
Φίλιππος Βέροιας: Δεν διαλύθηκε 
η ομάδα βόλεϊ

Μήπως γνωρίζετε την χρησιμότητα 
αυτού του μαρμάρου;
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οι εμβολιασμοί από την 
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Αντιπρόεδρο, τον Δημήτρη 

Κόγια, από τη Βέροια

Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. 
της Ένωσης Φωτογράφων Κ.Δ. 

Μακεδονίας

Σύλληψη λαθροδιακινητή από το 
Μπαγκλαντές που επιβίβαζε 5 

παράνομους Ινδούς σε τρένο, στο Πλατύ

Μουσικό σχολείο Βέροιας:
 Μουσική διαμαρτυρία για να έχουν 

τα… αυτονόητα!

Απ. Βεσυρόπουλος : Με τεχνολογικό 
εξοπλισμό αιχμής ενισχύεται το 
ΣΔΟΕ, με δωρεά της εταιρείας 

Παπαστράτος

Δεύτερο, από τα
 10 καλύτερα graffiti 

ανά τον κόσμο, 
το έργο του 

Βεροιώτη street 
artist Θέμη 

Κωνσταντινόπουλου

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

- Πρόεδρος ο Δημήτρης Κοντσίδης
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Στον δρόμο του Αθλητικού 
Σχολείου και το Μουσικό;;; 

  Η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
Μουσικό Σχολείο Βέροιας ήρθαν στην επιφάνεια μέσα 
από την διαμαρτυρία που διοργανώθηκε μετά μουσικής 
το πρωί της Τετάρτης στην πλατεία Δημαρχείου. Έλλειψη 
υλικών, καθηγητών ακόμη και σε βασικές ειδικότητες ενώ 
κοντεύουμε Χριστούγεννα και κατά τ’ άλλα όλα πάνε καλά! 
Ως déjà vu μου ήρθαν στη μνήμη τα προβλήματα και οι 
διαμαρτυρίες του άλλοτε Αθλητικού Σχολείου Βέροιας, 
ενός εξαιρετικά πετυχημένου θεσμού στην εκπαίδευση, 
που βοηθούσε τους αθλητές να συνδυάζουν υψηλού 
επιπέδου προπόνηση μαζί με πλήρη κύκλο μαθημάτων. 
Δυστυχώς είναι ελληνικό επίτευγμα η κατάργηση των 
Αθλητικών Σχολείων και με προβληματισμό παρατηρώ 
το Μουσικό Σχολείο στο περιθώριο να παλεύει για την 
επιβίωσή του, με το Υπουργείο Παιδείας να μην «ιδρώνει» 
ιδιαίτερα…
  Δεν ελπίζουμε, απαιτούμε όχι απλά την διατήρηση 
του Μουσικού Σχολείου Βέροιας, αλλά την έμπρακτη 
στήριξη και αναβάθμισή του γιατί προσφέρει μοναδικές και 
εξαιρετικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες βεροιώτες μαθητές. 
Κλείσατε τα Αθλητικά Σχολεία, τυραννάτε τα Μουσικά, αυτό 
είναι το όνειρο και ο σχεδιασμός σας για τα παιδιά μας; 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Παραμυθίας, Ρωμανού

Γιατίσυμπολίτεςμαςπροσπαθούν
ναμπλοκάρουνμεανώνυμες

καταγγελίεςτοπρόγραμμαστειρώσεων
γιατααδέσποτα;;;

Αναφοράστοπρόγραμμαστειρώσεωνπουολοκληρώθηκε τοπροηγούμενοΣάβ-
βατο (13/11) έκανε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου
ΒέροιαςοαρμόδιοςαντιδήμαρχοςΗλίαςΤσιφλίδης.Σύμφωναμεταστοιχείαπουπα-
ρουσίασεοκ.Τσιφλίδης,μέσωτουπρογράμματοςφρόντισαν99σκυλιά,απόταοποία
95στειρώθηκαν και 13υιοθετήθηκαν, εξαυτών ταπιο ταλαιπωρημένα και άρρωστα
υιοθετήθηκαναπό τους Γερμανούςπουσυμμετέχουνστοπρόγραμμα.Επίσηςφρό-
ντισαν72γάτες,απότιςοποίες69στειρώθηκαν.Οαντιδήμαρχοςευχαρίστησεθερμά
τουςΓερμανούςπου2φορέςτοχρόνοσυμμετέχουνστοπρόγραμμα,τοπροσωπικό
τουδήμου,τιςφιλοζωικέςοργανώσειςκαιτουςδημότεςπουμεδωρεέςκαιτηνσυμμετοχήτουςενισχύουντοπρόγραμμα.

Ωστόσο,οκ.Τσιφλίδηςεξέφρασεκαιέναπαράπονο…«Ενώγίνεταιμιαμεγάληπροσπάθειαγιατοθέματωναδέσπο-
των,υπάρχουνσυμπολίτεςμαςπου έκανανανώνυμεςκαταγγελίεςώστεναμπλοκάρει και ναμηνπραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα!»

Γιατίάραγε;;;

Το διεθνές μονοπάτι Ε4 περνά από την Ημαθία…
αλλά χρειάζεται καθάρισμα!

ΤοδιεθνέςπεριπατητικόμονοπάτιμεγάλωναποστάσεωνΕ4διαμορφώθηκεαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωσηΟρεινής
Πεζοπορίας (E.W.V.) και εκτείνεται στιςπαρακάτωχώρες: Ισπανία, Γαλλία,Ελβετία, Γερμανία,Αυστρία,Ουγγαρία,
Ρουμανία,Βουλγαρία,ΕλλάδακαιΚύπρο.ΟΘανάσηςΔέλλαςστηνσυνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλίουΒέροιας
τοαπόγευματηςΔευτέρας,επεσήμανεκάτιπολύσημαντικόγιατηνπροβολήτηςΗμαθίαςστοεξωτερικό,ότιτοδιε-
θνέςμονοπάτιΕ4περνάκαιαπότηνΗμαθία!ΗημαθιώτικηδιαδρομήτουΕ4περνάαπότοΣέλι,ΠαναγίαΣουμελά,
ΦράγμαΑλιάκμονα,Σφηκιά,ΚαταρράκτηΔερματά,Ριζώματα,ΔερβένικαιΚαταφύγιο.Ωστόσοοκ.Δέλλαςυπογράμ-
μισετηνανάγκηκαθαρισμούτουμονοπατιούσεσυνεργασίαμετουςορειβατικούςσυλλόγους,αλλάκαιτηνεπανασή-
μανσήτουμεταταμπελάκιαΕ4μεσκοπότηνπροβολήτηςπεριοχήςμας.Τομπάτζετπουαπαιτείται,όπωςανέφερε,
είναιμικρό,επομένωςπεριμένουμεάμεσηενεργοποίησηγιατοθέμα.

ΜουσικόσχολείοΒέροιας:Μουσικήδιαμαρτυρία
γιαναέχουντα…αυτονόητα!

Την επικαιρότητα του συνθή-
ματοςΨωμί-Παιδεία Ελευθερία,
48 χρόνια μετά, μας θύμισαν οι
μαθητές τουΜουσικούΣχολείου
τωνοποίωνησυγκέντρωσηδια-
μαρτυρίας στηνπλατείαΔημαρ-
χείου τηςΒέροιας, συνέπεσε με
τηνεπέτειο.

«ΧωρίςΠΑΙΔΕΙΑ δεν μπορεί
ναυπάρξειΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,ήταν
ένα από τα συνθήματα της συ-
γκέντρωσης κατά την οποία με
μουσικότρόποδιεκδίκησαντααυτονόητα:

-Άμεσηπρόσληψηκαθηγητών-Χρηματοδότησηεξοπλισμούγιατηναγοράμουσικώνοργάνων-Αποπεράτωσηκτηρι-
ακώνεγκαταστάσεωνκαιτοσημαντικότερο:Απολυτήριοαπότομουσικόσχολείομεπιστοποίησημουσικώνσπουδών.Τα
αιτήματαταέστειλανστις25ΟκτωβρίουμεεπιστολήτουςστηνυπουργόΠαιδείας(καμίααπάντηση),στις16Νοεμβρίου
έκαναντρίωρηαποχήγιατιςελλείψειςστηνπαιδείακαιχθεςέχονταςτηνστήριξηγονέωνκαικηδεμόνων,του15μελούς
καιτηςΕΛΜΕ,προχώρησανσεκινητοποίησηστοκέντροτηςπόληςγιανακάνουνκοινωνούςκαιτουςπολίτεςκαιναστεί-
λουντομήνυμαότιτομουσικόσχολείοθααγωνίζεταιπάνταγιατηνπαιδείακαιτηνδημοκρατία.

Καιπλέον,αναμένουντηνανταπόκρισητηςυπουργούΠαιδείαςγιατηνεπίλυσητωνπροβλημάτωνπουτηςπαρουσί-
ασανανάγλυφαστηνεπιστολήτους.

Μήπως γνωρίζετε την χρησιμότητα
αυτού του μαρμάρου; 

ΚάθεφοράπουπερπατώστηνΑνοίξεωςμουδημιουργείταιηίδιααπορία,
τοίδιοερώτημαπουσχετίζεταιμετοερώτηματηςστήληςκαιεξηγούμαι.

Στη συμβολή της οδούΑνοίξεως με την οδόΠαστέρ(στοΒλαχογιάννειο
Μουσείο)υπάρχεικαταμεσήςτουπεζοδρομίουένακομμάτιμάρμαρο,ύψους
μεγαλύτερου τουμισούμέτρου,πουπιθανολογώότι ίσως είναι το ανώτατο
κομμάτιμιαςστήλης«άλληςεποχής».

Δενμπόρεσανακαταλάβω τιακριβώς είναι!Ρώτησακάποιουςαπό τους
παλαιότερους ενοίκους τηςπαρακείμενηςπολυκατοικίας, οι οποίοι επίσης
αγνοούν τηνπροέλευση και χρήση του.Ηαπάντηση τους ήταν: «κάποιοι…
κάποτεμάλλονδημοτικοίυπάλληλοι το τοποθέτησανκαιόπωςφαίνεται είναι
αγνώστουταυτότητας».

Ανόμωςδενσυμβολίζειήδενχρησιμεύεισεκάτικαλόείναινααφαιρεθεί.
Καλόθαήτανναμετατοπισθείκαιτοοδόσημο,ώστεναδιευκολυνθείηκυκλο-
φορία, ιδίως μαμάδωνμε καροτσάκια, αφούμε την υπάρχουσα κατάσταση
δυσκολεύεταιηδιέλευσήτους.

Υ.Γ.Ανκάποιοςαπότουςαναγνώστεςγνωρίζεικάτισχετικόαςεπικοινωνή-
σειμετηνεφημερίδαμαςγιαναμάθουμεκαιοιυπόλοιποι.
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Διακοπή νερού σήμερα μεταξύ των οδών 
Ανοίξεως – Ε. Βενιζέλου – Ελιάς

 στη Βέροια, λόγω τελικών συνδέσεων 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γνωστοποιεί στους 

καταναλωτές και πελάτες της ότι, σήμερα Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 από την ώρα 09:00 
έως 16:00 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, μεταξύ των οδών Ανοίξεως – Ε. Βε-
νιζέλου – Ελιάς στη Βέροια, λόγω των εργασιών σύνδεσης, στο νέο δίκτυο ύδρευσης. 

Θα καταβληθεί προσπάθεια όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνα-
τόν, ώστε να δοθεί το νερό γρηγορότερα. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων πο-
σοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της 
ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη ανα-
στάτωση που θα υποστούν.  

Νέα επιτυχία των Συνοριοφυλάκων Ημαθίας
Σύλληψη λαθροδιακινητή από το 

Μπαγκλαντές που επιβίβαζε 
5 παράνομους Ινδούς σε τρένο, στο Πλατύ

Μπλόκο σε 5 Ινδούς παράνομους μετανάστες και τη σύλληψη διακινητή υπηκόου Μπαγκλαντές πέτυχαν 
οι άνδρες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας   σε αμαξοστοιχία στο Σιδηροδρομικό Σταθμό 
του Πλατέος με προορισμό την Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, μετά από πληροφορίες οι αστυνομικοί της εν λόγω Υπηρεσίας 
έστησαν μπλόκο στο Πλατύ, όπου ο λαθροδιακινητής επιβίβαζε σε αμαξοστοιχία για Αθήνα 5 παράνομους 
μετανάστες αφού προηγουμένως τους είχε προμηθεύσει με πλαστές άδειες διαμονής και πλαστές βεβαιώ-
σεις rapid test. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το πολύ δραστήριο κύκλωμα, μέλος του οποίου και ο διακινητής από το Μπα-
γκλαντές, μεταφέρει παράνομα από Ινδία μέσω Σερβίας και Σκοπίων στην Ελλάδα Ινδούς μετανάστες με 
χρηματικά ανταλλάγματα πάνω από 6.000 ευρώ για τον καθένα και προορισμό την Αθήνα. Μάλιστα οι πλη-
ρωμές στο κύκλωμα γίνονται από τους συγγενείς τους στην Ινδία, όταν αποσταλούν σέλφι φωτογραφίες των 
παράνομων μεταναστών μαζί με τους διακινητές μόλις φτάσουν στην Αθήνα! 

Ο Μπαγκλαντεσιανός διακινητής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βέροιας, που σχηματίστηκε δικογραφία και 
έλαβε προθεσμία έως την Παρασκευή για να απολογηθεί.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
Πλειοψήφησε η πρόταση του Δημάρχου και ανοίγει 

ο δρόμος για την εκμίσθωση του Χ.Κ. των 3-5 Πηγαδιών
-Τοποθετήσεις, ψηφοφορία και δήλωση Καρανικόλα

Θετικό ήταν το βράδυ της Τρίτης το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας, ανα-
φορικά με τη νέα εισήγηση του θέματος περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης του 
χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 Πηγαδιών, αφού η πρόταση του δημάρχου 
Ν. Καρανικόλα, συγκέντρωσε σχετική πλειοψηφία. Θετικά ψήφισαν οι σύμ-
βουλοι του ‘Ένα Μαζί’, οι Γιάννης Παρθενόπουλος, Σταύρος Φουντούλης, 
Στάθης Λογδανίδης και Σταύρος Τσέλιος.

Τη δική τους πρόταση ψήφισαν ο ‘Κοινός Τόπος’ (+ Γρηγόρης Σαμαράς 
και Άρης Τόσιος) και η ΛΑΣ (+ ο Γιάννης Μυλωνάς), ενώ λευκό ψήφισαν Ίλια 
Ιωσηφίδου και Πασχαλίνα Δούμου της ‘Δύναμης Δημιουργίας’.

15 ψήφους έλαβε η πρόταση του δημάρχου, 11 του ‘Κοινού Τόπου’, 5 της 
ΛΑΣ και 2 λευκά.

Επιφύλαξη για το σύννομο της απόφασης εξέφρασε ο Νίκος Κουτσο-
γιάννης (είχε προηγηθεί ψηφοφορία όπου το σώμα είχε ψηφίσει αρνητικά, 
με τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται με ευθύνη του προέδρου, Γιάννη 
Γιαννούλη.).

Η εισήγηση του δημάρχου: Έμπρακτο πια το ενδιαφέρον
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος, Νικόλας Καρανικόλας τόνισε ότι θα ήταν 

καταστροφικό να αφήναμε το χιονοδρομικό όπως είναι σήμερα. Μίλησε για 
το έμπρακτο πλέον ενδιαφέρον εταιρειών, που διαψεύδουν τις αιτιάσεις περί 
φωτογραφικού διαγωνισμού. Αναφέρθηκε στις επιστολές από τον σύλλογο 
εστίασης, την ένωση ξενοδόχων και τον ΕΟΣ, ενώ έψεξε τον Σταύρο Βαλσα-
μίδη για αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ζητούσε την 
παραίτηση του δημάρχου και «πού είναι τα λεφτά», για τα 10,7 εκατ. («Δεν 
δέχομαι μαθήματα πολιτικής κριτικής, δεν δικαιούστε. Έχω δικαίωμα στην 
άσκηση πολιτικής κριτικής…» απάντησε ο κ. Βαλσαμίδης. «Το ‘παραιτήσου’ 
δεν είναι κριτική και δεν μου αξίζει. Δεν το επιτρέπω» ανταπάντησε ο δήμαρ-
χος.)

Απαντώντας στις πρόσφατες απαντήσεις των υπουργών στις αναφορές 

του βουλευτή Άγγελου Τόλκα για τη μη ύπαρξη των 10,7 εκατ., αναρωτήθηκε 
πόσο είχε βοηθήσει ο ίδιος όταν είχε τα ηνία στα χέρια του, αν είναι τυχαίος 
ο χρόνος της παρέμβασής του και απάντησε ότι τα χρήματα στους κωδικούς 
μπαίνουν μετά τις μελέτες, που θα ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα. Ο κ. 
Καρανικόλας έκλεισε μιλώντας για μια ιστορική ευκαιρία για τον δήμο και το 
χιονοδρομικό, λέγοντας «όχι στη μικροπολιτική και στην πολιτική αναβλητι-
κότητας από τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης».

Κουτσογιάννης: Πέντε χρόνια και μετά μακροχρόνιος
Πρόταση να προχωρήσει το συμβούλιο σε βραχυχρόνια μίσθωση έως 5 

ετών προκειμένου να αρθεί η ανησυχία και ο προβληματισμός της τοπικής 
κοινωνίας και μετά να γίνει ο μακροχρόνιος, έκανε από την πλευρά του ο τέ-
ως δήμαρχος, Νίκος Κουτσογιάννης. Νωρίτερα είχε σχολιάσει τις πρακτικές 
της διοίκησης και του δημάρχου σχετικά με το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων 
τα εξής:

«Όλο και χαμηλότερα πέφτετε. Ψέματα ή ανεπάρκεια από τον δήμαρχο; 
Δικές του οι ευθύνες για τα αδιέξοδα. Ο ίδιος αποφάσισε το κλείσιμο του χιο-
νοδρομικού. Εμείς δεν εστιάζουμε στο ποιος, αλλά στο πώς και στα ποιοτικά 
κριτήρια θα πάρει το χιονοδρομικό. Καμία αλλαγή στη σημερινή εισήγηση, 
πάλι κουρελόχαρτο. Τι μας καλέσατε; Να αξιολογήσουμε την πρόταση της 
εταιρείας; Διεκδικητικότητα χρειάζεται για τη λύση. Τα 10,7 εκατ. ευρώ χω-
λαίνουν στο ότι είναι απούσα η τοπική κοινωνία. Τις μελέτες τις κάνουν στο 
υπουργείο, όπως ο δήμαρχος. Ποιος είπε ότι θέλουμε αποσυμπλεκόμενη 
καρέκλα; Ποιος είπε ότι χρειάζονται κανόνια για 22 βαθμούς; Εμπαίζετε και 
απαξιώνετε το δημοτικό συμβούλιο. Διαφαινόμενο έγκλημα…» σημειώνο-
ντας ότι ο συνδυασμός του έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για την εξεύρε-
ση πόρων.

Τσουκαλάς: Θέατρο του παραλόγου
«Ζούμε το θέατρο του παραλόγου και της υποκρισίας…», ανέφερε ο 

Θωμάς Τσουκαλάς. «Πονάω για τα 200 παιδιά 
της Νάουσας που ανέβαιναν στο βουνό για 
σκι. Κωμωδία γινόμαστε με όσα συμβαίνουν, 
μέχρι και Άραβες εμφανίστηκαν! Να το κάνουμε 
όπως ο δήμος Καλαβρύτων, με επιδότηση 20 
και πλέον εκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια».

Στη δευτερολογία του ο κ. Τσουκαλάς μίλη-
σε για μπούλινγκ σε βάρος συμβούλων, ζητώ-
ντας μυστική ψηφοφορία. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει 
στη νομιμότητα του δημοτικού συμβουλίου, 
απάντησε ο κ. Βαλσαμίδης.

Ιωσηφίδου: Ούτε χρήματα 
ούτε σχεδιασμός

Ειλικρίνεια για την οικοδόμηση σχέσεων 
εμπιστοσύνης ζήτησε από τον δήμαρχο η Ίλια 
Ιωσηφίδου. «Ούτε χρήματα ούτε σχεδιασμός 
υπάρχει, όπως λένε τα χαρτιά των απαντήσεων 
στον κ. Τόλκα. Πρέπει να είναι ειλικρινής ο δή-
μαρχος, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Εκτίθεστε 
σε όσα μας έχετε πει. Και είναι διαστρέβλωση 
των θέσεών μας ότι εξαιτίας μας είναι κλειστό 
το χιονοδρομικό. Εσείς κάθε φορά μάς φέρνετε 
την ίδια διακήρυξη, γνωρίζοντας τις επιφυλά-
ξεις μας». Χαρακτήρισε τέλος μη αξιόπιστο, μη 
σοβαρό και μη ολοκληρωμένο το κείμενο της 
εισήγησης.

Τοποθετήσεις συμβούλων
Βαλσαμίδης: Λάθος μηνύματα βγήκαν από 

την παρουσία του δημάρχου. Είναι μάστερ 
πλαν τα σλάιντς; Έχετε δει ποτέ μάστερ και 
μπίζνες πλαν; Στην πρότασή του ο κ. Παπα-

ϊωάννου έθεσε σφραγίδα και υπογραφή. Η Ιππίας το έπραξε; Προϋπήρχε 
η θέση του ‘Κοινού Τόπου’ για την παραχώρηση, από τότε που ήταν στη 
διοίκηση. Δεν είναι προϊόν στείρας αντιπαράθεσης. Ο κ. Τόλκας λέει ότι δεν 
υπάρχει καν αίτημα για το ποσό ‘σημαία’. Ποιος κάνει τη μελέτη κατ’ ανάθε-
ση τίνος;

Χατζηιωαννίδης: Να συγκεντρωθούμε στην πραγματικότητα. Να αφή-
σουμε τις φαντασίες για αλλού.

Λακηνάνος: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος οι προτάσεις παραχώρη-
σης-μίσθωσης. Για το πώς θα κερδίσουν λεφτά του κοσμάκη. Παραδίδετε 
τη δημοτική περιουσία στους ιδιώτες. Εγκληματική για τα συμφέροντα του 
τόπου η αντιπαράθεση των παρατάξεων. Εμείς ως ΛΑΣ είμαστε εδώ για να 
φυλάμε Θερμοπύλες.

Τσέλιος: Σλάιντς και όχι μάστερ πλαν η παρουσίαση της ‘Ιππίας’. Θα 
έλθουν καλύτερες προτάσεις αν ψηφιστεί σήμερα το θέμα. Ψηφίζω την εισή-
γηση. Να δούμε τους όρους.

Παρθενόπουλος: Ποια είναι τα κέρδη του δήμου ή των επαγγελματιών 
από τις ετήσιες μισθώσεις;

Βασιλείου: Ανεπαρκής ο δήμαρχος; Πέντε χρόνια ο κ. Κουτσογιάννης 
τι έκανε; Τον διεθνή διαγωνισμό τον ματαίωσε και δεν τον επανέλαβε. Πόσο 
καιρό θα ματώνει ο δήμος για το χιονοδρομικό; Η θέση του ‘Κοινού Τόπου’ 
αλλάζει όπως τα πουκάμισα.

Απαντήσεις δημάρχου: Η παράταξη Κουτσογιάννη 
συνεχίζει να εκτίθεται

Σκληρός ήταν στις απαντήσεις του προς τον κ. Κουτσογιάννη ο κ. Κα-
ρανικόλας. «Τα περί πολιτικής μου επιβίωσης τα επιστρέφω. Εγώ είμαι 
περήφανος που γεννήθηκα στο ‘Μαντρί’. Εσείς δολοφονείτε προσωπικότη-
τες. («Θα ξέχασε την τοποθέτησή του περί πιθήκων, απογόνων του Δαρ-
βίνου και εξέλιξης των ειδών…» απάντησε ο κ. Κουτσογιάννης.) Εμμονικά 
επιμένετε να γίνει αυτό που θέλετε εσείς. Το αντιλήφθηκαν σύμβουλοί σας, 
σήμερα το αντιλαμβάνεται πλέον όλη η Νάουσα. Επιλέγετε την απραξία. 
Δεν θέλετε να γίνει τίποτα από εμάς. Εσείς 5 χρόνια τι διεκδικήσατε και τι 
καταφέρατε; Συνεχίστε να εκτίθεστε!» τόνισε, («Ό,τι κάνετε αυτή τη στιγμή 
είναι δικά μας έργα…» απάντησε ο κ. Κουτσογιάννης), υπογραμμίζοντας 
ότι οι μελέτες γίνονται από τον δήμο, μάλιστα τα τοπογραφικά από τον ίδιο, 
για λόγους οικονομίας. Τέλος μίλησε για τραβεστί πολιτικές αναφορικά με τη 
σύμπλευση με τον κ. Τόλκα.

«Σκοπός μας να μην εκθέσουμε τον δήμο σε κινδύνους. Για τον λόγο αυ-
τό αφαιρούμε όλα όσα έχουν να κάνουν με τα 10,7 εκατ. στην εισήγηση. Τα 
διεκδικούμε όμως και θα τα πάρουμε…» είπε κλείνοντας.

«Το συνομολογείτε βγάζοντας τα 10,7; Άρα δεν υπάρχουν τα χρήματα…» 
απάντησε με έκπληξη η κ. Ιωσηφίδου, προτείνοντας την καλύτερη μελέτη 
και την καλύτερη διακήρυξη, κι όχι οικονομίες. «Να κάνουμε μια σωστή δια-
κήρυξη όλοι» είπε κλείνοντας.

«Εσείς φάσκετε και αντιφάσκετε. Δεν δεσμεύθηκα μόνον εγώ, αλλά κι ο 
υπουργός κι ο πρωθυπουργός…» απάντησε ο δήμαρχος.

Κ.Π.

Δήλωση Νικόλα Καρανικόλα για το «πράσινο φως»
Για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης σχετικά με το Χιονοδρομικό 

Κέντρο «3-5 Πηγάδια», ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικό-
λας, δήλωσε χθες τα εξής:

Την Τρίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, ενέκρινε την πρό-
ταση της διοίκησης του Δήμου, για την μίσθωση του Χιονοδρομικού 
Κέντρου «3-5 Πηγάδια».

Έπειτα από 4,5 ώρες συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, 
όπου ακούστηκαν οι τοποθετήσεις και οι απόψεις όλων των συμ-
βούλων αλλά και της ίδιας της κοινωνίας της Νάουσας μέσα από ε-
πιστολές συλλόγων και φορέων, καταλήξαμε να δώσουμε «πράσινο 
φως» στον διαγωνισμό για την εύρεση ενός επενδυτικού σχήματος 
για το χιονοδρομικό μας. Πιστεύω ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για 
το βουνό μας να αποτελέσει ξανά «πνεύμονα» ανάπτυξης για την 
ευρύτερη περιοχή.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για τα αισιόδοξα μηνύ-
ματα που στέλνετε από χθες το βράδυ. Θέλω να γνωρίζετε, ότι θα προσέξουμε, εγώ προσωπικά και 
όλοι οι εμπλεκόμενοι αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, την όλη διαδικασία, έτσι ώστε να 
έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούστηκε πολλές φορές η φράση «να διαφυλάξουμε τα συμφέρο-
ντα του Δήμου». Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι όχι μόνο θα διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, 
αλλά αναμφίβολα θα διαφυλάξουμε και το ευρύτερο περιβάλλον του Βερμίου. Θα εργαστούμε με όλες 
μας τις δυνάμεις για να αποκτήσει η περιοχή μας αναπτυξιακό πρόσημο, με στόχο να ξαναγεννηθεί η 
ελπίδα στον τόπο μας και να οδηγηθούμε με σταθερά βήματα στην πρόοδο και την ανάπτυξη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που στήριξαν αυτήν 
την πρόταση. Ιδιαίτερα δε, αυτούς που κατάφεραν να δουν πέρα από το «πέπλο» των παραταξιακών 
προτάσεων, την απόλυτη ανάγκη εύρεσης μιας σοβαρής λύσης για τα «3-5 Πηγάδια» και για τον τόπο 
μας.

Σταύρο, Στάθη, Γιάννη και Σταύρο, σας ευχαριστώ προσωπικά.
Για όσους δεν πείστηκαν να στηρίξουν την πρόταση της διοίκησης μας, να γνωρίζουν ότι θα εργα-

στούμε σκληρά για να πειστούν στο τέλος και αυτοί. Έστω εκ του αποτελέσματος.
Για μένα προσωπικά και για την διοίκηση του Δήμου μας, η σκληρή δουλειά για το βουνό μας συνε-

χίζεται με αμείωτους ρυθμούς.
Από καρδιάς σας ευχαριστώ.»



Ολοκληρώθηκαν 
οι εμβολιασμοί από την 

Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ 
στη Δ.Ε. Μακεδονίδος

-Από τους 220 δημότες Ριζωμάτων, Σφηκιάς,  
Πολυδενδρίου και Δάσκιου που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον, εμβολιάστηκαν 173 άτομα

Χωρίς προβλήματα και με ικανοποιητική την προσέλευση των 
δημοτών ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου 
2021 οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 από την Κινητή Μονάδα του 
ΕΟΔΥ, σε κοινότητες της Δ.Ε. Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Από τους 220 δημότες των Ριζωμάτων, της Σφηκιάς, του Πολυ-
δενδρίου και του Δάσκιου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, εμβολιάστη-
καν 173 άτομα (για τους λοιπούς η διαδικτυακή πύλη www.gov.gr 
δεν επέτρεπε την εισαγωγή στο σύστημα εφόσον δεν παρήλθε το 
προβλεπόμενο διάστημα από τον δεύτερο εμβολιασμό). Από το σύ-
νολο των εμβολιασθέντων (173), οι 22 έλαβαν την πρώτη δόση του 
εμβολίου κατά της Covid-19 και οι υπόλοιποι την τρίτη, αναμνηστική, 
δόση. 

Η διαδικασία των εμβολιασμών ξεκίνησε από το Αγροτικό Ια-
τρείο Ριζωμάτων, στο όποιο βρέθηκαν ο Αναπληρωτής Δημάρχου 
Βέροιας, κ. Βασίλης Παπαδόπουλος και η Αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής, Υγείας και Εθελοντισμού, κ. Γεωργία Μπατσαρά και 
συνεχίστηκε στο Αγροτικό Ιατρείο Σφηκιάς. Καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας παρών ήταν ο δημοτικός σύμβουλος και ιατρός, κ. 
Κώστας Ρίζος.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Βέροι-
ας, της 3ης ΥΠΕ και του Κέντρου Υγείας Βέροιας στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού στην ύπαιθρο, ενώ ανάλογες 
ενέργειες αναμένεται να ακολουθήσουν και το επόμενο διάστημα.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άν-

θρακα και Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις – 2 κενές)
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων (Πληρότητα 

50%)
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

Αρχηγός Από Κούνια 2: 
Οικογενειακή Υπόθεση (ΜΕΤΑΓΛ)
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥΖΟΥ-

ΡΑΚΗ
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 19/11 - Σάββατο 20/11 - Κυριακή 21/11 

στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test 

από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test 

από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, Δα-

νάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  Alice 
Krige, Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιε-
ράτος, Τάσος Καρλής

KARDITSA FOREVER
Πέμπτη 18/11 –Σάββατο 20/11 – Κυριακή 21/11 - Δευ-

τέρα 22/11 – Τρίτη 23/11 – Τετάρτη 24/11 στις 20.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test 

από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 
ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε α-
ναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο, Σκηνοθεσία Στράτος Μαρκίδης 
Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βισκαδουράκης, Λευτέ-

ρης Ελευθερίου, Τάνια Τρύπη, Τάσος Κωστής, Μαρία 
Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Δανάη Παππά, 
Τάσος Παλατζίδης, Ευτυχία Φαναριώτη, Σοφία Παυλί-
δου, Ελίνα Μάλαμα, Μάκης Πατέλης, Στράτος Κανιαμός, 
Γιώργος Γιαννόπουλος, Jerome Kaluta.

Έκτακτη Συμμετοχή: Παύλος Χαϊκάλης, Αλέξανδρος 
Μυλωνάς

   Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 
επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
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»     18/11/21 - 24/11/21

Δεύτερο, από τα 10 καλύτερα graffiti 
ανά τον κόσμο, το έργο του Βεροιώτη 

street artist Θέμη Κωνσταντινόπουλου 
-Μια ξεχωριστή τιμητική  διάκριση για την 

«Τζοκόντα» της Βέροιας 
Στα πλαίσια των κοινωνικών δικτύων λειτουργεί η πολυ-

πληθής διαδικτυακή ομάδα  Street Art Cities με μέλη από 
όλο τον κόσμο. 

Μέσω  αυτής της διαδικτυακής εφαρμογής  παρουσι-
άζονται και αναδεικνύονται τα σημαντικότερα έργα graffiti  
από όλες τις πόλεις του κόσμου, ενώ κατά καιρούς διενερ-
γούνται και ψηφοφορίες για την κατάταξη των καλύτερων 
από αυτά. 

Στις διαδικτυακές ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν τον 
Οκτώβριο 2021 αναδείχθηκαν τα δέκα καλύτερα έργα πα-
γκοσμίως.

Την περίοπτη δεύτερη θέση από τα  10 καλύτερα έργα 
graffiti ανά τον κόσμο, κατέλαβε η  «Τζοκόντα της Βέροιας» 
όπως αποκαλέστηκε το γνωστό και προβεβλημένο πλέον 
έργο του Βεροιώτη street artist Θέμη Κωνσταντινόπουλου 
που υπογράφει τα έργα του ως «Dem».  

Στην παρουσίαση του έργου ως νούμερο 2 μεταξύ 
των  10 κορυφαίων παγκοσμίως, παρατίθεται από  την 
διαδικτυακή εφαρμογή «Street Art Cities» και το ακόλουθο 
σημείωμα με το οποίο αναφέρεται στον καλλιτέχνη χρησι-
μοποιώντας  το διαδικτυακό  του χαρακτηριστικό «@dem_inkdacity»:

 «Το νούμερο 2 από τα 10 κορυφαία από τα καλύτερα του Οκτωβρίου μπορείτε να το βρείτε στη Βέροια, στην Ελ-
λάδα.

Ο @dem_inkdacity γεννήθηκε στη Βέροια. Έδειξε ενδιαφέρον για τη ζωγραφική από πολύ μικρή ηλικία. Στα εφηβι-
κά του χρόνια άρχισε να ανακαλύπτει τα «graffiti» με τα οποία ασχολιόταν μέχρι τώρα συμμετέχοντας σε πολλά φεστι-
βάλ σε όλη την Ελλάδα. 

Σπούδασε σχέδιο γραφιστικής και τελευταία ασχολείται επαγγελματικά με τατουαζ και τοιχογραφίες. 
Το στυλ του μπορεί να περιγραφεί από τα ρεαλιστικά πορτραίτα του.»
 Η επιτυχία του καλλιτέχνη Θέμη Κωνσταντινόπουλου περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη της Βέροιας και προκα-

λεί αισθήματα υπερηφάνειας στους συμπολίτες του.



Απ. Βεσυρόπουλος : Με τεχνολογικό 
εξοπλισμό αιχμής ενισχύεται το ΣΔΟΕ, 
με δωρεά της εταιρείας Παπαστράτος

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ενισχύεται με τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, δωρεά της εταιρείας Παπαστράτος Παρα-
δόθηκε χθες, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας κας Αθηνάς Καλύβα, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής, ύστερα από δωρεά 
που πραγματοποίησε η εταιρεία Παπαστράτος. Ο νέος, προηγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ΣΔΟΕ, στο 
καθημερινό του έργο για την περιστολή του λαθρεμπορίου. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
περιστολής του λαθρεμπορίου, ενός φαινομένου που πλήττει σοβαρά την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, αλλά και την ίδια την κοινωνία. Τα 

αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη ορατά, εκπέμποντας έ-
να ηχηρό μήνυμα για μηδενική ανοχή απέναντι στα οργανωμένα δίκτυα 
του παράνομου εμπορίου. Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε σύντομο διά-
στημα εξαρθρώθηκαν 13 πλήρως εξοπλισμένα εργοστάσια παραγωγής 
παράνομων τσιγάρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δεκάδες 
συλλήψεις. Με αφορμή την παράδοση του εξοπλισμού που δώρισε η 
εταιρεία Παπαστράτος στο ΣΔΟΕ, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Από-
στολος Βεσυρόπουλος δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή στείλαμε ένα 
σαφές μήνυμα. Δεν πρόκειται να δείξουμε την παραμικρή ανοχή απένα-
ντι σε όλους αυτούς που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία, τη βιωσιμό-
τητα των επιχειρήσεων, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Μέσα από 
ένα οργανωμένο πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων, δίνουμε καθη-
μερινά τη μάχη για την περιστολή του λαθρεμπορίου, φέρνοντας απτά, 
μετρήσιμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ θερμά την εταιρεία Παπαστράτος 
για την νέα, σημαντική δωρεά κρίσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού που 
πραγματοποίησε».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΤΣΑΒΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣ του Βα-

σιλείου και της Παρθένας, το γένος Τα-
πίδη, που γεννήθηκε στην Κατερίνη 
Πιερίας και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΚΡΕΜΛΙΔΟΥΕΥΔΟΞΙΑ του Μιχαήλ και 
της Ευθυμίας, το γένος Παναγιωτίδου, 

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

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Συγκροτήθηκε σε Σώμα

 το νέο Δ.Σ με επανεκλογή 
του προέδρου Μιχάλη Μούσιου 

και Γ΄ Αντιπρόεδρο, τον 
Δημήτρη Κόγια, από τη Βέροια

Το Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ομοσπονδίας Αρτοποιών 
Ελλάδος, πραγματοποιήθη-
κε στις 13 και 14 Νοεμβρίου 
στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 
17ης ΑRTOZA, της κορυφαί-
ας έκθεσης του κλάδου στο 
METROPOLITAN EXPO.

Τις εργασίες του Πανελλη-
νίου Συνεδρίου παρακολού-
θησαν εκατοντάδες  αρτοποιοί 
από όλη την Ελλάδα και στις 
εκλογές για ανάδειξη νέου 
διοικητικού συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας επανεκλέχθηκε 
πρόεδρος για έκτη συνεχή θητεία ο Μιχάλης Μούσιος.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα 
15.11.2021. Στην διοίκηση της  Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλά-
δος εκλέχθηκε  Γ΄ Αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Κόγιας,  πρόεδρος 
του Σωματείου Αρτοποιών Βέροιας και περιχώρων, ενώ μεταξύ 
των μελών εκλέχθηκε ο Δημήτρης Θανασούλης από τη Νάουσα.                   

Συγχαρητήρια για τις 
υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου

Η χθεσινή μου επίσκεψη στο Νοσοκομείο της Νάουσας, για 
την εκτέλεση της 3ης αναμνηστικής δόσης του εμβολίου κατά 
του covid 19, επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την άρτια ορ-
γάνωση και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, που, με 
ευγένεια και ιδιαίτερη φροντίδα υποδέχονται τους υποψηφίους 
εμβολιαζόμενους, παρέχοντάς τους υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου. Θερμά συγχαρητήρια στον Διοικητή του Νοσοκομείου, 
Δρ. Κωνσταντίνο Λυκοστράτη, για τις επιλογές του τόσο σε ότι 
αφορά το υγειονομικό προσωπικό, όσο και στην άψογη οργά-
νωση και λειτουργία. Συγχαρητήρια επίσης στο νοσηλευτικό 
και παραϊατρικό προσωπικό που για μια ακόμη φορά δίνουν 
τον καλύτερο εαυτό, στους πολίτες της Νάουσας και την Ημα-
θίας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που, Νοσοκομειακή 
μονάδα της Ημαθίας, μπορεί και παρέχει υπηρεσίες υγείας, 
υψηλού επιπέδου. 

Μεεκτίμηση,
ΚώσταςΚαλαϊτζίδηςΑντιπεριφερειάρχηςΗμαθίας
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“Έφυγε” 
ο Στέργιος 

Κάμινας
Έφυγε σε ηλικία 85 ετών και 

κηδεύτηκε την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 
2021 στις 11.30 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 

Βέροιας ο Στέργιος Κάμινας.  Ηταν από τους πιο γνωστούς 
εμπόρους της Βέροιας και από τους πρώτους που άνοιξαν στη 
Βέροια κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην περιοχή της Πλατεί-
ας Αγίου Αντωνίου.

Ο Λαός εκφράζει στους οικείους του ειλικρινή συλλπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 

Νοεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Επισκοπής Ημαθίας ο  
Στέφανος Παπαδόπουλος σε η-
λικία 91 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 17  

Νοεμβρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Κοιμητηρίων Α-
γίου Γεωργίου Δ.Δ. Δοβράς ο  Δη-
μήτριος Σωτ. Δάγγας σε ηλικία 
71 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18  

Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) στον Αγ. Γεώργιο 
η Αικατερίνη Γκέλου σε ηλικία 
92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στον Αγιο Γεώργιο Δ.Δ. Δοβρά 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

Αρχιερατική Αγρυπνία 
για τον Άγιο Ιωάννη

 τον Χρυσόστομο 
στη Βέροια

- Χειροθεσία Αναγνωστών

 Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου το βράδυ στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύ-
λου Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία προς τι-
μήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου  Aρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως.

 Στην Ιερά Αγρυπνία προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λό-
γο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, o οποίος στο τέλος χειροθέτη-
σε Αναγνώστες τους Ιερόπαιδες κ. Σωτήριο Μαρκόπουλο 
και κ. Ιωάννη Αλιώση.

Επισκοπικός Λόγος, με θέμα: 
«Οι πνευματικοί μας πατέρες»
Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων θα πραγματοποιήσει 
διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Ε-
πισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Οι 
πνευματικοί μας πατέρες». 

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί 
μία ευκαιρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας 
στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και μετα-
δίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
«Παύλειος Λόγος» στη συχνότητα των 90.2 FM.. 

https://youtu.be/6sKTR-05_7w

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Την Πέμπτη 18 Νο-
εμβρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στο πλαί-
σιο της σειράς ομιλιών 
«Επισκοπικός Λόγος» 
στην ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος» στους 90.2 
FM.

 Την Παρασκευή 19 
Νοεμβρίου θα ομιλήσει 
στις κατά τόπους Ιερατι-
κές Συνάξεις:  

-Στις 9:30 π.μ. στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Ναούσης,

-Στις 11:30 π.μ. στον 
Ιερό Ναό του Οσίου Α-
ντωνίου Πολιούχου Βεροίας, 

-Στις 5:00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας

 Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Στο τέλος θα 
τελέσει Δοξολογία με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Αχρίδος. Στην διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου Κλήμε-
ντος που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολου-
θία θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».



Σημαιοστολισμός για τον 
εορτασμό της Ημέρας 
των Ενόπλων 

Δυνάμεων 
Την 21η Νοεμβρίου 2021 εορτάζεται σε ολό-

κληρη τη χώρα η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Από την ΠΕ Ημαθίας επισημαίνεται ότι, λόγω των 
μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου διασποράς του κοροναϊού COVID-19, οι 
εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνου σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημό-
σιας υγείας. 

Κατά την ημέρα της εορτής θα λάβει χώρα γενι-
κός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση σε ολόκλη-
ρη την Επικράτεια. Κατόπιν τούτου, παρακαλού-
νται ο Δήμος Βέροιας, οι Προϊστάμενοι των Υπη-
ρεσιών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ., για τον σημαιο-
στολισμό και την φωταγώγηση των καταστημάτων, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρόγραμμα. 

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: 
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, για την καταστροφή 
και την καταπάτηση 

εκκλησιαστικών περιουσιών της 
Τενέδου από το τουρκικό κράτος

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λα-
ϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με αφορμή σχετική 
ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Νικήτα 
Κακλαμάνη, στη βάση της πρόσφατης καταγγελίας εκπροσώπων του 
Ελληνισμού στην Τένεδο, ότι καταστρέφονται εκκλησίες και στοιχεία πο-
λιτιστικής κληρονομιάς στο νησί, καταπατείται η εκκλησιαστική περιου-
σία και δεν επιστρέφονται στην Εκκλησία του νησιού οι ιδιοκτησίες της, 
από το τουρκικό κράτος.

Στην ερώτησή της, η κα Ασημακοπούλου αναφέρει, συγκεκριμένα, 
ότι από τους 120 τίτλους που κατείχε η Εκκλησία του νησιού, ανάμεσά 
τους και σχολικά κτήρια, έχουν επιστραφεί, μέχρι σήμερα οι 27 και από 
αυτούς τους 27, για τους 12 εκκρεμεί δικαστική διαμάχη. Υπογραμμίζει 
με έμφαση, επίσης, ότι η δραστηριότητα αυτή του τουρκικού κράτους, 
στην Τένεδο, συνιστά ευθεία παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λωζάνης, καθώς καταστρέφονται μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς, καταπατώνται και δεν επιστρέφονται οι εκκλησιαστι-
κές περιουσίες, ενώ το ελληνικό στοιχείο πιέζεται και με τρόπο κεκαλυμ-
μένο απειλείται με εξάλειψη.    

Κατόπιν αυτών, η κα Ασημακοπούλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την προστασία 
των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Τενέδου, αλλά και για να 
επιστραφούν από το τουρκικό κράτος στην Εκκλησία του νησιού, οι ιδιο-
κτησιακοί τίτλοι που δικαιωματικά της ανήκουν.
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Δήμος Βέροιας: 
«Απογραφείτε 

στην πόλη μας»
Ο Δήμος Βέροιας, καλεί τους δημότες για απογραφή με την 

παρακάτω ανακοίνωση:
Εξαιρετικά σημαντική και πολύτιμη είναι η συμβολή όλων των 

δημοτών του Δήμου Βέροιας για την ανάπτυξη του τόπου μας, βάσει 
της Ελληνικής Απογραφής 2021. Το μήνυμα «Απογραφείτε στην πό-
λη μας» και τα αποτελέσματα της διαδικασίας είναι χρήσιμα τόσο για 
λόγους δημογραφικού ενδιαφέροντος όσο και για θέματα μείζονος 
σημασίας που έχουν άμεση σχέση με την κατανομή των κρατικών 
επιχορηγήσεων. Σημειώνεται πως από το αριθμητικό μέγεθος του 
πληθυσμού –και το πόσο μεγάλο είναι αυτό- θα προκύψουν οι χρη-
ματοδοτήσεις από την πολιτεία που θα διατεθούν για έργα υποδο-
μής, για κοινωνικές δομές και πολιτιστικές δράσεις.

Ο Δήμος Βέροιας που αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες 
Βέροιας, Αποστόλου Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος και 
περιλαμβάνουν τις 27 Τοπικές Κοινότητες και τους 41 οικισμούς, βρί-
σκεται σε τροχιά ανάπτυξης η οποία χρειάζεται να ενισχυθεί με στόχο 
την ευημερία των δημοτών και της πόλης μας. 

Για τους τρόπους διενέργειας της Απογραφής 2021 η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου οι περίπου 
60.000 απογραφείς θα εναποθέσουν έναν κλειστό φάκελο σε κάθε 
οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που 
θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα, ένας εκπρόσωπος 
του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της 
Απογραφής, μέσω του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό 
αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ε-
ρωτηματολόγιο για την κατοικία και τα μέλη του νοικοκυριού του. Σε 
κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά 
με τον απογραφέα τους για ερωτήσεις / διευκρινίσεις.

Από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για όσους πο-
λίτες που για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνο-
λογίες), δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα τους 
επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη 
συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγού-
μενες απογραφές. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όλοι οι απογραφείς της 
ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική 
κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και 
σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς της νόσου του Κορωνοϊού COVID-19.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να ευχαριστήσω όλο 

το νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς και ιδιαίτερα τον Δ/
ντή της Καρδιολογικής Κλινικής κύριο Βογιατζή Ιωάννη που με 
βοήθησαν να ξεπεράσω με επιτυχία της πρόσφατη περιπέτεια 
της υγείας μου.

Ο Θεός να τους έχει καλά αυτούς και τις οικογένειές τους.
Δέσποινα Καραγεωργίου

ΑΔΑ: 92ΙΔΩ9Ο-ΧΚΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:137/2020
CPV: 45214100-1

Αρ. Πρωτ.: 37489
Ημ/νια: 17/11/21

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ »
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό 

ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης 
Δήμου Βέροιας » προϋπολογισμού 1.265.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται 
από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών και Η/Μ

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45214100-1
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.
veria.gr) καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης του 
www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον αρ συστήματος 
184594

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενερ-
γηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσε-
ων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών την 06.12.21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια η-
μέρα και ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβο-
λής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπο-
λογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα 
με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτή-
ριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς 
ήτοι:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει-

ρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι Οικοδομικών Α2 και άνω 

και Ηλεκτρομηχανολογικά Α2 και άνω
- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δη-
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Ε-
μπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργά-
νου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο-
τική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα-
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους είκοσι 
χιλιάδων τετρακοσίων τριών και είκοσι τριών ευρώ 
(20.403,23 €)και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα 
έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δεκατριών (13) μηνών 
και τριάντα (30)  ημερών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ. 3 
και άρθρο72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να 
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 05-02-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 
02.64.7321.003 του προϋπολογισμού του έτους 2021  του 
Δήμου και προέρχεται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέ-
λεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί 
τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 
παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών –Περιουσίας

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος Καλ-
μουκίδου, που γεννήθηκε στη Φεργκάνα 
Ουζμπεκιστάν και κατοικεί στο Μόναχο 
Γερμανίας και η ΓΕΜΙΣΤΟΥ-ΣΚΟΥΤΑ ΝΕ-
ΦΕΛΗ του Κων/νου και της Αλεξάνδρας, 
το γένος Σκούτα, που γεννήθηκε στον 

Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Μόναχο Γερμανίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δήμο Μονάχου Γερμανίας.
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Κερκίδα
Ακαδημιώνστους
εντόςέδρας

αγώνεςτηςΒέροιας

Με ανακοίνωση του το ΔΣ του ΝΠΣ Βέροιας 
κάνει γνωστό οτι δημιουργίται κερκίδα 
ακαδημιών για τους εντός έδρας αγώνες 

της βασίλισσας του βορρά.  «Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ 
με στόχο να προάγει το φίλαθλο πνεύμα και την 
αγάπη για το ποδόσφαιρο στα παιδιά και τους 
νέους, καθιερώνει την «Κερκίδα Ακαδημιών».

Έτσι, μετά τηνπρωτοβουλία τηςΠΑΕ για ελεύθερη είσοδοστο
γήπεδοσε νέες και νέουςως17 ετών, ξεκινώνταςάμεσααπό τον
επόμενο αγώνα με τονΟλυμπιακό Βόλου στοΔημοτικό Στάδιο
Βέροιαςκαιγιατοσύνολοτωνεντόςέδραςαγώνωντουπρωταθλή-
ματοςBetssonSuperleague 2,παρέχεται η δυνατότητα σεΟΛΕΣ
τιςΑκαδημίεςΠοδοσφαίρουκαι τιςΑθλητικέςΑκαδημίεςτουΝομού
ΗμαθίαςναπαρακολουθούνοργανωμέναταπαιχνίδιατηςΒέροιας.»

Ανακοίνωση για 
τις δύσκολες 
καταστάσεις 

που βιώνει η ομάδα, 
εξέδωσε το τμήμα βόλεϊ 
του Φιλίππου Βέροιας, 
όπου αναφέρει τα εξής: 
Ότι περνάμε δύσκολες 
στιγμές αυτό το ξέρουν 
όλοι αλλά ότι διαλύ-
θηκε η ομάδα και δεν 
θα κατέβει στο πρωτά-
θλημα αυτό ξεπερνάει 
τα όρια του παραλογι-
σμού…

Ισως αυτό θα βόλευε κά-
ποιουςγιαυτόσήμεραβιάστηκαν
και έβγαλαν αυτά τα συμπερά-
σματα και ταδημοσίευσανχωρίς
ναμπουνστοκόποναρωτήσουν
καιναενημερωθούνγιατηνκατά-
στασητηςομάδαςκαιγιαταπρο-

βλήματαπουαντιμετωπίζουμε…
Ο Δήμαρχος της Βέροιας,

ΚωνσταντίνοςΒοργιαζίδης, είναι
δίπλα στην ομάδα αλλά πλέον
θελουμε να μάθουμε πως μπο-
ρεί να ξεπεραστεί το άλυτο αυ-
τό πρόβλημαπουπροέκυψε το
2015με τηνεπιχορήγησηπουέ-
λαβετοτμήμαχάντμπολτουσυλ-
λόγουμαςγιατοταξίδιστηνΠορ-
τογαλίακόντραστηνΜπενφίκα.

Ποιοιήτανοιυπαίτιοιπουδεν
σήκωσαν ποτέ στο διαύγεια τα
παραστατικά και είχεως αποτέ-
λεσμανατιμωρηθείτοΑΦΜόλου
του συλλόγου και πλέον δεν δι-
καιούταικανένατμήματουσυλλό-
γου καμία μορφή επιχορήγησης
από τονΔήμοΒέροιας. Για εμάς
αυτά τα χρήματα που χάσαμε
πέρσι αλλά και φέτος βάση του
νόμουτουκ.Αυγενάκηείναιχρή-
ματα που καλύπτουν ένα μεγά-
λο κομμάτι τουπροϋπολογισμού
μας.

Καλούμε τονΔήμαρχοΒέροι-
ας και τους βουλευτές Ημαθίας
να δουν άμεσα το συγκεκριμένο
θέμα και να προσπαθήσουν να
βρουν λύση για να μπορέσουν
ταμπουνστα ταμεία τηςομάδας
μας τα χρήματαπουμαςαναλο-
γούν.Μετοναμηνμιλάμεκαινα
κάνουμε σαν να μην συμβαίνει
τίποταλύσηδενθαβρεθείποτέ…

Είναικρίμαγιαέναλάθοςπου
έγινε το 2015 να τιμωρείτε ένας
ολόκληροςσύλλογος.

Απαιτούμε τονσεβασμόόλων
και μην ξεχνάμε ότι οΦίλιππος
Βέροιας στο βόλεϊ είναι η μόνη
ομάδασε ολόκληρη τηνΗμαθία
που έπαιξεστην κορυφαία κατη-
γορία του ελληνικού βόλεϊ.Μην
ξεχνάμε ότι είναι η μοναδική ο-
μάδαστην ιστορία του ελληνικού
βόλεϊ που στην παρθενική της
χρονιάστηνπρώτη εθνική κατη-
γορία κατάφερε να παίξει στον
τελικότουLeagueCup!

Υποσχόμαστε στους φίλους
τηςομάδαςμας,στουςχορηγούς
τηςομάδαςκαισεόλουςτουςυγι-
ήςφιλάθλουςτηςΗμαθίαςότιθα
δώσουμεκαιτηνψυχήμαςγιανα
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα
προβλήματαμας και να κάνουμε
περήφανο όλο τον κόσμο όπως
κάνουμε τα τελευταία δυόμιση
χρόνια.

Αλλά για να γίνουν όλα αυ-
τά θαπρέπει να λυθεί άμεσα το
θέμα με τονΔήμο Βέροιας για
να πάρουμε οικονομική ανάσα
και να δούμε το μέλλον με αισι-
οδοξία…Αν δεν λάβουμε αυτά
τα χρήματαπου μας αναλογούν
θα αναγκαστούμε να μειώσου-
με τομπάτζετ τηςομάδαςγιανα
μπορέσουμε να επιβιώσουμε…
Κιαυτόθαήτανκαταστροφικόγια
τηναγωνιστικήμαςπαρουσίαστο
πρωτάθλημα.

Φίλιππος Βέροιας:
Δεν διαλύθηκε η ομάδα βόλεϊ
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Στην Επιτροπή Αθλητών
της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ

ο Κωνσταντίνος Πετράκης!

Ανακοινώθηκε από την Εθνική Αθλητική Ομο-
σπονδία ΑμεΑ η σύνθεση της νεοσύστατης 
Επιτροπής Αθλητών, η οποία θα αποτελεί 

τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους αθλητές με 
αναπηρία και την Διοίκηση της Ομοσπονδίας.  Η 
Επιτροπή αποτελείται από οκτώ εν ενεργεία αθλη-
τές, εγνωσμένης αξίας και προσωπικότητες του 
παραολυμπιακού αθλητισμού και ένα μέλος του 
Δ.Σ. της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ ως επικεφαλής-συντονιστή. 

Ανάμεσαστουςαθλητέςπουεπιλέχθηκανκατόπινεισήγησηςτων
σωματείωνκαιέγκρισηςαπότοΔ.Σ.τηςΕΑΟΜ-ΑμεΑ,βρίσκεταικαι
οαθλητής του«ΕνΣώματιΥγιεί»ΠετράκηςΚωνσταντίνος, αθλητής
ParaSnowboard.

HσύνθεσητηςΕπιτροπήςΑθλητώντηςΕΑΟΜ-ΑμεΑ:
ΣυντονιστήςΕπιτροπήςκαιΜέλοςΔ.Σ.:ΧρήστοςΚορομηλάς

ΜέληΕπιτροπήςΑθλητών:
1.ΔήμητραΚοροκίδα-Π.Α.Σ.Κ.Α.-ΠαραΜπάντμιντον
2.ΚέλλυΛουφάκη-ΑΕΤΟΙΑθήνας-ΠαραΞιφασκία
3.ΕυάγγελοςΓουζούασης-ΉφαιστοςΠάτρας-Στίβος
4.ΕυγενίαΣταμάτη-Α.Σ.Τ.Ήφαιστος-Γκόλμπολ
5.ΓεώργιοςΛαζαρίδης-Διαφοροζώ-ΑντισφαίρισημεΑμαξίδιο
6.ΚωνσταντίνοςΠετράκης-ΕΝΣΩΜΑΤΙΥΓΙΕΙ-ΠαραΧιονοσανίδα
7.ΠαναγιώτηςΚωνσταντινίδης-Αργοναύτες-Ποδηλασία
8.ΧρυσήΜόρφηΜέτζου-Α.Σ.Α.Χ.-Μπότσια

HandballPremier (8ηαγωνιστική),Α2Αν-
δρών(5ηαγωνιστική),Β’Ανδρών(2ηαγωνι-
στική),Α1 Γυναικών (5η-6η αγωνιστική),Α2
Γυναικών (2η αγωνιστική) ΣτηνΝάουσα θα
γίνειτοΗμαθιώτικοντέρμπιμεταξύτουΖαφει-
ράκηκαιτουΦιλίππου

Σάββατο20Νοεμβρίου2021
HandballPremier(8ηαγωνιστική)
ΝέαΚίος 12:30,ΔιομήδηςΆργους-Ολυ-

μπιακός/ΌμιλοςΞυνή(ΕΡΤ3)
(Κινατζίδης-Φωτακίδης,Καραπάνος)
Σπίτι τουΧάντμπολ 15:00,ΠΑΟΚ-Φαία-

καςΚέρκυρας
(Πατιός-Τόλιος,Μεϊμαρίδης)
Κραχτίδης 18:00, BiancoMonteΔράμα-

ΑΕΣΧΠυλαίας
(Μπέτμαν- Τζαφερόπουλος, Χατζηγεωρ-

γίου)
Νάουσας18:00,ΖαφειράκηςΝάουσας-Φί-

λιπποςΒέροιας
(Γράψας-Κυριακού,Παρτεμιάν)
Σαλαμίνας18:00,HCΣαλαμίνα-ΑΕΚ
(Μερτινιάν-Μπράμου,Ανταλής)

Α1Γυναικών(5ηαγωνιστική)
ΣπίτιτουΧάντμπολ17:30,ΑΕΣΧΠυλαίας-

ΑΟΠροσοτσάνης
(Γκόγκας-Σαχίνογλου,Μιχαηλίδης)

Α1Γυναικών(6ηαγωνιστική)
Γιαννιτσών16:00,ΜέγαςΑλέξανδρος-Βέ-

ροια2017

(Βελάνη-Παλαμιώτης,Δελόγλου)

Α2Γυναικών(2ηαγωνιστική)
ΔΑΚΚατερίνης16:00,ΟρφέαςΚατερίνης-

ΖαφειράκηςΝάουσας
(Στεφανίδης-Μπαλάκος)
Κέρκυρας 17:30, Κερκυραϊκός-ΑΟΑΚα-

στοριάς
(Μαυρίδης-Τομίδης)
Αμυνταίου 18:00,ΕλπίδεςΑμυνταίου-Φί-

λιπποςΒέροιας
(Πήτας-Αγγελίδης)
Πάτρας 18:00,Ακαδημία Πάτρας-Δόξα

Βύρωνα
(Αβράμης-Χρόνης)
Κερατσινίου22:00,ΑΕΚ-ΟλυμπιακόςΚε-

ρατσινίου
(Ψύλλος-Αγγελοπούλου)

Κυριακή21Νοεμβρίου2021
HandballPremier(8ηαγωνιστική)
Μάνος Λοίζος 14:30, Άρης Νικαίας

OlympicDiagnostic-ΑΣΕΔούκα
(Σκλαβενίτης-Βήτας,Τσάκωνας)

Α2Γυναικών(2ηαγωνιστική)
Αλεξανδρούπολης14:00,Βορέας-Ορφέας

Σουρωτής
(Ουζούνης-Παρασκευούδης)
Σπίτι τουΧάντμπολ 16:00,ΆρηςΘεσ/νι-

κης-Απόλλων
(Βελάνη-Παλαμιώτης)

Πρόγραμμακαιδιαιτητέςαπο20/21/11/2021
Σάββατο Ζαφειράκης - Φίλιππος

Διαιτητές – Κομισάριοι
Α2 Ανδρών

(7η αγωνιστική, 20-21-24/11) 
Πανευθραικός-Φίλιππος

ΔύσκοληαποστολήγιατηνομάδατουΦιλίππουΒέροιαςαφού
τοΣάββατοθααντιμετωπίσειτονισχυρόΠανευθραικό

Aναλυτικάόλοτοπρόγραμματης7ηςαγωνιστικής
Οι διαιτητές κα οι κομισάριοι της 7ηςαγωνιστικής τηςΑ2Αν-

δρών,είναι:

Σάββατο20Νοεμβρίου
Καρδίτσας(Ν)17.00Καρδίτσα-ΜαρούσιΤζιοπάνοςΝ.-Μπακά-

λης-Χατζημπαλίδης(Αθανασόπουλος)
Υμηττού 17.00Αμύντας-Οίαξ Ναυπλίου Καραβίτης-Τεφτί-

κης-Μαρτινάκος(Τεφτίκης)
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Χαρ. Τρικούπης Τσολάκος-Τσαχά-

κης-Χαλαμπαλάκης(Ντάβαρης)
Αλ.Δημόγλου 17.00 Καβάλα-ΕλευθερούποληΠουρσανίδης

Κ.-Γερακίνης-Παζώλης(Στουπίδης)
Αγρινίου17.00Αγρίνιο-ΔάφνηΔαφνίουΔαρλαμήτσος-Τσακιρά-

κη-ΕλΑνύ(Πατσαντζόπουλος)
Στ. Καλαϊτζής 17.00Πανευθραϊκός-ΦίλιπποςΒέροιας Σκαλ-

τσής-Χριστινάκης-Ασλανίδης(Παυλόπουλος)

Κυριακή21Νοεμβρίου
Ήλιδας 15.00Κόροιβος-ΤρίτωνΘεονάς-Αναστόπουλος-Τηγά-

νης(Πίγκας)

Τετάρτη24Νοεμβρίου
Μετς 17.00 Παγκράτι-ΠανερυθραϊκόςΑνδρικόπουλος-Στρέ-

μπας-Κονταράτος(Ζώης)
Μεσολογγίου 17.00 Χαρ. Τρικούπης-Μαρούσι Τζιοπάνος

Ν.-Λουλουδιάδης-Δέλλας(Πατσαντζόπουλος)

Α2 Ανδρών
ΣτηνΕΡΤτατηλεοπτικά
δικαιώματατηςσεζόν

2021/22

«ΤοπρωτάθληματηςΑ2βρήκετηλεοπτικήστέγη,αφούησεζόν
2021/22θακαλυφθείαπό τηνκρατική τηλεόραση.ΤοΚόροιβος -
Τρίτωναςείναιοπρώτοςαγώναςπουθακαλυφθεί.

ΗΑ2Ανδρων θαφιλοξενείταιφέτοςστηνκρατικήτηλεόραση.
Ένα από ταπιο ανταγωνιστικάπρωταθλήματα των τελευταίων
χρόνων,πουπεριλαμβάνειπλέονονόματαόπωςαυτάτουΓιάννη
Μπουρούση(Καρδίτσα)καιτουΛουκάΜαυροκεφαλίδη(Τρίτωνας)
θαέχειέτσιξανάτηλεοπτικήστέγη.

Ηέναρξητηςσυνεργασίαςμάλισταξεκινάειάμεσα,μετηνκρα-
τική τηλεόραση νααναμένεται να δείξει τηλεοπτικά τηνπροσεχή
Κυριακή(21/11)τοναγώναανάμεσαστονΚόροιβοκαιτονΤρίτω-
ναγιατην7ηαγωνιστικήτουπρωταθλήματος.Αυτόφυσικάσημαί-
νειοτισύντομαθαδούμεκαιπαιχνίδιατουΦίλιππουΒέροιαςστις
οθόνεςτηςΕΡΤ3

ΑναλυτικάηανακοίνωσητηςΕΟΚγιατηνσχετικήσυμφωνία:
ΗΕΟΚκαι ηΕΡΤ έδωσαν τα χέρια για τημετάδοσηαγώνων

τηςΑ2Ανδρών.Κάθεεβδομάδαθαμεταδίδεταιέναςαγώναςαπό
τοERTFlix.HαρχήθαγίνειαυτότοΣαββατοκύριακομετοναγώνα
ΚόροιβοςΑμαλιάδας-Τρίτων, ο οποίος θα διεξαχθεί τηνΚυριακή
21Νοεμβρίουστις15.00στοΚλειστόΓυμναστήριοΉλιδας.»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από15-11-2021 

μέχρι 21-11-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 18-11-2021

13:30-17:30ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΠΛ.ΠΛΑΤΑ-
ΝΩΝ 1 (πρώην Κε-

ντρικής 69) 23310-

24534

21:00-08:00 ΠΙ-
ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-
ΩΣ2023310-23416

Φαρμακεία

Εξαιρετική 
εμφάνιση για 
την ομάδα του 

Ποσειδώνα Βέροιας 
που κέρδισε μέσα 
στα Γιαννιτσά τον 
Μίλωνα  με 0-3 σετ  
(18-25,14-25,21-25).

Παίζονταςπειθαρχημέναα-
πό την αρχή του αγώνα δεν
άφησαν κανένα περιθώριο
στον Μίλωνα να διεκδικήσει
κάτι καλύτερο. Πετυχαίνοντας
την τρίτη νίκη βρίσκεται στο
γκρουπ τωνπρωτοπόρων για
την είσοδοστο final four.Όλα
τα κορίτσιαπου έπαιξαν είχαν
εξαιρετική εμφάνιση και βοή-
θησανστηνεπίτευξητηςνίκης.

Σύνθεση (ΤσανασίδουΚική-
ΛουκάςΣτέργιος):ΚαπνάΗλιάνα,

ΒέργουΘωμαή,Χατζηαθανασίου
Άννα,ΚατσιγιάννηΙωάννα,Δεβερ-

τζή Σοφία, ΠαπαδοπούλουΜα-
ριλένα, ΖερδαλήΔανάη Σαράφη

Πετρούλα, ΧαρίσηΑικατερίνη,Πι-
στοφιδουΘεανώ

Βόλεϊ
ΝίκηγιατιςκορασίδεςτουΠοσειδώναμε0-3σετ

τονΜίλωνασταΓιαννιτσά

Με 14 δρομείς συμμετείχε στον 
Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 

η Makridis Running Team

Την Κυριακή 14/11/2021 πραγματοποιή-
θηκε το μεγαλύτερο δρομικό event στην 
χώρα, ο 38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 

Αθηνών, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και 
πολλά κριτήρια ενόψει covid-19 εποχής.

Πιστός λοιπόνστοραντεβούοΑθλητικόςΣύλλογοςMakridis
RunningTeamέδωσετοβροντερόπαρόνλαμβάνονταςμέροςμε
14δρομείςπετυχαίνονταςPersonalBestεπιδόσειςσπάζονταςμε
δύοαθλητέςτουτοφράγματων3ωρών(Sub3).

Πιοαναλυτικά:
ΑγώναςΜαραθώνιος42,195μ.
1)ΑγιαννίδηςΣταύρος.............................. 2:54:53(PB)(sub3)
2)ΝάκηςΚώστας..................................... 2:58:33(PB)(sub3)
3)ΜακρίδηςΘόδωρος....................................... 3:26:13(PB)
4)ΠαπανώταςΝίκος.......................................... 3:26:13(PB)
5)ΒολιώτηςΘωμάς............................................ 3:26:13(PB)
6)ΑγιαννίτηςΓιάννης.......................................... 3:26:38(PB)
7)ΣπανόςΓιώργος............................................. 3:27:13(PB)
8)ΗλιάδουΦωτεινή............................................ 3:29:37(PB)
9)ΜουρατίδηςΧαράλαμπος............................... 3:39:30(PB)
10)ΚαμπούρηΕιρήνη........................................ 3:47:16(PB)
11)ΤολιόπουλοςΑλέξανδρος.............................. 3:49:58(PB)
12)ΜακαρονάΕλίνα........................................... 3:54:52(PB)
13)ΟρφανίδηςΧρήστος..................................... 3:57:17(PB)

Αγώνας10χλμ
1)ΤολιόπουλοςΚώστας.......................................... 54:33(PB)

Την Κυριακή 14/11/2021πραγματοποιή-
θηκε με μεγάλη επιτυχία ο 38οςΑυθεντικός
ΜαραθώνιοςΑθηνών.

ΟΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝΒΕΡΟΙΑΣμεμι-
κρήαντιπροσωπίααθλητώνσυμμετείχεστην
διοργάνωσηαυτή,δηλώνονταςτοπαρόνγια
άλλημιαχρονιά.

Τα αποτελέσματα των αθλητών του Σ.Δ.
Βέροιας

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ:
ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3:11:39
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛKourkourikis

traininggroup3:14:53
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Makridis team

3:26:17
ΛΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3:33:32
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ3:35:10
10χλμ
ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ57:23
5χλμ
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ30:11

38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών οι συμμετοχές
του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας

Δεύτερηνίκηγιατακορίτσιατηςγυναι-
κείαςομάδαςVeria ladiesκαιη 2ηεντός
έδρας, λες και το κάνουν...επίτηδες για
νακάνουνχαρούμενουςτουςφίλουςτους
πουέσπευσανναταδουναπόκοντά!

Η ομάδα του ΓιώργουΜυλωνά επι-
κράτησεμε7-1τουΠΑΟΚοίλωνΚοζάνης
καιέφτασετουςέξιβαθμούςσετρίαματς
στον2οόμιλοτηςΓΕθνικής.

Τοπαιχνίδι δεναντέχει σε κριτική, κα-
θώςτακορίτσιαμαςπέτυχανόλατουςτα
τέρματαστοπρώτοημίχρονο.

Από δύο πέτυχαν η Σταφυλίδου Γ.
(8’-17’) και ηΠετράκη (14’-35’) και έναη
Ντούσκα (27’), ηΜπουντάνι (23’) και η
Μαργαρίτη(25’).

ΗομάδατηςΚοζάνηςσκόραρεστο89’.
ΗσύνθεσητωνVeriaLadies:
Κεφαλά (72’ Χαραλαμπίδου), Σταφυ-

λίδουΠ.,Φεΐμ,Σεϊτανίδου (81’Δημητριά-
δου),Μανωλοπούλου,Μαργαρίτη,Μπου-
ντάνι (60’Λιλιοπούλου),Ντούσκα,Πετρά-
κη,ΣταφυλίδουΓ.(46’Μίλη)

Επόμενοπαιχνίδι της ομάδας  τηνΚυριακή 5/12στα Ιωάννινα με
αντίπαλοτονΑπειρωτάνΑνατολής

Τααποτελέσματατης3ηςαγωνιστικής
ΑμαζόνεςΘεσπρωτίας–ΚεραυνόςΘεσπρωτικού..................... 1-0
Κέρκυρα–ΑπειρωτάνΑνατολής................................................. 3-3
VeriaLadies–ΚοίλωνΚοζάνης.................................................. 7-1

Ηβαθμολογία
1.ΑμαζόνεςΘεσπρωτίας................................................................ 6
2.VeriaLadies................................................................................ 6
3.ΑπειρωτάνΑνατολής.................................................................. 5
4.Κέρκυρα...................................................................................... 4
5.ΚεραυνόςΘεσπρωτικού............................................................. 2
6.ΠΑΟΚοίλωνΚοζάνης................................................................. 1

ΣαρωτικήηγυναικείαομάδαVeriaLadies
κέρδισε7-1τηνομάδαΠΑΟΚοίλωνΚοζάνης
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Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την κ. Ευφραιμίδου Φαίδρα για τη δωρεά 
ποσού 250€ προς ενίσχυση του έργου μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς από επιχειρη-
ματίες, εθελοντές ή άλλους συμπολίτες μας, συμβάλλει στην αναβάθμιση 
του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που συν-
δράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  

τον τοπικό μας πολιτισμό.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 

-2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο)
Με τιμή για το ΔΣ 

Η Πρόεδρος
 Γεωργία Φωστηροπούλου

Πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 οι 
εκλογές της Ένωσης Φωτογρά-
φων Κ.Δ. Μακεδονίας στη Βέ-
ροια.

Την διαδικασία των εκλογών 
της Ένωσης τίμησαν με την δι-
κτυακή τους παρουσία και τις 
ομιλίες τους  ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φω-
τογράφων (Π.Ο.Φ.) Σπύρος 
Διαμαντόπουλος, O Πρόεδρος 
του ΣΕΚΑΦ  Κωστας Τάγκαλος 
καθώς και ο Γραμματέας του 
Συλλόγου Φωτογράφων-Εικονο-
ληπτών Κ.Μακεδονίας και Αντι-
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.) 
με την φυσική του παρουσία Σο-
λιόπουλος Ηρακλής.

Συζητήθηκαν θέματα που α-
φορούν τον κλάδο και μελλοντι-
κές ενέργειες που θα πραγμα-
τοποιηθούν από το νέο Δ.Σ. και 
τους εκπροσώπους της Ένωσης 
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Φωτογράφων.

Η κύρια κατεύθυνση της Έ-
νωσης είναι η επίλυση των προ-
βλημάτων του κλάδου, η μεγα-
λύτερη ενσωμάτωση των συνα-
δέλφων στους 6 Νομούς και η επιμόρφωση 
των μελών με την συνέχιση των πετυχημένων 
σεμιναρίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η εκλογική διαδικασία κύλησε για άλλη μια 
φορά σε άριστο κλίμα με όλους τους συνα-
δέλφους και από τους 6 νομούς (ΓΡΕΒΕΝΑ, 
ΗΜΑΘΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΛΛΑ, 
ΦΛΩΡΙΝΑ) και αποχωρίσαν με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας 
εκλέχτηκαν για το νέο 7μελές Δ.Σ οι ακόλουθοι

Κοντσίδης Δημήτρης ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ουσταμπασίδης Γιάννης  ΑντιΠρόεδρος
Γκίλινα Μάγδα Γραμματέας
Συμεωνίδου Νούλα Αν. Γραμματέας
Πατρώνας Ευάγγελος Ταμίας
Σπυρίδης Γεώργιος Μέλος
Τσεσμετζίδης Κώστας  Μέλος
Ζιώρης Ιωάννης Αν. Μέλος
Ηλιόπουλος Νίκος Αν. Μέλος
Εκπρόσωποι της Ένωσης στην Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Φωτογράφων εκλέχτηκαν οι
Κοντσίδης Δημήτριος
Ζιώρης Ιωάννης
Παπαιωάννου Κώστας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική 
Συνέλευση, με σκοπό:

•Τον απολογισμό του ενημερωτικού, επιμορ-
φωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου 
του Συλλόγου μέσα στο 2021.

• Την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋ-
πολογισμού του 2021

•Την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2022
• Κατάθεση προτάσεων προγραμματισμού 

δράσης  για την επόμενη περίοδο.
• Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από το 

ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να 

συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, κατά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 
11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος Καταστατι-
κού, την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 

17:30, και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε 
(είναι επαναληπτική).

Η Συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω 
της εφαρμογής του Microsoft Teams

ακολουθώντας τον  σύνδεσμο: https://bit.
ly/3Hx6YXa

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του 
Συλλόγου να προσέλθουν στη Συνέλευση μα-
ζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για να δι-
αμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Ορ-
γανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και 
των Δομών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο 
κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος                   
Ο Γραμματέας

Ανδρέας Καπράρας

Της Ολυμπίας Αποστόλου

Γιατί μπορεί να διασφαλίσει την 
ενότητα του χώρου. Γιατί δεν έφυγε 
ποτέ. Γιατί βάζει το συμφέρον της 
παράταξης πάνω από το εγώ του.

Γιατί είναι νέος και την ίδια στιγ-
μή έχει πάνω από 20 χρόνια πολιτι-
κή εμπειρία. Γιατί η εμπειρία του α-
πό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του οποίου έφτασε 
να γίνει γραμματέας, του έμαθε ότι 
το κόμμα για να λειτουργεί αποτε-
λεσματικά πρέπει να λειτουργεί θε-
σμικά, δημοκρατικά, ανοιχτά, αυτό-
νομα. Γιατί δεν προσγειώθηκε στο 
κόμμα ούτε του έστρωσε ποτέ κανέ-
νας κόκκινο χαλί. Αγωνίστηκε από 
όλες τις θέσεις, στην ΠΑΣΠ, στη 
νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ανεβαίνοντας τα σκαλιά ένα-ένα. Συναντώντας 
αντιστάσεις, ξεπερνώντας επετηρίδες, αλλάζοντας 
τα δεδομένα.

Γιατί όσον αφορά την πολιτική πρακτική, ο 
Ανδρουλάκης σφυρηλατήθηκε στο καμίνι της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί όπου παίρνονται οι απο-
φάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας μακροπρό-
θεσμα και καθοριστικά. Αν πρέπει να πάρουμε 
ένα μάθημα από την πρόσφατη ελληνική ιστορία 
είναι ότι οι πιο χρήσιμοι πολιτικοί είναι αυτοί που 
ξέρουν πως λειτουργεί η Ε.Ε. και μπορούν να 
αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ευκαιρίες που προ-
σφέρει. 

Γιατί μετά το 2017, όταν καταγράφηκε στη συ-
νείδηση του κόσμου της παράταξης ως το νούμε-
ρο 2, δεν έκανε την εύκολη επιλογή. Δεν εγκατα-
στάθηκε σε ένα γραφείο στην Αθήνα να συναντάει 
στελέχη, να ασχολείται με μικροπολιτική, να μηχα-
νορραφεί και να μαζεύει δυσαρέσκεια. Γύρισε στις 
Βρυξέλλες και δούλεψε για την παράταξη και για 
τη χώρα. Βάθυνε τις γνώσεις του. Έκανε προτά-
σεις. Έχτισε σχέσεις.

Γιατί ήταν εισηγητής των Σοσιαλιστών στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπα-
ϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας RescEU, 
που διευκολύνει τη χρήση Ευρωπαϊκών μέσων 
για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ό-
πως οι καλοκαιρινές πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Γιατί έχει μεγάλη πολιτική εμπειρία και την ίδια 
στιγμή είναι τόσο νέος. Είναι ανάγκη η παράταξή 
μας να μιλήσει για το μέλλον. Το παρελθόν, με 
τις λαμπρές του στιγμές και τα μεγάλα του λάθη 
το έχουμε αξιολογήσει, θαυμάσει, υπερασπιστεί 
και καταδικάσει αρκετά. Φτάνει πια. Ο επόμενος 
αρχηγός πρέπει να μπορεί να πάρει μαζί του τα 
επιτεύγματα της παράταξης, χωρίς να φορτώνεται 
με τα λάθη. Ο Ανδρουλάκης, σε αντίθεση με άλ-
λους υποψήφιους, δε θα είναι υποχρέωμενος να 
μιλάει για το παρελθόν. Θα μας δώσει επιτέλους 
το δικαίωμα να εστιάσουμε στο μέλλον. 

Γιατί τα θέματα που τον απασχολούν περισ-
σότερο και βάζει στο επίκεντρο της συζήτησης 
ταυτίζονται με την ατζέντα της σοσιαλδημοκρατίας 
διεθνώς. Οικονομικές ανισότητες, διαγενεακές 

ανισότητες, έλλειψη κοινωνικής κινητικότητας, 
βιώσιμη ανάπτυξη, δίκαιη φορολόγηση. Γιατί τον 
ενδιαφέρει να γυρίσουν στην Ελλάδα οι νέοι που 
εδώ δε βρίσκουν ευκαιρίες και να αποκτήσουν 
επιτέλους τα νέα ζευγάρια τη δυνατότητα να ξεκι-
νήσουν την οικογένειά τους χωρίς δεσμεύσεις.

Γιατί με τις δημόσιες τοποθετήσεις του προ-
σφέρει μια πρωτότυπη και ιδιαίτερη ανάλυση των 
διεθνών θεμάτων όπως τα ελληνοτουρκικά, η 
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, το μετανα-
στευτικό και προτείνει εμπάργκο ευρωπαϊκών ό-
πλων στην Τουρκία, ένα νέο Ελσίνκι με διερεύνη-
ση ενός καινούριου μοντέλου σχέσης της Ε.Ε. με 
τη γειτονική χώρα, αναθεώρηση της συμφωνίας 
του κανονισμού του Δουβλίνου και κατάργηση του 
κανόνα πρώτης εισόδου στο ευρωπαϊκό σύστημα 
για το άσυλο.

Γιατί δηλώνει ότι η μάχη για την επικράτηση 
του ορθού λόγου είναι η μεγάλη μάχη της εποχής 
μας και μας προτρέπει να τη δίνουμε κάθε μέρα. 
Οι δημόσιες τοποθετήσεις του δεν εξαρτόνται 
από το πολιτικό κόστος, αλλά από την ψύχραιμη 
αξιολόγηση των δεδομένων. Για αυτό ξεκάθαρα 
προτείνει την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολι-
ασμού σε όλους τους δημόσιους υπάλλήλους που 
έρχονται σε επαφή με το κοινό.

Γιατί οι αρχές του είναι αδιαπραγμάτευτες. Γιατί 
στο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2013 πρότεινε και 
πέτυχε να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ κομματι-
κής και κρατικής θέσης, αποδεικνύοντας ότι είναι 
εχθρός της κομματικοκρατίας.

Γιατί είναι από τους λίγους πολιτικούς στην 
Ελλάδα που εξαρχής αντιμετώπισε το ασφαλιστι-
κό ως δομικό, αναπτυξιακό ζήτημα διαγενεακής 
αλληλεγγύης και όχι ως δημοσιονομικό ζήτημα 
διατήρησης κεκτημένων.

Γιατί αποστρέφεται την  επικράτηση της επικοι-
νωνίας πάνω στην ουσία, που ταλαιπωρεί τόσο 
τη χώρα. Γιατί αντί για θεατρινισμούς επιλέγει τη 
νηφαλιότητα. Γιατί ο λόγος του είναι καθαρός και 
ευθύβολος και αποφεύγει τις γενικότητες και τις 
υπεκφυγές. 

Γιατί ποτέ δε ζήτησε να είμαστε με τον Ανδρου-
λάκη. Ζήτησε να είμαστε μαζί. Μαζί μπροστά!

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Γιατί Νίκος Ανδρουλάκης Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. 
της Ένωσης Φωτογράφων 

Κ.Δ. Μακεδονίας
- Πρόεδρος ο Δημήτρης Κοντσίδης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ι ό -
ροφο δ ιαμέρ ισμα,
1ος και 2ος όροφος
με εσωτερικη σκά-
λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.
βεράντες, περιοχή
παλα ιού  Νοσοκο-
με ίου,  δ ιαμπερές,
θέα, ντουλάπες ε-
ντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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Τηλ.:6973227521.
ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι α μ έ -

ρ ι σμα  2ου  ορόφου ,

χωρ ί ς  ασα ν έ ρ ,  2Δ -
ΣΚ Α.Θ.  Κόπλαμ,  σε
ά ρ ι σ τ η  κ α τ ά σ τ α σ η ,

π ε ρ ι ο χ ή  Κ υ ρ ι ώ τ ι σ -
σ α ς  3 8 . 0 0 0  ε υ ρώ .
Τη λ . :  6 9 45  1 22583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικό-
πεδο 700 τ.μ. στην
Αγ .  Βαρβάρα  σε
πλαγιά, με θέα τον
Αλ ι άκμονα ,  σ την
πλατ ε ί α  του  χω-
ρ ιού .  Πληρ .  Τηλ .
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.
στονΆγιο Γεώργιο,
θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-
μή 15.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κ εντρ ι -
κό Μεσιτ ικό γραφείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
23310  63283 ,  ώρες
08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2231024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδικήπορείαστο χώρο της εστίασης,πλήρως
εξοπλισμένηκαιενεργήακόμα,λόγωπαράλληλης
απασχόλησης και αλλαγήςπροσωπικής κατάστα-
σης.Τηλ.:6987285364.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
Γ Κ Α ΡΑ Ζ - Α Π ΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιά-

δου 20, πόρτα με μηχανι-
σμό, ρεύμα, βαμμένο. Τι-
μήενοικίου50ευρώ.Τηλ.:
6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52  ενο ικ ι -

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Πληρ. τηλ.: 23310
24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-
λεως35, χώρος90 τ.μ.περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα για
βαριά εργασία σε σπίτι να
βοηθάειΑμΕΑ.  Τηλ.: 6986
413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςλογι-
στηρίου.Αποστολήβιογραφι-
κώνστοe-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάνδραςήγυ-
ναίκαγιαεργασίασεπρακτο-
ρείο ΟΠΑΠ στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-
θόςγια τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331125374.Ώρεςγιαπληρο-
φορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος

αυτοκινήτων απο επιχείρηση
στη Βέροια για πλήρη απα-
σχόληση. 2)Οδηγός ταξί για
πλήρη απασχόληση. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινω-
νίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από25– 40 ετών, για
εργασία σεΠρατήριοΥγρών

14 ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€
ΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑΜονοκατοικια100τμ2ΔΣΚΚοπλαμ,μεπελετ+
πετρελαιο300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€

ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση.Ώρες επικοινωνίας
17.00έως21.00καιστοτηλ.
6977207525.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδαηλικιωμένωνγιαόλο
το24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα
Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,
Β΄,Γ΄ΓενικούΛυκείουκαιΕ-
ΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά

είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούναμεβάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-
τοκινήτου και 2 ποδήλατα
παιδικάσεπολύκατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  HYUNDAI
Accent αγορασμένο α-
πό εταιρία τον Οκτώβριο
του 2001, 1.341 κυβικά,
109.400 χιλιόμετρα, βενζι-
νικόνητοσε καλή κατάστα-
ση.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
6980137147.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.



Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πλατείας Ωρολογίου στη Βέροια, τι-
μήθηκε χθες  Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, η 48η Επέτειος  από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

Στεφάνια κατέθεσαν, ο βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  Άγγελος Τόλκας, ως εκπρόσωπος της 
Βουλής, ο αντιδήμαρχος Βέροιας Βασίλης Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι της Π.Ε. Ημαθίας, του Στρατού 
και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι προϊστάμενοι  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ημαθίας κ.κ. Πυρινός και 
Θ. Παπαδόπουλος, ο επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης «Προτεραιότητα 
στον Πολίτη» Α. Μαρκούλης, εκπρόσωποι του τοπικού ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΠΣ και ΚΙΝΑΛ καθώς και ο πρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βέροιας Φώτης Καρασαβίλης.

Ακολούθησε σιγή ενός λεπτού  και ο εθνικός ύμνος.
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P Ποια απογραφή; Μόνο μια 
διαγραφή θα μας σώσει…

 
P Μ’ έχει τόσα χρόνια αστε-

φάνωτη κύριε απογραφέα μου…!
 
P Να απορείς πώς η αγάπη 

δήλωσε και την κουζίνα. Και πώς 
εγώ δήλωσα την αγάπη.

 
P Επιστροφή των γλυπτών 

του Παρθενώνα ζητά ο Μητσοτά-
κης. Θαρρώ στην επόμενη απο-
γραφή θα είμαστε κατάτι περισ-
σότεροι.

 
P Καλό είναι να έλθουν τα γλυ-

πτά πίσω, γιατί πήξαμε στους γλεί-
φτες.

 
P Αν οι Άγγλοι μάς δώσουν 

τα γλυπτά, να τους το ανταπο-
δώσουμε παραδίδοντας την τε-
χνογνωσία μας στο ποδόσφαι-
ρο.

 
P Γιατί ποιος έμαθε μπάλα τον 

Σαλάχ αν όχι Μαγκντί Τολμπά;
 
P Γιατί μας εκπλήσσουν τα πράγματα με 

τους αρνητές απογραφής; Δεν τους βλέπαμε 
εδώ και χρόνια δίπλα μας ντυμένους Μεγαλέ-
ξανδρους καβάλα στους Βουκεφάλες;

 
P Δεν τους χρησιμοποιούσαμε κι εμείς ενί-

οτε, στις πλατείες και στα πεζοδρόμια, αναλόγως 

με την ιδεολογική μας τοποθέτηση;
 
P Δεν ταΐζαμε τη βλακεία για πολιτικά 

οφέλη; Ε, θέριεψε από το πολύ φαγί. Και μας 
τρώει.

 
P Εδώ δεν ήλθαμε, για να πάμε να φύγουμε;
 

P Όταν θρέφεις φίδια στη μασχάλη σου, 
μην περιμένεις τίποτε παραπάνω από το να 
γυρίσουν και να σε τσιμπήσουν. Που είπε κι ο 
κουμπάρος.

 
P Μόνο που τα πραγματικά φίδια είναι άκα-

κα.
 
P Στην πολιτική χρόνια τώρα ασκούμε 

κριτική μπούμερανγκ. Όλα γυρίζουν πίσω.
 
P Εδώ είμαστε ικανοί να γυρίσουμε και τον 

Γιώργο, αν έχετε τον Θεό σας.
 
P Που αν δεν ήταν γιος του μπαμπά του, 

αυτόν πράγματι δεν θα τον ήξερε μήτε ο θυ-

ρωρός της πολυκατοικίας του.
 
P Και:
 Μόλις έχουν φέρει στον θάλαμο τον ασθενή 

από το χειρουργείο και στο προσκεφάλι του κά-
θεται η γυναίκα του. Σε κάποια στιγμή, εκείνος 
ανοίγει τα μάτια του, τη βλέπει και μουρμουρίζει:

- Είσαι πανέμορφη...
Η γυναίκα, κολακευμένη, συνεχίζει να κάθεται 

δίπλα του. Μετά από κανένα μισάωρο, ο ασθενής 
ξανανοίγει τα μάτια του και λέει:

- Συμπαθητική είσαι...
- Συμπαθητική; Πριν από λίγο μου έλεγες ότι 

είμαι πανέμορφη !
- Ε, τι θες βρε γυναίκα; Σιγά σιγά περνάει η 

επήρεια της νάρκωσης!
Κ.Π.

Τιμήθηκε στη Βέροια 
η 48η επέτειος από την 

Εξέγερση του Πολυτεχνείου
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