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Ενώ παρουσία του δημάρχου ξεκίνησαν εργασίες
αποκατάστασης μετά τα χιόνια στο Σέλι...
ήρθε νέα χιονόπτωση!!!
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Μήπως το Τελωνείο στην
Κουλούρα είναι «ξοφλημένη»
υπόθεση κι εμείς ελπίζουμε;
Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να κρατήσουμε στην
επικαιρότητα την υπόθεση Τελωνείο -Κουλούρα, αλλά αισθάνομαι και προσωπικά ότι καταντάω γραφικός, αφού όσο και να
αρθρογραφώ, όσο και να σχολιάζω ραδιοφωνικά δεν κουνιέται
φύλλο στο συγκεκριμένο θέμα.
Ο δήμαρχος Βέροιας στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, έδειξε «κρύος» για το θέμα, αφού βρίσκεται
όπως είπε σε εμβρυϊκό στάδιο, αλλά ξανάσκέφτεται και την
συμμετοχή του Δήμου μέσω των χρημάτων της ΤΕΡΝΑ που
εκτιμά ότι ίσως άλλου έπιαναν καλύτερα τόπο.
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Από την πλευρά της Αντιπεριφερειας, αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών σιγή ιχθύος και καμιά ουσιαστική ενέργεια
για να ξεπαγωσει το θέμα, ενώ το Επιμελητήριο και οι Επιχειρηματίες που είχαν διαθέσιμα χρήματα για να υλοποιηθεί το
έργο, μάλλον το ξανασκέφτονται...
Επομένως αν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν δείχνουν
ούτε αισιόδοξοι, ούτε «ζωηροί», εμείς τι περιμένουμε;;;;
Ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο για την πόλη και το νομό
μεν, αλλά στην θεωρία θα μείνει μάλλον...ή στο μυαλό κάποιων ρομαντικά γραφικών όπως του υπογράφοντος!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Τόσο χιόνι είχε να πέσει χρόνια στα ορεινά της Ημαθίας και μάλιστα στο Σέλι ξημέρωσε Μ. Δευτέρα με φρέσκια χιονόπτωση!
Όπως μας πληροφορεί ο Γιώργος Φαρσαρώτος από το Σέλι, το προηγούμενο Σάββατο (16/4), έγινε μια καταγραφή
των ζημιών στο χωριό από το χιόνι, αλλά και τις προσπάθειες αποχιονισμού, παρουσία και του δημάρχου Βέροιας Κώστα
Βοργιαζιδη, ενώ ξεκίνησαν εργασίες καθαριότητας στην πλατεία και σε δρόμους από φερτά υλικά(χώματα, πέτρες). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται μετά το Πάσχα συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου για πιο επισταμένες εργασίες αποκατάστασης.
Ωστόσο το φρέσκο χιόνι που έπεσε την Κυριακή γύρισε και πάλι πίσω τα πράγματα και προφανώς θα περιμένουν οι
κάτοικοι να ξεχειμωνιάσει και να «ξε-ασπρίσει» το τοπίο για να γίνουν οι εργασίες συντήρησης.

Δρόμοι, διαβάσεις και επικίνδυνα οδικά σημεία
της Βέροιας, στη χθεσινή συνεδρίαση
Ερωτήματα που αφορούν σε τεχνικά θέματα, στην κατάσταση
δρόμων, σε επικίνδυνες
διασταυρώσεις και σε
διαγραμμίσεις, έγιναν
κατά την χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Βέροιας.
Στη διασταύρωση
της Πλούταρχου με την
Λεωφόρο Στρατού αναφέρθηκε ο Γ. Μελιόπουλος επικαλούμενος και
διαμαρτυρίες πολιτών.
«Είναι επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων λόγω επικινδυνότητας του
σημείου, να παρέμβει
η διοίκηση του δήμου
προς κάθε αρμόδιο φορέα για το θέμα», τόνισε.
Για ελλιπείς διαγραμμίσεις έκανε λόγο ο κ. Στεφανόπουλος, ρωτώντας πότε θα γίνουν, αλλά και πότε θα βαφτούν κι
οι διαβάσεις στην πόλη που όπως είπε «είναι ανύπαρκτες σε παιδικούς σταθμούς, παιδότοπους, παιδικές χαρές ενώ
δεν υπάρχουν διαγραμμίσεις στα χωριά... Θα τις κάνετε πάλι το τελευταίο εξάμηνο των εκλογών;» και συνέχισε με την
ασφαλτόστρωση στην μισή οδό Βουλγαροκτόνου, ρωτώντας τι προβλέπει η μελέτη.
Για χωματόδρομους σε κεντρικά σημεία της πόλης μίλησε και ο κ. Τσαναξίδης
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απάντησε ότι η Υπηρεσία προγραμματίζει διαγραμμίσεις και διαβάσεις, οι διαβάσεις θα
γίνουν από συνεργεία του δήμου και οι διαγραμμίσεις με εργολαβία. Όσο για τη μελέτη στη Βουλγαροκτόνου κάλεσε
τον Στεφανόπουλο στο γραφείο του να του δείξει ακριβώς τι προβλέπεται, ενώ ο δήμαρχος απάντησε από την πλευρά
του, ότι «προφανώς υπάρχει μελέτη και προφανώς αυτό συνιστά».
Για την οδό Πλούταρχου - Στρατού πάντως, ο κ. Τσαχουρίδης διαβεβαίωσε ότι μελετάται και θα αντιμετωπιστεί,
καθότι είναι γνωστό το πρόβλημα.

Δημοτικό συμβούλιο: Να έρθει κάποια στιγμή
η αναθεώρηση του κανονισμού για τις συνεδριάσεις
Και πάλι ο λόγος περι χρονικών ορίων στις τοποθετήσεις δημάρχου, αρχηγών παρατάξεων, αντιδημάρχων,
προέδρων και μελών στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας. Πόσο πρέπει, πόσο δικαιούνται, γιατί
δεν διακόπτεται ο λόγος, γιατί διακόπτεται και με ποια σειρά είναι καλό να τοποθετούνται; Ερωτήματα που κάθε
φορά ζητούν απαντήσεις και αναθεώρηση του κανονισμού, καθότι βαραίνει πολύ το κλίμα όταν προκύπτει αυτό το
θέμα… Όπως και στη χθεσινή συνεδρίαση… Άντε, να έρθει κάποια στιγμή όμως, να ξαναβρούμε τον πολιτικό πολιτισμό μας!
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Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας:
Ριζώματα, αυξήσεις ρεύματος που «καίνε τους δήμους», Τελωνείο Κουλούρας,
Τσαχουρίδης και Ασλανίδης στην συνεδρίαση της Μ. Δευτέρας
Μεγαλοβδομαδιάτικη η χθεσινή μεσημεριανή
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, με
ευχές καταρχάς για το Πάσχα και την Ανάσταση,
προεδρεύοντος του Ηλία Τσιφλίδη, λόγω απουσίας
του προέδρου και του αντιπροέδρου του Σώματος.
Ο δήμαρχος Κώστας
Βοργιαζίδης στην αρχική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στις αυξήσεις της
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία «καίει τους δήμους»
όπως είπε και ενημέρωσε ότι πριν 10 μέρες ανακοινώθηκε η αύξηση της
χονδρικής τιμής ρεύματος
(ΔΕΗ) κατά 39%, θέτοντας
το ερώτημα, ποιος θα το
πληρώσει κι εάν υπάρχει ταβάνι σε αυτές τις αυξήσεις. «Τόσο οι δήμοι όσο και οι πολίτες ζητούν
προστασία από την κυβέρνηση. Ακούσαμε ότι
θα υπάρξει κάποιος έλεγχος και το περιμένουμε,
καθότι δεν πρόκειται για κάτι παροδικό και όπως
φαίνεται αυτή η αύξηση ήρθε για να μείνει…Ζητούμε προστασία πολιτών και Δήμων και ελέγχους
για αισχροκέρδεια», τόνισε ο δήμαρχος. Επίσης,
χαιρέτισε τα θετικά νέα για τα Ριζώματα με την
τροπολογία που κατέθεσε ο υφυπουργός οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, αλλά επεσήμανε
ότι «πρέπει να ολοκληρωθεί το θέμα με την ακριβή
γνωστοποίηση των στρεμμάτων (1.100 ή 3.600;)
την εξασφάλιση του αριθμού συνολικά καθώς και
το ποσό του τιμήματος που θα πρέπει να είναι
συμβολικό». Τέλος, συγχάρηκε τον Λάζαρο Ασλανίδη για την επανεκλογή του στην Ομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Βέροιας.
Η Γεωργία Μπατσαρά ευχήθηκε καλό Πάσχα
και καλή ανάσταση με ειρήνη και ευχαρίστησε ως
παράταξη και προσωπικά
τον κ. Βεσυρόπουλο για
την επίλυση του θέματος
των Ριζωμάτων τονίζοντας
ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η λύση προς όφελος των κατοίκων.
Ο Παύλος Παυλίδης
ευχήθηκε καλή θητεία
στον Λάζαρο Ασλανίδη
και δεν τοποθετήθηκε περαιτέρω λόγω Μεγάλης
Εβδομάδας. Έκανε απλά
κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν στις προθέσεις
της δημοτικής Αρχής να
αξιοποιήσει την ενέργεια
φωτοβολταϊκών και ζήτησε
να μάθει για ένα κονδύλιο
10.000 ευρώ της ΔΕΥΑΒ
που αφορά σε δικαστικές αποφάσεις. Ρώτησε
επίσης σε τι συνίσταται η επίσκεψη ενός αντιδημάρχου σε σχολείο της πόλης και η παρουσία του
στην τάξη προκαλώντας την αντίδραση γονέων,
ενώ για τα Ριζώματα εκτίμησε ότι προέχει η κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή και για τα θέματα που αφορούν το τίμημα και τα στρέμματα,
αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν με την έκδοση
της τροπολογίας. Προς το παρόν, εξέφρασε την
άποψη ότι θα μπορούσε ο Δήμος να ανακοινώσει
ένα ευχαριστήριο για την θετική έκβαση. Πρότεινε
επίσης να δρομολογήσει η Βέροια την απόκτηση
κάποιου τμήματος ΤΕΙ μετά το κλείσιμο της Σχολής
στη Σίνδο και να μεσολαβήσει το υπουργείο ώστε
«να έρθουν πρόσφυγες από την Ουκρανία στην
δομή της Αγίας Βαρβάρας Βέροιας και όχι άλλοι
από αλλού…», όπως είπε.
Απαντώντας ο δήμαρχος εκτίμησε «όντως θετική την τροπολογία για τα Ριζώματα», αλλά, πρό-

σθεσε, «βάζουμε και το θέμα της διαφοράς στρεμμάτων από το 1952 σε σχέση με τα σημερινά, για
να μπει η συζήτηση στο σύνολο των στρεμμάτων».
Για τα φωτοβολταϊκά εκτίμησε ότι το πρόβλημα με
τη ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανυπαρξία χώρου και σημείωσε
ότι ο Δήμος διαθέτει ένα χώρο στην Πατρίδα για
φωτοβολταϊκό πάρκο και το έχει σοβαρά υπόψιν,
ενώ για ΤΕΙ και φοιτητές αλλά και για τους πρόσφυγες, παρέπεμψε στα αρμόδια υπουργεία που
γνωρίζουν τον σχεδιασμό τους. «Εσείς τι λέτε; Να
διώξουμε τους κακούς πρόσφυγες στην Αλεξάνδρεια και να πάρουμε Ουκρανούς; Δεν έχει νόημα
να πετάμε μπαλωθιές στον αέρα. Είμαστε ανοιχτοί
για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία αλλά γι αυτούς που έμειναν στη δομή, θα πρέπει η πολιτεία
να τους απομακρύνει, ως νόμιμους μετανάστες,
ώστε να βρουν στέγη», πρόσθεσε ο κ. Βοργιαζίδης
απευθυνόμενος στον κ. Παυλίδη.
Ο Αντώνης Μαρκούλης αναφέρθηκε στην
απόφαση δικαίωσης του
ΣτΕ σχετικά με τη διάταξη
ανασύνθεσης των επιτροπών και την αντισυνταγματικότητα της ανάθεσης
αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις
Επιτροπές (οικονομικές
κλπ). «Προσφύγαμε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας ως δημοτική ομάδα και
αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στους δημότες που μας
εμπιστεύτηκαν και σε όλους τους δημοκράτες πολίτες», είπε ο κ. Μαρκούλης ευχαριστώντας όλους
τους νομικούς που συνεργάστηκαν.
Έθιξε επίσης την παρουσία αντιδημάρχου και
συγκεκριμένα του κ. Αλ. Τσαχουρίδη μέσα στην
αίθουσα της Β΄ τάξης στο 1ο Γυμνάσιο, χωρίς να
είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας και ρώτησε
με ποια αρμοδιότητα παραβρέθηκε εκεί κατά την
ώρα της διδασκαλίας. Ο κ. Μαρκούλης απευθυνόμενος στον Λάζαρο Ασλανίδη ρώτησε εάν μπορεί
να είναι υποψήφιος στην Ο.Ε.Β.Β «αφού δεν είναι
επαγγελματοβιοτέχνης».
Διευκρινίσεις Τσαχουρίδη και Ασλανίδη
Για την παρουσία του
σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος, έδωσε διευκρινίσεις ο αντιδήμαρχος Τενικών Αλ. Τσαχουρίδης. Όπως είπε,
επισκέφθηκε το γυμνάσιο,
έχοντας την ευθύνη των
Τεχνικών στα σχολεία και
στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα βρέθηκε
για να διευθετηθεί το πώς
μπορούσαν με βάση το
πρωτόκολλο, να καταστραφούν κάποια πράγματα.
«Ο καθηγητής ήταν συμμαθητής μου, του ζήτησα
να μιλήσω με τα παιδιά τα οποία είχα επισκεφθεί
και στις καταλήψεις τους. Εκείνη την ώρα είχε μάθημα γεωγραφίας και επειδή μου αρέσει η γεωγραφία έκατσα σε μία γωνία και άκουσα το μάθημα.
Στο τέλος ρώτησα για τα προβλήματα των παιδιών
και μέχρις εκεί…», εξήγησε ο αντιδήμαρχος.
Παίρνοντας τον λόγο, ο Λάζαρος Ασλανίδης
από την πλευρά του, διευκρίνισε τα του καταστατικού της Ομοσπονδίας,
διαβεβαιώνοντας ότι του
δίνει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για το ΔΣ
και με την συμμετοχή του
στην εκλογική διαδικασία
έλαβε την εμπιστοσύνη
των συναδέλφων του, με
τη θέση του προέδρου.

«Ήμουν πάντα μέλος στο Σωματείο Μεταποιητών
Μετάλλων και με προσωπική συνδρομή, ήταν απολύτως νόμιμες οι διαδικασίες εκλογής και είναι
πολύ μακριά τα μονοπάτια της ανηθικότητας
από αυτά που έμαθα να περπατάω», είπε ο κ.
Ασλανίδης καλώντας όσους αναζητούν περαιτέρω
ενημέρωση, να επισκεφθούν την Ομοσπονδία και
τον ίδιο προσωπικά.
Ερωτήσεις - αναφορές
Ο Δημήτρης Τσανακτσίδης λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας ευχήθηκε
να σταματήσουν τους πολέμους οι έχοντες εξουσία
και παρότρυνε τους καταναλωτές να προτιμήσουν
την τοπική Αγορά για
τις γιορτές του Πάσχα.
Ρώτησε αν εκταμιεύτηκαν
χρήματα και πότε θα ξεκινήσει η ανάπλαση στη
Βεργίνα και ρώτησε εάν
«έπεσε» κάποια υπογραφή για μεταφορά του τελωνείου στην Κουλούρα.
Κοροϊδία χαρακτήρισε
την τροπολογία της κυβέρνησης για τους κατοίκους των ριζωμάτων, ο κ.
Μελιόπουλος της ΛΑΣ,
εκτιμώντας ότι «η υποτιθέμενη λύση με τροπολογία Βεσυρόπουλου για το
ιδιοκτησιακό, μόνο λύση
προς όφελος των κατοίκων δεν προσφέρει, καθώς η όποια λύση παραπέμπεται στο μέλλον και
οι κάτοικοι θα κληθούν να ξαναπληρώσουν για τις
ιδιοκτησίες τους». Προς τούτο, ζήτησε άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα παραχωρεί το ποσοστό
του δημοσίου άμεσα στους κατοίκους, ενώ τόνισε
την επιτακτική ανάγκη προμήθειας μέσων ατομικής
προστασίας στις σχολικές καθαρίστριες.
Ο κ . Τσ α ν α ξ ί δ η ς
(ΛΑΣ) σχετικά με την διεκδίκηση ΤΕΙ, είπε ότι «αν
θέλουμε να στηρίξουμε
τους φοιτητές, να στηρίξουμε τον αγώνα τους»
ενώ για τις υψηλές τιμές
στην ενέργεια, ρώτησε αν
ελέγχονται οι εταιρείες –
πάροχοι επισημαίνοντας
τις πολύπλευρες συνέπειες από την απελευθέρωση της Αγοράς.
Ευχές από
ΚΕΠΑ έδωσε ο
πρόεδρος Κώστας Ρίζος, ενημερώνοντας ότι
μετά το Πάσχα
θα ολοκληρωθεί η εκλογή και
η πλήρωση της
θέσης του διευθυντή κρίνοντάς
την «όλο και πιο
αναγκαία» ενώ
σ υ ν ε χ ί ζο ν τ α ι ,
όπως είπε, δειλά-δειλά και οι
εκδηλώσεις.
Τέ λ ο ς ,
ο
πρόεδρος της
ΔΕΥΑΒ, Στέργιος Διαμάντης
απάντησε στον

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αλεξάνδρεια
Στις 17 Απριλίου 2022 και ώρα 17.00 περίπου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός, συγκρούσθηκε με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 61χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 61χρονης και τον τραυματισμό
του 63χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

κ. Παυλίδη ότι θα δει το
θέμα που έθεσε για τα
10.000 ευρώ για δικαστικές αποφάσεις, προσθέτοντας ότι περίμενε από τον
Παυλίδη να μεταφέρει τις
ευχές του Πατριάρχη από
το Φανάρι, στο δημοτικό
συμβούλιο.
Συγχαρητήρια και ευχές στην ομάδα του Αστέρα Τριποτάμου αλλά
και της Βέροιας, έδωσε ο
Λ. Ακριβόπουλος, ενώ
μία εκτενέστερη αναφορά στην τροπολογία για
τα Ριζώματα έκανε ο Θ.
Δέλλας που την χαρακτήρισε καταρχάς θετική,
όμως έθεσε κάποιες παραμέτρους σχετικά με τον
αριθμό των στρεμμάτων, με το τίμημα και την διαδικασία που πρέπει να αποσαφηνιστεί, όπως είπε.
Απαντήσεις δημάρχου
για Βεργίνα και Τελωνείο
Για την ανάπλαση της Βεργίνας ο δήμαρχος
Κ. Βοργιαζίδης απάντησε ότι έχει δουλειά ακόμα
για να γίνει και ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
που τρέχουν για αυτό και για το τελωνείο της Κουλούρας εξέφρασε τον φόβο ότι βρίσκεται ακόμα
σε εμβρυακό στάδιο. «Αυτό που έχει γίνει εδώ και
χρόνια, είναι η παραχώρηση από την Αμάλθεια
στο Υπουργείο οικονομικών,της έκτασης ενός κτιρίου και τμήματος ενός δεύτερου κτιρίου, ενώ κάποιοι επιχειρηματίες που συγκέντρωναν χρήματα,
δεν έχουν πλέον τη διάθεση να τα προσφέρουν.
Και εμείς ως Δήμος θα επανεξετάσουμε και τη
δική μας στάση για τα 200.000 ευρώ που θα
βάζαμε εκ μέρους της ΤΕΡΝΑ, διότι τα χρήματα
αυτά λιμνάζουν τόσα χρόνια και θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε
κάπου ωφέλιμα», τόνισε ο
δήμαρχος.
Κλείνοντας, προ ημερησίας, ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Δημήτρης Πυρινός,
ενημέρωσε για την ολοκλήρωση των παραστάσεων
της Πειραματικής Σκηνής
και για την ημερίδα για το
Δημ. Βικέλα, που έγινε στη
Στέγη σε συνεργασία με την
ΕΜΙΠΗ.
Ακολούθησε η ημερήσια διάταξη με τρέχοντα
θέματα του Δήμου.
Σοφία Γκαγκούση
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Όμιλος προστασίας παιδιού
Βέροιας: Ευχαριστίες
για προσφορά τροφίμων

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ

«Μαζί για το συνάνθρωπο»
Σε μία ακόμα φιλανθρωπική
δράση ενόψει των ημερών του
Πάσχα, προχώρησαν από κοινού
η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» και
το Σωματείο «Παναγία Σουμελά»,
με αποδέκτη το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, χθες Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου στις εγκαταστάσεις της Αντιδημαρχίας
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Θεσσαλονίκης παραδόθηκαν 180
κιβώτια μήλων Νάουσας, για τις
ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών του κοινωνικού παντοπωλείου. Την παράδοση έκαναν ο
πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης κ.
Φώτης Φανιάδης και ο πρόεδρος
του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γιώργος Τανιμανίδης, ενώ
η παραλαβή από πλευράς Δήμου
έγινε από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα,
τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σωκράτη Δημητριάδη
και την Αντιδήμαρχο Διαδημοτικής
Συνεργασίας κα. Στεφανία Τανιμανίδου.
Ο κ. Φανιάδης αναφερόμενος
στην δράση δήλωσε πως πρόκειται για ένα μόνο μέρος των όσων
προσφέρονται ετησίως σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, καθώς ο πολιτισμός έχει ευρεία έννοια για τους ανθρώπους
της Λέσχης.
Κλείνοντας, ο κ. Ζέρβας ευχαρίστησε θερμά τα δύο Σωματεία
και τόνισε την βαρύτητα αυτής τους της κοινωνικής δράσης, ενώ αναφέρθηκε παράλληλα και στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως που φυλάσσει η Λέσχη και στην ανάγκη στήριξης της με κάθε δυνατό τρόπο.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
Είμαστε πολύ συγκινημένοι και συνάμα χαρούμενοι που παρά τη δύσκολη
οικονομικά εποχή που διανύουμε με τις υπέρογκες αυξήσεις στα τρόφιμα και
στις πρώτες ύλες , οι συμπολίτες μας συνεχίζουν να προσφέρουν από το
υστέρημα τους τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για να καλύψουμε τις
μηνιαίες ανάγκες 50 οικογενειών με ανήλικα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Τους είμαστε ευγνώμονες για την βοήθεια τους και για την εκτίμηση που
δείχνουν προς το φιλανθρωπικό έργο μας. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι έχουμε κοντά μας και ιερωμένους που αποδεικνύουν έμπρακτα το
κοινωνικό πρόσωπο της εκκλησίας προάγοντας την κοινωνική αλληλεγγύη
και την ανθρωπιά όπως ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Παλαιού Σκυλιτσίου, Πατέρας Ιωάννης Πολυχρονόπουλος που με την
αμέριστη βοήθεια ενός κυρίου από τη Βέροια που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του και της ενορίας του, συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη προσωπικής
υγιεινής.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια το περιφερειακό τμήμα του
Ερυθρού Σταυρού Βέροιας και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο κ. Παύλο Πυρινό που
για πολλοστή φορά μας παρέδωσαν τρόφιμα μακράς διαρκείας.
Ευχόμαστε πως η πράξη τους θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για
όλους.
Το ΔΣ

SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα
1:
Σάββατο 16/4 - Κυριακή
17/4 στις 17.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και πάνω, Self test από
4 ετών έως 17 (24 ωρών,
δηλωμένο στο gov.gr, OXI
EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα,
δείτε αναλυτικά στην σελίδα
www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: Jeff Fowler
Σενάριο:
Pat Casey
Ηθοποιοί:
Jim Carrey, James Marsden,
Natasha Rothwell
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ
FA N TA S T I C B E A S T S : T H E S E C R E T S O F
DUMBLEDORE
Προβολές στην Αίθουσα 1:
Από Πέμπτη 14/4 έως Μ.Τετάρτη 20/4 κάθε μέρα
στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών,
δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο
ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην
σελίδα www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: David Yates
Σενάριο:
Steve Kloves
Ηθοποιοί:
Jude Law, Ezra Miller, Mads

14/4/22 - 20/4/22

Mikkelsen, Katherine Waterston, Eddie Redmayne,
Alison Sudol, Valerie Pachner, Dan Fogler, Callum
Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy
Corby-Tuech
«Αδάμ, πού ει;» ή «Πού είσαι, Αδάμ;»
Προβολές στην Αίθουσα 2:
Από Πέμπτη 14/4 έως Μ.Τετάρτη 20/4 κάθε μέρα
στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών,
δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο
ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην
σελίδα www.cinestar.gr)
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2
επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Για την απόφαση του ΣτΕ
περι αντισυνταγματικότητας
του νόμου Θεοδωρικάκου
Κατόπιν αίτησης ακύρωσης του
Αντώνη Μαρκούλη, επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης Δήμου Βέροιας «Προτεραιότητα στον Πολίτη», μέλους της ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, και του Κωνσταντίνου
Τροχόπουλου, δημοτικού συμβούλου
με την ίδια δημοτική παράταξη, το Γ’
τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) με την υπ’ αριθμ. 760/2022 απόφασή του έκρινε κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό τον νόμο Θεοδωρικάκου
για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ειδικότερα, με νόμο μετά τις εκλογές του Μαΐου-Ιουνίου 2019, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλοίωσε τη σύνθεση των Επιτροπών των Δήμων (Οικονομική
Επιτροπή-Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) και των διοικητικών συμβουλίων των
δημοτικών νομικών προσώπων, έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών σε αυτά
τα συλλογικά όργανα να προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη του
Δημάρχου, ανεξαρτήτως αν αυτή διέθετε την πλειοψηφία εδρών στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Επίσης, μεταβιβάστηκαν σημαντικές αρμοδιότητες από το Δημοτικό
Συμβούλιο κυρίως στην Οικονομική Επιτροπή, με αποτέλεσμα ο Δήμαρχος να
μπορεί πλέον να ελέγχει τη λήψη σημαντικών αποφάσεων χάρη στην υποχρεωτική πλειοψηφία που -λόγω της νομοθετικής παρέμβασης διέθετε στην Οικονομική Επιτροπή. Το αφήγημα της ΝΔ περί κυβερνησιμότητας στους Δήμους
κατέρρευσε και ενισχύθηκε πολιτικά η επιλογή της απλής αναλογικής, καθώς το
ΣτΕ έκρινε ότι το επιχείρημα της κυβερνησιμότητας δεν ήταν ικανό να περισώσει τη συνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων του νόμου Θεοδωρικάκου,
δεδομένου ότι η απλή αναλογική δεν εφαρμόσθηκε ποτέ στην πράξη. Είναι
χρέος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία να δεσμευθεί μετά από συνεννόηση
με την Αυτοδιοίκηση για την επαναφορά της απλής αναλογικής, όταν κληθεί
ξανά από τον Λαό να κυβερνήσει τη Χώρα.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΛΟΥΛΕΣ ΓΕΔΕΩΝ του Αγησίλαου
και της Καλλιόπης, το γένος Κουτσοδήμου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Λάρισα και η ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
του Αναστασίου και της Θεοδώρας, το
γένος Γούτση, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Μέλλων Γάμος

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του Αλεξάνδρου και της Εριέττας, το
γένος Τσιακίρη, που γεννήθηκε στην
Αλεξανδρούπολη Έβρου και κατοικεί
στο Σουφλί Έβρου και η ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπυρίδωνα και
της Κλεονίκης, το γένος Σαλαπασίδου,
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί
στο Σουφλί Έβρου, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου
Κομνηνίου Ημαθίας.
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Υπογράφηκαν συμβάσεις
αντικατάστασης – αποκατάστασης
στεγών σχολικών
και δημοτικών κτιρίων
Στις υπογραφές συμβάσεων για τα έργα με τίτλο:
α) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ»
και β) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣ Η - Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η
ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,
Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ, Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ» προχώρησε ο
Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αλέξανδρος
Τσαχουρίδης και ο κ. Δημήτρης Αγαθαγγελίδης, ΠΟΛ.
ΜΗΧ.-Ε.Δ.Ε. που εδρεύει
στην Βέροια.
Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος
του έργου υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεσή του από τον ανάδοχο που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης, επισκευής
και αντικατάστασης των στεγών διαφόρων κτιρίων του Δήμου και
ταυτόχρονα τη βελτίωση της θερμομονωτικής τους επάρκειας. Επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση των διαφόρων κτιρίων, με την
αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προκαλούνται από την υγρασία
εντός του κτιριακού τους κελύφους.

ΕΥΧΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Τα Δ.Σ. της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας`` και του
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας , οι Ηλικιωμένοι , η Διεύθυνση και
το Προσωπικό του Γηροκομείου Βέροιας , σας εύχονται ολόψυχα
Χρόνια Πολλά με
Υγεία
Αγάπη
Και Χαρά.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.
Η Πρόεδρος Μ.Φ.Η. ΚΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ
Η Πρόεδρος ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-  Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ  ΕΥΔΟΞΙΑ.

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Ιωάννας, το γένος Σαββοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια
και κατοικεί στην Λευκωσία Κύπρου και
η ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Μαρίνου και της Ελένης, το γένος Νεοφύτου, που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Λευκωσία Κύπρου, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα Σχοινούσας Δήμου Νάξου.

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΦΟΥΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του Ιωάννη και της Ελένης, το γένος
Αράπη, που γεννήθηκε στη Βέροια και
κατοικεί στην Πατρίδα Ημαθίας και η
ENCHEVA EKATERINA του Gancho
και της Nina, το γένος Katsarska, που
γεννήθηκε στη Στάρα Ζαγόρα Βουλγαρίας και κατοικεί
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
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Μια «μικρή» υιοθεσία από «ΜΕΓΑΛΟΥΣ»
εθελοντές της Β΄ τάξης του Δημοτικού
Σχολείου Αγ. Μαρίνας-Τριλόφου

ΑΔΑ: ΨΩΕΥ4690Β7-ΛΦΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου) Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αικ. Μπορτένα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51157 / 51314
e-mail : prom6@verhospi.gr
Βέροια, 13 Απριλίου 2022
Α.Δ. 6/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είμαστε τα παιδιά της Β΄τάξης του Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας -Τριλόφου και στα πλαίσια
του νέου μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μαζί με τη δασκάλα της τάξης μας
κ. Κατερίνα Πέτρου και την καθηγήτρια πληροφορικής κ. Εύση Αρζόγλου αποφασίσαμε
να διδαχτούμε βιωματικά την έννοια του Εθελοντισμού. Πώς; Υιοθετώντας το πάρκο
του Τριλόφου απέναντι από το σχολείο μας. Δηλώσαμε συμμετοχή στο Let’s doit
Greece, τη μεγαλύτερη εθελοντική δράση της χώρας και ξεκινήσαμε δειλά καθαρίζοντας και συντηρώντας το πάρκο, αλλά χωρίς να το καταλάβουμε βρεθήκαμε να ζωγραφίζουμε τενεκέδες για γλάστρες, να αναμορφώνουμε κουτιά γάλατος για ταΐστρες πουλιών, να βάφουμε λάστιχα για παρτέρια ,να καλύπτουμε με χρώμα παλιά κεραμίδια για διακόσμηση, να συντηρούμε με βερνίκι
τα παγκάκια, να γράφουμε μηνύματα σε πινακίδες, να σχεδιάζουμε επιδαπέδια παιχνίδια στο πλακόστρωτο και να φυτεύουμε πανέμορφα ανοιξιάτικα
λουλούδια. Ουφ! Πώς τα καταφέραμε; Βάζοντας πολλή διάθεση, χαρά και αμέτρητο ενθουσιασμό.
Ωστόσο όλα αυτά δεν έγιναν χωρίς βοήθειες. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Βέροιας και κυρίως τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας κο Κυβεντίδη Γεώργιο και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας - Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας κο Παπαδόπουλο
Βασίλειο, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Τριλόφου κ. Ιωάννη Καραγιάννη, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Τριλόφου, τον κ. Γιάννη
Τσιούντα, την ανθοπαραγωγή του κ. Στέλιου Ιωακειμίδη για τα πανέμορφα άνθη, τον διευθυντή του σχολείου μας κ. Στάθη Λαζαρίδη και την κ. Κατερίνα Σαρκατζή, την κ. Ντίνα Μπίρνα και την κ. Ελευθερία Πελτέκη (γονείς μαθητών της τάξης μας)!
Όλοι δουλέψαμε εθελοντικά! Αν θέλεις, μπορείς κι εσύ με τη δική σου δράση να στείλεις το μήνυμα του εθελοντισμού!

Συγχαρητήρια του Δημάρχου
Αλεξάνδρειας προς τους Μαθητές του
7ου Δημοτικού Σχολείου, νικητές του 6ου
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού
Θέλω να συγχαρώ ένα προς ένα
τις μαθήτριες και τους μαθητές του 7ου
Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, που
συμμετείχαν στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Η ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ», με ταινία μικρού μήκους κατακτώντας την πρώτη θέση από
τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς συμμετείχαν 1.298 μαθητές
και 174 εκπαιδευτικοί από 194 Σχολεία
(Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) από
όλη την Ελλάδα.
Αποδεικνύεται πως μέσω της συνεργασίας, της προσπάθειας και της
αξιοποίησης των γνώσεων που αποκτάτε στο σχολείο, μπορείτε να κατακτήσετε την κορυφή.
Από καρδιάς και πάλι, Συγχαρητήρια στους μαθητές και εκπαιδευτικούς!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συμμετοχή του
Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Αλεξάνδρειας
στη δράση
ευαισθητοποίησης
και ενημέρωσης
των μαθητών του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας

Συγκροτήθηκε
το νέο Δ.Σ.
του Πολιτιστικού
Τουριστικού
Ομίλου Σελίου

-Πρόεδρος η
Κωνσταντίνα Λέκκα

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Συλλόγος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά
το ΔΣ και τον Πρόεδρο κ. Παύλο Πυρινό, του Περιφερειακού Τμήματος
Βέροιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τη σημαντική προμήθεια
τροφίμων και άλλων βασικών ειδών, προς κάλυψη καθημερινών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της δομής μας.
Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς φορέων, συλλόγων και συμπολιτών μας συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του
έργου μας, με την αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των
ωφελούμενων μας 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)
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου
Η Γραμματέας
Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 3/17-2-2022
(θέμα 3ο) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του,
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση «Υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης - Επανορθωτικές Εργασίες του
Συγκροτήματος Αξονικού Τομογράφου του οίκου GE» (CPV
50421000-2) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγειονομικές
Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ (24%), για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα
(1) ακόμη έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
Δευτέρα 18-4-2022 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
Δευτέρα 16-5-2022 και ώρα 17:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Δευτέρα 23-52022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε
(35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ
147/Α΄/2016)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του αντικειμένου
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ. Ν. Ημαθίας –
Υγ. Μον. Βέροιας, Περιοχή Παπάγου, Τ.Κ. 59100, αρμόδια υπάλληλος: Αικατερίνη Μπορτένα, τηλ. 2331351157.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( www.verhospi.
gr).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι μαθητές επισκέφθηκαν τη Δομή
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνοδευόμενοι από την κα Λάζου
Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργό και την κα Παπαδοπούλου Αναστασία,
Εκπαιδευτικό του Εργαστηρίου Αυτόνομης Διαβίωσης του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Αλεξάνδρειας.
Σκοπός ήταν η ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία της Δομής, η ευαισθητοποίηση τους για εθελοντισμό, καθώς και η ενίσχυση
της κοινωνικής τους ενσυναίσθησης.
Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση για τη λειτουργία της Δομής και συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία
πακέτων προϊόντων για τα ωφελούμενα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Μετά τις εκλογές της 10ης Απριλίου το νέο Δ.Σ.
του Π.Τ.Ο.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Λέκκα Κωνσταντίνα - Πρόεδρος
Παπαγιάννης Γεώργιος- Αντιπρόεδρος
Μπαρμπαρούσης Αδάμος - Γραμματέας
Μητρούλα Μαριλένα - Ταμίας
Καραφώλα-Μπούσλας Έλενα - Μέλος
Κουκουτέγος Αντώνης - Μέλος
Κουτσιώφτη Δήμητρα - Μέλος
Στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν (αλφαβητικά) :
Καραφώλας Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Σιωπή Θωμαή
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Ιερατική Σύναξη προ των πυλών
της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος
στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Την Παρασκευή 15 Απριλίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά
Βεροίας πραγματοποιήθηκε, προ των πυλών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, η μηνιαία Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
Στην αρχή της συνάξεως ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής καλωσόρισαν τους Ιερείς
και αναφέρθηκαν σε θέματα υπηρεσιακής φύσεως.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος προέτρεψε τους Ιερείς να εργαστούν με περισσότερο ζήλο, αφοσίωση και συνέπεια
κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και εν συνεχεία ανέπτυξε το θέμα: «Η Διακονία του πάσχοντος
αδελφού, εισαγωγή στο πάθος του Κυρίου».
Ακόμη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις λατρευτικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από το ολοκαύτωμα της ηρωικής
και αγιοτόκου πόλεως της Ναούσης αλλά και της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά, οι οποίες θα λάβουν χώρα τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα με την υψηλή παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και Ιεραρχών της Εκκλησίας της
Ελλάδος.
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ευχήθηκε πατρικώς ο Σταυρωθείς και Αναστάς εκ
των νεκρών Κύριος να καταπαύσει τον κλύδωνα του πολέμου οδηγώντας σε ειρηνική επίλυση των διαφορών και να
απαλλάξει σύντομα την ανθρωπότητα από τον μεγάλο πειρασμό της πανδημίας του Covid-19.

Την Μ. Τετάρτη δωρεάν Rapid tests στα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
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Δήμος Αλεξάνδρειας:
Υποχρεωτικός καθαρισμός
οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων
προς αποτροπή
του κινδύνου πυρκαγιάς
Κατόπιν της υπ’ αριθ.
20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα “Καθορισμός
προληπτικών μέτρων πυροπ ρ ο σ τα σ ί α ς ο ι κοπ ε δ ι κώ ν
και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων και
οικισμών” η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 17647
οικ.Φ.700.20/18-03-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας (ΦΕΚ 1301/1803-2022 τεύχος Β’)
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενημερώνει:
Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου
έτους να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς
και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης
που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα
και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων σε ύψος περίπου 1,50μ. από το έδαφος αφήνοντας
το 50% της κόμης τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, επιβάλλεται
στους υπόχρεους σύμφωνα με την περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114):
α. Πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
β. Δαπάνη καθαρισμού του χώρου, απομάκρυνσης και διαχείρισης των υλικών

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 284 Rapid tests
στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων 29 ανιχνεύτηκαν θετικά (10,21%).
Την Μεγάλη Εβδομάδα, η διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19, θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη
Τετάρτη, με ωράριο προσέλευσης κοινού από τις 9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το μεσημέρι.
Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να
πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς καμία οικονομική τους επιβάρυνση.

Κλειστό το
Τμήμα ειδών
ένδυσης –
υπόδησης του
Κοινωνικού
Παντοπωλείου
Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι το
Τμήμα Ένδυσης – Υπόδησης του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου
Αλεξάνδρειας θα παραμείνει κλειστό τις παρακάτω ημέρες: • Δευτέρα
25 Απριλίου 2022
• Δευτέρα 02 Μαΐου
2022
Για πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνήσουν με το
Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Αλεξάνδρειας
στα τηλέφωνα 2333053071 & 72 (εσωτ. 4)

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS»
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού
Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.
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Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση.
Επιθυμητή η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Επικοινωνιακός, οργανωτικός και με ευχάριστη προσωπικότητα
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Ελλάδος
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Κύριες αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη αγορών
• Διαχείριση του πελατολογίου και οργάνωση παραγγελιών
• Προγραμματισμός και συντονισμός εξαγωγών
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ:
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS,
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.
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2022

Ξεκίνησαν
οι Ακολουθίες της
Μεγάλης Εβδομάδος

- Η Ακολουθία του Νυμφίου στη Μελίκη

Την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου

“Ημέρα Αγάπης,
Ανθρωπιάς και
Αλληλεγγύης” στα
Σούπερ-Μάρκετ
της Αλεξάνδρειας

www.laosnews.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 17
Απριλίου 2022 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αρχαγγέλων στα Ασώματα Βέροιας η
Χριστίνα Ελευθ. Χειμωνοπούλου σε ηλικία 14 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Μ. Τρίτη
19 Απριλίου 2022 στις 11.00
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Βέροιας η Αικατερίνη Βασ. Καπαγερίδου σε ηλικία 78 ετών. Η ταφή θα γίνει
στα κοιμητήρια Ραχιάς.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στην Ακολουθία του Νυμφίου και κήρυξε τον θείο
λόγο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Μελίκης, παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και ευσεβών πιστών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας
Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι
για τις δωρεές τους :
1. Το ζαχαροπλαστείο ΦΙΝΟ για την δωρεά σοκολατένιων εδεσμάτων.
2. Το ζαχαροπλαστείο LIDO για την δωρεά κερασμάτων.
3. Τους φούρνους ΚΟΓΙΑ για την δωρεά τσουρεκιών.
4. Τις κυρίες ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ και ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ για την δωρεά υφασμάτων για τις ανάγκες του εργαστηρίου μας.
5. Τον κύριο Καλαϊτζίδη Αλέξανδρο για την οικονομική δωρεά του, υπέρ υγείας της οικογενείας του και αντί πασχαλινών ευχών σε όλον το κόσμο.
6. Ευχαριστούμε επίσης τις εθελόντριες του Κέντρου Μαρίνα Ρωσσάκη και
Θωμαή Στιόκα καθώς και όλες τις καλές μας φίλες που μέσα από αυτές βοήθησαν στην επιτυχία του πασχαλινού μας παζαριού.
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Τους κ.Γεώργιο και κ.Δάφνη Κωστίκα , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε,
υπέρ Υγείας.
-Τον κ.Σταμάτη Κωνσταντούδη , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε, εις
μνήμη των γονέων του.
-Τον Όμιλο INNER WHELL Βέροιας, για την ευγενική προσφορά πάνες και
υποσένδονα , για τις ανάγκες του Γηροκομείου καθώς και για τις Άγιες Ημέρες
του Πάσχα.
-Την κ.Τσιαμανίδου Κούλα , για την ευγενική προσφορά πιροσκί , για τους
Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.
Εκ της Δ/νσεως

Οδοιπορικό
στη Μεγάλη Εβδομάδα
Eως την Κυριακή του Πάσχα καθημερινά στις 12 το μεσημέρι
Από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή του Πάσχα καθημερινά στις
12 το μεσημέρι θα μεταδίδεται από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας
(www.imverias.gr), την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM», η σειρά των ομιλιών με θέμα: «Οδοιπορικό
στη Μεγάλη Εβδομάδα» υπό του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.
Σε κάθε εκπομπή παρουσιάζονται τα γεγονότα και τα πρόσωπα που μνημονεύονται στην κάθε ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και το πνευματικό
νόημα τους. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, μας καλεί σ’
ένα πνευματικό ταξίδι, ένα ταξίδι στην ιερότερη εορτολογική περίοδο του έτους.

Κηδεύτηκε χθες Μ. Δευτέρα
18 Απριλίου 2022 στις 5.30 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρου Κορυφής Ημαθίας η Ανδρομάχη Τσεσμελή σε ηλικία
61 ετών.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εν όψει των άγιων
ημερών του Πάσχα, συνδιοργανώνουν δράση συγκέντρωσης τροφίμων για τους συμπολίτες μας που στερούνται
βασικών ειδών διατροφής με τίτλο “Ημέρα Αγάπης, Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης».
Παρακαλούμε για την δική σας έμπρακτη ενίσχυση για
τη συλλογή τροφίμων, παράλληλα με τις αγορές σας, στα
παρακάτω σούπερ μάρκετ την Μεγάλη Τετάρτη 20/04/2022
και ώρες από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ..
Σούπερ Μάρκετ:
• Γαλαξίας -Μεγάλου Αλεξάνδρου 7
• Πίτσιας -Ελευθ. Βενιζέλου 44
• Κρητικός -Αριστοτέλους 17
• Discount- 28ης Οκτωβρίου 28 & Κουγκά Θεοχάρη,
Όλοι θα πρέπει να συμπαραστεκόμαστε στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται στις σημερινές εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες κάνοντας πράξη τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αγάπης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλόπτωχου
Αδελφότητας Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την οικογένεια του Αντώνη Μίνδη, για τη δωρεά των
300 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του.
2) Τους κ.κ. Γεώργιο και Δάφνη Κωστίκα, για τη δωρεά
των 200 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.
3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 300 ΕΥΡΩ, για τις
ανάγκες του συσσιτίου.
4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη
μνήμη προσφιλών νεκρών.
5) Την κ. Στεφανίδου, για διάφορα τρόφιμα.
6) Ανώνυμο κύριο για τα είκοσι κιλά χυλοπίτες, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
7) Την κ. Εύα για τον κιμά και τα ψωμιά.
8) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κοτόπουλα.
9) Την κ. Αρχοντούλα για τα τριάντα ψωμιά.
10) Τους Παπαγιάννη Νικόλαο και Βασιλική για τα δέκα
λίτρα λάδι.
11) Την κ. Πηγή για τα τριάντα πέντε ψωμιά.
12) Την κ. Τσαμήτρου για τα δύο λίτρα λάδι και κριθαράκι.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Μ. Δευτέρα
18 Απριλίου 2022 στις 10.00
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Θεοδώρων Κορυφής Ημαθίας η
Μαρία Πενοπούλου σε ηλικία
86 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται και θέλουν να τα
προσφέρουν στο Γηροκομείο Βέροιας , το τηλέφωνο
του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

CMYK
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Ισοπαλία 0-0 η Βέροια με την Ξάνθη
Στο 93’ ευκαιρία να πάρει τη νίκη και να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στον Α’ όμιλο

Δεν μπόρεσε η Βέροια να κάμψει την αντίσταση της Ξάνθης
μένοντας στο 0-0 και μάλιστα οι
φιλοξενούμενοι από το 38’ του
παιχνιδιού αγωνιζόταν με 10 παίκτες μετά την απ’ ευθείας κόκκινη
κα΄ρτα που δέχθηκε από τον διαιτητή ο επιθετικός των φιλοξενουμένων Αλή Μπαμπά
Το «δώρο» όμως ήρθε από
την Λάρισα όπου και πάλι η ΑΕΛ
έμεινε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό
Βόλου και έτσι παρέμεινε η διαφορά στους πέντε βαθμούς.
Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν
καλή κυρίως στο α’ ημίχρονο και
αυτό ευτυχώς δεν στοίχησε στην
ομάδα, αφού και οι φιλοξενούμενοι είχαν την υπεροχή, και οι ευκαιρίες που δημιούργησαν πέρασαν ανόδινα για την Βέροια αφού
στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου ο Βελίδης μπλόκαρε το πλασέ
του Τσιλιγγίρη και στην συνέχεια
ο Τσέλιος μπήκε στην μικρή περιοχή αλλά δεν πλάσαρε σωστά. Οι
παίκτες ξεκίνησαν μουδιασμένα
και ίσως επηρεασμένοι από την
ήττα στην Κατερίνη, πολύ χαλαρά
, χωρίς συνεργασίες και φυσικά γι
αυτό δεν είχε κάποια σημαντική
ευκαιρία εκτός από το παραλίγο
αυτό γκολ σε κεφαλιά του Μιχαήλ
που έσωσε πάνω στην γραμμή ο
τερματοφύλακας των φιλοξενουμένων. Στο β’ ημίχρονο η Βέροια
έψαχνε το γκόλ που θα της έδινε
την νίκη και την πρώτη θέση και
μαθηματικά μετά την ισοπαλία της
ΑΕΛ εντός με τον Ολυμπιακό Βόλου. Από νωρίς είχε ευκαιρίες και
μάλιστα δύο φορές ο ορεξάτος
Παπαχρήστου που μπήκε αλλαγή
στην θέση του τραυματία Πεταυ-

ράκη έκανε πολύ ωραίες σέντρες
αλλά την μία και πιό κραυγαλέα όταν η μπάλα έφθασε στον ξεμαρκάριστο Μούργο ο οποίος από
κοντά καθυστέρησε και απέκρουσαν οι αμυντικοί. Στην δεύτερη
σέντρα ο Γιακουμάκης έπαιζε κεφαλία που πέρασε λίγο άουτ.
Η πίεση συνεχίζεται και στην
συνέχεια ο Μούργος από το ύψος της περιοχής έπαιζε δυνατό
σούτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο
ε΄ξω από το αριστερό δοκάρι της
Ξάνθης.
Ακόμη δύο πολύ καλές ευκαιρίες για την Βέροια με τους Πασά
και Δημόπουλο με τον τελευταίο
δίπλα από το δοκάρι έστειλε την
μπάλα άουτ. Ήταν η καλύτερη ευκαιρία που θα έδινε στην Βέροια
την νίκη και τους τρείς βαθμούς
και φυσικά την μαθηματική ανακήρυξη ως πρωταθλήτριας του ομίλου. Να σημειώσουμε οτι σε όλο
το Β’ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι
ταμπουρώθηκαν στην άμυνα και
δεν απείλησαν ούτε μία φορά την
εστία του Βελίδη.
Δεν πειράζει όμως αφού οι ισοπαλίες της ΑΕΛ δίνουν το δικαίωμα στην Βέροια στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια με Θεσπρωτό
εκτός και Καβάλα εντός να πετύχει μόνο μία νίκη, άσχετα από
τα αποτελέσματα που θα φέρει η
ΑΕΛ που παίζει με τον ΠΑΟΚ Β’
εκτός και Τρίκαλα εντός.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κατοίκος (Στεφανής, Σάββας)
ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης, Μπουκουβάλας, Πεταυράκης (46’ Παπαχρήστος), Σκόνδρας, Δημόπουλος, Οικονόμου, Μούργος (84’
Κουατέγκ), Κάτσε (65’ Ορφανί-

Φαρμακεία

Μ. Τρίτη 19-04-2022
13:30-17:30
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

νούμενους που έκαναν δύο καλές
ευκαιρίες και θα μπορούσαν να
προηγηθούν και στο σκόρ.
Όμως αποκτήσαμε πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Αλή Μπαμπά αλλά αυτό το πλεονέκτημα έκανε τον αντίπαλο να
κλείσει ακόμη περισσότερο τους
διαδρόμους και εμείς έπρεπε να
δουλέψουμε ώστε να διασπάσουμε την πολυπρόσωπη άμυνα του
αντίπαλου.
Στο β’ ημίχρονο πήγαμε πα΄ρα
πολύ καλά προσπαθήσαμε προς
αυτή την κατεύθυνση και κάναμε 7 τελειώματα με όλους τους
τρόπους, σέντρες με στατικές
φάσεις με σουτ έξω από την περιοχή με πολλά κόρνερ και φάουλ
. Παίξαμε από όλες τις πλευρές,
αλλά δεν μπορέσαμε να πετύχουμε το γκόλ , μία νίκη που απ΄ οτι
άκουσα το άλλο αποτέλεσμα θα
κλείδωνε και η πρώτη θέση.
Αυτά όμως συμβαίνουν , αυτό
είναι το ποδόσφαιρο , πρέπει να
δης), Γιακουμάκης (65’ Καπνίδης),
Πόζογλου (46’ Φοφανά), Πασάς.
ΞΑΝΘΗ: Ίτσο, Μιχαήλ, Φαζός,
Τζανακάκης, Διαμαντόπουλος (80’
Δημητριάδης), Τσέλιος (80’ Δόρης), Αλή Μπαμπά, Γκόμεζ, Ουνγιαλίδης, Θυμιάνης (90+ Μπάτζιος), Τσιλιγγίρης (57’ Γκάουριτς).
Αποτελέσματα
Απόλλων Π – Πιερικός ..... 1-0
Βέροια – Ξάνθη ............... 0-0
Ηρακλής – Θεσπρωτός .... 6-0
Πανσερραϊκός – Καβάλα.. 2-0
Απόλλων Λ – Νίκη Β . ....... 1-0
ΑΕΛ – Ολυμπιακός Β . ...... 0-0
Ολυμπιακός Β’- Αλμωπός. 2-1
ΑΟ Τρίκαλα- ΠΑΟΚ Β’ ...... 0-6
Βαθμολογία
1. Βέροια ..................69 (30 )
...............................................
2. ΑΕΛ........................ 64 (30 )
3. Νίκη Βόλου............ 51 (30 )
4. Ξάνθη ....................50 (30 )
5. Αναγ. Καρδίτσας ....47 (28 )
6. Ηρακλής ................44 (30 )
7. ΠΑΟΚ Β’ ................41 (30 )
8. Αλμωπός Αριδαίας .39 (30 )

9. Ολυμπιακός Β’ .......39 (28 )
10. Απόλλων Πόντου .36 (29 )
11. Θεσπρωτός . ........33 (30 )
12. Απόλλων Λάρισας .32 (30 )
13. Πιερικός ....... 30 (30 ματς)
...............................................
14. Πανσερραϊκός . .....29 (30)
15. Καβάλα................. 27 (29)
16. Ολυμπιακός Βόλου.25 (29)
17. Τρίκαλα................. 21 (31)
Παύλος Δερμιτζάκης:
«Είναι λογικό να υπάρχει
κούραση αφού σε 45 μέρες
δώσαμε 13 παιχνίδια»
Παρά το ισόπαλο αποτέλεσμα
με την Ξάνθη , ο προπονητής της
Βέροιας Παύλος Δερμιτζάκης δεν
έκρυψε την αισιοδοξία του λέγοντας ότι η ομάδα του θα κόψει
πρώτη το νήμα και θα πάει στα
μπαράζ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην
συνέντευξη τύπου.
«Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια
εδώ που έχουμε φθάσει εκτός από την κρισιμότητα που έχουνε
για μας είναι και παιχνίδια που

έχουν και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας γιατί η ομάδα μας εκτός
από την κούραση , και θέλω να
σας υπενθυμίσω οτι σε 45 μέρες η ομάδα έδωσε 13 παιχνίδια
δηλαδή βγάλαμε το μισό πρωτάθλημα και αυτά τα παιχνίδια τα
παίξαμε για να κερδίσουμε και να
είμαστε ψηλά στην βαθμολογία.
Αλλά παράλληλα υπάρχει και
το άγχος , η κούραση γιατί ξέραμε
οτι οποιοδήποτε στραβό αποτέλεσμα θα μας πάει πίσω.
Ξέραμε οτι θα αντιμετωπίσουμε μιά πάρα πολύ καλή ομάδα ,
μιά ομάδα που μπορεί να βγήκε
εκτός στόχων , αλλά σε 8 παιχνίδια παραμένει αήττητη , έχει
ένα καλό ρόστερ ,έχει έναν καλό
προπονητή και έτσι θα υπήρχε
μεγάλος βαθμός δυσκολίας.
Στο α’ ημίχρονο δεν είμασταν
αυτοί που έπρεπε να είμασταν
δεν είχαμε ηρεμία . Μπορεί να
είχαμε μιά κατοχή αλλά ήταν ανούσια και χωρίς καλό ρυθμό δεν
μπορέσαμε να απειλήσουμε σοβαρά τον αντίπαλο.
Σε αντίθεση με τους φιλοξε-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ
23310-27355
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3
(έναντι ΙΚΑ) 2331027507

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Απρίλιος 2022
Το συνεργείο επι
φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από
18-04-2022 μέχρι
24-04-2022 θα είναι
το εξής: Αυτόματος τη
λεφωνητής βλαβών:
τηλ. 2331021814.

δουμε τα καλά αλλά και να δουλέψουμε να βελτιώσουμε τα αρνητικά Πιστεύω οτι θα πάρει η ομάδα
μου τους βαθμούς που χρειάζεται
στα δύο τελευταία παιχνίδια και
θα τερματίσει πρώτη, αυτό θα γίνει.

Νέα των Παλαίμαχων ποδοσφαιριστών ΓΑΣ & ΠΑΕ Βέροιας
Μετά από μεγάλη αποχή εκδηλώσεων από τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές λόγω της
πανδημίας COVID-19 οι παλαίμαχοι δραστηριοποιούνται ξανά!
Ήδη ανταποκρίθηκαν σε 2 προτάσεις για φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Στις 16/5/2022 η ομάδα των
παλαίμαχων ΓΑΣ και ΠΑΕ Βέροιας θα συναντηθεί σε φιλικό αγώνα στην Κατερίνη με την ομάδα
παλαίμαχων του Πιερικού, ενώ
στις 23/5/2022 θα συμμετάσχει
σε ποδοσφαιρικό τουρνουά με
τις αντίστοιχες ομάδες του Εδεσσαϊκού και του Απόλλωνα Κρύας
Βρύσης στην ομώνυμη πόλη.
Στον παραπάνω αγώνα η ομάδα του Απόλλωνα θα τιμήσει
τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν
αγωνισθεί στην ομάδα της Βέροιας, τους Χρήστο Υφαντίδη,
Γιάννη Τραπεζανλίδη και Σταύρο
Βεζυργιανόπουλο.
Ειδικότερα, τον Χρήστο Υφαντίδη για τη μεγάλη προσφορά
του στο Ελληνικό ποδόσφαιρο

(κατοικοεδρεύει στην Κρύα Βρύση), τον Γιάννη Τραπεζανλίδη
που αγωνίσθηκε στην Κρύα Βρύση, τον Εδεσσαϊκό και την ομάδα
της Βέροιας με μεγάλη επιτυχία,
όπως και τον Σταύρο Βεζυργιαννόπουλο με θητεία στην Κρύα

Βρύση αλλά και στην Βέροια.
Επίσης οι Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές εύχονται για τις γιορτές σε όλο τον ποδοσφαιρικό
κόσμο της Ημαθίας, Χρόνια Πολλά – Καλή Ανάσταση και καλό
Πάσχα με υγεία και αισιοδοξία.

Στην Βασίλισσα του Βορρά, την
αγαπημένη μας ομάδα ευχόμαστε από καρδιάς πανηγυρική επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια της
Α’ Εθνικής – Superleague.
Δ/Σ Παλαίμαχων
Ποδοσφαιριστών
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
23313 50102
Πυροσβεστική
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες
23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού
23313 51400
ΕΚΑΒ
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800
ΟΤΕ Βλάβες
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)
2331022.342
ΚΤΕΛ
14505
ΚΤΕΛ (Αστικά)
2331022.282
ΟΣΕ
2331024.444
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
2331062.555 - 2331062.666
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ
2331028.664
Β’ ΚΑΠΗ
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:
2331353416, 7
Τελωνείο
2331072.256
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)
2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι)
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο
2310894.463,
2310894.562
ΟΑΕΔ
2331026.888
Οργ. Εργατικής Κατοικίας
2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342
ΤΟΕΒ
2331024.669
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879
Αλσος Παπάγου
2331072.654
I. Mητρόπολη
2331022270
ΔΗΠΕΘΕ
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:
2331076.611
Υπασπιστής:
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.643
Γραμματεία:
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:
2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.653
Γραμματεία:
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:
2331076.669
Γραμματεία:
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:
2332 3 50300
Fax:
2332 0 24260
ΚΕΠ:
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

Μ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη
το 1975, έχει Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά
τζάμια, κομπλέ ανακαινισμένη, χωρίς θέρμανση,
με ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €. Διαθέσιμο από
1/05/2022.
Κωδ: 107114 ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα 60τ.μ. στον 2ο όροφο, αποτελείται
από 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, βλέπει
σε ανοιχτωσιά, αρκετά φωτεινό και καλοδιατηρημένο, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα έπιπλα,
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/3/2022.
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται
ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ.
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο
κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και
χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.
Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος,
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί ,
με ανελκυστήρα καινούργιο, 280€, Αποκλειστική
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονοκατοικία με 96 τ.μ., καθ. με 2 - , 3 υ/δ, 1ος όροφος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει
ατομική θέρμανση πετρελαίου , κλιματιστικό και
ηλιακό θερμοσίφωνα , με βεράντα εμπρός και
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε
σοβαρό ενδιαφερόμενο..
Κωδ.105742 ΚΕΝΤΡΟ, στην Εληά κοντά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 110τ.μ., με 3υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, και WC, δίνεται και
κομπλέ επιπλωμένο με ηλεκτρικές συσκευές και
πλυντήριο ρούχων , διαθέτει κεντρική θέρμανση
πετρελαίου και 2 κλιματιστικά , σε πολύ τοποθεσία , μίσθωμα 300€.
ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ,

1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσωρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή . Τιμή: 320 € .
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867 Ενοικιάζεται κάτω από τον περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €.
Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει
θέρμανση με Κλιματιστικό, χωρίς κοινόχρηστα,
Τιμή: 130 €.
Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συνθετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ
κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο , καλής εμπορικότητας και σε κεντρικό σημείο , κατάλληλο για
κάθε εμπορική δραστηριότητα και χρήση , τιμή
μόνο 200€ ,
κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μητροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 26 τ.μ. πατάρι , διατίθεται προς ενοικίαση , ενοίκιο 400€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με
2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά συμφέρουσα
τιμή 150.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη, Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται
ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ.
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη,
σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κομπλέ , μαζί με ένα Ισόγειο γκαράζ 16τ.μ., χωρίς
κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση
, τιμή μόνο 38.000€ . Αποκλειστική διάθεση και
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 117191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διατίθεται ένα
διαμέρισμα των 100 τ.μ., κατασκευής 1983, με 3
υ/δ, 1 ος όροφος, θέα με φόντο τον κάμπο, είναι
μερικώς ανακαινισμένο, έχει ατομική θέρμανση
πετρελαίου, υπάρχει και δυνατότητα στάθμευσης του αυτ/του , σε τιμή προσφοράς 90.000€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.12865 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από
το γραφείο μας σπάνιο διαμέρισμα επί της Λ.
Ανοίξεως, 110τ.μ. μικτά και 101τ.μ. καθαρά,
3ου ορόφου, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο
και αποθήκη, κατασκευής του 1972.Πρόκειται
για ένα πολύ φωτεινό διαμέρισμα με μοναδική
ανοιχτωσιά μπροστά του , απεριόριστη θέα
στον κάμπο της Βέροιας, προσόψεως-γωνιακό,
χωρίς θέρμανση, με ανελκυστήρα, σε μοναδική
τοποθεσία, άριστη διαρρύθμιση, σε τιμή προσφοράς: 130.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφερόμενο αγοραστή.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται

καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης ,
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280
τ.μ.. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης ως
έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο πελάτη . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.14674 Στη ΡΑΧΗ ,Βέροιας πωλείται
σπάνια Βίλα η οποία εκτίνετε σε τρία επίπεδα με συνολική αναδομή 352 τ.μ., κατασκευής
1992, αποτελείται από τρία επίπεδα ημιυπόγειο
, ισόγειο και 1 ο όροφο. Πρόκειται για μία εξαιρετική ευκαιρία , με σπάνιο φυσικό περιβάλλον ,
η δε κατασκευή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά είναι με υψηλής ποιότητας υλικά και η γενικότερη κατάσταση του εκπληκτική. Οι χώροι
της μέσα πολύ καλά σχεδιασμένοι , λειτουργικοί
, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους , διαθέτει
επίσης και δύο πάρκινγκ στεγασμένα δίπλα ,
πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο
325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη
μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον.
ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και
αναδρομή 355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α)
ένα διαμ/μα ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ.
και δ)τέταρτο διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο χώρο με
εύκολη πρόσβαση. Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

168 τ.μ., στα πρώην Σφα-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

γκαρσονιέρα 38 τ.μ.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

γεία Βέροιας. Τηλ.: 6944

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

στη Βέροια, Κωττουνί-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

644220.

ΧΩΡΑΦΙΑ

ου 14 (περιοχή Εληάς),

Π ΑΤ Ρ Ι Δ Α , π ε ρ ι ο χ ή

4ος όρ., ασανσέρ, η-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Μ α υ ρ ο σ ι , ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τα ι

μιαυτόνομη θέρμανση,

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

χωράφι 10 στρέμμα-

Δ , Σ , Κ , W C , μ πά ν ι ο ,

τα , χ έ ρ σ ο , α ρ δ ε υ τ ι κό ,

εντοιχισμένη ντουλάπα,

πάνω στην άσφαλ-

φωτεινό, τιμή συζητήσι-

το. Πληρ. τηλ.: 6945

μη. Τηλ.: 6931 929530,

152085, κος Νίκος.

ιδιώτης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 186 τ.μ. με υπόγειο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.200 τ.μ. εντός του χωριού Λαζοχώρι, οικοδομήσιμο, περιφραγμένο με αποθήκη δύο
δωματίων
ΧΩΡΑΦΙ 3 στρέμματα, πριν την είσοδο του Λαζοχωρίου
Πληροφορίες στο τηλ.: 6996 436044
& 23310 62812
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμματα στο δρόμο προς Νοσοκομείο αριστερά (φρύδι) απέναντι από το «Άρωμα
Πόλης» (προς ένταξη στο Σχέδιο Πόλης).
Πληρ. τηλ.: 6944 422644.
ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό
δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές
κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή
1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267
& 23320 41088.
ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός
σπιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπόδια, περιφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλήρως τακτοποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.:
6942 775199.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και
28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους,
Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε
τιμή προσφοράς 20.000€.
Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγωνισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη, Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Πυλαία περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυπο σχολείο, χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου 1040 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική , απρόσκοπτη και
ανεμπόδιστη , με πολύ καλό προσανατολισμό ,
σε προνομιακή τοποθεσία , πάνω στον κεντρικό
δρόμο , σίγουρα για απαιτητικούς αγοραστές ,
τιμή έκπληξη , μόνο 105.000€.
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο πωλείται ακίνητο σπάνιο επί του κεντρικού δρόμου
και αφορά έκταση από 8.000 τ.μ., τιμή πώλησης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας,
Κωδ. 14069 ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ σπάνιο Χωραφοοικόπεδο 8930
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο με κόμβο δικό του ,
διαθέτει άνετη πρόσβαση και αφορά μόνο μία
πολύ σοβαρή επιχείρηση που θα κατασκευάσει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο , πρώτη τιμή
1.800.000€ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές ,
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.
Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο για
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ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 τ.μ. Τιμή:
150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο
Οικόπεδο 233 τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας,
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο
35.000€.
Κωδ. 12763 Στο Πανόραμα Βέροιας πωλείται οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου , άρτιο
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές ,
σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , μόνο
60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέγερσης
για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και είναι εκτός
τιμής.
Κωδ: 107313 Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Πωλείται
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1004τ.μ. στο
οποίο υπάρχει παλιά κατοικία 20 τ.μ. Το κτίσμα
είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο χωριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.508 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή
τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο.
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία
σίγουρη.
Κωδ:106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο από την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο,
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€ ολόκληρο.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς
πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμάχιο 30.400 τ.μ.,
ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό σημείο, μεγάλης
προβολής, πρώτο από την Εγνατία οδό, σε
απόσταση περίπου 1,5χλμ από τον κόμβο,
περιφραγμένο με μπετό, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο τίμημα 165.000€ όλο
μαζί. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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Μ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλούνται Διαμερίσματα  
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο
σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου 70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου 112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκόνια με θέα,κλειστό parking 160.000ευρώ.
•ΚΕΝΤΡΟ 75τμ 1οςόροφ. 2δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο,ατομική θέρμανση 45.000ευρώ.
• ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου
75.000ευρώ το καθένα.
- ΡΟΛΟΙ 75τμ 2ος οροφ.2δωμάτια,κουζίνα με καθιστικό,σαλόνι,χωλ,μπάνιο δυνατότητα 3ουδωμ. 42.000ευρώ.
-ΡΟΛΟΙ 68τμ 1ουοροφου, 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο
69.000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ 94τμ, 2δωμάτια,σαλοκουζίνα μπάνιο 55.000ευρώ.
Πωλούνται Γκαρσονιέρες
• ΚΕΝΤΡΟ 67τμ 2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.
Πωλούνται Μονοκατοικίες:
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα,με 4δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο 38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και
ισόγειο διαμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο.
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμάτια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.
Πωλούνται Καταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο
70.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC 270.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα
ΚΕΝΤΡΟ 90τμ 2δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωρίς θέρμανση 300ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 130τμ 3δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωλ,ατομ.θέρμανση 350ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με
ηλ.συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ.
θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι
με θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,μπάνιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ πρόσφατα ανακαινισμένη με ένα δωμάτιο,ντουλάπα,κουζίνα,ηλεκτρικές συσκευές,μπαλκόνι 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες
300-350ευρώ
Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.
Ενοικιάζονται Καταστήματα:
• Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€
• Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγειο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο) 3000€ .
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€
• Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσοδο από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω
σε κεντρικό δρόμο 1600ευρώ.
• Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως εξοπλισμένο για SPORT
CAFE και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο
για κρεοπωλείο 350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος
650τμ με πατάρι 1500ευρώ. .

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1
στον 1ο όροφο
Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674
Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση

Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α S p e c i f o o d s

μερησίως. Πληρ. τηλ.: 6945

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

MON.IKE ζητά εργάτριες &

ΧΩΡΩΝ

εργάτες παραγωγής, για ερ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

γ α σ ί α σ το υ πο κ α τά σ τ η μ ά

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-

της στην περιοχή Κουλού-

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

που, με 3 χώρους και κουζινα,

ρα. Τηλέφωνα επικοινωνί-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

W.C., για επαγγελματική χρή-

ας: 23310 97588-97555,

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα

ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.

Κιν:6949748888.

Βέτα.

Τηλ.: 6932 471705 & 23310
21100.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη
σε εστιατόριο για πλήρη απασχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979
808608.
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι γ υ ν α ί κα γ ι α
κουζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για καθημερινή εργασία.
Μισθός πολύ καλος. Υπάρχει
και σπίτι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 012622 κος
Χρήστος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε
εστιατόριο-ταβέρνα για καθημερινή εργασία. Μισθός πολύ
καλός. Υπάρχει και σπίτι για
να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972
012622 κος Χρήστος.

ΕΤΑΙΡΙΑ εγκατάστασης
ανελκυστήρων με έδρα τη
Βέροια ζητεί εργατιτεχνίτη:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Εμπειρία στο μονάρισμα
-Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων κοπής
και διάτρηησης
Θα ληφθεί υπόψη αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Πληρ. τηλ.: 6974
427498, κος Γιώργος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο
800 τ.μ. στο Σταυρό Ημαθίας επάνω στον κεντρικό
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 6973
616847.

003564.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-

ΚΥΡΙΑ με συστάσεις απο

κροπωλητές για νησί. Απα-

τη Γεωργία, αναλαμβάνει πε-

ραίτηττο μεταφορικό μέσο.

ριποίηση ηλικιωμένης κυρίας

Αποδοχές από 80 ευρώ η-

για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6995

Από την
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ,
εταιρία με
παρουσία 25
ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής
και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου για το τμήμα εξαγωγών/
πωλήσεων.
Αντικείμενο εργασίας:
- Διεκπεραίωση παραγγελιών / Έκδοση εγγράφων Φορτώσεων Εξωτερικού, μέσω CRM της εταιρείας
- Επικοινωνία με πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού για
υφιστάμενα ή νέα προϊόντα / τήρηση και ενημέρωση σχετικών
αρχείων
Απαιτούμενα προσόντα:
- Απόφοιτος / απόφοιτη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Θα εκτιμηθούν: πιστοποίηση στον τομέα του μάρκετινγκ και
των πωλήσεων καθώς και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές και συνεχή
εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν
αιτήσεις και τα βιογραφικά τους στη μονάδα παραγωγής που
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης ή να τα
αποστέλλουν στο email της εταιρίας info@almifoods.gr (με την
ένδειξη «ΕΞ/ΠΩΛ Α2022-1»).
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εμπορίας καλλυντικών, ορθοπεδικών
ειδών και υποδημάτων. Λειτουργεί σε κεντρικότατο μισθωμένο
κατάστημα στη Βέροια, εμβ 448 τ.μ. σε 5 επίπεδα (ισόγειο, πατάρι, υπόγειο και δυο ορόφους). Είχε διαμορφωθεί για ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ με όλες τις προδιαγραφές, διαθέτει κουζίνα, 3 WC και εσωτερικό ασανσέρ. Διατίθεται με το εμπόρευμα ή χωρίς αυτό, με
το e-shop ή χωρίς αυτό, με τον πάγιο εξοπλισμό ή χωρίς αυτόν.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6956604088

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά –
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα και

πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς από την ROMA
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122 κ. Κώστας.

Ζητούνται από εταιρεία
κατασκευής κουφωμάτων
στο Προάστιο Έδεσσας
Εργάτες – Τεχνίτες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23810 29920

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες
Τ. 6989888769 & 6937207760 & 6947812304
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ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο 270 €

ας, καλό, 480 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

λωτή 250 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. ανακαινισμένο, αντλία θερμότητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρμανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο, ατομ.
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ. 350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ. θέα, 300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία
θερμότητος, τζάκι κλίμα 450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ ανακαινισμένο, θέα
ατομ. θέρμ. θωρακισμένη 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €

105.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

85.000 €

22.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ. πολύ καλό με τζάκι 65.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-

200.000 €

σμένο, 85.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-

150.000

κη 68.000 €

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ράζ, 127.000 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

48.000 €

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-

210.000 €

θήκη, γκαράζ, 108.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ρες 15ετίας 165.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο 32000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας 62.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΑΠΑΚΙΑ 65 τ.μ. 35.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. τζάκι ατομ θερμ 43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €

τρων, 15.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

18.000

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ. 30.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

345766.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.:

ριμία κυρία έως 55 ετών.

6993 678697.

Πληρ. Τηλ. 6984 040769.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ.-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε. με έδρα
Τ. Ρωσοπροσφύγων Β΄ Βέροια,
ενόψει της νέας σεζόν 2022
δέχεται δηλώσεις παραγωγών
στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, νεκταρινιών και ροδακίνων. Υπεύθυνος επικοινωνίας
Αποστολίδης Στέφανος, τηλ.:

6945 105091 - 23310 72700
(9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)

Σου αρέσουν οι
πωλήσεις αλλά και
οι προκλήσεις; Η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση είναι
τα στοιχεία που σε
χαρακτηρίζουν;
Αν θέλεις να γίνεις το νέο πρόσωπο της Vodafone
για τους πελάτες
μας, η ομάδα των
Business Advisors
σε περιμένει!
Η καθημερινότητα σου θα περιλαμβάνει:
• Καθημερινή επικοινωνία με νέους &
υφιστάμενους πελάτες
• Διερεύνηση των
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων
• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τι περιμένουμε από εσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία
• Ομαδικό πνεύμα
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τι να περιμένεις από εμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ 5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ 35–50–60 τ.μ. προς 1.000 € το τετραγωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γός-διανομέας, κάτοχος διπλώμαος Γ΄ κατηγορίας, με προϋπηρεσία.
Τηλ.: 23310 74443.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2 1ος όροφος 4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2 3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2 2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2 4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

90 μ2 εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

CMYK
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Η φθορά της κυβέρνησης και
η πρόκληση της αντιπολίτευσης
Του Γιάννη
Μαγκριώτη
Γιατί, ενώ η κυβέρνηση έχει χάσει την θετική
αξιολόγηση της πλειοψηφίας των πολιτών για
την διαχείριση των σημαντικών θεμάτων, και
την εμπιστοσύνη για την
επόμενη ημέρα, η αντιπολίτευση και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση,
δεν έχει πείσει ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική
λύση;
Στους προφανείς λόγους μπορούμε επιγραμματικά να δούμε:
α) Το πρόσφατο κομματικό και κυβερνητικό τους
παρελθόν.
β) Την αντιπολιτευτική τους στρατηγική και τακτική.
γ) Την έλλειψη συνολικής πειστικής εναλλακτικής πρότασης.
δ) Την κομματική πραγματικότητα και την εικόνα
που εκπέμπουν.
Ο πρωθυπουργός έχει χάσει την δυναμική της
αυτοδυναμίας, γιαυτό έχει χάσει και την δυνατότητα πολιτικού αιφνιδιασμού, με την προκήρυξη
εκλογών.
Αυτό οφείλεται κυρίως:
1. Στην δική του φθορά, από την συνολική διαχείριση της πανδημίας, των έκτακτων γεγονότων,
και των μεγάλων απωλειών που έχουν ορισμένοι
κλάδοι της οικονομίας, όπως η εστίαση και το εμπόριο.
2. Στον αιφνιδιασμό του, από την δημοσκοπική
άνοδο του Κινήματος Αλλαγής-ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να παγιώνεται, που τροφοδοτείται σε μεγάλο
βαθμό και από απογοητευμένους ψηφοφόρους
του, των προηγούμενων εκλογών.
3. Στην ενίσχυση των πολιτικών σχημάτων στα
δεξιά της ΝΔ, κυρίως από την πίεση για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
4. Στην έκρηξη της ακρίβειας, από τις αρχές του
Φθινοπώρου και, κυρίως τους τελευταίους μήνες,
με το μέλλον αβέβαιο και πιο δύσκολο.
5. Στην διάψευση του αφηγήματος της αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής με τις διμερείς
αμυντικές συμφωνίες με Γαλλία και ΗΠΑ, και τις
περιφερειακές, που απομονώνουν την Τουρκία, διάψευση που επιτάχυνε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Μπορεί το Συνέδριο του Σύριζα να τον κάνει
ηγεμονική δύναμη της πολιτικής;
Όχι, γιατί:
1.
Αντί να έχει στο επίκεντρό του τα προβλή-

ματα της χώρας και της κοινωνίας, έχει τα εσωκομματικά του προβλήματα.
2. Παρ’ ότι από πέρσι, με την Συνδιάσκεψη
και με την ομιλία του κ. Τσίπρα στην ΔΕΘ, προσπάθησε να αναλύσει την συγκυρία της χώρας,
να αποδομήσει την κυβερνητική πολιτική και να
παρουσιάσει το δικό του σχέδιο, δεν έπεισε και
κυρίως για το δικό του σχέδιο.
3. Τα κοινωνικά στρώματα που θέλει να εκφράσει, η κοινωνική συμμαχία, έχουν υποστεί πολλές
απογοητεύσεις, αλλά και εσωτερικές διαφοροποιήσεις.
Η μεσαία τάξη, πέρα από την άρνηση να ακούσει τον Σύριζα, λόγω της πρόσθετης φορολόγησης
του τρίτου μνημονίου, έχει υποστεί σημαντική
διαφοροποίηση στην σύνθεσή της, λόγω της υπερδεκαετούς κρίσης και της βίαιης αλλαγής της
εσωτερικής της συγκρότησης.
Τα νέα μεσοστρώματα, που δημιουργούνται από την ενσωμάτωση της οικονομίας στον διαρκώς
εξελισσόμενο παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας,
με επιταχυντή τις νέες τεχνολογίες και κυρίως τις
τεχνολογίες στις επικοινωνίες, είναι υψηλών δεξιοτήτων, επιλέγουν πιο ατομικούς δρόμους, και είναι
ιδεολογικά πιο κοντά στην ΝΔ.
Από την άλλη, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά οι νέοι εργαζόμενοι με τις ανύπαρκτες
εργασιακές διασφαλίσεις, πολύ περισσότερο οι
άνεργοι, ζώντας σε καθεστώς μεγάλης ανασφάλειας, δεν πιστεύουν, ότι μπορεί ο Σύριζα να προσφέρει κάτι διαφορετικό, ούτε φυσικά περιμένουν
κάτι από το συνδικαλιστικό κίνημα, γιαυτό και
απέχουν από την πολιτική. Οι κρίση των φορέων
κοινωνικής εκπροσώπησης είναι εμφανής, και
οφείλεται, στην έλλειψη αξιοπιστίας των περισσότερων ηγεσιών τους, αλλά και στην δραστική
διαφοροποίηση των κοινωνικών αναφορών τους.
4. Το κράτος, μπορεί να αποκτά ψηφιακές υποδομές, που διευκολύνουν τους πολίτες και ενισχύουν την παραγωγικότητά, δεν αλλάζει όμως δομή
και φιλοσοφία, και πάντα βρίσκεται πίσω από τις
ανάγκες της εποχής, οι εναλλακτικές προτάσεις
δεν υπάρχουν.
5. Ορθώς απορρίπτει τις μεταρρυθμίσεις της
κυβέρνησης στο κοινωνικό κράτος, συνήθως όμως υπερασπιζόμενος το παρελθόν.
Αυτά, σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό,
μεγάλου μέρους των ΜΜΕ, είναι αρκετά για να
προσφέρουν στην κυβέρνηση, έστω μειωμένη
κυριαρχία, και να μην επιτρέπουν να δημιουργηθεί
ρεύμα αλλαγής, μέχρι τώρα.
Το ενδιαφέρον για την πολιτική επανέρχεται, από την απώλεια της αυτοδυναμίας της ΝΔ και τον
πόλεμο στην Ουκρανία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως, δεν είναι οι πρωταγωνιστές, έχουν
δρόμο πολύ για να γίνουν.

Τακτική συνεδρίαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας τη
Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, τη Μεγάλη Τετάρτη
20 Απριλίου 2022 στις 12.00 το μεσημέρι.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις
προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1
του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως
ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/113-2020), γ) της υπ. αρ. 642/24-9-2021
εγκυκλίου (Α.Δ.Α.: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) της
Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,
ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη, με θέματα
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών
7ης/28-3-2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης
προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας έτους 2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2023-2026 της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και
Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ΄ αρ. 85/6.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΜΜ7ΛΛ-Β9Α) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “Σχέδιο δράσεων
τουριστικής προβολής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022”.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης
για την τροποποίηση του υπ’ αριθ. Π.Δ.
1119/1980 (ΦΕΚ 282 Α) αναφορικά με την
καθιέρωση της 17ης Μαΐου ως δημόσια εορτή την αυτή ημερολογιακή ημέρα και όχι
την πρώτη Κυριακή μετά την 16η Μαΐου,
ως ημέρα επίσημου εορτασμού της κήρυξης της επανάστασης της Χαλκιδικής –
Καθιέρωση της 17ης Μαΐου ως επίσημης
αργίας για όλο το νομό Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

