες εξαπάτη-
σης. «Η συγκεκριμένη απάτη είχε να εμφανιστεί αρκετούς μήνες και 
ο τρόπος είναι ο ίδιος επικαλούμενοι πάντα οι απατεώνες ότι είναι 
κάποιο γνωστό πρόσωπο της πόλης με θέση ευθύνης και δυστυχώς 
στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιήσει το όνομά 

μου», συμπλήρωσε ο κ. Ασλάνογλου. Επίσης υπογράμμισε την 
προσπάθεια που πρέπει να κάνει η Αστυνομία για να τους εντοπίσει 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μέσα από τα κινητά τηλέφωνα 
που χρησιμοποιούν ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς που δίνουν.

Υπήρξαν ωστόσο και θύματα των επιτήδειων. Τελευταίο πε-
ριστατικό, το οποίο ανέφερε ο κ. Μακαρωνάς ήταν η περίπτωση 
βεροιώτη ζαχαροπλάστη που με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατάφεραν 
να τον εξαπατήσουν και να του αποσπάσουν το ποσό των 2.500 
ευρώ!!! Επίσης η ίδια απάτη επιχειρήθηκε σε πρατήρια καυσίμων 
και καταστήματα ηλεκτρικών ειδών στο παρελθόν.

Επομένως ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους επαγγελματίες και 
μην προχωρείτε σε καμία κατάθεση χρημάτων, αν δεν διαπιστώσετε 
από την τράπεζά σας ότι οι συναλλαγές είναι πραγματικές για να 
μην είστε το επόμενο θύμα μιας οργανωμένης «μηχανής».

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

«Eφυγε» ο 38χρονος 
Κώστας Στιλπνόπουλος

Έφυγε σε ηλικία 38 ετών μετά από ά-
νιση μάχη με τον καρκίνο ο Κωνσταντί-
νος Χρηστ. Στιλπνόπουλος. Γνωστός 
στην Βέροια, αφού για αρκετά χρόνια 
εργάστηκε σε καφε-μπαρ της πόλης, ή-
ταν ιδιαίτερα αγαπητός και διακρίνονταν 
για το πηγαίο και χαρακτηριστικό του 
χαμόγελο.

H κηδεία του θα γίνει σήμερα Τρίτη 
30 Ιουνίου 2020 στις 10.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στα Παλατίτσια.
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Οι Σκανταλιάρηδες  -  The Elfkins
Προβολές:    Παρασκευή 26/6 – Σάββατο 27/6  στις 

20.40
της Ούτε φον Μούνχοου-Πολ
Ξωτικά και ζαχαροπλάστες σε μια ταινία κινουμένων 

σχεδίων για παιδιά

Οι Μεταφραστές  -  Les Τraducteurs
Προβολές:    Πέμπτη 25/6 – Κυριακή 28/6 -  Δευτέρα 

29/6 – Τρίτη 30/6 – Τετάρτη 1/7 στις 21.00
Παρασκευή 26/6 – Σάββατο 27/6  στις 22.00

του Ρεζί Ρουανσάρ

Ενας από τους μεταφραστές του, είναι κι ο Μανώλης 
Μαυροματάκης.

Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Ολγκα Κι-

ριλένκο, Λαμπέρ Γουιλσόν, Σίντσε Μπαμπέτ Κνούντσεν, 
Εντουάρντο Νοριέγκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Αλεξ 
Λόθερ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     25/6/20 - 1/7/20

27 έως 30 Αυγούστου 
στο Δημοτικό Αμφιθέατρο 

 6ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους 

Αλεξάνδρειας
Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας με χαρά ανακοινώνει την 

πραγματοποίηση του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας 
από 27 έως 30 Αυγούστου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας.

Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ οι λάτρεις του κινηματογράφου θα έχουν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν 53 ταινίες μικρού μήκους από 24 χώρες που επέλεξε η 
επιτροπή μέσα από περισσότερες από 600 υποβολές ταινιών από όλο τον κόσμο.

Η αγαπημένη συνήθεια του καλοκαιριού θα μας ταξιδέψει για 6η συνεχή χρονιά υ-
πό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας και του Υπουργείου 
Πολιτισμού.

Ο θεσμός που στοχεύει στην συνάντηση Ελλήνων και ξένων κινηματογραφιστών 
και την διάδοση της αγάπης για την τέχνη του κινηματογράφου θα περιλαμβάνει και 
φέτος πολλές εκπλήξεις και παράλληλες δράσεις πολιτισμού υιοθετώντας όλες τις 
απαραίτητες οδηγίες προστασίας από την πανδημία.

Την Tρίτη 7  Ιουλίου στις 9. 00 μμ στο Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας προγραμμα-
τίζεται ανοιχτή συνάντηση μελών και εθελοντών. 

Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη 
οι εγγραφές στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία εγγραφών που θα διαρκέσει μέχρι 

το τέλος του Σεπτέμβρη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας 
(ΣΔΕΝ). 

Στο ΣΔΕΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν σε δύο 
χρόνια δωρεάν τίτλο σπουδών Γυμνασίου, παρακολουθώντας δια-
φορετικό τρόπο διδασκαλίας, προσαρμοσμένο σε ενήλικες. 

Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΣΔΕΝ (Τέρμα Φιλ. Κοκκίνου – Γενικά 
Λύκεια Νάουσας,) καθημερινά (17:00 - 20:00), ενώ για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον αριθμό  
2332052161 ή να απευθύνονται για πληροφορίες  στην Διευθύντρια 
του ΣΔΕΝ κα Παρασκευά στο τηλέφωνο 6986 280541.

Την Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά και Βήμα Απ. Παύλου 
επισκέφθηκαν τα «Παιδιά της Άνοιξης»

Την Πέμπτη 25/6/2020, τα «Παιδιά της Άνοιξης»  πραγματοποίησαν εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. 
Καταφθάνοντας, τους υποδέχθηκε εγκάρδια ο π.  Παντελεήμονος ο οποίος τους ξενάγησε στους χώρους του μοναστηριού 
και τους μίλησε για την ιστορία του μοναστηριού, για το βίο των μοναχών και για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Στην συνέχεια, 
ήπιαν από  το θαυματουργό Αγίασμα της Μονής και παρακολούθησαν την κατασκευή εικόνων από τον υπεύθυνο μοναχό. 
Είχαν επίσης, την ευλογία να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Δοβρά, και τα τίμια λείψανα του Aγίου 
Λουκά του Ιατρού. Στην πορεία, συνοδευόμενοι από τον πατέρα Παντελεήμονα, επισκέφθηκαν το βήμα του Αποστόλου Παύ-
λου στη Βέροια, όπου και πληροφορήθηκαν σχετικά με την ιστορία του. Τέλος, συναντήθηκαν  με τον Μητροπολίτη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, στην Ιερά Μητρόπολη, και έλαβαν την ευχή του και την ευλογία του. Τόσο οι μο-
ναχοί όσο και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, υποδέχθηκαν τους ωφελούμενους με χαρά και αγάπη και τους προσέφεραν 
ροφήματα και κεράσματα καθώς επίσης και εικόνες για τους ίδιους αλλά και για το ΚΔΗΦ.

H δράση ολοκληρώθηκε στο Cantina River, όπου οι ωφελούμενοι απόλαυσαν ροφήματα κάτω από τη σκιά των δέντρων, 
δίπλα στο φράγμα, ενώ κύριος που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, κέρασε τα ροφήματα!



Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Ε-
πιτροπής του Δήμου Βέροιας θα γίνει την 
Τετάρτη 1-7-2020  από τις 9:00 έως τις 10:00, 
η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων 
που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγ-
ματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα εξής θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση υποβολής συμπληρωματικού αι-
τήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό 
πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο 
Βέροιας έτους 2020 (1 θέση ΠΕ Κτηνιάτρων).

-Απαλλαγή ή μη της υποχρέωσης κατα-
βολής 40% των μισθωμάτων λόγω των ΠΝΠ 
(έκτακτα μέτρα COVID-19) και συμψηφισμός 
των τυχόν καταβαλλόμενων ποσών.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμέ-
νης πίστωσης για παροχή υπηρεσιών φύλα-
ξης του κτιρίου στη «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του 
έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώ-
ρων Δ.Ε. Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού 
του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων 
(2019)».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και 
τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλι-
δωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση 
οδών και διαβάσεων (2020)».

-Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών 
και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες 
τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροι-
ας».

-Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 157/2020 
απόφασης Ο.Ε. «Συγκρότηση Επιτροπής 
και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου 
«Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και ε-
πικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων»».

-Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού 
χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας 
««Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου του Δήμου Βέροιας» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ) για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά 
αυτοκίνητα»».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλ-
ματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του 
Δήμου Σ.Θεοδωρίδη.

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της α-
ριθμ. 212/ΤΜ/2018 απόφασης του Μον. Πρω-
τοδικείου Βέροιας.

-Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 
αριθμ. 97/ΤΜ/2020 απόφασης του Μον. Πρω-
τοδικείου Βέροιας.
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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 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του 

Γεωργίου και της Φροσούλας, το γένος 
Γαλανούδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗ του Θωμά και της Αικατερίνης, 
το γένος Νατσαρίδη, που γεννήθηκε 

στην Έδεσσα και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

Σάββα και της Σοφίας, το γένος Αλεξο-
πούλου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας 
και η ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του 
Αθανασίου και της Ελένης, το γένος 
Αργυράκη, που γεννήθηκε στην Θεσ/
νίκη και κατοικεί στο Βαθύλακκο Θεσ/

νίκης, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Αλσος Αγ. 
Νικολάου Νάουσας.

Εξιχνίαση 
κλοπής τσάντας 
από αυτοκίνητο

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία 
σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, καθώς όπως προέκυψε από την 
έρευνα, το απόγευμα της 18ης Μαρτίου 2020 αφαίρεσε μέσα από 
σταθμευμένο όχημα σε περιοχή της Ημαθίας μία τσάντα, που 
περιείχε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, διάφορα προσωπικά 
έγγραφα και μία τραπεζική κάρτα αναλήψεως χρημάτων. Στη 
συνέχεια με την κλεμμένη κάρτα πραγματοποίησε 6 ανέπαφες 
συναλλαγές  σε καταστήματα της περιοχής συνολικής αξίας 97 
ευρώ.

Οι βουλευτές των 
ν ο μ ώ ν  Φ λ ώ ρ ι ν α ς 
Π. Πέρκα, Ημαθίας 
Φρόσω Καρασαρλί-
δου και Πέλλας Θεοδ. 
Τζάκρη κατέθεσαν 
κοινή ερώτηση στον 
Υπουργό Υποδομών 
& Μεταφορών σχετι-
κά με τα προβλήματα 
που έχουν προκύψει 
στις μετακινήσεις των 
κατοίκων των τριών 
νομών, λόγω της α-
ναστολής από την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. κατά 
την περίοδο της παν-
δημίας του πρώτου 
πρωινού δρομολογίου 
“Φλώρινα-Θεσσαλονί-
κη”.

Ειδικότερα, οι συ-
νυπογράφοντες βουλευτές αναφέρουν ότι το συγκεκριμέ-
νο δρομολόγιο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο για τη μετακίνηση 
των κατοίκων των τριών νομών προς την εργασία τους σε 
καθημερινή βάση. Παράλληλα, τους έδινε τη δυνατότητα 
να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί και να 
επιστρέψουν το βράδυ. Αυτό πλέον δεν ισχύει, τη στιγμή 
που το εν λόγω δρομολόγιο ανήκει στις Υποχρεώσεις 
Δημόσιας Υποχρέωσης (ΥΔΥ), για τις οποίες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
επιδοτείται ετησίως με 50 εκ. ευρώ. Σε πρόσφατη ανα-
κοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για επαναφορά μέρους των 

δρομολογίων που είχαν ανασταλεί ανά την Ελλάδα, το 
συγκεκριμένο δρομολόγιο δε συμπεριλαμβάνεται στη σχε-
τική λίστα και είναι άγνωστο πότε και αν είναι στα σχέδια 
της εταιρίας να σφυρίξει και πάλι το πρωινό τρένο για τη 
Φλώρινα. Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουρ-
γός πότε θα επανέλθει το πρωινό δρομολόγιο ‘Φλώρινα – 
Θεσσαλονίκη’ και αν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης 
να συμπεριλάβει τα συγκεκριμένα ζεύγη δρομολογίων στη 
νέα συμφωνία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις άγονες σιδηρο-
δρομικές γραμμές.

Π. Πέρκα, Φρ. Καρασαρλίδου, 
Θεοδ. Τζάκρη, με Ερώτηση στη Βουλή: 

Προβλήματα στις μετακινήσεις 
λόγω αναστολής του πρωινού 

δρομολογίου ‘Φλώρινα-Θεσσαλονίκη’

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 
η Οικονομική Επιτροπή

του Δήμου Βέροιας
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, παππού, αδελφού και 
θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡ.
ΖΑΜΑΝΗ 

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Οι εγγονές
Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έ-

χουν φάρμακα που δεν χρει-
άζονται , μπορούν  να τα  
προσφέρουν για  το  Γηρο-
κομείο Βέροιας ,στο υπόγειο 
της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 29 Ιουνί-

ου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Στέργιος Γεωρ. Κουκουλί-
τσας σε ηλικία 69 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου 

2020 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων στον Στενήμα-
χο Ναούσης Ημαθίας η Μαργαρίτα 
Καϊμάκη σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα 

2020 για Άτομα 
με Αναπηρία 

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για Άτομα με Αναπηρία (Α-
μεΑ) 2020! Νέα δεδομένα-Περισσότερες Απαιτήσεις για 
Ασφάλεια-Μεγαλύτερη Ευθύνη! Πληροφορίες για την λει-
τουργία των κατασκηνώσεων την φετινή χρονιά, μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ ή να επικοινωνή-
σετε με την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά 
της Άνοιξης». Ο κάθε ενδιαφερόμενος εφόσον διαβάσει προ-
σεκτικά την εγκύκλιο, άμεσα να ενημερώσει την γραμματεία 
ή την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης» για το εάν επιθυμεί τη συμμετοχή του παιδιού του 
στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του 2020. Τα δικαιολογητικά 
για την συμμετοχή των ΑμεΑ στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 
του 2020 είναι:

1. Δελτίο Κατασκηνωτή συμπληρωμένο
2. Αντίγραφο ΚΕΠΑ
3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβολίων
4. Φωτογραφία μικρή του κατασκηνωτή
Μέχρι Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι απαραίτητο να συγκε-

ντρωθούν τα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσετε στο 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ή να τα αποστείλετε 
με e-mail στο info@tapaidiatisanoixis.gr προκειμένου να 
αποσταλούν μέχρι τις 6-7-2020 που είναι η καταλυτική ημε-
ρομηνία. 

Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ 
που θα συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ 
από 24 έως 72 ΏΡΕΣ πριν την είσοδο τους στους κατασκη-
νωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ 
SARS-COv-2 στο σύνολό τους. Η κάλυψη του κόστους του 
μοριακού ελέγχου SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/ τις 
συμμετέχοντες / ούσες στο ΚΠ ΑμεΑ 2020.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερήσια εκδρομή Ι.Μ. 
Οσίου Εφραίμ, κοιλάδα 

Τεμπών, Οικισμό Αμπελάκια
Αναχώρηση από Βέροια 5 Ιουλίου 2020 ώρα 8.00 

το πρωί από πλατεία Εληάς, λίγο αργότερα από πλα-
τεία Ωρολογίου και Προμηθέα. Παρακολούθηση Θ. Λει-
τουργίας Οσίου Εφραίμ, συνέχεια κοιλάδα Τεμπών, θα 
περάσουμε απέναντι στο εκκλησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής, το μεσημέρι θα ανηφορήσουμε στον παραδο-
σιακό οικισμό Αμπελάκια, γεύμα εξ ιδίων, το απόγευμα 
καφέ στους Νέους Πόρους. Επιστροφή στη Βέροια 
στις 20.00. Πληροφορίες στα γραφεία μας Ανοίξεως 90, 
τηλ.: 23310 25654. Τα γραφεία μας είναι ανοικτά Δευτέ-
ρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή τις ώρες 10-12 το πρωί.

Το Δ.Σ.

Ευχαριστήριο
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα 
παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, 
ευχαριστούν θερμά: 

-Ανώνυμο ανδρόγυνο από την Βέροια για την προσφο-
ρά χρηματικού ποσού εις μνήμη των γονιών τους.

-Ανώνυμο κύριο για την προσφορά των ροφημάτων των 
ωφελουμένων στο Cantina River στο Φράγμα. 

-Ανώνυμο κατάστημα στην Αλεξάνδρεια για τη συνεχή 
προσφορά κολατσιού στους ωφελούμενους. 

-Ανώνυμο κατάστημα από Πλατύ για την προσφορά 
αγαθών πρώτης ανάγκης στους  ωφελούμενους του Κέ-
ντρου. 

-Ανώνυμο κύριο από την Αλεξάνδρεια για την δωρεά 
χρηματικού ποσού.

-Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια για την προσφορά κολα-
τσιού στους ωφελούμενους του Κέντρου.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Θεία λειτουργία 
σήμερα στους 

Αγίους 
Αποστόλους 

Σελίου
Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 πανηγυρίζει ο Ιερός Να-

ός Αγίων Αποστόλων Σελίου κατά την οποία θα τελεσθεί 
Θεία Λειτουργία από 7.30-10.30 π.μ.

Πανηγυρίζει στη Βέροια 
ο ιδρυτής της τοπικής

 Εκκλησίας Απόστολος
 των Εθνών Παύλος

 Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος τελέστηκε την Δευτέρα 29 Ιουνί-
ου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας, ενώ έλαβαν μέρος οι Μητροπολί-
τες Άρτης κ. Καλλίνικος, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και κήρυξε το 
θείο λόγο και Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

 Στο τέλος τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μη-
τροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου. 

Μία φωτογραφία με μνήμες

Εσπερινός στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου 1976.
Προεξάρχοντος του Μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης   

Κυρού Παύλου (+  1993).  Μαζί με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, εόρ-
ταζε τα ονομαστήρια του  ο Αείμνηστος Βεροίας Κυρός Παύλος. Σαράντα 
τέσσερα χρόνια  μετά...  Η  Μνήμη του να είναι  άληστος και  αιωνία.

    Παύλος   Α.  Κυρατσής



«Let Scan», 
με τη συμμετοχή 

μαθητών γυμνασίου
Ξεκινά το θερινό εργαστήριο ψηφιοποίησης 

 μνημείων  πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Νάουσας

Ξεκινά την Τετάρτη 1η Ιουλίου το θερινό εργαστήριο ψηφιοποίησης μνημείων  πολιτιστι-
κής κληρονομιάς του Δήμου Νάουσας, με τη συμμετοχή μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Η  πρωτοβουλία «Let Scan» - που θα διαρκέσει 15 ημέρες - πραγματοποιείται με 
την υποστήριξη του Δήμου Νάουσας και αποτελεί εθελοντική  δράση με υπεύθυνο τον 
μηχανολόγο μηχανικό  και ειδικό σε θέματα τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, κ. Αλέξανδρο 
Μπασιακούλη, ο οποίος θα εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα τρισδιάστατης σάρωσης 

(3D Scanning), επαυξη-
μένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality) 
και ψηφιοποίησης on 
line βιβλιοθηκών.

Η εναρκτήρια εκδή-
λωση για την λειτουργία 
του θερινού εργαστηρί-
ου ψηφιοποίησης   θα 
πραγματοποιηθεί το 
απόγευμα της Τετάρ-
της, ώρα 17:00, στην 
α ίθουσα δ ιαλέξεων 
«Βέτλανς», (τηρούμε-
νων όλων των κανόνων 
ασφάλειας και υγιεινής) 
και θα είναι ανοικτή για 
το κοινό. 
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Η ΩΔΗ του Γιώργου Καλογήρου
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ

Θέλει Αρετή και τόλμη η Ελευθερία, 
θέλει Αρετή και Ταπείνωση η συνάντησή 
με τα ΘΕΙΑ..

Πώς μπορείς να πεις του Πολιούχου της Βέροιας 
ακούω την εσωτερική σου φωνή, 
ακούω τα ΑΙΩΝΙΑ των αγγέλων σου
τις ατέλειωτες προσευχές σου…

Ο Γιώργος ο Καλογήρου ως γνωστόν
είναι νεότερος όλων μας και 
ξέρει μυστικά που τα εξομολογείται  με ήχους..

Υπάρχει η κλασσική μουσική κλίμακα μα και 
η ΚΛΙΜΑΞ του Ουρανού.

Στην ΩΔΗ του για τον Άγιο Αντώνιο
(το νέο μουσικό του έργο)  
κούρδισε τα πλήκτρα του
στην βασιλική οδό των ονείρων.
  
Να ομοιωθώ με το άρωμα της μανόλιας φ
αίνεται πως είπε. 

Ποιος νοιάζεται για 
την  ΥΠΑΡΞΗ  του ΑΓΙΟΥ
στην καθημερινότητα; 
 
Θέλει τόλμη να συνθέσεις μια ωδή για το τέμπλο, 
για τον άμβωνα,  
αθωότητα για να ψάλλεις τις ακολουθίες της 
εσωτερικότητας.

Ένα καινούργιο δάνειο σε όλους μας
είναι  η ΩΔΗ στον ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Καλογήρου.

Όπως τότε που μελοποίησε  ΤΑ ΑΣΠΡΑ ΦΤΕΡΑ.
Μια ΩΔΗ στην ελπίδα,
με την οποία έκτοτε συγκατοικεί 
μοιράζοντας την εσωτερική του ΕΥΓΕΝΕΙΑ 
στους βιαστικούς καιρούς μας 
σε όλους μας συντροφιά με την Άννα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ εμείς οι άλλοι  
Κύριε Γιώργο Καλογήρου 
που συνεχίζεις  τις σπουδές σου 
στο Πανεπιστήμιο της Δημιουργικής Ευτυχίας.

Γιάννης Ναζλίδης   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας αισθάνε-

ται την ανάγκη να ευχαριστήσει την οικογένεια του 
Δημητρίου Ζαμάνη Πολιτικού Μηχανικού για τη δω-
ρεά σεβαστού ποσού στη μνήμη του αγαπημένου 
τους συζύγου και πατέρα Δημητρίου Ζαμάνη, αντί 
δεξιώσεως με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το 
θάνατό του.

Το Δ.Σ.

Επιχορήγηση  του Δήμου Νάουσας 
από το ΥΠ.ΕΣ ύψους 300.000 ευρώ 

για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
Με το ποσό των 300.000 ευρώ θα επιχορηγηθεί ο Δήμος Η.Π Νάουσας για την άμεση αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα  

με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη. 
Επισημαίνεται  ότι σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου (26-06-2020), η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ αποφάσισε την επιχο-

ρήγηση σε πρώτη φάση 84 Δήμων με το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών.

Από το ποσό της επιχορήγησης ποσοστό 60% θα παρακρατηθεί από τους δήμους από 48 έως 72 μηνιαίες δόσεις από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς πόρους, αρχής γενομένης από 1/1/2022.

Ξεκίνησε χθες Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. η υποβο-
λή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους 
ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 
για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 
άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». 

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας (28-
06-2020)  η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλη-
σης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που 
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί 
τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Δήμο Νάουσας έχει εγκριθεί η κάλυψη 63 θέ-
σεων διαφόρων ειδικοτήτων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδι-
κασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο 
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν 
σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικο-
γενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγε-
γραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογο-
νεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

-εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγε-

γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με 
βάση τα τυπικά τους προσόντα

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 
ετών

-εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του 

«Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό 

τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοπο-
θέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της 
Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 και από έναν έως τρεις (3) Επιβλέποντες 
Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, 
με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης 
πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του 
Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκε-
φτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού www.oaed.gr

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων ανέργων
63 θέσεις αναμένεται να καλυφθούν στον Δήμο Νάουσας 

από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα



ΜετάαπόδυοχρονιέςστονΠΑΟΚπουσυνδυά-
στηκανμεσερίτίτλους,ηΑθηνάΚωστοπούλουλέειτο
δικό της... ευχαριστώστονΔικέφαλο, ενώμέσααπό
τοSDNAμιλάει για τηνμεταγραφή τηςστηνΒέροια
2017.Τατελευταίαχρόνιαστογυναικείοχάντμπολ,ο
Δικέφαλος έχει καταφέρει ναπάρει τηνσκυτάληστο
πρωτάθλημααπό τηΝέα Ιωνία, έχονταςουκολίγες
πρωταγωνίστριεςστηνομάδα.Μιαεξαυτών,ήτανκαι
ηΑθηνάΚωστοπούλου,ηοποίαμετάτοεπιτυχημένο
πέρασματηςαπότονΔικέφαλο,θασυνεχίσειτηνκα-
ριέρατηςστηνΒέροια2017.

Έχονταςαγωνιστείσυνολικάγιατρίαχρόνιαστον
ΠΑΟΚ,μετρώνταςδυονταμπλ(σ.σ.2018-19΄)καιένα
κύπελλο (2016), ηΑθηνάΚωστοπούλουμιλάει στο

SDNAγια όλα όσα έζησεστους «ασπρόμαυρους»,
ενώστέκεται και στην μεταγραφή της στηνΒέροια
2017.Ηκουβένταφυσικά,δενθαμπορούσεναμην
αρχίσει με τουςπρόσφατους τίτλουςπουκατέκτησε
όνταςαθλήτριατουΠΑΟΚ,μετηνίδιανατονίζειπως:
«Σίγουρα,τονα...σηκώνειςπρωτάθλημακαικύπελλο
μετηνομάδασου,αποτελείμιααπότιςομορφότερες
στιγμέςπουμπορείναέχειέναςαθλητήςστηνκαριέ-
ρα του.Είναι ένα μοναδικόσυναίσθημα, γιατί είναι
η επιβράβευση των κόπωνσου».Η νέασεζόν, σε
βρίσκειστηνομάδατηςΒέροιας2017πουπροσπαθεί
ναδημιουργήσει έναανταγωνιστικόσύνολο:«Πλέον
αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο για εμένα, σε μια ομάδα
νέακαιελπιδοφόρα,όπουυπάρχειένασυγκεκριμένο
πλάνομεσημαντικόυπόβαθρο.Όληαυτήηπροσπά-
θειαπουγίνεταισεσυνδυασμόμε τουςανθρώπους
πουσυνδράμουνσεαυτή,μεάγγιξαν καιμε έκαναν
ναπάρωτηναπόφασηνασυνεχίσωστηνομάδατης
Βέροιας.Θαήθελαναευχαριστήσωτουςανθρώπους
τηςομάδαςγιατηνεμπιστοσύνητουςκαιτομόνοπου
απομένει είναι ησκληρήδουλειά».Πρόσθεσεπως:
«Αισθάνομαι χαρούμενηπου είμαι υγιής και μπορώ
άλλημιαχρονιάναδουλέψωσκληράκαιανυπομονώ
ναδημιουργήσουμεωραίαπράγματαστογήπεδο.Με

την ομάδα έχουμε θέσει υψηλούς
στόχους,ενώγνωρίζουμεπωςμόνο
μεπολύδουλειάκαιπίστησεαυτό
που κάνουμε, θα έρθουμε και τα
αποτελέσματαπουθέλουμε».
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Μεσκορ61-45οιπαίδες τουΦίλιππουΒέροιας
επικράτησαντουΣκυδραϊκού,στοΔημοτικόΑθλητικό
ΚέντροΝάουσας, σε αγώνα για τηνπροημιτελική
φάσητουΠρωταθλήματοςΠαίδωντηςΕΚΑΣΚΕΜ.Η
ομάδατηςΒέροιαςπήρεέτσιτηνπρόκρισηστοFinal
Four του ερχόμενουΣαββατοκύριακου, τοοποίοθα
διεξαχθείστοΔημοτικόΑθλητικόΚέντροΑιγινίουμαζί
μετουςΠιερικόΑρχέλαο,ΆθλοΑλεξάνδρειαςκαιΖα-
φειράκηΝάουσας.Διαιτητές:Μελανίδης–Καραμαν-
λής.Δεκάλεπτα:4-18,18-33,31-44,45-61.

ΑΣ Σκυδραϊκός (Κολοβός): Γρόπαλης 3 (1), Ι-
κραμίδης,Σαμπίδης,Σιουκιούρογλου,Μαυρομάτης,
ΜιχαηλίδηςΣ.,Κολοβός39(4),Παπαδότης,Μιχαηλί-
δηςΕ.3(1),Τουλκιαρίδης.

ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας(Λευκόπουλος):Γεωργιά-
δης,Αλεξίου,Αρβανίτης6,Φάκας10,Πιπεράκης18
(2),Βύζας,Ζύφι6,Καρανικολόπουλος2,Ασβεστάς,
Πολυμένης19(4),Τασιόπουλος.

Η ομάδα τουΜανώληΛευκόπουλου τηνπρώτη
ημέρα επικράτησε με 61-34 τουΜέγαΑλέξανδρου
Γιαννιτσών.Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν τον αγώνα
δυναμικάκαιεναλλάσσοντανστοσκορ.ΟΦίλιππος

Βέροιας ήταναυτόςπουστο 8′ μπήκε μπροστάμε
9-5,  σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο
δεκάλεπτο.Ηομάδα τηςΗμαθίαςδιεύρυνε τοπρο-
βάδισμάτηςστουςεπτά(13-6)στο12’11”καιστους
εννέα (19-10)στο 15’ 23”, ενώ έφτασε τη διαφορά
γιαπρώτησε διψήφιο επίπεδο (24-13)στο 18’ 53”
καιπήγεστααποδυτήριαγιατηνανάπαυλατουημι-
χρόνουμετουπέρτου26-15.Τοδεύτεροημίχρονο
ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τονΦίλιπποΒέ-
ροιας να κατακτά τοροζφύλλοαγώναμε το τελικό
61-34.Διαιτητές:Μελανίδης–Μποΐτσης.Δεκάλεπτα:
9-5,26-15,44-18,61-34.

ΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας(Λευκόπουλος):Γεωργιά-
δης4,Αλεξίου2,Αρβανίτης4,Φάκας9,Πιπεράκης
13, Ζύφι 11, Καρανικολόπουλος 5 (1),Ασβεστάς,
Πολυμένης8(2),Τασιόπουλος2,Βύζας3(1).

ΓΑΣΜέγαςΑλέξανδρος Γιαννιτσών (Κυριαζής):
Υγειονομάκης,Γεωργιάδης2,Καρολίδης12,Μιτσάγ-
γας 5 (1), Χαραμής, Χατζηχαριώνος, Καραμανλής,
ΒένοςΠ,ΒένοςΚ.8(1),Παπαδόπουλος5,Βουλγα-
ρίδης,Χατζηαντωνίου2.

ΣύμφωναμεανακοίνωσηοΚώσταςΤούτσης θα
είναιπροπονητήςκαιστοανδρικότμήματουΦιλίπ-
που.Ησχετικήανακοίνωσηαναφέρειταεξής.

«ΟΚώσταςΤούτσηςθαείναιοπροπονητήςτης
αντρικής ομάδας χάντμπολ του Φιλίππου. Μετά
τις υποδομές αναλαμβάνει και την μεγάλη ομάδα
ξεκινώντας από σήμερα τον σχεδιασμό όλου του
τμήματοςχάντμπολτουΦιλίππουαπότιςακαδημίες
μέχριτηναντρικήομάδαγιαταεπόμενα5χρόνια.Η
αναμφισβήτητηπροπονητικήτουικανότητα,ηεμπει-
ρίατου,ηεργατικότητάτουκαιηαφοσίωσητουστην
ομάδα μας, όπου δήλωνε πάντα παρόν όταν τον
χρειαζότανανεξαρτήτωςσυγκυριών,είναιταεχέγγυα
για μια πετυχημένη συνεργασία που θα βάλει τις
βάσειςγιατηνεπάνοδοτουιστορικούμαςτμήματος
στις επιτυχίες.Πάνωαπ’όλαόμως είναι οακέραιος
χαρακτήραςκαιτοπάθοςπουέχειγιατοχάντμπολ,
δουλεύονταςσκληράμακριάαπόίντριγκες,μεστόχο
τοκαλύτεροαποτέλεσμαστουψηλόεπίπεδοστηνα-
ντρικήομάδακαιπαράλληλαμεσκοπόναμεταδώσει
τα μυστικά του αθλήματος στα μικράπαιδιά κάνο-
νταςτουςκαλύτερουςαθλητές,αλλάκαικαλύτερους
ανθρώπουςσανπαιδαγωγόςπουείναι.

Στοβιογραφικό τουοΚώσταςΤούτσηςέχειπολ-
λές επιτυχίες ειδικά στα τμήματα υποδομής. Ξε-
κίνησε το 1991 ενώ ακόμα ήτανπαίκτης, από τις
υποδομές του γυναικείου τμήματος τουΦιλίππου
και29χρόνιασυνεχόμεναπροπονείομάδεςσεόλα
τα επίπεδα!!! Χρακτηριστικές είναι οι πρώτες θέ-
σεις που κατέκτησε το
1993 με τις παγκορα-
σιδες του Ποσειδώνα
Βεροίας, το1996με τις
νεάνιδες τουΠοσειδώ-
να, το 2004 με το μίνι

αγοριώντουΦιλίππου, το2008με τουςπαίδες του
Φιλίππου,το2012μετιςνεάνιδεςτουΦιλίππουενώ
έχειπολλάαργυράκαιχάλκιναμετάλλιασεαυτέςτις
διοργανώσεις.Επίσηςτο2010κατέκτησετην1ηθέ-
σηστοσχολικόπρωτάθλημαμετο1ολύκειοΒεροίας
όπου και συμμετείχανστησυνέχειαστοπαγκόσμιο
πρωτάθλημα τηςΠοττογαλίας.Τη σαιζόν 2015-16
πουοΦίλιπποςκατέκτησετονταμπλστηνΕλλάδα,
οΚώσταςΤούτσηςήτανοπροπονητής τηςομάδας
απότηναρχή τηςπροετοιμασίας τονΑύγουστο του
2015μέχρι και τονΦεβρουάριο του2016όπου και
αποχώρησε λόγοπροσωπικού του προβλήματος,
έχονταςτηνομάδαστις2πρώτεςθέσειςτιςβαθμο-
λογίας, βάζοντας τις βάσεις για την κατάκτηση του
νταμπλκαι έχονταςκάνειδύοσημαντικέςΕυρωπαϊ-
κέςπροκρίσειςστηνΕυρώπηστονπρώτογύροστον
ΕλληνικόεμφύλιομετηνΑΕΚμεδύονίκεςκαιστον
2ογύρομε την ισχυρήΡωσικήομάδα τηςΚρασνο-
ντάρμέσαστηΡωσία!!!!!

ΝασημειωθείότιοΚώσταςΤούτσηςμαζίμε τον
ΝίκοΜάντζοκαιτονΤέοΠαυλίδη,είναιοιμοναδικοί
Βεροιώτεςπροπονητέςπου έκανανπρωταθλητισμό
καιμετονΦίλιπποΒέροιας,αλλάκαιμεάλλεςομά-
δεςεκτόςΒεροίας,οΝίκοςΜάντζοςμε τοΚιλκίς το
1994με 96, οΤέοΠαυλίδηςμε τιςΣχολέςΞυνή το
1996-97καιοΚώσταςΤούτσηςμετηνΑΕΚτο2017.

Κώστα Τούτση όλος ο υγιής χαντμπολικός κό-
σμος της Βεροίας είναι μαζί σου. Καλή επιτυχία 
στο έργο σου!!!

ΠήρετηνπρόκρισηγιατοF4παίδων
οΦΙΛΙΠΠΟΣΒέροιαςκερδίζοντας

τονΣκυδραϊκόμε61-45

Αναλαμβάνει και το αντρικό 
τμήμα χάντμπολ του Φιλίππου

ο Κώστας Τούτσης

ΜετονΤέοΠαυλίδηηΕφηβική
ομάδατουΦιλίππουΒέροιας

Σύμφωνα με ανακοίνωση τουπροέδρου τουΦιλίππου ΓιώργουΦύκατα
προπονητήςστηνεφηβικήομάδαχαντμπολτουΦιλίππουθαείναιοΤέοΠαυ-
λίδηςγιατηντελικήφάσητουπρωταθλήματος.

Αναλυτικάηανακοίνωση
«ΟΤέοΠαυλίδηςθαείναιοπροπονητήςτηςεφηβικήςομάδαςτουΦιλίπ-

πουστην τελικήφάση τουπρωταθλήματος.Ηπροηγούμενη διοικούσα επι-
τροπήδεν τον επέτρεψε ναολοκληρώσει το έργο του και έτσι υπέγραψεγια
τηνέασαιζόνμετηΒέροια2017.Τώραόμωςπουαποκαταστάθηκεητάξηθα
ολοκληρώσειτοέργοτουκαιμετάθασυνεχίσειμετηνάλληομάδατηςπόλης
μαςτηΒέροια2017.Ευχόμαστεκαλήεπιτυχίαστηνομάδαμαςτωνεφήβων.»

Αθηνά Κωστοπούλου: «O ΠΑΟΚ,
η Βέροια 2017 και η κατάκτηση του ντάμπλ



Η μεθοδική έρευνα των 
αστυνομικών της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέ-
ροιας, είχε ως αποτέλεσμα 
τη σύλληψη 2 ατόμων για 
διακίνηση ποσοτήτων κο-
καΐνης και κάνναβης.

Ειδικότερα, συνελήφθη-
σαν στις 28 Ιουνίου 2020, 
τις πρώτες πρωινές ώρες 
σε περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης, ένας αλλοδαπός άν-
δρας και ένας ημεδαπός 
άνδρας, στην κατοχή των 
οποίων, αλλά και σε έρευ-
νες που ακολούθησαν στις 
οικίες τους και σε όχημα 
που χρησιμοποιούσε ο έ-
νας από αυτούς, βρέθηκαν 
συσκευασμένες ποσότητες 
ναρκωτικών ουσιών και ζυ-
γαριές ακριβείας.

Από το όχημα και την οι-
κία του αλλοδαπού άνδρα 
κατασχέθηκαν:

• 2 συσκευασίες κοκαΐ-
νης συνολικού βάρους 80 
γραμμαρίων

• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακριβείας

• 2 κινητά τηλέφωνα και
• το χρηματικό ποσό 

των 945 ευρώ
Στην κατοχή του ημεδαπού άνδρα και σε 

έρευνα της οικίας του, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν:

• 1 συσκευασία κοκαΐνης βάρους 34 γραμ-
μαρίων

• 42 συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη 
συνολικού βάρους 367,1 γραμμαρίων

• 2 ηλεκτρονικές ζυγα-
ριές ακριβείας

• 100 σπόροι κάννα-
βης 

• 2 κινητά τηλέφωνα
• το χρηματικό ποσό 

των 1.305 ευρώ  και
• διάφορα υλικά που 

χρησιμοποιούσε για τη συσκευασία των ναρ-
κωτικών ουσιών

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 2 
οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι ανωτέρω. 

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που 
σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης. 

Τα linasexclusive jewels 
by Toupektsi 

στις Στοές της Αθήνας!

Άλλες επιβλητικές, άλλες σεμνές, άλλες περήφανες, 
άλλες ταπεινές, όλες όμως κρύβουν χιλιάδες ιστορίες 
ανθρώπων που έζησαν και πέρασαν από το εσωτερικό 
τους, καθώς και τον αέρα της εποχής που μεγαλούρ-
γησαν. Οι στοές της Αθήνας που σχεδιάστηκαν και 
άνθισαν στα τέλη του 19ου με μέσα 20ου αιώνα, λει-
τούργησαν λυτρωτικά στην έντονη οικοδόμηση αναδει-
κνύοντας το εσωτερικό των οικονομικών τετραγώνων, 
αποσυμφωρίζοντας την κυκλοφορία.

Εκτός από την εμπορική τους χρήση λειτούργησαν 
και σαν ένας χώρος εξερευνήσεων, ένας χώρος μυ-
στηρίου αφού έκρυβαν σε κάθε στροφή τους, σε κάθε 
σκάλα τους, σε κάθε υπόγειο και μια έκπληξη με μαγαζιά που εμπορεύονταν προϊόντα μοναδικά.

Σε μια τέτοια στοά, στο κέντρο της Αθήνας, στην στοά Καλλιγά, Σταδιου 3 στο Σύνταγμα τα χει-
ροποίητα κοσμήματα Linasexclusive jewels by Toupektsi βρήκαν την θέση τους. Την θέση τους στην 
ιστορία, στο εμπόριο, στην ποιότητα και συνεχίζουν αυτήν παράδοση των εμπορικών στοών με τα 
πιο απρόσμενα ανώτερα ποιοτικά χειροποίητα προϊόντα που περιμένουν να τα ανακαλύψουν πελά-
τες που εκτιμούν την καλή δουλειά, το μεράκι της δημιουργίας, τον κόπο και το όραμα του παραγω-
γού. Τα δικά μας μοναδικά κοσμήματα σε έναν εξαιρετικό χώρο στο κοσμηματοπωλειο του A jewel 
made in Greece της κας Μαίρης Σαμολη, που φιλοξενεί έλληνες δημιουργούς είναι πλέον διαθέσιμα 
σε όσους αναζητούν την πραγματική γοητεία του χειροποίητου κοσμήματος, την μοναδικότητα του.

Οι στοές της Αθήνας μπορεί να άλλαξαν, να έγιναν πολυτελείς, να φιλοξενούν τα καλύτερα κατα-
στήματα, να έγιναν της μόδας, 
όμως δεν έπαψαν να είναι τα 
σημεία συνάντησης της ποιό-
τητας της μοναδικότητας του 
ξεχωριστού, του διαφορετικού, 
της αφοσίωσης στο καλό χει-
ροποίητο ελληνικό κόσμημα. 
Εκεί βρίσκονται πλέον και τα 
κοσμήματα μας, στην καρδιά 
της Αθήνας.
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Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας

Συνελήφθησαν 2 άτομα για 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

-Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν να έχουν 
συσκευασμένες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης



ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ
Ωδή στην Άνοιξη

Στα πλαίσια του ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ η Προδιοικη-
τής Βιβή Ιατροπούλου διάβασε στα μέλη του Ομίλου Inner 
Wheel Βέροιας ένα κείμενο με θέμα: «ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ». 

«Στην Άνοιξη των νεανικών μου χρόνων σε σχέση με την 
φετινή Άνοιξη την τόσο παράξενη για όλο τον κόσμο».

«Οι πρώτες σκέψεις όταν με ρωτούν πως είναι η Άνοι-
ξη στο χωριό μου; Σκέπτομαι τα ανθάκια που σκάνε δειλά 
στα παρτέρια του πατρικού μου σπιτιού. Τις μυρωδιές όταν 
ξυπνούσα το πρωί και κατέβαινα στο περιβόλι μας και την 
αλλαγή που έβλεπα κάθε μέρα στον ανθισμένο κήπο μας.

Τους γονείς μου και τους ανθρώπους του χωριού που 
προσπαθούσαν μέσα στα χώματα να αναστήσουν το σιτάρι, 
το βαμβάκι, τα λαχανικά με αισιοδοξία και γεμάτοι ενέργεια 

και όρεξη να δουλεύουν για τις οικογένειές τους για να μπορέσουν τα παιδιά τους να 
ζήσουν σε ένα καλύτερο κόσμο.

Τις νοικοκυρές να ασπρίζουν τα σπίτια τους για να υποδεχθούν τις ηλιόλουστες μέ-
ρες, κάνοντας κουτσομπολιό μαζεμένες όλες μαζί στις αυλές του σπιτιού τους σε κάθε 
γειτονιά.

Τις χαρούμενες μέρες που πλησιάζουν για τους μαθητές με το κλείσιμο των σχολεί-
ων και τις διακοπές του καλοκαιριού που θα ακολουθούσαν.

Τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα με το στόλισμα από όλες τις κοπέλες το χωριού του 
επιταφίου. Την περιφορά του με τις συμμαθήτριές μου φορώντας τις μαύρες ποδιές 
μας χωρίς το λευκό γιακαδάκι, πενθώντας για τον Χριστό μας που σταυρώθηκε για τη 
σωτηρία μας.

Την Ανάσταση με τις άσπρες λαμπάδες μας με τους γονείς μου, τους συγχωρια-
νούς μου και όλους τους συγγενείς μας στο προαύλιο της εκκλησίας, δίνοντας με το 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ το φιλί της Αγάπης και τσουγκρίζοντας τα κόκκινα αυγά.

Το σουβλιστό αρνί και το κοκορέτσι στην αυλή του πατρικού μου σπιτιού με όλους 
τους συγγενείς μας χορεύοντας τσάμικο και καλαματιανό.

Όλα αυτά ήλθαν φέτος στο μυαλό μου πιο έντονα με αρκετή στεναχώρια διότι δεν 
μπορέσαμε να τα απολαύσουμε στα χωριά μας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 
και του κλεισίματος μέσα στα σπίτια μας.

Αν και έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μας ακούγοντας όλο αυτό το κακό που συ-
νέβαινε σε όλον τον πλανήτη, μένουμε μέσα στα σπίτια μας για το καλό μας και για να 
μπορέσουμε με τη βοήθεια του Θεού του χρόνου να ξαναζήσουμε όλα αυτά που θεω-
ρούσαμε δεδομένα και να μην θρηνήσουμε οικεία πρόσωπα.

Έτσι βγήκαμε νικητές!
Η Άνοιξη είναι τόσο μοναδική, κρατάει λίγο, πολύ λίγο, είναι το ενδιάμεσο στάδιο 

μιας στιγμιαίας αγάπης και ενός χαμόγελου γλυκού. Είναι η εποχή της ανθοφορίας 
που πέρασε και που φέτος δεν μπορέσαμε να την απολαύσουμε.

Πόσο μακρινή μας φάνηκε αυτή η εποχή αλήθεια μέχρι να επανέλθουμε στην καθη-
μερινότητά μας.

Ελπίζω και εύχομαι όλος ο κόσμος να μην ξαναπεράσει τις δύσκολες φετινές μέρες 
και να υποδεχόμαστε κάθε χρόνο την ΑΝΟΙΞΗ γεμάτοι αισιοδοξία και χαρά μα προπα-
ντός γεμάτοι Υγεία μαζί με τις οικογένειές μας και τους φίλους μας.

Ας ευχηθούμε η επόμενη χρονιά να μας βρει ενωμένες και με δύναμη ψυχής και 
πνεύματος όλες μαζί να ανοίξουμε τα χέρια μας και να αγκαλιάσουμε δίνοντας χαρά 
και βοήθεια σε όποιον συνάνθρωπό μας μέσα στην κοινωνία που ζούμε έχει την ανά-
γκη μας.

Στους κρίσιμους καιρούς που έζησαν όλες οι χώρες παγκοσμίως αντιμετωπίσαμε 
τις περιστάσεις γενναία και ξεπεράσαμε τις δυσκολίες με χαμογελαστά πρόσωπα στην 
Ελλάδα μας.

Αυτόν τον χρόνο της δοκιμασίας μας αυτή την Άνοιξη χρησιμοποιήσαμε τις αξίες 
της υπομονής, της ανοχής και της συμπόνοιας και παραμείναμε ευτυχείς για την α-
σφάλεια και την καλή μας υγεία.

Όταν θέταμε τους στόχους μας στην αρχή της Ινεργουϊλικής χρονιάς δεν φαντα-
ζόμασταν ότι οι περισσότερες συνήθεις δραστηριότητες θα ανασταλούν για παρα-
τεταμένο χρονικό διάστημα, έχοντας πίστη και ελπίδα ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε 
αυτήν την απρόσμενη κατάσταση και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τους στόχους 
μας ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ τους συνανθρώπους μας διότι ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ όπως 
μας παροτρύνει το σύνθημα του I.I.W. για τη χρονιά 2019 – 2020 με την ΦΙΛΙΑ και την 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ όλων των μελών του Ομίλου μας.

Βιβή Ιατροπούλου
Προδιοικητής 247 

Περ. I.W. Ελλάδας
2006 - 2007
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ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Προτάσεις 
-Δημοσκόπηση 

Ειδικοτήτων 2020-2021
 στο ΙΕΚ Βέροιας

Δημοσκόπηση για την επιλογή νέων ειδικοτήτων 
2020-2021. Κάθε καλοκαίρι τα Δ.ΙΕΚ της επικράτειας 
οφείλουν να επιλέξουν τις ειδικότητες που θα λειτουργή-
σουν το αμέσως επόμενο φθινόπωρο. 

Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ, διαρ-
κούν 2 έτη και ακολουθούνται από 1 εξάμηνο πρακτικής 
άσκησης (το οποίο μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με 
το 2ο έτος). Το ωράριο των μαθημάτων είναι 15:00μμ – 
18:55μμ. Με την αποφοίτηση ο καταρτιζόμενος αποκτά 
δίπλωμα επιπέδου 5, που συνεπάγεται πληθώρα επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων. 

Το Δ.ΙΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να ψηφίσουν 
την ειδικότητα που θα προτιμούσαν να παρακολουθή-
σουν το φθινόπωρο του 2020, συμβάλλοντας έτσι στη 
διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του ΙΕΚ 
Βέροιας.

Επιλέξτε την Ειδικότητα που θα θέλατε να παρακο-
λουθήσετε στο ΙΕΚ Βέροιας για το εξάμηνο 2020 (που 
ξεκινά τον Οκτώβριο του 2020)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310-71743

Ιστολόγιο: https://iekverias.blogspot.com

email επικοινωνίας: grammateia@iek-veroias.ima.
sch.gr

Ώρες λειτουργίας (Ιούλιος-Αύγουστος): 9.30π.μ. - 
14.30 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας (Σεπτέμβριος-Ιούνιος): 13.00μ.μ. - 
20.00 μ.μ.

Eυχαριστήρια της 
Φιλοπτώχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφό-
τητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν  για την ευγενική 
τους  προσφορά:

1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη της Λαζαρίδου Ελισάβετ, με τη συμπλή-
ρωση ενός έτους από το θάνατό της.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη της Λαζαρίδου Ελισάβετ, με τη συμπλή-
ρωση ενός έτους από το θάνατό της.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη προσφιλών νεκρών.

4) Την οικ. Ιορδανίδη Γεωργίου για τη δωρεά των 
50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη Νίκου Καλλιγά, αντί στεφάνου.

5) Τον κ. Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη, για το ένα κιλό 
κουλουράκια για τη γιορτή του.

6) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα λίτρα λάδι.
7) Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα λάδι και δύο 

κιλά ρύζι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα δύο πεντάκιλα λάδι.
9) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά κιμά.
10) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά ρύζι.

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``-
Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά: 

-Τις κ.Φωτεινή και κ.Ελένη Σαρμακάσο-
γλου , για την δωρεά του ποσού των 500 Ε 
και προσφοράς γλυκισμάτων και καφέ  , εις 
μνήμη της μητέρας τους Δέσποινας , με την 
συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του 
ποσού των 300 Ε , για οικονομική ενίσχυ-
ση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του πο-
σού των 100 Ε , εις μνήμη του συζύγου της.

-Την κ.Μπέκιου Πολυξένη , για την ευ-
γενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος 
, εις μνήμη του συζύγου της Απόστολου 
Μπέκιου , με την συμπλήρωση 1 έτους 
από τον θάνατό του.

-Τον κ.Ιωάννη Αγαθαγγελίδη , για την 

ευγενική προσφορά 16 Kgr Μελιού , εις 
μνήμη του πατέρα του Δημητρίου Αγαθαγ-
γελίδη , με την συμπλήρωση 3 ετών από 
τον θάνατό του.

-Την κ.Κυριακή Σύρπη , για την δω-
ρεά του ποσού των 50 Ε , εις μνήμη του 
κουμπάρου και εξαδέλφου της , Ιωάννου 
Πολατίδη.

-Την κ.Πόπη Αρίζου , για την ευγενική 
προσφορά ενός πρωινού με πίτες στους 
Ηλικιωμένους , εις μνήμη των γονέων της.

-Την κ.Μιχαλοπούλου-Γιουτίκα Γιολάντα 
, για την ευγενική προσφορά ενός γεύμα-
τος , εις μνήμη του πατέρα της , με την συ-
μπλήρωση 6 μηνών από τον θάνατό του.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προ-
σφορά 6 Kgr Κιμά , για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας. 

     Εκ της Δ/νσεως 

ΑΔΑ: 68ΟΗΩ9Ο-ΠΗΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Βέροια 29-6-2020
Αρ. πρωτ. 2075

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 252.496,50 €
(203.626,21 € + 48.870,29 ΦΠΑ 24%)

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο τακτικό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για  την  εκπόνηση  της  μελέτης:  «Κτηματογράφηση 
- Πολεοδόμηση - Μελέτη  Γεωλογικής   Καταλληλότητας  και  
πράξη     Εφαρμογής  στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1β  του 
οικισμού  Βεργίνας  και  στην  Π Ε  2 β  του οικισμού Παλα-
τιτσίων » που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

2. CPV 71351810-4 Τοπογραφικές Υπηρεσίες
CPV 71410000 Υπηρεσίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού
CPV 71351000-3 Γεωλογικές, Γεωφυσικές και άλλες επιστη-

μονικές Υπηρεσίες
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 203.626,21 € 

(χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των 
παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

• 57.258,74 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη)
• 110.764,32 € για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομική μελέτη)
• 9.043,21 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη 
   και έρευνα)
• και 26.559,94 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-

νική, πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 06/07/2020 
στην ιστοσελίδα www.veria.gr . Πληροφορίες για τον διαγωνισμό 
δίνονται στο τηλέφωνο 2331350579 από την υπάλληλο Δήμητρα 
Σιανοπούλου

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 28η Ιουλίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών 
τάξης:

• για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφική μελέτη) B΄ ή μεγα-
λύτερης

• για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομική μελέτη ) Β΄ ή μεγα-
λύτερης

• για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογική μελέτη και έρευνα) A΄ ή 
μεγαλύτερης

ως και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πλήρωση των 
κριτηρίων – ως προς την ειδική τεχνική εμπειρία - του άρθρου 19.3 
της διακήρυξη.

 6. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκο-
μίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από 
την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέ-
ροιας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ Δήμου Βέροιας 
(ΚΑ 40.7413.007).

8. Η καθαρή προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 
σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού.

9. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύ-
ησης συμμετοχής ποσού 4.072,52 €

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «ΠΛΕΟΝ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ» Για να προσδιοριστεί 
θα αξιολογηθούν οι προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν 
αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακή-
ρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμι-
σή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21.

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσίας Δόμησης Περιουσίας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης

Περίληψη απόφασης τροποποίησης 
καταστατικού Σωματείου

Με την με αριθμό 7/2020 διάταξη διαδικασίας εκουσίας 
δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου 
με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ 
- ΔΟΞΑ -» και συγκεκριμένα εναρμονίσθηκε πλήρως αυτό 
στις διατάξεις των Νόμων 2725/1999 και 4603/2019, κωδι-
κοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και καταχωρήθηκε με τη νέα 
του μορφή στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται 
στο Πρωτοδικείο Βέροιας.

Βέροια, 29/06/2020
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Γ. Μπακάλης

ΕΡΓΟ: «ΑΓΩΓΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ»
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Εταιρεία Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – 

Ιταλίας / Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. (IGI Poseidon S.A.) είναι ο Κύριος 
του έργου Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon Pipeline Project). Στην 

εταιρεία συμμετέχουν ισομερώς η  Ελληνική εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. και η Ιταλική EDISON.
Το Χερσαίο Τμήμα του έργου στην Ελλάδα αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του Αγωγού 

Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ και των συνοδευτικών αυτού εγκαταστάσεων, ο οποίος εκτείνεται, υπογεί-
ως, σε μήκος περίπου 763 χιλιομέτρων, από την περιοχή των Κήπων, Π.Ε. Έβρου στα Ελληνοτουρκικά 
σύνορα, έως το Φλωροβούνι, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δ. Ηγουμενίτσας, όπου και συναντά το Υποθα-
λάσσιο τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Για την  αδειοδότηση του έργου,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 177 του   
Νόμου 4001/ΦΕΚ 179/22.08.2011) απαιτείται  η διαδικασία της κτηματογράφησης της ζώνης του 
αγωγού. Η εταιρεία Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης αυτής στη Σύ-
μπραξη των εταιρειών C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (θυγατρικής 
των ΕΛ.ΠΕ., το 35% της οποίας ανήκει στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ).

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παραπάνω μελέτης η Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μέλος της ανω-
τέρω Σύμπραξης, έχει αναλάβει την σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων/πινάκων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για το χερσαίο τμήμα του Έργου που εκτείνεται από το 
Διοικητικό όριο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ως το Φλωροβούνι στην Π.Ε. Θεσπρωτίας (μήκους περίπου 389 
χιλιομέτρων). Η εν λόγω μελέτη εκπονείται από την εταιρεία “ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ“, η οποία είναι εγκεκρι-
μένος υπεργολάβος της C&M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η κτηματολογική μελέτη εκπονείται με βάση τη χάραξη του Αγωγού Φυσικού Αερίου, όπως αυτή έχει πά-
ρει έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62780/3945/05.07.2019 ΑΔΑ:6Σ9Π4653Π8-ΟΜΤ).

Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου,
ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες:

• του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ ,
• του Δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ
οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, διότι οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από την διέλευση του 

παραπάνω Αγωγού Φυσικού Αερίου να προσέλθουν στα γραφεία κτηματογράφησης:
• Καβάσιλα, ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ – ΚΑΒΑΣΙΛΑ
• Βέροια, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ διεύθυνση: Μητροπόλεως 46
κατά τις ημερομηνίες από 06/07/2020 έως και 12/07/2020, ωράριο λειτουργίας 09:00 π.μ με 15:00 

μ.μ, για να λάβουν γνώση των αρχικών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων της ζώνης διέλευ-
σης του Αγωγού και να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους της μελετητικής εταιρείας, συμπληρώνοντας 
το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας και προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και 
κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία (τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ). 

Όλα τα ανωτέρω γραφεία κτηματογράφησης θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους ιδιοκτήτες 
για το σύνολο του τμήματος από το Διοικητικό όριο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ως το Φλωροβούνι στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (μήκους περίπου 389 χιλιομέτρων), συνεπώς ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να προσέλθει σε 
όποιο από τα γραφεία κτηματογράφησης τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Τα διορθωμένα Κτηματολογικά Στοιχεία (Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες) θα αναρτηθούν 
στα ίδια γραφεία κτηματογράφησης σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εκ νέου, προκειμένου οι ιδιο-
κτήτες να ελέγξουν την ορθότητά τους και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Για τη μελετητική Εταιρεία C&M ΤΕΧΝΙΚΗ A.E., Πρατίνου 99, 116 34 Αθήνα,  τηλ. 2107220014, και την εταιρεία 
ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ Φαύνου 55, 111 46 Γαλάτσι τηλ. 2102220455, υπεύθυνος Μηχανικός είναι ο κ. Νικόλαος Λινάρδος.

Αθήνα  05/06/2020
Για την Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών Α.Ε. 

Vassilis Karamitsos
IGI POSEIDON

Technical Director

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ             
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

Η βιομηχανία
ΑΛΜΗΑΒΕΕ ζητά
εποχικόπροσωπι-
κόγια τιςανάγκες
της παραγωγής
του επόμενου τε-
τραμήνου.

Συγκεκριμένα:
•Εργάτες/εργά-

τριεςπαραγωγής
•Επιστημονικόπροσωπικό (γεωπόνους, χημικούς, τε-

χνολόγουςτροφίμων,τεχνολόγουςγεωπόνους)
•Τεχνίτεςδιαφόρωνειδικοτήτων(μηχανικούς–ηλεκτρο-

λόγους)
•Χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουναιτήσειςστην έδρα της επιχείρησης,στο5οχλμ
Αλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης,έωςκαιτις30/6/2020.

Η αίτηση θαπρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία
ταυτότητας ήφωτοτυπία διαβατηρίου (με τηνάδεια εργα-
σίας).

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Email:info@almifoods.gr

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

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

 
 

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

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 

Συνεργείοεπιφυλακής
τηςΔΕΥΑΒ

Ιούνιος-Ιούλιος 2020
ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτο

διάστημααπό29-6-2020μέχρι5-7-2020θαεί-
ναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
29/06/2020 έως 03/07/2020
ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιας προσφέρονται

ΥπηρεσίεςΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλι-
στουςκαιάπορουςπολίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελο-
ντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαιραντεβούγια
όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο23313-53821 και 53809ή να επι-
σκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου
51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Τρίτη30-6-2020
13:30-17:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355
21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18

ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

Φαρμακεία

Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις για 
την πρόληψη και καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας στην Κεντρική Μακεδονία
Συνελήφθησαν21άτομακαιβεβαιώθηκαν

975παραβάσειςσε3.082ελέγχουςοχημάτων
και3.872ελέγχουςατόμων

ΣτοπλαίσιοτουεπιχειρησιακούσχεδιασμούτηςΓενικήςΠεριφερεια-
κήςΑστυνομικήςΔιεύθυνσηςΚεντρικήςΜακεδονίας,πραγματοποιήθη-
καντοτελευταίο24ωροειδικέςαστυνομικέςδράσειςσεΗμαθία,Κιλκίς,
Πέλλα,Πιερία,ΣέρρεςκαιΧαλκιδική.νΣτόχοςείναιηπρόληψητωνκλο-
πώνκαιδιαρρήξεων,ηκαταπολέμησητηςδιάδοσηςτωνναρκωτικών,ο
εντοπισμόςφυγόποινων,ησύλληψηδραστώνεγκληματικώνπράξεων
καιγενικότεραηαντιμετώπισηκάθεμορφήςπαραβατικήςσυμπεριφο-
ράς.Κατάτηδιάρκειατωναστυνομικώνδράσεωνπραγματοποιήθηκαν
3.082έλεγχοιοχημάτωνκαι3.872έλεγχοιατόμων.Συνελήφθησανσυ-
νολικά21άτομαγιαδιάφορααδικήματακαισυγκεκριμένα:

·9άτομαγιαπαράβασητηςνομοθεσίαςπερίαλλοδαπών,
·2άτομαγιαπαράβασητηςνομοθεσίαςπερίόπλων,
·1άτομογιαναρκωτικά,
·1άτομογιακλοπήκαι
·8άτομαγιαλοιπάαδικήματα.
Επίσηςβεβαιώθηκανκαι975παραβάσειςγιαδιάφορααδική-

ματακαισυγκεκριμένα:
·932γιαπαραβάσειςτουΚώδικαΟδικήςΚυκλοφορίας,
·10παραβάσειςτηςνομοθεσίαςπερίαλλοδαπών,
·6παραβάσειςτηςυγειονομικήςνομοθεσίας,
·5παραβάσειςγιαπαρεμπόριοκαι
·22παραβάσειςγιαλοιπάαδικήματα.
Οιδράσειςαυτέςαποσκοπούντόσοστηνπρόληψηκαικατα-

στολήτηςεγκληματικότητας,όσοκαιστηδιαμόρφωσηασφαλών
συνθηκώνδιαβίωσης τωνπολιτών, ενώθασυνεχιστούν και το
επόμενοδιάστημαστηνεδαφικήαρμοδιότητατωνΔιευθύνσεων
ΑστυνομίαςπουυπάγονταιστηνΓενικήΠεριφερειακήΑστυνομι-
κήΔιεύθυνσηΚεντρικήςΜακεδονίας.



12 ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020www.laosnews.gr

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάου-
σας

Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63
τ.μ.μεπατάρικαιυπόγειοστη
Βέροια,οδόςΤρύφωνος3.
Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κίακοντάστο7οΔημοτι-
κό,75τ.μ.,μευπόγειο75
τ.μ.καιοικόπεδο200τ.μ.,
48.000 ευρώ.Τηλ.:6945
122583Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείται
οικόπεδο433μέτρα (πε-
ριφραγμένοαμπέλι).Τιμή
22.000 ευρώ.Τηλ.:6971
879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία,πωλείταιοικόπε-
δο2στρ.,οικοδομήσιμο,
με θέα, σε ήσυχη τοπο-
θεσία.Τιμή25.000 ευρώ.
Τηλ.:6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπε-
δο στηΜέσηΒέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη,
Πλατεία Ωρολογίου, ο-
δόςΜιαούλη17,Βέροια.
Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περί-

πτεροΑκροπόλεως,στην
καινούργια γέφυρα«Κού-
σιου».Τηλ.:6984108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-
ΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα45τ.μ.μεπα-
τάρι&W.C.,ανακαινισμέ-
νομε καινούργια κουφώ-
ματα.Τηλ.:6936554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116009ΣτηνΑΝΟΙΞΕΩΣενοικιάζεται
μίαπλήρωςανακαινισμένηγκαρσονιέρα1ου
ορ.με38τ.μ.,μεδύοχώροςκαιεντοιχισμένη
ντουλάπα,ηθέρμανσητηςμεδύοκλιματιστικά
Inverter,σεεξαιρετικάκαλήκατάσταση,ενοίκιο
180€.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/06/2020.Απο-
κλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,
γωνιακό,τιμή280€.

ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-
ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον3οόροφο.

Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1968καιδιαθέτειΑτομικήθέρμανσηΠετρελαί-
ου,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,
ΠόρταΑσφαλείαςμετρίαινα,Ανελκυστήρα,A/C,
Έπιπλα,Διπλάτζάμια-Τιμή:270€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδό

ΣαλαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφά-
νειας100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστα-
σημεοικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3
ΥπνοδωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔια-
θέτειεπίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο
καιμίαμεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867Ενοικιάζεταικάτωαπότονπε-

ριφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο6.000
τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,μηνιαίο
μίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-

ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

Κωδ:24286-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.1οςορ.Αποτελείταιαπό2
Χώρους.Είναικατασκευασμένοτο2002καιδι-
αθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιο,Κουφώ-
ματαΣυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,Τιμήπολύπροσιτήμόνο200€.

Κωδ: 24277 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας69
τ.μ.στον1οορ. Αποτελείταιαπό2Χώρους
μεκουζινάκικαιWC.Είναικατασκευασμένο
το2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεπε-
τρέλαιο, κουφώματακαινούργιασυνθετικάκαι
πόρταθωρακισμένη,Τιμή:200€.Διαθέτουμε
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

Κωδ:24278-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητογραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας87τ.μ.1ος .Αποτελείταιαπό
2ΧώρουςκαιέχειδικότουWCκαικουζινάκι,
είναικατασκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-μεπετρέλαιο,τακουφώματα
τουσυνθετικάμεδιπλάτζάμιακαιηπόρτατου
θωρακισμένη,ενοίκιο210€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειθέρμανση
Κλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105041ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Κατάστημα
80τ.μ.,κατασκευή70, Ισόγειο,ανακαινισμένο
μερικώς,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις
,μεμεγάληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμή,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.105475ΠΑΡΚΙΝΓΚενοικιάζεταιστο

ΒήματουΑποστόλουΠαύλου15τ.μ.σεημιυ-
πόγειομεεύκοληπρόσβασηκαιμετηλεχειρι-
στήριο,μηνιαίομίσθωμα50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαποκλει-

στικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλοStudio
-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκη
στουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδομήτου1999,
σεπολύκαλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλή
τιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύ
φωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπό-
λης,μεανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπό

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ:106424-ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόροφο
χωρίςανελκυστήρα.Μαζίμε τοΔιαμέρισμα
δίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμαΔόμη-
σηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1991καιανακαινίστηκετο
2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομηΠετρελαίου
μεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώματα
ΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επιπλωμένοήκαι
χωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,με
Ανοιχτωσιά,μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,
σετιμήπροφοράςμόνο:47.000€. Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106454ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σε
πολύκεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου, τοοποίοχρήζειανακαίνισης.Το
ακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετηγκαρσο-
νιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαιμπάνιο.
Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο25.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001

καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:13713-ΠΙΕΡΙΩΝΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.2επιπέδων.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένη το1960και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο
-Τιμή:80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ. επί του
κεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220 τ.μ.2 επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο2000καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΑπεριόριστηΘέα,Κουφώ-
ματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρακισμένη,Απο-
θήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,Τέντες,Διπλά
τζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58τ.μ.,

ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πατάρι,
εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάληβιτρίνα
,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,κατάλληλογια
πολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγιαέναπολύ
αξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέρεταισεμία
πολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται ισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέροντος
,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση, ιδιαίτερο
ακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικόση-
μείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ
σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106027 ΡΑΧΗστηνπεριοχήΜΑ-

ΓΟΥΛΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοσυνολικήςε-
πιφάνειας5.625τ.μ.γωνιακό,κατάλληλογια
ανέγερσηβίλας,σεπολύκαλήτιμήμόνο17.000
€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106516-ΠολυπλάτανοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
επίπεδοωραιότατοΑγροτεμάχιοσυνολικήςεπι-
φάνειας27.313τ.μ.Τιμήμόνο55.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχωριό,
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθε-
σία,Τιμή:30.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαιρία
σίγουρη.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106441-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟσυνολικήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναι
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήγειτονιά,
τιμήπροσιτήμόνο:50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικού εγκαταστάσεων4πς ειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη ή

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργαζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α) Άνδρα ή γυναίκα
γιαβοηθόλογιστήπουνα
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη
Βέροια, ζητά άνδρα ή
γυναίκααπό30έως50
ετώνγια τοΤμήμαΠω-
λήσεων.Προσφέρει μι-
σθό, πλήρη ασφάλιση,
αυτοκίνητο και κινητό.
Πληροφορίες στο 6947
021868.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνται οικιακά έπιπλαμεταχειρισμένασε τιμή

ευκαιρίας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται

επαγγελματικόςχώρος50 τ.μ.,

πλήρως ανακαινισμένος, 1ος

όρ., γωνιακό, δίπλα σταΑστι-

κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-

ηθός φαρμακείου στη Βέροια.

Τηλ.:6947564217.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες

σε ενοκιαζόμενα διαμερίσμα-

τα στην Κασσάνδρα Χαλκιδι-

κής, εξασφαλισμένη διατροφή,

στέγη και ασφάλιση για σεζόν.

Τηλ.:6976689089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το ε-

ξωτερικο κυλικείο του Νοσο-

κομείου Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίαςΜΟΝΟαπό 18.00 έως

21.00στοτηλ.:6944577645.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘ ’ TS IFL ID IS  SECURITY ’’

ζητάει να προσλάβει για μό-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&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,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ92τ.μμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ90000€
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανακαιν.
50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,μεθερμ/
τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο1οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΠΑΠΑΓΟΥ60τ.μδιαμπερεςΑυτ.Θερμ3οςμεΘεα180€
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΑΝΘΕΩΝΜονοκατοικια1ΔΣ-Κμεσομπαπεριποιημενο160€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.απόπαρα-
λια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΚΑΛΗΠΑΝΑΓΙΑ8στρ.μεκαστανιες,μεαγροικια,αρδευομενες500€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακ.γιαΙατρειο70000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρεια,ινστι-
ντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ17τ.μ80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕΣΤΟΓΡΑΦΕΙΟΜΑΣ
ΧΩΡΙΣΔΙΣΤΑΓΜΟΤΟΑΚΙΝΗΤΟΣΑΣ,
ΠΡΟΣΕΝΟΙΚΙΑΣΗΉΑΜΕΣΗΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδομεσπίτι στηΧαρίεσσαΝαούσης εντός τουοικι-

σμού,2.300τ.μ.τοοικόπεδοκαι100τ.μ.περίπουτοσπίτιμεεπιπλέον
αποθηκευτικούςχώρους.Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστονΒάλτοΣταυρού

Βέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.ΕπίσηςένατρακτέρUNIMOK,μία
πλατφόρμακαινούργιακαιμίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΑπότηνεταιριαKORMOSEMPORIKIμεέδρατηΒέροια
ζητείται, νέοςή νέαμε γνώσεις λογιστικής και αγγλικών γιαά-
μεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστοkormosemp@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί μεπλήρεςωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.:2331024141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση
αγορά γκαρσονιέρα με
1ΔΣΚWC,1οςκαιάνωμε
ασανσέρ, στο οικοδομικό
τετράγωνοΑΝοίξεως-Βε-
νιζέλου-ΕΛηάς-Μητροπό-
λεως-Αγ.Δημητρίουμέχρι
20.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.



νιμη απασχόληση, εξωτερικό πω-

λητή ή πωλήτρια για τους Νομούς

Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα,  ευχέρεια

λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα

αυτοκινήτου, άδεια εργασίας προ-

σωπικούασφαλείας, εμπειρία με βι-

ογραφικό και συστάσεις. Μισθός,

ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή

δικαιολογητικών με συνέντευξη στα

κεντρικά γραφεία μας, Θεσσαλονί-

κης 45 Βέροια www.securitytsiflidis.

gr-sales@securitytsif l idis.gr- Τηλ.

2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με πείρα

και αγάπηγια ταπαιδιάαναλαμβάνει

τη φύλαξη βρεφών και νηπίων. Τηλ.:

6987910004.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποί-

ηση γερόντων και για 24ωρη απα-

σχόληση, καθαριότητα γραφείων και

σκάλες.Τηλ.:6946479828.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ-Επιστήμων ζητεί

σύζυγο-σύντροφο έως 40 ετών, για

σοβαρήσχέση.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 38 ετών από τη Βέροια,

επιθυμεί γνωριμία με κοπέλα 25-40

ετών.Τηλ.:6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώ-

σειςζητάΚυρίαέως50ετώνγιαοοβα-

ρήσχέση.Τηλ.:6984040769.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοστοΠανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητάστονοικισμόμεπανοραμικήθέα.Τιμήπώλησης40.000
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙτο50%τηςοικοδομήςστηνΕλιάπρώην«NOTANOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙέκταση58στρεμμάτωνστο2οπόδιτηςΧαλκιδικής
πρώτοστηθάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντρο105τ.μ.,2οςόρ.μεασανσέρ.
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλησαλοκουζίνα,W.C.Είναι σε καλή
κατάστασηφωτεινόμεμπαλκόνιμπροςκαιπίσω.Τιμήπώλησης
70.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στηΝέαΝικομήδεια 5 στρέμματαπολύ
κοντάστο χωριό,ποτίζεται με κατάκλυσημέσωδικτύου.Τιμή
πώλησης12.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιαστοκέντρομε74τ.μ.ισόγειο,
74τ.μ.υπόγειοκαι30τ.μ.πατάρι.Τιμήπώλησης130.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηνΚεντρικής45τ.μ.με45τμ.πατάρι.
Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδοσταΑσώματα 3.200 με ρεύμα,
νερό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο.Τιμήπώλησης110.000ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης,4οςμεασανσέρ,
ρετιρέμεπολύκαλήμόνωση75τ.μ.μετεράστιομπαλκόνιπου
κοιτάμπροστά.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης45.000ευρώ
-Κωδ.94ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικο-
δομήσιμομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40
τ.μ.μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.115ΠΩΛΕΙΤΑΙ2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύ
καλόσημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.201ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμ.στο κέντρο74 τ.μ., 1οςόρ.μεα-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ,σαλόνι, κουζίνα,W.C., ατομικήθέρμανση.
Τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120 τ.μ.σε
220τ.μ.οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερι-
κήςανακαίνισης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50τ.μ.σε
468τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλό
σημείο.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστο
κέντρο.Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,
1οςόρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμέ-
νο.Τιμήπώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντρα
ροδάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.950τ.μ.στουςΓεωργιανούςμερεύμα,
νερό,θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημαστο κέντρο 45 τ.μ. μεπατάρι,

πλήρωςανακαινισμένοενοίκιο180ευρώ

Ταακίνηταπουδημοσιεύονταιείναιέναμικρό
δείγματηςποικιλίαςακινήτωνπουδιαθέτουμε

Ζητούνταιγιααγοράαπότουςπελάτεςμαςχωράφια,
κεντρικάκαταστήματα,μονοκατοικίες,διαμερίσματα

Προσφορέςτηςεβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαμονοκατοικίαστο

Λαζοχώρι160 τ.μ.στονκεντρικόδρόμοσε
400τ.μ.οικόπεδο.Τιμήπώλησης35.000ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικίακοντάστογήπε-
δο65τ.μ.σε170τ.μ.οικόπεδο,χρήζειανα-
καίνισης.Τιμήπώλησης35.000ευρώ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
125μ2 1οςόροφος 4Δ-
ΣΚΧΛΚWCΑΠδιαμπερές
110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90μ23οςόροφος2ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΠθ.σταθ.ατ.λέβη-
τας82.000€
3)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-
ΚΤΛΚ48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
68μ2 2οςόροφοςλούξ
τζάκιατ,θερμ.αποθήκηθ.
σταθμ.65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
85μ2 4ος2ΔΣΚΧΛΚατ.
θερμ.κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοι-
κία90μ2  εντόςοικοπέ-
δου800μ2σούπερλούξ

80.000€
7)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
70μ21οςόροφοςκέντρο
30.000€
8)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα
100μ23οςόροφοςκέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο
κτίσμα εντός οικοπέδου
900μ240.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
287μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
110μ2κέντρο75.000€
12)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Κατάστη-
μα118μ2κέντρο (νοικια-
σμένο)140.000€
13)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο
409μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσειςσπιτιών, καταστημάτωνμεπροσοχή
στηλεπτομέρεια,πολύκαλέςτιμέςκαισυνέπεια
στοχρόνο.Τηλ.:6944764477κ.Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από
τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερες
πληροφορίεςστο6981088721.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑστον

Προμηθέα4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πα-
νταχώθεν ελεύθερο, μεαπεριόριστηθέα,
σεπροχωρημένη κατάστασηηοικοδομή.
Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.
-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.
-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.
-2οςόροφοςκύριαχρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει
κλιματισμό κα ασανσέρ.Α-
ριστοτέλους 21, στο κέντρο
τηςΒέροιας. Πληροφορίες:
6945 541642 (Ζαφείρης) &
6972605550(Βασίλης)

ΑπότοΦροντιστήριο«ΟΜΙ-
ΛΟΣ» ζητούνται:Φυσικός, Χημι-
κός καιΜαθηματικός.Πληροφο-
ρίεςστοτηλέφωνο:2331021021.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός

για μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6987
501595.



Για «νέα διάσταση» εγκλημάτων που σχετίζονται με την παιδική 
κακοποίηση έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ρη-
νανίας - Βεστφαλίας Πέτερ Μπίζενμπαχ, ανακοινώνοντας νωρίτερα 
σήμερα την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος περισσότερων από 
30.000 υπόπτων σε περισσότερα κρατίδια. Το δίκτυο είναι διεθνές, 
διευκρίνισε, αλλά είχε ως επίκεντρο τον γερμανόφωνο χώρο.

«Δεν πρόκειται απλώς για διακίνηση και κατοχή υλικού παιδικής 
πορνογραφίας, αλλά και για σοβαρή κακοποίηση παιδιών», τόνισε 
ο κ. Μπίζενμπαχ και ανέφερε ότι έχουν βρεθεί διαδικτυακοί διάλο-
γοι, στους οποίους οι πιο «πεπειραμένοι» έδιναν συμβουλές σχετι-
κά με το πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ηρεμιστικά σε παι-
διά προκειμένου να τα κακοποιήσει σεξουαλικά. «Όποιος δίσταζε, 
ενθαρρυνόταν από τους άλλους να κάνει πράξη τις προθέσεις του, 
ενώ κλείνονταν και ραντεβού περισσότερων παιδεραστών με το ίδιο 
παιδί», πρόσθεσε ο υπουργός, ομολογώντας ότι «αηδίασε» από τις 
πληροφορίες που έρχονται στο φως. «Πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ότι η παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο είναι περισσότερο διαδεδο-

μένη από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι η επικοινωνία 
μεταξύ των δραστών είναι αυτονόητη είναι εντελώς εξοργιστικό και 
βαθιά ενοχλητικό. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα οι αναστολές μειώνο-
νται και οι άνδρες προχωρούν σε πράξεις τις οποίες ίσως θα δίστα-
ζαν να διαπράξουν έξω από το κατάλληλο περιβάλλον», συνέχισε 
ο κ. Μπίζενμπαχ και διευκρίνισε ότι οι πράξεις δεν αφορούν απλώς 
μεμονωμένους δράστες, αλλά μια οργανωμένη διαδικτυακή ομάδα 
συμπαθούντων, υποστηρικτών και συνεργών.

Οι δράστες, συνέχισε, αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που τους 
προσφέρει το διαδίκτυο, προκειμένου να ανταλλάξουν φωτογραφίες 
και βίντεο από τις πράξεις τους, ενώ χρησιμοποιούν ψευδώνυμα 
προκειμένου να επικοινωνούν είτε σε Chat Rooms είτε μέσω της 
εφαρμογής Messenger. Ως αποτέλεσμα, η Δικαιοσύνη αντιμετωπί-
ζει «μεγάλη πρόκληση», καθώς η αξιολόγηση των στοιχείων και ο 
εντοπισμός των δραστών είναι δύσκολος και απαιτεί χρόνο. Ο κ. 
Μπίζενμπαχ επέκρινε ακόμη το γεγονός ότι 
μέχρι τώρα δεν υπάρχει η υποχρέωση απο-

θήκευσης και αποκάλυψης των πραγ-
ματικών στοιχείων των χρηστών αυτών 
των ιστοσελίδων. «Είναι ασαφές εάν 
είναι σε κάθε περίπτωση εφικτό να γίνει 
ταυτοποίηση των προσώπων πίσω από 
τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούν οι 
δράστες για να επικοινωνούν μεταξύ 
τους», δήλωσε από την πλευρά του ο 
Εισαγγελέας Μάρκους Χάρτμαν, επικε-
φαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας για το 
Κυβερνοέγκλημα στην Βόρεια Ρηνανία 
- Βεστφαλία.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της έ-
ρευνας «Μπέργκις Γκλάντμπαχ», όπως 
ονομάζεται η υπόθεση, από την ομώ-
νυμη πόλη της Βόρειας Ρηνανίας - Βε-
στφαλίας, όπου εντοπίστηκαν οι πρώτοι 
ύποπτοι, έχουν ταυτοποιηθεί 72 δράστες 
ενώ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε 
οκτώ άτομα και η έρευνα έχει πλέον 
επεκταθεί και στα 16 κρατίδια της Γερ-
μανίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της 
Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Κο-
λωνίας Μίχαελ Έσερ ανέφερε ότι στην 
υπόθεση απασχολούνται από τον Ο-
κτώβριο του 2019 καθημερινά περίπου 
500 ερευνητές, οι οποίοι ωστόσο έχουν, 
όπως επισήμανε, επιβαρυνθεί ψυχολο-
γικά πάρα πολύ, ειδικά με την παρακο-
λούθηση του βιντεοσκοπημένου υλικού. 

Τρεις αρρώστησαν σοβαρά, ενώ κάποιοι άλλοι επανήλθαν στην ερ-
γασία τους μόνο αφού δέχτηκαν ψυχολογική υποστήριξη. Οι αρχές 
πάντως έχουν κατορθώσει μέχρι τώρα να απελευθερώσουν από 
το κύκλωμα 44 παιδιά, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος τριών 
μηνών.

P Βρέθηκε λέει πολύ κοντινό ηλιακό σύστημα 
στη Γη. Κακό τάιμινγκ. Αυτόν τον καιρό ψάχνουμε 
για αντηλιακό…

 
P Μεγάλη τάχα μου η ανακάλυψη των 

αστρονόμων. Θα είχαν γλιτώσει κόπο και χρή-
μα αν είχαν ρωτήσει τους αστρολόγους.

 
P Τύπου: Άκουσες τα νέα (από την) Πατέρα;
 
P Πάντως είναι ένα αρκετά κοντινό ηλιακό 

σύστημα, σε απόσταση περίπου 11 ετών φω-
τός από τη Γη. Δηλαδή πόσα τσιγάρα δρόμος;

 
P Το ηλιακό αυτό σύστημα διαθέτει τουλά-

χιστον δύο, ίσως και τρεις, εξωπλανήτες. Στη Γη 
δεν χρειάζεται τόσος κόπος για να μπορεί ο κα-
θείς μέσα στην πλάνη του.

 
P Όπως αυτό που είδαμε προχθές στη 

Βουλή. Ο Τσίπρας μιλούσε για το βρώμικο ’89 
και τον χειροκροτούσε από κάτω ο Κουβέλης. 
Θου Κύριε…

 
P Μέλος της οικουμενικής, φυσικά, ο Φώτης. 

Ο ετερόφωτος.
 
P Εντέλει, το 1989 είχαμε την πιο πρώτη 

φορά Αριστερά.
 
P Όπως μου είπε κάποιος, για χρεοκοπη-

μένη χώρα έχουμε πολλούς πολιτικούς εκτός 

φυλακής.
 
P Ψέμα στο ψέμα μάτια μου αρχοντικό δε 

χτίζεις, Δευτέρα φτιάχνεις σπιτικό και Τρίτη το 
γκρεμίζεις. Που λέει κι ο λαός.

 
P Ένας φίλος χώρισε τη γυναίκα του και 

πήγε με την αδερφή της. «Όλα κι όλα», μου λέει, 

«γυναίκα αλλάζω, πεθερά δεν αλλάζω».
 
P Κι έτσι, κάπου στο 2020 αποκτήσαμε 

ένα ακόμη είδωλο.
 
P Μαζί φυσικά με τη γιαγιά με το κεφτεδάκι 

(το λες) παραδίπλα.
 
P Επειδή τυγχάνει τον φίλο μου να τον 

λένε και Βασίλη, πρέπει αυτός τελικά να είναι 
ο Billy Idol!

 
P Και:

 
Ο σύζυγος γυρίζει σπίτι αγριεμένος
-Τι έχεις; τον ρωτάει η σύζυγος.
-Άσε με! της λέει αυτός. Τσακώθηκα με τον 

θυρωρό!
-Για ποιον λόγο αγάπη μου;
-Είναι θρασύτατος. Υπερηφανεύεται ότι έχει 

πάει με όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας, ε-
κτός από μία!

Και η σύζυγος σκεπτική:
-Μμμ… Να ξέρεις, θα είναι εκείνη η ψηλομύτα 

του τρίτου ορόφου!
Κ.Π.
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