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Να γίνονται έργα 
προεκλογικά ή να μην 

γίνονται ;
  Μεταφέρουμε την απορία και τον 
προβληματισμό απέναντι σε συζητήσεις 
και σχόλια δημοτών, αναφορικά με έργα 
που γίνονται ειδικά αυτές τις μέρες πριν 
τις κάλπες. Θυμόμαστε παλαιότερα και 
σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, όταν όλοι 
κατηγορούσαν το κράτος ότι μήνες πριν τις 
εκλογές και μήνες μετά δεν δούλευε κανείς 
και δεν παράγονταν έργο. Φτάσαμε τώρα 
στο σημείο να κατηγορούν ότι τρέχουν οι 
διοικήσεις να κάνουν έργα μέχρι και την 
τελευταία στιγμή για λόγους ψηφοθηρικούς 
και εντυπώσεων. Τελικά με τίποτα δεν 
είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά δεν έχουν 
και μια μέση λύση και οδό. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι όπου χρειάζονται έργα και 
είναι αναγκαία για το καλό των πολιτών, 
ας γίνονται κι ας είναι και την Κυριακή 
των εκλογών! Για το κοινό καλό είναι !
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ΚαιΣαββατοκύριακοανοιχτάταΓραφείαΤαυτοτήτων
καιΔιαβατηρίωνγιατηνεξυπηρέτησητωνεκλογέων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, ενόψει των επικείμενωνΠερι-
φερειακών καιΔημοτικώνΕκλογών και
των εκλογών για την ανάδειξη μελών
τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου, ταΓρα-
φείαΤαυτοτήτων και τα ΓραφείαΔιαβα-
τηρίων των αστυνομικώνΥπηρεσιών,
σεόλητηχώρα,θαλειτουργήσουν,πέ-
ραντουκαθορισμένουωραρίουλειτουρ-
γίαςτους:

ΓραφείαΤαυτοτήτων
• Σάββατο, 25Μαΐου 2019 και 01

Ιουνίου2019, κατά τιςώρες08.00 έως
18.00

•Κυριακή,26Μαΐου2019και02Ιου-
νίου2019,κατάτιςώρες07.00έως19.00

ΓραφείαΔιαβατηρίων(γιατηνπαράδοσηδιαβατηρίωνπουδενέχουνπαραληφθείαπότουςδικαιούχους)
•Σάββατο,25Μαΐου2019και01Ιουνίου2019,κατάτιςώρες07.30έως18.00
•Κυριακή,26Μαΐου2019και02Ιουνίου2019,κατάτιςώρες07.00έως19.00
Επισημαίνεταιότισεπεριπτώσειςαρχικήςέκδοσης-αντικατάστασηςδελτίωνταυτότητας,αυτόθαεκδίδεταιάμε-

σα,ακόμακαιτηνημέρατηςψηφοφορίας,εφόσονπροσκομισθούναυτοπροσώπωςαπότονίδιοτονενδιαφερόμενο,
όλαταπροβλεπόμεναδικαιολογητικά.

Έργαασφαλτόστρωσηςστηνγέφυρα66
στοΜακροχώρι

ΠυρετώδειςεργασίεςγιαναπερατωθούνοιεργασίεςασφαλτόστρωσηςστηνέξοδοτουΜακροχωρίου,στηνγέφυ-
ρατου66.Πρόκειταιγιασημείομειδιαίτερααυξημένηκίνηση,ειδικάτουςκαλοκαιρινούςμήνες,λόγωτωνπαραγω-
γώνκαιενόψειαυτής,καλώςπροχώρησανστηνασφαλτόστρωσητουδρόμου.Όπωςγράψαμεχθεςυπήρξανοικα-
τάλληλεςκυκλοφοριακέςρυθμίσειςπροκειμένουναμηνυπάρξουνπροβλήματα.Πάντωςανκαιμετράμεμόλις3μέρες
απότιςκάλπες,οιυπηρεσίεςεξακολουθούνναδουλεύουνκαινα«τρέχουν»ταέργα.

Με περισσότερη «ένταση» το χθεσινό δεύτερο debate
στον ΑΚΟΥ 99.6

Μετά την θετική ανταπόκριση
των ακροατών και θεατών τουΑ-
ΚΟΥ 99.6 στο debate δημοτικών
συμβούλων,χθεςτομεσημέριστην
εκπομπήΛΑΙΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑβρέθη-
καναντιμέτωποιοΠάρηςΠαπακα-
νάκης(ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ-Παυλίδη),
Ηλίας Πρωτόγερος(Προτεραιό-
τητα στον Πολίτη-Μαρκούλη) και
Νίκος Τριανταφυλλίδης(Βέροια
ΠρωτεύουσαΠόλη-Μπατσαρά).Α-
πόταπρώτακιόλαςλεπτάυπήρξε
ενδιαφέρονκαιάναψεησυζήτηση,
αφούεκτόςαπόταερωτήματατων
δημοσιογράφων, οι ανθυποψήφιοι
άνοιξαν διάλογο μεταξύ τους, δια-
φώνησαν, έθεσαν ερωτήματα και
«στρίμωξαν» ο ένας τον άλλο.Υ-
πήρξεέντονηκουβένταγιαταχρίσματακαιτηνστήριξητωνκομμάτων,ενώέδειξανιδιαίτεροενδιαφέρονγιατα«μικρά»
προβλήματατηςκαθημερινότηταςτουβεροιώτη.Τοανυπήρξενικητήςθατοκρίνουνοιακροατέςκαιθεατέςκαιακόμη
πιοσίγουραοιψηφοφόροιτηνΚυριακήστιςκάλπες.(όλοτοdebateστοlaosnews.gr/AKOY996καιστοfbvideoakou996)

«Σπέρνεις 
ανέμους, 

θερίζεις θύελλες»
λέει η παροιμία.

Την θυμηθήκαμε, όταν 
είδαμε χθες τη Βουλή με τις 
κόκκινες μπογιές πεταμένες 

πάνω της...
Αν γινόταν αυτό επί 
κυβέρνησης Ν.Δ. ή 

ΠΑΣΟΚ, θα σηκωνότανε 
και τα μάρμαρα:
Ή μήπως, όχι;

Με κάμερες και συναγερμό «φυλάνε» τα κεράσια!!!
Το είδαμε και αυτόστοΜακροχώρι,

στηνπεριοχή της γέφυρας του 66.Τα-
μπέλασεχωράφιμεκερασιέςπουπρο-
ειδοποιεί ότι υπάρχουν κάμερες καισυ-
ναγερμός,προφανώςγιατηνπροστασία
τηςπαραγωγής.Έτσι όπως εξελίχθηκε
ηχρονιάμετιςβροχέςκαιτοχαλάζι,τα
κεράσιαπλέον είναιπολύτιμο είδος και
θαπρέπει ναφρουρείται, αν κρίνουμε
και από τις τιμές τους, που λόγω της
έλλειψης τους έχουν αποκτήσει φέτος
πολύαλμυρήγεύση.Επομένωςοπαρα-
γωγόςπουείδενασώζεταιηπαραγωγή
από τα καιρικάφαινόμενα, αποφάσισε
ναπεριφρουρήσειτακεράσιατουμεσύ-
στημασυναγερμούκαικάμερες!Γιατους
επίδοξουςπουθααπλώσουντοχέρινα
κόψουν κερασάκι, να γνωρίζουν ότι θα
αισθανθούνσαναληστεύουντράπεζα!
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Χθες στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ
Υπογράφηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση 

αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης της Βέροιας 
Γ. Ορφανίδης: «Το έργο μας μπορεί να θάβεται αλλά δεν χάνεται»

Υπογράφηκε χθες Τετάρτη 22 Μα-
ΐου 2019 στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ 
η σύμβαση του έργου, «Αντικατά-
σταση Αμιαντοσωλήνων Εσωτερικού 
Δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας», 
μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΒ κ. Γεώργιου Ορφανίδη και 
του αναδόχου της εταιρείας κ. Μετα-
ξά Βασιλείου. Στην υπογραφή πα-
ραβρέθηκαν και τα μέλη του Δ.Σ. κα 
Μυρτώ Μπέτζιου και Κωνσταντίνος 
Γραμματικός.

Το  έργο  προϋπολογ ισμού 
#800.000,00ευρώ#, αφορά την αντι-
κατάσταση των σωλήνων αμιάντου 
που βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης της πόλης της Βέροιας, με τη δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των #426.560,00ευρώ#. 

Μετά την υπογραφή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γ. Ορφανίδης δήλωσε ότι: «Το έργο αυτό κρίνεται σπουδαίο για την πόλη, διότι αντικαθιστά συνολικά 
ένα δίκτυο παλαιό, με ένα νέο και σύγχρονο, δίδοντας στους πολίτες ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας, ανάλογο των υπηρεσιών που παρέχει η 
επιχείρηση.  Το σλόγκαν της ΔΕΥΑΒ «Το έργο μας μπορεί να θάβεται αλλά δεν χάνεται», παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ». 

Ο Κώστας Καλαϊτζίδης χαιρετίζει 
την αθώωση των αγροτών

Η χθεσινή ομόφωνα αθωωτική δικαστική απόφαση για τους εκπροσώ-
πους του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας που αντιμετώπιζαν κα-
τηγορίες επειδή συμμετείχαν σε αγροτικές κινητοποιήσεις για διεκδίκηση 
σοβαρών και δίκαιων αιτημάτων του κλάδου τους, είναι μια απόφαση που 
τους δικαιώνει απόλυτα και παράλληλα είναι μια απόφαση που αντανα-
κλά στο σύνολο του αγροτικού κόσμου της περιοχής μας.

Οι αγρότες της Ημαθίας και οι εκπρόσωποί τους, ουδέποτε λειτούργη-
σαν αδιάλλακτα, ποτέ δεν αρνήθηκαν τον διάλογο και πάντα αγωνίζονται 
με αρχές για την αξιοπρέπειά τους και για τη δικαίωση του μόχθου τους, 
λειτουργώντας ως μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, δημοκρατικά 
και με σεβασμό στη νομιμότητα, στους συμπολίτες τους και στις άλλες 
κοινωνικές ομάδες που συχνά συμπαραστέκονται στο πλευρό τους.

Με τις ίδιες αρχές στέκομαι κι εγώ απέναντί τους, ως αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κι αυτός είναι ο λόγος που συνεχώς βρίσκομαι στο πλευρό τους, 
συμπαραστέκομαι στον αγώνα τους, συζητώ και αναζητώ λύσεις μαζί τους και πάντα ανταποκρίνομαι στις προσκλήσεις για να συμπορευόμαστε μαζί 
στους δρόμους του αγώνα τους, συμβολικά αλλά και για έμπρακτη αναγνώριση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Αυτός είναι ο λόγος που και χθες Δευτέρα βρέθηκα μαζί τους στο δικαστήριο, στάθηκα και πάλι στο πλευρό τους, όπως θα κάνω ξανά για όλους 
όσους βρεθούν στην ίδια θέση με τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας. Κι αυτός είναι ο λόγος που χαιρετίζω και δημόσια, 
την αθώωσή τους. 

Κώστας Καλαϊτζίδης 
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

Λογικές  ερωτήσεις...
Οι δικές μου απαντήσεις..

 Γράφει η Ολυμπία Σουγιουλτζή

Ενημερώνοντας τους συμπολίτες μου 
για τις απόψεις του συνδυασμού μας «Αλ-
ληλεγγύη», με επικεφαλής τον Απόστολο 
Τζιτζικώστα, γίνομαι δέκτης λογικών ερω-
τήσεων, που στο παρελθόν ήταν και δικές 
μου.

Έχει  νόημα να πάω να ψηφίσω;

Η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα 
υπάρχοντα πολιτικά συστήματα. Δεν είναι 
το τέλειο, είναι πολίτευμα που διαρκώς 
εξελίσσεται. Αυτή η εξέλιξη επιταχύνεται 
ή επιβραδύνεται από πρόσωπα. Από τα 

πρόσωπα που εκλέγονται. Κατά συνέπεια, έχει και μάλιστα μεγάλη 
αξία η συμμετοχή όλων μας στις εκλογικές διαδικασίες, όσο και αν 
αυτό είναι επώδυνο, ενίοτε κουραστικό και βέβαια πρέπει να απαντή-
σουμε και στο δίλημμα «τον δικό μας ή τον αξιότερο». Ειδικά για το 
τελευταίο, θεωρώ ότι οι έχοντες υψηλό αντιληπτικό επίπεδο πολιτι-
κών διεργασιών, θέτουν κριτήρια  και απομονώνουν  τους ανθρώπι-
νους συναισθηματισμούς.

Μεταξύ των πολλών ψηφοδελτίων που κυκλοφορούν, ποιο 
να επιλέξω;

Θεωρώ ότι δεν υπερβάλλω αν ισχυριστώ ότι από τα όσα μέχρι 
σήμερα έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει, έχουμε ενημερωθεί,  το 
ψηφοδέλτιο που έχει να παρουσιάσει έργο, αλλά και προοπτική είναι 
το ψηφοδέλτιο «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα. Σε ότι 
αφορά το έργο που έχει παραχθεί, λογικό ερώτημα, είναι όλα τέλεια; 
Προφανώς όχι, είναι όμως κάτι χειροπιαστό, το οποίο έχει βέβαια 
περιθώρια βελτίωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια βάση 
διαλόγου. Αναφορικά με την «προοπτική», όσο και αν ακούγεται πε-
ρίεργο, ο χώρος της κεντροαριστεράς, παρότι θεωρεί τον χώρο του 
οράματος προνομιακό, στην εκλογική αυτή μάχη δεν έχει να παρου-
σιάσει τίποτε απολύτως. 

Αντίθετα ο φερόμενος «συντηρητικός» χώρος, παρότι δεν αρέσκε-
ται σε οράματα και θεωρητικισμούς, έχει να παρουσιάσει μια εικόνα 
για το αύριο. Το πρόσωπο του επικεφαλής, το έργο που έχει παρα-
χθεί με τις μικρές παρατηρήσεις και το ρεαλιστικό σχέδιο για το αύριο, 
είναι και οι λόγοι κάνουν ελκτικό το ψηφοδέλτιο «Αλληλεγγύη» του 
Απόστολου Τζιτζικώστα.

Από τους υποψηφίους, ποιον να επιλέξω; 

Είναι και το δυσκολότερο ερώτημα προς απάντηση, καθότι  αν 
υποκριτικά προτείνω κάποιον άλλο, πρέπει να αιτιολογήσω το γιατί 
επέλεξα να κατέβω. Συνεπώς και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής 
απέναντί σας, θα ήθελα για το δικό μου πρόσωπο τη στήριξή σας, 
γιατί  έχω διάθεση να προσφέρω και βάσεις να το υποστηρίξω.

Ολυμπία Σουγιουλτζή
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος

Με τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη στον Άγιο 
Λουκά τον Ιατρό, διοργανώνει στο πλαίσιο των 
φετινών Παυλείων,η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας σε συνεργασία με: τον 
Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, τον Φαρμακευτικό 
Σύλλογο Ημαθίας, τα Νοσοκομεία Βέροιας και 
Νάουσας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Π.Τ. 
Βέροιας και Νάουσας. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν 
από τις 27 έως τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με το 
παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, 7:30 π.μ. Υποδοχή 
των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λουκά και Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου 
Λουκά του Ευαγγελιστού Νοσοκομείου Βεροίας.

• Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, 7:30μ.μ. Ενημε-
ρωτική ιατρική εσπερίδα (καρδιοπάθειες, δερ-
ματοπάθειες, ωτορινο-λαρυγγολογικά θέματα) 

στο Μητροπολιτικό Κέντρο ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη 
Νάουσα.

• Τρίτη 28 Μαΐου 2019, 6:30 μ.μ.Υποδοχή 
τιμίας Κάρας Αγίου Παρθενίου Λαμψάκου και 
Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπε-
ρινός για την εορτή της μετακομιδής του Ιερού 
Λειψάνου του Αγίου Λουκά στον Ιερό Ναό Αγίου 
Λουκά της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

• Τρίτη 28 Μαΐου 2019, 7:00 μ.μ. Ενημερω-
τική ιατρική εσπερίδα (γυναικείος καρκίνος) στο 
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίων Απο-
στόλων Κυμίνων.

• Τετάρτη 29 Μαϊου 2019, 7:00 π.μ. Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή της με-
τακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά 
στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά της Ιεράς Μονής  
Παναγίας Δοβρά.

•  Τετάρτη 29 Μαϊου 2019, 7:00 
μ.μ. «Στη διακονία του Θεού και των 
ανθρώπων», Επιστημονική εσπερίδα 
αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά – καλ-
λιτεχνική έναρξη των ΚΕ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ 
στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βέροιας.

• Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, 7:30 
μ.μ. Ενημερωτική ιατρική εκδήλωση 
(νευρολογικά και ορθοπεδικά θέματα) 
Δημοτική Βιβλιοθήκη «Δημητρίου Κυ-
ριάκου Χαντέ» Χαλάστρα.

• Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 
7:30 π.μ.Υποδοχή των Ιερών Λειψά-
νων του Αγίου Λουκά και Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νοσοκο-
μείου Νάουσας.

• Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, 7:30 μ.μ.«-

Πρώτες Βοήθειες», Ενημερωτική εκδήλωση στο 
Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίων Κων-
σταντίνου και Νικοδήμου Βεροίας.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύ-
θερη.

27 έως τις 31 Μαΐου 
Ιατρική Εβδομάδα αφιερωμένη 

στον Άγιο Λουκά τον ιατρό, 
στα φετινά Παύλεια της Μητρόπολης

-Σε συνεργασία με φορείς Υγείας του Νομού
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Με εμπειρία και γνώση 
στην επόμενη τετραετία!

Της Μυρτώς Μπέτζιου*

Ελάχιστες ώρες μας χωρίζουν από 
τις κάλπες της Κυριακής και ο προε-
κλογικός αγώνας κορυφώνεται, για ό-
λους τους υποψήφιους, στις πιο κρί-
σιμες εκλογές για την Αυτοδιοίκηση.

Η Δημοτική Αρχή που θα προκύ-
ψει θα κληθεί να διαχειριστεί το Δήμο 
Βέροιας και να προχωρήσει σε έργα 
και λύσεις σύμφωνα με τις προγραμ-
ματικές θέσεις των συνδυασμών.

Η παράταξη του Κώστα Βοργιαζί-
δη έχει δοκιμαστεί την τελευταία πε-
νταετία, έχει καταφέρει να κρατήσει 
το Δήμο, με μέτρο και ψυχραιμία -μέ-
σα στην κρίση- σε ένα αξιοπρεπές ε-
πίπεδο για τους πολίτες, στο πλαίσιο 
των αντικειμενικών  δυσκολιών και 

δυνατοτήτων των ΟΤΑ και έχει καταγράψει θετικά αποτελέσματα σε πολλούς 
τομείς με την ανταπόκριση και των πολιτών.

Η συνέχεια της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής είναι μια δεύτερη ευκαιρία 
για το Δήμο, με εγγύηση την εμπειρία από τα θετικά και την γνώση από τα 
αρνητικά της θητείας της.

Για τη βελτίωση της ζωής και του έργου της «Δράσης με γνώση», του συν-
δυασμού στον οποίο συμμετέχω, θεωρώ ότι έχω ατομική ευθύνη ως πολίτης 
για την πραγμάτωσή του.

Το προσωπικό μου στοίχημα μπορεί να κερδηθεί, μόνο με τη δική σας 
εμπιστοσύνη.  Εκτιμώ ότι δεν θα διαψεύσω την επιλογή σας και πρωτίστως 
δεν θα διαψεύσω τις προσωπικές μου προσδοκίες για την πόλη μου, στο με-
ρίδιο που μου αναλογεί.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους!

*Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος Βέροιας

με τον συνδυασμό του Κώστα Βοργιαζίδη
«Δράση με Γνώση»

Προτεραιότητα στον Πολίτη: 
ο Αντώνης Μαρκούλης 

στο Μακροχώρι
Δυναμική συγκέ -

ντρωση και θερμή υ-
ποδοχή στον Αντώνη 
Μαρκούλη επεφύλαξε 
το Μακροχώρι το βρά-
δυ της Τρίτης (21/5). Ο 
Αντώνης Μαρκούλης 
ζήτησε να τεθούν στο 
χρονοντούλαπο της ι-
στορίας αυτοί που επί 
χρόνια εμπαίζουν τους 
πολίτες, επιδεικνύοντας 
ανικανότητα, αδιαφορία 
και αβελτηρία απέναντι 
στα προβλήματα που 
επίμονα ζητούν λύση, 
δίχως ανταπόκριση μέ-
χρι σήμερα. Χαρακτή-
ρισε σκανδαλώδη τον 
τρόπο διαχείρισης των 
θεμάτων από τη σημε-
ρινή Δημοτική Αρχή, σε 
ζητήματα όπως ο βιο-
λογικός καθαρισμός, τα 
λύματα του οποίου κα-
ταλήγουν στην Τάφρο 
66 λόγω επιδεικτικής 
αδιαφορίας, η αγροτική 
οδοποιία, ο εγκαταλειμ-
μένος νεολιθικός οικι-
σμός της Ν. Νικομήδειας, η καθαριότητα, τα αδέσποτα κ.α. Ο συνδυασμός «Προτεραιότητα στον Πολί-
τη» θα βάλει μπροστά τα έργα που θα ανακουφίσουν τον δημότη και θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση 
στην περιοχή, δεσμεύθηκε ο Αντώνης Μαρκούλης. Αναφέρθηκε σε μια σειρά παρεμβάσεων που ήδη η 
παράταξη έχει επεξεργαστεί και ζήτησε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών ώστε, αφ’ ενός να 
δώσουν την πρέπουσα απάντηση στη σημερινή Δημοτική Αρχή , αφ’ ετέρου να τους δοθεί η ευκαιρία να 
διαπιστώσουν ότι σύντομα μία διαφορετική ημέρα θα ξημερώσει για το την περιοχή του Μακροχωρίου 
και τον Δήμο Βέροιας συνολικά.



Για το συνδυασμό μας η επένδυ-
ση σε έργα υποδομής και η δημιουρ-
γία συνθηκών ανάπτυξης στις τοπικές 
κοινότητες του Δήμου Βέροιας ήταν και 
παραμένει θεμελιώδης. Βασισμένοι στην 
πεποίθηση ότι όλοι οι πολίτες σε κάθε 
γωνιά του δήμου πρέπει να απολαμβά-
νουν τις ίδιες ευκαιρίες και δικαιώματα, 
ολοκληρώσαμε, προχωράμε και σχεδιά-
ζουμε μια σειρά σημαντικών έργων που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων της υπαίθρου και υποστηρίζουν 
την αγροτική και κτηνοτροφική παρα-
γωγή, την κυριότερη πηγή εισοδήματος 
στις τοπικές μας κοινότητες. 

Τι έγινε μέχρι σήμερα: 
• Εντάξαμε τουλάχιστον 1.300.000€ 

για έργα αγροτικής οδοποιίας τοπικών 
κοινοτήτων στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη». 

• Υλοποιήσαμε και ολοκληρώνουμε 
έργα αρδευτικών υποδομών περίπου 
580.000€ στις Δημοτικές Ενότητες Μα-
κεδονίδας και Βεργίνας. 

• Ολοκληρώσαμε, υλοποιούμε και ε-
ντάξαμε σε προγράμματα σημαντικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης σε 
πολλές περιοχές του Δήμου.  

• Προχωρήσαμε και ολοκληρώνουμε διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις σε 
τοπικές κοινότητες μέσω του προγράμματος «Ενδοδημοτική Οδοποιία». 

• Εξασφαλίσαμε μέσα από τα προγράμματα «Πράσινο Ταμείο» και 
«Φιλόδημος ΙΙ» ένα ποσό περίπου 1.000.000€ για την ανακατασκευή και 
πιστοποίηση 19 παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου ενώ 
έχουμε ήδη πιστοποιήσει μια παιδική χαρά στο Μακροχώρι. 

• Υλοποιήσαμε το έργο «Ανάδειξης Οικισμού Σελίου», ύψους περίπου 
1.000.000€, το οποίο περιελάμβανε ανάπλαση της κεντρικής πλατείας 
του Σελίου και την αναμόρφωση της εισόδου του χωριού με παρεμβάσεις 
στο χώρο στάθμευσης, τα πεζοδρόμια, τα καθιστικά και της παιδικής χα-
ράς. 

Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε νέα έργα και παρεμβάσεις με σεβασμό στις 
προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι οι κάτοικοι των οικισμών: πλατείες, 
πεζοδρόμια, κτίρια κοινοτικών καταστημάτων, πολιτιστικά κέντρα, παιδι-
κές χαρές, διανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις οδών τοπικών κοι-
νοτήτων, αντιπλημμυρικά και αποστραγγιστικά έργα, λήψη προληπτικών 
μέτρων για την αντιπυρική προστασία των δασικών εκτάσεων, επέκταση 
του δικτύου δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα χωριά του Δήμου Βέροιας.

Αναβάθμιση Οικιστικού Τοπίου – Ποιότητα Ζωής 
• Υλοποίηση ανάπλασης οικισμού Βεργίνας 
• Ολοκλήρωση έργου κατασκευής πεζοδρομίων Τ.Κ. Σφηκιάς 
• Υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων από το Πρόγραμμα LEADER, 

όπως:
-«Ανάπλαση της Πλατείας Μακροχωρίου», 

μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δη-
μαρχείο), προϋπολογισμού 440.000€

-«Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 
Κέντρου Μουσικής Μακροχωρίου», προϋπολογι-
σμού 125.500€

-«Συντήρηση - Επισκευή - Αναβάθμιση Αίθου-
σας Πολλαπλών Χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου 
Νέας Νικομήδειας για Δημιουργία Εκθετηρίου Τοπι-
κής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», προϋπολογισμού 
148.837€, με στόχο την προβολή των τοπικών 
προϊόντων

-«Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων στο γήπεδο 
Αγίου Γεωργίου», προϋπολογισμού 307.520€

Αγροτική Οδοποιία 
• Ολοκληρώνουμε την υλοποίηση των ακόλου-

θων έργων: 
-«Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυρο-

δενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας», 
προϋπολογισμού 440.572€ 

-Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γε-
ωργίου του Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 
251.720€

• Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» των έργων:

-«Αγροτική οδοποιία στα α-
γροκτήματα Μακροχωρίου και Ν. 
Νικομήδειας», προϋπολογισμού 
380.680€ 

-«Αγροτική οδοποιία στο αγρό-
κτημα Τριλόφου», προϋπολογισμού 
719.200€

• Προχωράμε σε εργασίες βελτίω-
σης του δικτύου αγροτικής οδοποιίας 
στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες του 
Δήμου Βέροιας

Αρδευτικά Δίκτυα 
• Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗ» του έργου «Αρδευτικό 
Δίκτυο Οικισμού Μέσης», προϋπο-
λογισμού 1.764.000€. 

• Επιπλέον, προωθούμε την κα-

τασκευή των ακόλουθων έργων:
-«Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τοπι-

κής Κοινότητας Παλατιτσίων»
-«Αρδευτικές υποδομές Τοπικής Κοινότη-

τας Αγίας Βαρβάρας»
-«Αρδευτικό Φράγμα Τριλόφου» στη θέση 

Βράνα Πέτρα  
• Προχωράμε στη σταδιακή επέκταση - 

βελτίωση όλων των υφιστάμενων αρδευτικών 
δικτύων

Ύδρευση-Αποχέτευση 
Ήδη έχουν ενταχθεί ή δρομολογηθεί μέσω 

της υποβολής σχετικών προτάσεων χρηματο-
δότησης τα ακόλουθα έργα: 

-«Εκσυγχρονισμός Δικτύου Ύδρευσης 
στον Οικισμό Μακροχωρίου», προϋπολογι-
σμού 2.730.000€

-«Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Αποχέ-
τευσης της Τ.Κ. Διαβατού», προϋπολογισμού 
3.800.000€

-«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δ.Ε 
Βεργίνας», προϋπολογισμού 11.000.000€, 
για δίκτυα αποχέτευσης σε Βεργίνα και Πα-
λατίτσια 

-«Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης της Τ.Κ. 
Αγίου Γεωργίου», προϋπολογισμού 5.000.000€

Και διεκδικούμε χρηματοδότηση για την κατασκευή: 
-Δικτύου Αποχέτευσης οικισμού Κουλούρας και σύνδεσης με την Εγκα-

τάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Λ.Λ.) Βέροιας 
-Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης – Συλλεκτήριος Αγωγός του οικι-

σμού Καστανιάς 
-Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης – Συλλεκτήριος Αγωγός του οικι-

σμού Ν. Λυκογιάννης  
-Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης – Εξωτερικού Αγωγού και σύνδεσης 

με Ε.Λ.Λ. Βέροιας της Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας 
-Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης και Εξωτερικού Αγωγού των Τ.Κ. 

Γεωργιανών – Τριποτάμου – Κομνηνίου 
-Δικτύου Αποχέτευσης ¬– Συλλεκτήριος Αγωγός της Τ.Κ. Τριλόφου
-Δικτύου Αποχέτευσης της Τ.Κ. Φυτειάς 
-Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στις Τοπικές Κοινότητες Δασκίου, 

Σφηκιάς, Ελαφίνας, Χαράδρας και Πολυδενδρίου της Δ.Ε. Μακεδονίδος
-Νέου Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της Τ.Κ. Διαβατού 
Παράλληλα, σχεδιάζουμε τη σταδιακή ολοκλήρωση των υφιστάμενων 

δικτύων αποχέτευσης σε όλα το Δήμο Βέροιας και συγκεκριμένα στις Το-
πικές Κοινότητες  Κάτω Βερμίου, Κουμαριάς, Ράχης, Ασωμάτων, Αγίας 
Βαρβάρας, Μέσης, Χαράδρας και Ελαφίνας.  

    #συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS 
GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας  
   η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας 
   εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα 
    του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1.Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εργοδηγός Μηχανικός εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2.  Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- Θερμαστής 
3.  Τεχνίτης ή Αρχιτεχνίτης ή Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας
4. Χειριστές Κλαρκ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
- Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου  δεύτερης ειδικότητας ή
- Άδεια βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 141 και 123. 
Mail: venus@venusgrowers.gr,www.venusgrowers.gr 

«Καλλίστρατε, γιατί 
να σε ψηφίσω;»

Ζητώ την ψήφο 
σας επειδή πιστεύω 
στη συμμετοχή και 
στο αποτέλεσμα. Στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 
της Βέροιας θα συμ-
μετέχω με λύσεις που 
μελετάω καιρό. Θα 
εργάζομαι για την πό-
λη και τα χωριά μας 
σε μια περίοδο που 
η αγροτική παραγωγή 
εξελίσσεται, η ψηφι-
ακή επικοινωνία επι-
ταχύνει διαδικασίες, 
ο τουρισμός γίνεται 
μοχλός ανάπτυξης, ο 
πληθυσμός μεγαλώ-
νει, αγωνιά και αξίζει 
πρόνοια και σιγουριά. 

Να με ψηφίσετε, 
γιατί η Βέροια χρει-
άζεται νέους ανθρώ-
πους, μετριοπαθείς 
στην έκφρασή τους 
και δημοκράτες στη δράση τους. Χρειάζεται επίσης, εκείνους 
που ανήκουν σε μια νέα γενιά πολιτικών που δεν έχουν φθα-
ρεί. Έχοντας ζήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σουηδία 
φέρνω ιδέες που τις έχω δει να εφαρμόζονται στο εξωτερικό 
και πιστεύω ότι μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και στη Βέροια.  
Συνοψίζονται στο τετράπτυχο εξωστρέφεια, επένδυση στις νέες 
τεχνολογίες, αλληλεγγύη, και διαφάνεια.

Η εξωστρέφεια οδηγεί στη δημιουργία πλούτου και νέων θέ-
σεων εργασίας. Ο τουριστικός κλάδος είναι πεδίο εξωστρέφειας.  
Η καλλιέργεια διαπολιτισμικών σχέσεων με άλλες χώρες είναι 
ένας άξονας πολιτικής πάνω στον οποίο πολλές πρακτικές δρά-
σεις μπορούν να αναπτυχθούν, π.χ. διεθνές θερινό σχολείο στη 
Βέροια με σημείο αναφοράς τις Αιγές. 

Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες μπορεί να αλλάξει τον τρό-
πο που δουλεύουμε και να βελτιώσει την καθημερινότητα των 
δημοτών.  Η δημιουργία ενός δημοτικού γραφείου καινοτομίας 
θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα στηρίξει τους νέους 
επαγγελματίες. 

  
Στον τομέα της πρόνοιας πιστεύω ότι μπορούμε να ενεργο-

ποιηθούμε περισσότερο με τη δημιουργία πρότυπων μονάδων 
στήριξης των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους. 

Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και λογο-
δοσίας. Η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες μέσω του 
διαδικτύου, αλλά και η ζωντανή κάλυψη των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου είναι δύο μόνο τρόποι που αυτή η ιερή 
σχέση εμπιστοσύνης μπορεί να στηριχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θητείας της δημοτικής αρχής.  

Στην επόμενη δημοτική διοίκηση το κρίσιμο μέγεθος θα είναι 
οι δυνάμεις συνεργασίας και όχι, οι διαχωριστικές κομματικές 
γραμμές. Γι’ αυτό συστρατεύθηκα με τον συνδυασμό «Δράση με 
Γνώση». Γιατί εκπροσωπεί την ενωτική νοοτροπία που χρειαζό-
μαστε. Γιατί είναι σημαντικό να εκφράζουμε την πολιτική μας θέ-
ση αναζητώντας κοινούς δρόμους. Ευθέως. Δίχως υπεκφυγές. 
Με απλότητα και αλήθεια.

Να με ψηφίσετε στις 26 Μαΐου, ελπίζω να το κάνετε. Θα δώ-
σω το 100% των δυνάμεών μου για να δικαιώσω την ψήφο σας.  

«Άξονας 8ος: Τοπικές κοινότητες - Ύπαιθρος»
Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την 

επόμενη τετραετία (2019-2023)
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Στέργιος Μουρτζίλας: Η Ημαθία 
είναι ευλογημένος τόπος, χρειάζεται 

όραμα, συνεργασία και 
αφιέρωση στον κοινωνικό αγώνα, 
έξω από προσωπικά συμφέροντα

Φίλες και φίλοι αποφάσισα να συμμετάσχω στην μάχη 
των περιφερειακών εκλογών, στο πλευρό του Απόστολου 
Τζιτζικώστα, γιατί ο εφησυχασμός και η εσωστρέφεια είναι ο 
χειρότερος σύμβουλος.

Αποδεχόμενος την τιμητική του πρόταση και εκτιμώντας 
το έργο που έχει επιτελέσει στέκομαι δίπλα του, γιατί οι 
πολίτες απαιτούν αποτελεσματική δράση και ουσιαστικές 
απαντήσεις στους προβληματισμούς τους.

Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των 
συμπολιτών μου και αυτό ακριβώς έχω εμπράκτως αποδεί-
ξει στις μέχρι σήμερα θέσεις ευθύνης που ανέλαβα.

Κύρια παράμετρος της μέχρι σήμερα διαδρομής μου 
και βασικός γνώμονας των προσπαθειών μου, συνιστά το 
γεγονός ότι, πάνω και πρώτα από όλα υπηρετούμε τον άν-
θρωπο.

Στο πλαίσιο αυτό θα αγωνιστώ:
Να δημιουργήσουμε ανάπτυξη για να κρατήσουμε τα 

παιδιά μας στον τόπο τους.
Να υποστηρίξουμε με οργανωμένες δράσεις τον αγρο-

τικό τομέα και τους αγρότες που είναι η βάση της τοπικής 
οικονομίας και ανάπτυξης.

Να οργανώσουμε τον τουρισμό μας με συνέργειες ανα-
δεικνύοντας συνδυαστικά τις μοναδικές παγκόσμιες αρχαιό-
τητες μας, τα θρησκευτικά κέντρα της Ημαθίας, τον φυσικό 
πλούτο και ομορφιές και τα διατροφικά προϊόντα που παρά-
γουμε. 

Να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα για κάθε 
τομέα.

Στέργιος Μουρτζίλας
Υποψήφιος περιφερειακός

 σύμβουλος στην Ημαθία με την 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ Απόστολου Τζιτζικώστα

Από το Πλατύ ξεκίνησε τις ομιλίες 
του στις τέσσερις έδρες των δημοτικών 
ενοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας ο εκ 
νέου, υποψήφιος δήμαρχος Αλεξάνδρει-
ας Παναγιώτης Γκυρίνης.

Στην ομιλία του στο Πλατύ ο επικε-
φαλής του συνδυασμού “Ώρα Ευθύ-
νης” αναφέρθηκε τόσο στο έργο της 
διοίκησης από το 2014 έως και σήμερα 
καθώς και στο σχεδιασμό για τη νέα 
δημοτική περίοδο.

Όπως είπε, έργα συνολικού προϋ-
πολογισμού άνω των 15 εκατομμυρί-
ων ευρώ έγιναν ή αναμένεται να ολο-
κληρωθούν μέσα στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα ενώ επεσήμανε ότι 
επιλογή της Ώρας Ευθύνης δίνει προ-
τεραιότητα αποκλειστικά και μόνο στα 
έργα ουσίας και απορρίπτει τα έργα 
βιτρίνας που δεν έχουν καμιά απολύτως 
χρησιμότητα για τους δημότες.

Επίσης αναφέρθηκε και στα έργα 
που αναμένεται να ενταχθούν σε χρη-
ματοδοτικά προγράμματα. 

Στην αναφορά του στους άλλους υ-

ποψηφίους είπε ότι παρουσιάζουν ως “πρόγραμμά” τους έργα τα οποία είτε είναι 
σε στάδιο ολοκλήρωσης (έφερε ως παράδειγμα παιδική χαρά του Δήμου που ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα) είτε αναμένεται άμεσα η 
έναρξή τους.

“Εκμηδενίζουν για προεκλογικούς λόγους τα πάντα ενώ υπόσχονται τα πάντα σε 
όλους”, είπε απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους.

Όπως υπενθύμισε, οι 3 από τους 4 συνυποψήφιους του έχουν θητεύσει σε 
θέσεις ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ως μέλη του Κοινοβουλίου. Και 

για μια ακόμη φορά έθεσε το 
ερώτημα γιατί όλα όσα λένε 
σήμερα, προεκλογικά, δεν τα 
υλοποίησαν όταν μπορού-
σαν, όταν είχαν θέσεις αντι-
δημάρχων, δημάρχων, κοινο-
ταρχών ή βουλευτών. 

Πριν από την ομιλία του 
αλλά και μετά από αυτή ο 
δήμαρχος Αλεξάνδρειας επι-
σκέφτηκε καταστήματα που 
βρίσκονται στον πεζόδρομο 
Πλατέος ενώ συνομίλησε και 
με αρκετούς συνδημότες μας 
που βρέθηκαν στη συγκέ-
ντρωση.

Ομιλία Π. Γκυρίνη 
στο Πλατύ
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Γεωργία Μπατσαρά: Χαιρετίζουμε 
την αθώωση των τριών 

συνδικαλιστών των αγροτών μας

Με αφορμή την αθωωτική απόφαση του Εφετείου των τριών συνδικαλιστών του Αγροτικού Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας, η Υποψήφια Δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟ-
ΛΗ» κ. Γεωργία Μπατσαρά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χαιρετίζουμε την αθωωτική απόφαση των τριών συνδικαλιστών Αναστάσιου Χαλκίδη, Ιωάννη Βράνα 
και Θεόδωρου Παπακωνσταντίνου, μελών της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας. 
Ήταν μια αναμενόμενη απόφαση καθώς η δίωξή τους ήταν αποτέλεσμα πολιτικής μεθόδευσης με στόχο 
την τρομοκράτηση των συνδικαλιστών στους αγώνες που κάνουν για την διεκδίκηση επίλυσης των δίκαι-
ων αιτημάτων των αγροτών μας. 

Και εγώ προσωπικά και το σύνολο του συνδυασμού μας «Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟΛΗ», από την 
πρώτη στιγμή σταθήκαμε κοντά στους αγώνες των αγροτών μας, τόσο κατά την διάρκεια των κινητοποι-
ήσεων, όσο και μετέπειτα σε συναντήσεις που κάναμε με τα μέλη της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας.

Π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε 
πως η Δημοτική 
Αρχή, την οποία 
εκτιμούμε ότι θα 
αναλάβουμε από 
την 1η Σεπτεμ-
βρίου, πρέπει να 
στηρίζει με κάθε 
τρόπο τις διεκδι-
κήσεις των αγρο-
τών και να προ-
σφέρει κάθε ισχυ-
ρό εργαλείο για 
την δικαίωση των 
αγώνων  τους . 
Πρέπει να νοι-
ώθουν πως δεν 
είναι μόνοι τους. 
Γιατί οι αγρότες 
μας αξίζουν καλύ-
τερα». 

Γεωργία Μπατσαρά: 
Πιστεύουμε σ΄ένα Δήμο 

ισχυρό, σύγχρονο 
και αποτελεσματικό

Από τον συνδυασμό 
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα ΠΟ-
ΛΗ»-Γεωργία Μπατσαρά έ-
γιναν γνωστές οι προτεραι-
ότητες για ένα Δήμο ισχυρό, 
σύγχρονο και αποτελεσμα-
τικό.

Πιστεύουμε σ έναν Δήμο 
ισχυρό 

• Που θα έχει ως κυρίαρχο 
στόχο την ανάπτυξη, την πρό-
οδο και την ευημερία, τη δη-
μιουργία νέων Θέσεων εργα-
σίας, που Θα διαθέτει όραμα, 
γνώση, σχέδιο και προ-παντός 
μεράκι, όρεξη, πάθος για δου-
λειά και δημιουργία. 

• Μια δημοτική αρχή που 
Θα λειτουργεί χωρίς στεγανά, 
δογματισμούς και αγκυλώσεις, 
ανοικτή σε προτάσεις, νέες ιδέες και στόχους, με ανοιχτούς ορίζοντες και σύγχρονο τρόπο 
σκέψης. 

• ‘Έναν δήμο που Θα προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών με την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, την Ιερά Μητρόπολη Βέροιας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, συλλόγους, φορείς, 
σωματεία, κοινωνικές δομές και με άλλους δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

• ‘Έναν Δήμο που Θα στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, τον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και τις εξαγωγές, που αποτελούν σταθερή βάση ανάπτυ-
ξης της οικονομίας του τόπου μας, προσφοράς θέσεων εργασίας, προόδου και ευημερίας. 

• Επανεξετάζουμε και ολοκληρώνουμε έργα που για χρόνια είναι ημιτελή και αφημένα 
στην τύχη τους (Γέφυρα Κούσιου, χώρος στάθμευσης στην Εληά, ασανσέρ, κυλιόμενες σκά-
λες, κολυμβητήριο κ.α.). 

• Σχεδιάζουμε νέα έργα στην πόλη και στα χωριά με γνώμονα τις ανάγκες κάθε περιοχής.
• Επανασχεδιάζουμε τις εισόδους της πόλης μας και υλοποιούμε τα κατάλληλα έργα για 

την ανάδειξη των 
• Αναδεικνύουμε τη διαδρομή του νερού που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της περι-

οχής μας, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τους παλιούς νερόμυλους της Βέροιας και τον 
περιβάλλοντα χώρο τους. 

• Προωθούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, για τη 
συντήρηση, αναπαλαίωση και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων στις συνοικίες της Μπαρ-
μπούτας και της Κυριώτισσας, σε συνεργασία με τους κατοίκους που διαμένουν σ’ αυτές. 

Οραματιζόμαστε ένα Δήμο σύγχρονο και αποτελεσματικό
• Με τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με πλήρη σεβασμό στις δυνατό-

τητες και την προσωπικότητα των εργαζόμενων, των άμεσων συνεργατών του δήμου, μέσα 
από την ανάπτυξη σχέσεων, σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

• Με την εσωτερική αξιολόγηση, αναδιάρθρωση δομών, αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις ανάγκες και βάσει των μελετών, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής ικα-
νότητας του δήμου και με στόχο τις αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες, για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

• Με τη σύνταξη ενός σύγχρονου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης σε συνεργασία με Πα-
νεπιστημιακή μονάδα της χώρας. 

• Με τη χρησιμοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών, ώστε 
να γίνει η Βέροια «έξυπνη πόλη». 

• Με την ανάπτυξη δικτύου Wi-fi σε ολόκληρη την πόλη και σ’ ολόκληρο το δήμο. 
• Με την προτυποποίηση και πιστοποίηση όλων των συστημάτων του δήμου με χρήση 

σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. 
• Με τη λειτουργία τμήματος στο Δήμο, που θα ασχολείται αποκλειστικά με ερευνητικά 

προγράμματα ανάπτυξης (ευρωπαϊκά και μη), σε συνεργασία με επιστήμονες και πανεπιστη-
μιακά τμήματα, για τη διασύνδεση έρευνας και αγοράς εργασίας (π.χ. εφαρμογή σε αγροτο-
διατροφικό τομέα, ανάπτυξη επιχειρήσεων κλπ). 

• Με τη στήριξη και προβολή του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών προϊόντων, με 
την ταυτόχρονη αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

• Με τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής του πολίτη για άμεσες παρεμβάσεις. 
• Με την ενεργοποίηση και απελευθέρωση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των υγιών, δημι-

ουργικών και παραγωγικών δυνάμεων των κοινωνικών, επιστημονικών, πολιτιστικών, αθλη-
τικών και άλλων συλλόγων, σωματείων και φορέων του δήμου, στηρίζοντας τις δράσεις τους 
και ενισχύοντας την ύπαρξή τους στις τοπικές κοινωνίες. 

• Με τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων μέσα από την αξιοποίηση των ήδη 
υπαρχόντων κοινωνικών δομών και την ανάπτυξη νέων βραχυπρόθεσμα. 

• Με την προώθηση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, με παραχώρηση στις κοινότητες εφο-
δίων και εργαλείων που Θα τις επιτρέψουν να αναπτύξουν τις δικές τους ιδιαίτερες δυνατότητες. 

• Με την οργάνωση καλύτερων υπηρεσιών καθαριότητας σε όλα τα χωριά. Την καθημερι-
νή φροντίδα για τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς (κτιριακές φθορές, Θέρμανση) και 
τη συνεχή συντήρησή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του δήμου. 

• Με τη συνεχή συντήρηση και καθαριότητα των παιδικών χαρών.
• Με τη δρομολόγηση της μετεγκατάστασης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων από 

το κέντρο της πόλης, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ΚΤΕΛ και των αστικών λεωφορείων.
• Με την κατάργηση της μηνιαίας κάρτας στάθμευσης για τους ανθρώπους που διαμένουν 

εντός του πεζοδρομημένου κέντρου - συνοικία Κυριώτισσας - Μπαρμπούτας. 
• Με τη συντήρηση και καθαριότητα των κοιμητηρίων και το σχεδιασμό επέκτασης και λει-

τουργίας νέων μακροπρόθεσμα. 
• Με τη συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για θέματα ασφάλειας των πολιτών 
• Με τη συνεργασία με την τροχαία για τη βιώσιμη κινητικότητα. 
• Με τη συμμετοχή του δήμου σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις με στόχο την προβολή των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας, του πολιτισμού και των τοπικών προϊόντων μας. 
• Με την ανάπτυξη πολιτικών για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην 

τοπική κοινωνία, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
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Οι υποψήφιοι των έξι συνδυασμών
Έξι συνδυασμοί διεκδικούν τηνψήφο τωνπολιτών

τουΔήμουΒέροιαςστιςεκλογέςτηςΚυριακής26Μαΐου,
οι οποίες διεξάγονταιφέτος με τοσύστημα της απλής
αναλογικής, για τη διεκδίκηση των 41 εδρών συνολι-
κά του νέουΔημοτικού Συμβουλίου. Οι συνδυασμοί
σύμφωνακαιμετησειράτηςανακήρυξήςτουςαπότο
Πρωτοδικείουείναι:«ΓνώσημεΔράση»τουνυνΔημάρ-
χουΚώσταΒοργιαζίδη,«ΔικαίωμαγιαΝέαΒέροια»του
νυνΔημοτικούΣυμβούλουΓιάννηΠαπαγιάννη,«Βέροια
ΠΡΩΤεύουσαΠΟΛΗ» τηςπρώηνΒουλευτούΓεωργίας
Μπατσαρά,οι«Συνδημότες» τουπρώηνΑντιδημάρχου
ΠαύλουΠαυλίδη, η «ΠροτεραιότηταστονΠολίτη» του
νυνΔημοτικού ΣυμβούλουΑντώνηΜαρκούλη και η
«Λαϊκή Συσπείρωση» του νυνΔημοτικού Συμβούλου
ΓιώργουΜελιόπουλου.

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού 
«Δράση με Γνώση»
Κώστας Βοργιαζίδης

Οσυνδυασμός «Δράσημε Γνώση»-ΚώσταςΒοργιαζί-
δηςέχειέμβλημαέναάτομοπουκρατάειτρία(3)φύλλα
καιπαραπλεύρωςαναγράφεται«ΔράσημεΓνώση.
Οιυποψήφιοιείναι:
ΕκλογικήΠεριφέρειαΑποστόλουΠαύλου (Υποψ.
Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΒΑΛΑΒΑΝΗΔΗΜΗΤΡΑτουΘεοδώρου
2.ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΠαναγιώτη
3.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΗρακλή
4.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΑΝΔΡΟΝΙΚΗ(ΝΙΚΗ)τουΝικολάου
5.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓεωργίου
6.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣτουΣταύρου
7.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΗΛΙΑΣτουΚωνσταντίνου
8.ΧΟΛΕΒΑΟΛΓΑτουΕλευθερίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒεργίνας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΑντωνίου
2.ΜΠΑΤΣΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
3.ΤΕΤΟΥΜΑΡΙΑτουΑντωνίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒέροιας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣτουΔιογένη
2.ΑΝΑΝΙΑΔΟΥΒΑΦΕΙΔΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑτουΑνδρέα
3.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥΣΤΥΛΙΑΝΟΣτουΕυαγγέλου
4.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣτουΚυριάκου
5.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣτουΙωάννη
6.ΖΕΓΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΕΥΗ)τουΚωνσταντίνου
7.ΖΙΑΚΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧρήστου
8.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ(ΧΑΤΖΙΔΗ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΚωνσταντίνου
9.ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙωάννη
10.ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΛεωνίδα
11.ΚΟΡΩΝΑΣΘΕΟΦΙΛΟΣτουΑντωνίου
12.ΚΟΣΜΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)τουΕυθυμίου
13.ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥΑΡΕΣΤΟΥΛΑ(ΑΡΙΣΤΗ)τουΝικολάου
14.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣτουΣταύρου
15.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣτουΑιμίλιου
16.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΤΑΣΟΥΛΑ)τουΑθανασίου
17.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΓεωργίου
18.ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΝΙΚΟΛΕΤΑτουΣπυρίδωνος
19.ΛΕΛΕΚΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΕυστρατίου
20.ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚωνσταντίνου
21.ΜΠΑΝΙΑΜΑΡΙΑ(ΜΑΡΙΝΑ)τουΕυαγγέλου
22.ΜΠΕΤΖΙΟΥΜΥΡΤΩτουΠερικλή
23.ΜΥΤΗΛΕΚΑΕΛΕΝΗτουΔημητρίου
24.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΣταύρου
25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΔημητρίου
26.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΙΟΡΔΑΝΗΣτουΓεωργίου
27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ(ΤΑΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ(ΝΤΙΝΑ)τουΙωάννη
28.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑτουΛαζάρου
29.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΜΑΡΙΑτουΑντωνίου
30.ΠΑΣΧΟΥΣΟΦΙΑΘΕΟΔΩΡΑτουΑναστασίου
31.ΠΕΡΣΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑτουΝικολάου
32.ΠΙΣΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΤΑΣΟΥΛΑ)τουΑποστόλου
33.ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)τουΚωνσταντίνου
34.ΡΙΖΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΜιχαήλ
35.ΣΑΚΑΛΗΣΑΡΓΥΡΙΟΣτουΜενελάου
36.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣτουΧρήστου
37.ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΑστερίου
38.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΑποστόλου
39.ΣΤΙΟΚΑΔΡΑΓΚΟΛΑΘΩΜΑΗτουΙωάννη
40.ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣτουΘεοδώρου
41.ΤΕΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΑντωνίου
42.ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛτουΒασιλείου
43.ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩ(ΚΡΥΣΤΑ)τουΑθανασίου
44.ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτουΚωνσταντίνου
45.ΤΣΙΒΑΛΙΔΗΣΣΠΥΡΟΣτουΠερικλή
ΕκλογικήΠεριφέρειαΔοβρά(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑθανασίου
2.ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣτουΓρηγορίου
3.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΕΤΡΟΣτουΑντωνίου
4.ΒΛΑΧΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ(ΚΕΛΛΥ)τουΕυθυμίου

5.ΓΚΙΛΙΝΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΗλία
Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ.Δημ.
Σύμβουλοι)
1.ΔΕΛΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΗλία
2.ΠΕΤΣΙΑΒΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑτουΠαυσανία

ΣΕΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΜΕΜΟΝΙΜΟΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΝΩΤΩΝ300ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
1)ΚοινότηταΔιαβατού
1.ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣ(ΡΟΥΛΗΣ)τουΑναστασίου
2.ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΧρήστου
3.ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗτουΙωάννη
4.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΔημητρίου
5.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓεωργίου
6.ΡΑΠΤΗΑΡΓΥΡΩτουΖαχαρία
7.ΤΣΟΥΛΤΖΙΔΟΥΜΑΡΙΑτουΚωνσταντίνου
2)ΚοινότηταΚουλούρας
1.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΣταύρου
2.ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣΜΕΛΕΤΙΟΣτουΓεωργίου
3.ΘΕΟΔΩΡΟΥΕΙΡΗΝΗτουΠαναγιώτη
4.ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΑντωνίου
5.ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΕυαγγέλου
6.ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΥΞΕΝΗτουΓεωργίου
7.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΙΟΥΛΙΑτουΘεοδώρου
3)ΚοινότηταΛυκογιάννης
1.ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΟΥΜΑΡΘΑτουΕυσταθίου
2.ΜΕΝΤΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΚωνσταντίνου
3.ΤΑΧΤΑΤΖΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτουΔημητρίου
4.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔημητρίου
5.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΓεωργίου
4)Μακροχώρι
1.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΜερκούριου
2.ΓΑΒΡΙΗΛΜΑΡΙΑτουΘωμά
3.ΙΩΑΝΝΙΔΗΧΡΙΣΤΙΝΑτουΒλαδίμηρου
4.ΚΑΜΕΝΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτουΔημητρίου
5.ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΚωνσταντίνου
6.ΚΕΧΑΪΔΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣτουΧρήστου
7.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛτουΧρήστου
8.ΤΑΓΚΑΛΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ)τουΤηλέμαχου
9.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔημητρίου
10.ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΙωάννη
5)ΝέαΝικομήδεια
1.ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣΤΡΥΦΩΝτουΚωνσταντίνου
2.ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔημητρίου
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΥΛΙΝΑτουΓεωργίου
4.ΣΑΡΡΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΣΟΦΙΑτουΚωνσταντίνου
5.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΙωάννη
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΚοινότηταΑγίαςΒαρβάρας
1.ΓΟΥΔΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΧρήστου
2.ΚΑΤΣΑΡΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΘεολόγου
3.ΚΟΓΙΑΑΣΗΜΙΝΑτουΓεωργίου
4.ΚΩΤΣΙΑΝΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΕυαγγέλου
5.ΜΠΡΟΥΓΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗτουΜιχαήλ
7.ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΟΥΑΝΝΑτουΑντωνίου
2)ΚοινότηταΒέροιας
1.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΘεοχάρη
2.ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥΕΛΠΙΔΑτουΚωνσταντίνου
3.ΚΕΦΑΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΛαζάρου
4.ΜΑΡΚΟΥΒΕΡΓΩΝΗΔΗΜΗΤΡΑτουΓεωργίου
5.ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΜΑΡΙΑτουΕυαγγέλου
6.ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑθανασίου
7.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΑΝΤΩΝΙΑτουΠαναγιώτη
8.ΠΕΛΕΚΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΓεωργίου
9.ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘεοδώρου
10.ΣΕΡΕΜΕΤΑΔΗΜΗΤΡΑτουΑσημάκη
11.ΣΙΦΝΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑτουΚωνσταντίνου
12.ΤΣΕΡΚΕΖΗΔΗΜΗΤΡΑτουΒασιλείου
13.ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΜιχαήλ
3)ΚοινότηταΡάχης
1.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΣτέργιου
2.ΜΩΫΣΙΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΜιχαήλ
3.ΡΙΣΣΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΕυάγγελου
4.ΡΙΣΣΟΥΣΟΦΙΑτουΒασιλείου
5.ΣΑΦΑΡΙΚΑΒΙΚΤΩΡΙΑτουΚωνσταντίνου
Γ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΟΒΡΑ
1)ΚοινότηταΑγίαςΜαρίνας
1.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΣταύρου
2.ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΚωνσταντίνου
3.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗτουΓεωργίου
4.ΠΑΠΑΣΟΦΙΑτουΓρηγορίου
5.ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΝικολάου
2)ΚοινότηταΑγίουΓεωργίου
1.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣτουΘεοδώρου
2.ΛΙΑΤΣΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΠέτρου
3.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΓεωργίου
4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑτουΜιλτιάδη
5.ΠΑΠΑΡΕΝΤΗΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΤΑΝΙΑ)τουΝικολάου
Δ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
1)ΚοινότηταΡιζωμάτων
1.ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗΠΑΡΘΕΝΑτουΑθανασίου
2.ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗΧΡΥΣΟΥΛΑτουΒασιλείου
3.ΔΕΛΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΒασιλείου
4.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔημητρίου
5.ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑθανασίου

Οι υποψήφιοι
του συνδυασμού

«Δικαίωμα για Νέα Βέροια»
Γιάννης Παπαγιάννης

Οσυνδυασμός«ΔικαίωμαγιαΝέαΒέροια»-ΓιάννηςΠα-
παγιάννης έχει έμβλημαπου απεικονίζει πολύχρωμες

κυψέλες μέλισσας, η μία δίπλα στην άλλη, και γύρω
τουςπετάνεμέλισσες,τοέμβλημαδε,φέρειταχρώματα
μωβ,βυσσινί,μπλε,γαλάζιο,θαλασσίκαιτυρκουάζκαι
αναγράφεταιηφράση«ΔικαίωμαγιαΝέαΒέροια».
Υποψήφιοιείναι:
ΕκλογικήΠεριφέρειαΑποστόλουΠαύλου (Υποψ.
Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΣάββα
2.ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥΘΕΟΔΩΡΑτουΕυσταθίου
3.ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΘεοφίλου
4.ΜΠΟΖΙΔΟΥΕΛΙΝΑτουΙορδάνη
5.ΠΕΤΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΠέτρου
6.ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥΘΩΜΑΗτουΚωνσταντίνου
7.ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΑΝΝΑτουΝικολάου
8.ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΧρήστου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒεργίνας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΓΙΑΝΝΑΚΗΚΑΛΛΙΟΠΗτουΝικολάου
2.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΑχιλλέα
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΚωνσταντίνου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒέροιας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΒΡΑΜΙΔΟΥΕΥΤΕΡΠΗ(ΕΦΗ)τουΘεμιστοκλέους
2.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΚωνσταντίνου
3.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΗλία
4.ΒΑΡΑΚΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΓεωργίου
5.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑθανασίου
6.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥΙΟΥΛΙΑτουΛουκά

7.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣτουΣάββα
8.ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
9.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑντωνίου
10.ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥΧΑΣΟΤΗΕΥΤΕΡΠΗ(ΕΦΗ)τουΘωμά
11.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΑΡΕΤΗτουΛεωνίδα
12.ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΟΛΓΑτουΕμμανουήλ
13.ΚΑΖΑΚΗΣΟΦΙΑτουΓρηγορίου
14.ΚΑΛΟΓΗΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
15.ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΚωνσταντίνου
16.ΛΑΜΠΙΔΟΥΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑτουΙωάννη
17.ΜΑΡΤΙΚΑΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΑΝΝΑ)τουΑντωνίου
18.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΔημητρίου
19.ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΕυαγγέλου
20. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ΒΟΥΛΑ)τουΣταύρου
21.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΝικολάου
22.ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΝικολάου
23.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣτουΑριστοτέλη
24.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣτουΓεωργίου
25.ΟΥΦΑΪΔΗΣΠΕΤΡΟΣτουΛαζάρου
26.ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗτουΔημητρίου
27.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣτουΗλία
28.ΡΟΥΣΗΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥΕΥΜΟΡΦΙΑ(ΕΥΗ)τουΔημητρίου
29.ΡΟΥΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧρήστου
30.ΣΑΡΡΗΚΩΣΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΔημητρίου
31.ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣΣΠΥΡΟΣτουΕυσταθίου
32.ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΕΛΛΑΔΑτουΙσαάκ
33.ΤΕΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑθανασίου
34.ΤΖΙΤΖΗΣΟΔΥΣΣΕΑΣτουΓεωργίου
35.ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΠαύλου
36.ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΙπποκράτη
37.ΤΣΕΓΚΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΙωάννη
38.ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥΤΣΟΥΚΑΛΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑτουΌθωνα
39.ΦΕΛΕΚΗΣΟΦΙΑτουΚωνσταντίνου
40.ΦΟΥΚΑΛΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣτουΚωνσταντίνου
41.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΣΟΦΙΑτουΚωνσταντίνου
42.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(ΣΑΣΑ)τουΓεωργίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΔοβρά(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΚΑΜΠΡΑΝΗΑΝΝΑτουΚωνσταντίνου
2.ΡΑΛΛΗΔΗΜΗΤΡΑτουΕυθυμίου
3.ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑνέστη
4.ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣτουΚωνσταντίνου
5.ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΓεωργίου
Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ.Δημ.
Σύμβουλοι)
1.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΜΑΡΙΑτουΓεωργίου
2.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓρηγορίου

ΣΕΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΜΕΜΟΝΙΜΟΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΝΩΤΩΝ300ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
1)ΚοινότηταΔιαβατού
1.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΧρήστου
2.ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣτουΙωάννη
3.ΚΑΤΣΙΩΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΔημητρίου
4.ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥΞΕΝΙΑτουΔημητρίου
5.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΠέτρου
6.ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥΠΑΥΛΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΓεωργίου
2)ΚοινότηταΚουλούρας
1.ΑΡΑΠΑΚΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΝικολάου
2.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΕλευθερίου
3.ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΠαύλου

4.ΝΟΥΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΚωνσταντίνου
5.ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΤΩΝΙΑτουΣτεφάνου
3)ΚοινότηταΛυκογιάννης
1.ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΘωμά
2.ΘΩΜΑΦΩΤΕΙΝΗτουΧρήστου
3.ΚΑΦΕΤΖΗΣΠΕΤΡΟΣτουΣάββα
4.ΚΙΟΥΤΑΧΙΑΛΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣτουΑντωνίου
5.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΣΑΚΑΛΗΝΙΚΟΛΕΤΑτουΙωάννη
4)Μακροχώρι
1.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΕΛΕΝΑτουΝικολάου
2.ΚΙΡΧΑΝΑΤΖΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣτουΓκεόργκι
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΓΚΑΡΙΠΗΣΟΝΙΑτουΓεωργίου
4.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣτουΛαζάρου
5.ΠΟΥΣΑΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΙωάννη
6.ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΝικολάου
7.ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣτουΚυριάκου
8.ΤΣΕΚΕΡΙΔΟΥΒΑΡΒΑΡΑτουΤριαντάφυλλου
9.ΤΣΙΦΛΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΕυσταθίου
10.ΧΕΙΜΩΝΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΕμμανουήλ
5)ΝέαΝικομήδεια
1.ΚΑΛΙΟΓΛΟΥΣΑΡΡΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΒασιλείου
2.ΚΟΚΚΙΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗτουΕμμανουήλ
3.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΓεωργίου
4.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛτουΚωνσταντίνου
5.ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΑθανασίου
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΑγίαςΒαρβάρας
1.ΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑτουΝικολάου
2.ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΟΓΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΑργυρίου
3.ΓΑΛΑΝΗΚΥΡΙΑΚΗτουΗλία
4.ΓΑΛΑΝΗΣΗΛΙΑΣτουΚωνσταντίνου
5.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΦΩΤΙΟΣτουΝικολάου
2)ΚοινότηταΒέροιας
1.ΓΡΥΠΑΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛτουΜάρκου
2.ΔΕΛΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΘεοδώρου
3.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΜιχαήλ
4.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΓεωργίου
5.ΙΣΛΑΜΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓεωργίου
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΙΩΑΝΝΑτουΚωνσταντίνου
7.ΛΙΑΠΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΖΩΗτουΑντωνίου
8.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΕυαγγέλου
9.ΝΤΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΦώτου
10.ΟΥΖΓΟΥΡΙΔΟΥΑΝΤΩΝΙΑτουΠροκοπίου
11.ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΒΑΡΑΚΛΗΜΑΡΙΑτουΝικολάουΘαλή
12.ΣΑΒΒΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)τουΑναστασίου
13.ΤΣΕΓΚΟΣΘΩΜΑΣτουΑστερίου
14.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΕΛΕΝΗτουΣταύρου
3)ΚοινότηταΡάχης
1.ΑΠΑΖΙΔΟΥΣΟΦΙΑτουΣυμεών
2.ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣτουΔιογένη
3.ΗΛΙΑΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΞενοφώντος
4.ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑτουΑθανασίου
5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΕυαγγέλου
6.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΟΥΛΑτουΔημητρίου
4)ΚοινότηταΤριποτάμου
1.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΜιχαήλ
2.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑτουΘεοδώρου
3.ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣτουΑθανασίου
4.ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑτουΘεοφάνη
5.ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΧαραλάμπους
Γ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΟΒΡΑ
1)ΚοινότηταΑγίαςΜαρίνας
1.ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΚΑΝΕΛΛΑτουΠαναγιώτη
2.ΜΠΟΥΧΤΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙωάννη
3.ΡΑΛΛΗΘΩΜΑΗτουΕυθυμίου
4.ΣΙΑΡΕΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΠέτρου
5.ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΔημητρίου
2)ΚοινότηταΑγίουΓεωργίου
1.ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥΜΕΛΑΝΘΗτουΧρήστου
2.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑτουΧαραλάμπους
3.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑθανασίου
4.ΠΑΠΑΔΙΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚωνσταντίνου
5.ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘεοφάνη
3)ΚοινότηταΠατρίδας
1.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτουΠολυχρόνη
2.ΜΑΡΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔημητρίου
3.ΟΡΦΑΝΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΓεωργίου
4.ΦΡΑΔΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΝικολάου
5.ΧΑΤΖΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΕυσταθίου
6.ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑτουΓεωργίου
4)ΚοινότηταΦυτειάς
1.ΓΚΙΛΙΝΑΧΑΤΖΙΔΟΥΑΝΘΙΑτουΣτεφάνου
2.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΜΙΧΑΗΛτουΚωνσταντίνου
3.ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΘωμά
4.ΠΛΗΚΑΚΑΜΠΙΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑτουΧαραλάμπους
5.ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΓεωργίου
Δ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
1)ΚοινότηταΣφηκιάς
1.ΑΡΑΠΗΣΦΩΤΙΟΣτουΚωνσταντίνου
2.ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑτουΓεωργίου
3.ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΔΗΜΗΤΡΑτουΣταύρου
4.ΠΕΤΣΑΒΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΝικολάου
5.ΧΕΙΜΩΝΑΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣτουΕμμανουήλ

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού
«Βέροια ΠΡΩΤεύουσα

ΠΟΛΗ»-Γεωργία Μπατσαρά
Οσυνδυασμός «ΒέροιαΠΡΩΤεύουσαΠΟΛΗ»-Γεωρ-
γίαΜπατσαρά έχει έμβλημαστο οποίο αναγράφεται η
φράση«ΒέροιαΠΡΩΤεύουσαΠΟΛΗ»,εντόςτηςοποίας
απεικονίζεταιέναανθισμένοδέντρο.
Υποψήφιοιείναι:
ΕκλογικήΠεριφέρειαΑποστόλουΠαύλου (Υποψ.
Δημ.Σύμβουλοι)
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που «κατεβαίνουν» στο Δήμο Βέροιας
1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧρήστου
2.ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣτουΑναστασίου
3.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γιώτης) του
Κωνσταντίνου
4.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣτουΓεωργίου
5.ΤΣΙΒΑΡΤΖΗΡΟΔΙΑ(Ροδούλα)τουΑρσενίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒεργίνας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓεωργίου
2.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΣωτηρίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒέροιας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΛΕΞΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΧρήστου
2.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑναστασίου
3.ΒΥΖΑΚΑΛΛΙΟΠΗ(Πόπη)τουΑντωνίου
4.ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΔημητρίου
5.ΔΑΓΑΛΕΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΣωτηρίου
6.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗτουΧριστοφόρου
7.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΜιχαήλ
8.ΖΙΩΓΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΣτεφάνου
9.ΖΟΥΛΟΥΜΗΔΗΜΗΤΡΑ(Μιμίκα)τουΧαραλάμπους
10.ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΠαύλου
11.ΚΑΣΙΑΡΑΙΟΥΛΙΑΝΑΙΣΑΜΠΕΛΑτουΖολτάν
12.ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΙΟΥΛΙΑτουΓεωργίου
13.ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΑΡΧΟΝΤΙΑτουΚυριάκου

14.ΚΥΡΤΣΙΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣτουΔιονυσίου
15.ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒασιλείου
16.ΛΙΟΛΙΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗτουΣτεφάνου
17.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑτουΓεωργίου
18.ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΒασιλείου
19.ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗτουΑντωνίου
20.ΜΠΑΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΜιχαήλ
21.ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΧΡΙΣΤΙΝΑτουΑναστασίου
22.ΠΑΖΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΙωάννη
23.ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑνέστη
24.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣτουΕυσταθίου
25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣτουΚωνσταντίνου
26.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΛΗΜΑΝΤΟΣτουΙωάννη
27.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΓεωργίου
28.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑναστασίου
29.ΠΕΤΡΙΔΟΥΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΟΥΑΝΘΟΥΛΑτουΚωνσταντίνου
30.ΠΥΡΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΠαύλου
31.ΣΑΒΒΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΠαναγιώτη
32.ΣΑΣΣΑΛΟΥΑΝΝΑτουΠαναγιώτη
33.ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛτουΑθανασίου
34.ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΚωνσταντίνου
35.ΤΖΗΜΑΤΟΠΗΣΥΡΜΟΥΛΑτουΑστερίου
36.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΕυαγγέλου
37.ΤΣΙΟΥΝΤΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΝικολάου
38.ΤΣΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑθανασίου
39.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτουΔημητρίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΔοβρά(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΓΑΛΙΤΣΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑτουΔημητρίου
2.ΜΠΡΑΪΝΑΤΛΗΣΑΡΓΥΡΙΟΣτουΑθανασίου
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τουΑχιλλέα
Γεωργίου
Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ.Δημ.
Σύμβουλοι)
1.ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣτουΝικολάου
2.ΜΠΑΤΣΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΘωμά

ΣΕΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΜΕΜΟΝΙΜΟΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΝΩΤΩΝ300ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
1)ΚοινότηταΜακροχωρίου
1.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣτουΛάμπρου
2.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΜιχαήλ
3.ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΚΥΡΙΑΚΗτουΓεωργίου
4.ΚΟΤΖΑΠΑΡΑΣΙΔΟΥΑΝΑΤΟΛΗτουΔημητρίου
5.ΚΟΥΦΑΜΑΡΙΑτουΑθανασίου
6.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣτουΦιλίππου
7.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(Τσολιάς)τουΓεωργίου
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΚοινότηταΒέροιας
1.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛτουΧαραλάμπους
2.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΣτεφάνου
3.ΜΠΑΚΟΥΑΜΑΛΙΑτουΓεωργίου
4.ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑ(Μιρέλα)τουΑθανασίου
5.ΠΑΖΑΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΒασιλείου
6.ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΜιχαήλ
7.ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΒασιλείου
8.ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥΕΙΡΗΝΗτουΔημητρίου
9.ΣΤΑΜΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΕλευθερίου
10.ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΑΘΗΝΑτουΕυθυμίου
11.ΤΖΙΩΝΑΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΑτουΑστερίου
12.ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ(Τέλης)τουΠαναγιώτη

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού
«Συνδημότες»

Παύλος Παυλίδης
Οσυνδυασμός «Συνδημότες»-ΠαύλοςΠαυλίδης έχει
έμβλημα που απεικονίζει πέντε χέρια διαφορετικών

αποχρώσεωνταοποίακρατούντοένατοάλλοσχηματί-
ζονταςστρόγγυλοσχήμα.
Υποψήφιοιείναι:
ΕκλογικήΠεριφέρειαΑποστόλουΠαύλου (Υποψ.
Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΠΟΣΟΓΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙωάννη
2.ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΗρακλή
3.ΝΟΥΡΗΧΡΥΣΑΝΘΗτουΘωμά
4.ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΠΙΣΤΗτουΚωνσταντίνου
5.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΓεωργίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒεργίνας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΓΟΥΛΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
2.ΞΑΦΕΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΣωτηρίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒέροιας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΓΓΕΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓεωργίου
2.ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣΑΥΤΑΝΤΙΛτουΓεωργίου
3.ΑΥΤΖΗΜΑΡΙΑτουΓρηγορίου
4.ΒΑΣΣΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΔημητρίου
5.ΒΡΑΝΑΤΑΤΙΑΝΑτουΔημητρίου
6.ΔΑΜΤΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΙωάννη
7.ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΕυαγγέλου
8.ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑτουΕυαγγέλου
9.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑτουΚωνσταντίνου
10.ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣΑΡΙΟΓΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑτουΑριστείδη
11.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣΟΦΙΑτουΝικολάου
12.ΖΕΡΔΑΛΗΛΟΥΙΖΑτουΟνούφριου
13.ΖΟΥΡΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΙωάννη
14.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΦιλάρετου
15.ΚΑΡΑΔΗΜΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΑναστασίου
16.ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑΕΙΡΗΝΗτουΓεωργίου
17.ΚΑΡΚΕΛΗΠΛΩΜΑΡΙΤΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ)
τουΝικολάου
18.ΚΑΡΟΛΙΔΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ)τουΑθανασίου
19.ΚΟΝΔΩΝΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΛέανδρουΝικολάου
20.ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΙωάννη
21.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΛάμπρου
22.ΜΑΝΟΚΟΥΜΑΡΙΑτουΔημήτερ
23.ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΠαναγιώτη
24.ΜΑΥΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ(ΜΠΕΝΕΛΗΣ)τουΘεοδώρου
25.ΜΑΥΡΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΓρηγορίου
26.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙωάννη
27.ΝΟΝΙΚΛΕΒΙΣΑτουΝτουρίμ
28.ΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤΙΟΣτουΓεωργίου
29.ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΗΣ)τουΙωάννη
30.ΠΑΥΛΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΤΕΟ)τουΓρηγορίου

31.ΣΑΜΑΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒλαδίμηρου
32.ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛτουΙωάννη
33.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΙωάννη
34.ΤΟΠΑΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΠαναγιώτη
35.ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΣωτηρίου
36.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥΔΑΒΟΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΧρήστου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΔοβρά(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΚΟΣΜΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑτουΠαναγιώτη
2.ΠΑΥΛΙΔΗΣΠΑΥΛΟΣτουΓεωργίου
3.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑθανασίου
Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ.Δημ.
Σύμβουλοι)
1.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑτουΒασιλείου
2.ΔΟΜΑΝΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣτουΑποστόλου

ΣΕΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΜΕΜΟΝΙΜΟΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΝΩΤΩΝ300ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
1)Μακροχώρι
1.ΑΝΑΣΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΑθανασίου
2.ΒΑΛΑΒΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘεοδώρου
3.ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣτουΕλευθερίου
4.ΜΗΤΣΙΟΥΕΥΜΟΡΦΙΑτουΧρήστου
5.ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤτουΝικολάου
6.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΗΛΙΑΣτουΛαζάρου
7.ΣΕΜΕΡΤΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΣτεφάνου
2)ΝέαΝικομήδεια
1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣτουΚωνσταντίνου
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑτουΠαύλου
3.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΔημητρίου
4.ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΚωνσταντίνου
5.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΙωάννη
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΓΙΝΑΣ
1)ΚοινότηταΒεργίνας
1.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΙωάννη
2.ΝΤΟΒΑΣΘΩΜΑΣτουΝικολάου
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΝικολάου
4.ΠΑΠΑΗΛΙΑΗΛΙΑΝΑτουΝικολάου
5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣτουΓεωργίου
Γ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΚοινότηταΒέροιας
1.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤτουΝικολάου
2.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗτουΑθανασίου
3.ΗΛΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑτουΑριστείδη
4.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣτουΓεωργίου
5.ΛΟΥΡΗΣΥΜΕΛΑτουΑρκαδίου

6.ΜΙΧΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΠασχάλη
7.ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΜΑΡΙΑτουΛεωνίδα
8.ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΗΑΝΤΩΝΙΑτουΧρήστου
9.ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑτουΙγνατίου
10.ΡΩΜΑΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΚωνσταντίνου
11.ΣΑΒΒΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
12.ΤΟΛΙΚΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΤαξιάρχη
Δ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΟΒΡΑ
1)ΚοινότηταΦυτειάς
1.ΒΥΖΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΘωμά
2.ΖΙΩΓΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΔημητρίου
3.ΖΟΥΤΣΟΥΕΙΡΗΝΗτουΒασιλείου
4.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΛάμπρου
5.ΤΣΙΛΗΜΕΛΕΤΙΝΗσυζ.Χρήστου

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού 
«Προτεραιότητα στον

Πολίτη»-Αντώνης Μαρκούλης

Οσυνδυασμός«ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»-Αντώνης
Μαρκούλης έχει έμβλημα:Το λογότυπο ξεκινάει από
αριστεράπροςταδεξιά,μετρία(3)μισάτόξαχρωματι-
σμέναμεκόκκινο,ανοιχτόπράσινοκαιγαλάζιοαντίστοι-
χα.Έχουντηβάσητουςκάτωστημέσητουλογοτύπου
και συνεχίζουν μέχρι επάνωδεξιά όπου και σβήνουν.
Στη συνέχεια υπάρχουν τρεις (3) δρομείς πολίτες, οι
οποίοι ευρίσκονται σεστάση κίνησης, είναι δεσχεδόν
επάλληλα τοποθετημένοι μεταξύ τους.Ο μενπρώτος
ευρισκόμενοςαριστεράείναιχρωματισμένοςμεκόκκινο,
οδεδεύτεροςευρισκόμενοςστημέσηείναιχρωματισμέ-
νοςμεανοικτόπράσινο,οδετρίτοςευρισκόμενοςδεξιά
είναι χρωματισμένοςμε γαλάζιο.Πηγαίνονταςπρος τα
δεξιά,στην κορυφή είναι γραμμένημε έντονη γραφήη
λέξη«Προτεραιότητα»,μεκόκκινοχρώμα,ηοποίαξεκι-
νάαπόαριστεράμεμίακλίσηπροςτακάτω.Κάτωαπό
το «Προ» της λέξης  «Προτεραιότητα» είναι γραμμένη
παράλληλακαιμε την ίδιακλίσηηλέξη«στον»μεγα-
λάζιοχρώμα.Κάτωαπότηλέξη«Προτεραιότητα»είναι
γραμμένη η λέξη «ΠΟΛΙΤΗ» μεπράσινο γέμισμα και
κίτρινηεξωτερικήγραμμή,σετρισδιάστατοσχήμα(3D).
Υποψήφιοιείναι:
ΕκλογικήΠεριφέρειαΑποστόλουΠαύλου (Υποψ.
Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓεωργίου
2.ΓΩΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΒασιλείου
3.ΚΩΤΣΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑτουΘεμιστοκλή
4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΦωτίου
5.ΜΠΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥΕΛΙΣΣΑΒΕΤτουΑβραάμ
6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΜιχαήλ
7.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΑλεξάνδρου
8.ΨΩΜΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑτουΔημητρίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒεργίνας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΒασιλείου
2.ΣΤΑΘΗΣΙΩΑΚΕΙΜτουΑναστασίου
3.ΦΩΤΙΟΥΙΩΑΝΝΗΣτουΠαναγιώτη
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒέροιας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑθανασίου
2.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΑλεξίου
3.ΑΝΤΩΝΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣτουΛεωνίδα
4.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΤΕΡΓΙΟΣ(ΓΙΟΥΛΗΣ)τουΚωνσταντίνου
5. ΓΑΛΙΚΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΣΟΥΛΑ) του
Ελευθερίου
6.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣτουΗλία
7.ΓΙΑΛΑΜΑΓΕΩΡΓΙΑτουΑναστασίου
8.ΓΚΙΚΑΠΑΓΩΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑτουΚωνσταντίνου
9.ΔΑΒΟΡΑΣΑΣΤΕΡΙΟΣτουΟκταβιανού
10.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣΚΟΣΜΑΣτουΠαντελή
11.ΔΗΜΟΥΜΑΡΙΑτουΓεωργίου
12.ΘΕΜΕΛΗΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑτουΒασίλ
13.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣτουΔημητρίου
14.ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΑβραάμ
15.ΙΝΤΖΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑτουΛαζάρου
16.ΚΑΚΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑνδρέα
17.ΚΙΖΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΣτέλλιου
18.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΕυσταθίου
19.ΛΟΒΑΣΙΔΟΥΒΕΡΑτουΘεοδώρου
20.ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΓεωργίου
21.ΜΟΡΦΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΠαντελή
22.ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΓΕΩΡΓΙΟΣτουΛονάρντ
23.ΠΑΝΤΟΥΛΗΣΟΦΙΑτουΠαντελή
24.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΔΕΣΠΟΙΝΑτουΓεωργίου
25.ΠΗΤΤΑΣΣΑΡΑΝΤΗΣτουΑνδρέα
26.ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣΗΛΙΑΣτουΠαντελή
27.ΣΑΒΒΙΔΗΚΑΜΙΛΑτουΓιούρι
28.ΣΑΒΒΙΔΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤτουΑλεξάνδρου
29.ΣΑΜΠΑΖΟΒΑΟΛΕΣΣΙΑ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)τουΑχμέντ
30.ΣΚΟΥΡΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑτουΘωμά
31.ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΑργυρίου

32.ΣΥΝΑΧΕΙΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΙωάννη
33.ΤΑΪΛΑΧΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣτουΓεωργίου
34.ΤΖΕΛΕΠΗΕΛΙΣΑΒΕΤτουΚωνσταντίνου
35.ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΚωνσταντίνου
36.ΤΟΥΠΕΞΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣτουΚωνσταντίνου
37.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΝικολάου
38. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
Ξάνθιππου
39.ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤτουΝικολάου
40.ΤΣΙΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΘωμά
41.ΤΣΙΑΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΙωάννη
42.ΤΣΟΥΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΘεοδώρου
43.ΥΦΑΝΤΙΔΟΥΑΡΕΤΗτουΜιχαήλ
44.ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚωνσταντίνου
45.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΚΟΣτουΑθανασίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΔοβρά(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΜΟΥΧΤΑΡΗΠΕΤΡΟΥΛΑ(ΠΕΤΡΙΝΑ)τουΑθανασίου
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣτουΦωτίου
3.ΠΕΪΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΧρήστου
4.ΠΕΛΤΕΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΔημητρίου
5.ΤΣΕΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑντωνίου
Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ.Δημ.
Σύμβουλοι)
1.ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΔημητρίου
2.ΣΟΥΛΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔημητρίου

ΣΕΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΜΕΜΟΝΙΜΟΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΝΩΤΩΝ300ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
1)ΚοινότηταΔιαβατού
1.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗτουΔημητρίου
2.ΤΟΠΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
3.ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΚωνσταντίνου
4.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΑλέκου
5.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΘωμά
6.ΧΙΟΝΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΓεωργίου
2)Μακροχώρι
1.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΚωνσταντίνου
2.ΓΩΓΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑτουΒασιλείου
3.ΖΕΡΚΟΥΛΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΚοσμά
4.ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΑντωνίου
5.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥΕΥΘΑΛΙΑτουΓεωργίου
6.ΚΑΛΑΪΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑτουΔημητρίου
7.ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΜΑΡΙΑτουΔημοσθένη
8.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣτουΜιχαήλ
9.ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΔημητρίου
10.ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣτουΔημητρίου
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΚοινότηταΒέροιας
1.TSELIOSSTEFANOSHANSτουAnastasios
2.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΣΟΦΙΑτουΑριστοτέλη
3.ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΚΛΑΡΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓεωργίου
4.ΔΑΒΟΡΑΤΣΙΦΛΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΗρακλή
5.ΜΑΜΠΑΕΒΑΣΑΠΑΡΓΚΟΥΛ(ΓΑΛΗΝΗ)τουΙετμις
6.ΜΑΡΚΟΥΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΠέτρου
7.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΧρήστου
8.ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑντωνίου
9.ΣΑΒΒΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΑλεξάνδρου
10.ΣΑΡΑΝΤΗΜΑΡΙΑτουΤραϊανού
11.ΧΡΟΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔημητρίου
2)ΚοινότηταΡάχης
1.ΘΕΟΔΩΡΟΥΘΩΜΑΣτουΚωνσταντίνου
2.ΘΕΟΔΩΡΟΥΜΩΫΣΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΓεωργίου
3.ΜΩΫΣΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣτουΓεωργίου
4.ΠΕΤΡΙΔΟΥΕΛΕΝΗτουΘωμά
5.ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑτουΓεωργίου
3)ΚοινότηταΤριποτάμου
1.ΑΜΠΝΤΙΟΥΑΝΤΖΕΛΑτουΝτουρίμ
2.ΚΑΡΟΛΙΔΗΣΑΓΑΠΙΟΣτουΕλευθερίου
3.ΚΟΤΣΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΚωνσταντίνου
4.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΝικολάου
5.ΧΙΟΝΙΔΟΥΑΣΗΜΙΝΑτουΓεωργίου
Γ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΟΒΡΑ
1)ΚοινότηταΑγίαςΜαρίνας
1.ΑΡΑΠΗΚΥΡΙΑΚΗτουΚωνσταντίνου
2.ΜΠΟΥΤΣΚΑΜΑΡΙΑτουΧρήστου
3.ΠΕΪΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑτουΑθανασίου
4.ΣΙΑΪΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΓεωργίου
5.ΧΑΤΖΗΣΘΩΜΑΣτουΔημητρίου
2)ΚοινότηταΑγίουΓεωργίου
1.ΚΑΛΑΪΝΤΖΙΔΟΥΕΥΘΑΛΙΑτουΧρήστου
2.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΧαραλάμπους
3.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΔημητρίου
4.ΜΟΥΧΤΑΡΗΣΤΡΑΪΑΝΟΣτουΑθανασίου
5.ΜΠΑΝΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑτουΔημητρίου
6.ΜΠΟΥΤΣΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΑργυρίου
3)ΚοινότηταΦυτειάς
1.ΓΚΑΛΑΒΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓεωργίου
2.ΖΑΦΕΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
3.ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΑποστόλου
4.ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥΑΡΓΥΡΕΝΙΑτουΣωτηρίου
5.ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥΜΑΡΙΑτουΠαύλου
Δ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
1)ΚοινότηταΡιζωμάτων
1.ΑΡΣΕΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑτουΒασιλείου
2.ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΑΡΣΕΝΑΜΑΡΙΑτουΒασιλείου
3.ΠΑΣΙΑΛΗΓΕΩΡΓΙΑτουΚωνσταντίνου
4.ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣτουΙωάννη
5.ΧΙΟΝΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙωάννη

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού 
«Λαϊκή Συσπείρωση»
Γιώργος Μελιόπουλος

Οσυνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση»-ΓιώργοςΜελιό-
πουλοςέχειέμβληματηλέξηΛΑΪΚΗκαιαπόκάτωηλέ-
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Οι υποψήφιοι των έξι συνδυασμών
που «κατεβαίνουν» στο Δήμο Βέροιας

ξηΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗκαισταδεξιάτουςυπάρχειπαράστα-
σηγαρύφαλλουμεμίσχοκαικλίσηπροςτααριστερά.
Υποψήφιοιείναι:
ΕκλογικήΠεριφέρειαΑποστόλουΠαύλου (Υποψ.
Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΜΠΕΝΑΤΟΥΚΑΛΟΥΔΙΟΝΥΣΙΑτουΑγγέλου
2.ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣΠΕΤΡΟΣτουΓεωργίου
3.ΤΣΙΑΠΛΙΑΣΣΑΡΑΝΤΗΣτουΘωμά
4.ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΔημητρίου
5.ΤΣΙΟΓΚΑΕΥΘΥΜΙΑτουΧρήστου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒεργίνας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΗΔΟΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΜιχαήλ
2.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣτουΑθανασίου
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ(ΜΑΡΙΝΑ)τουΔιογένη
ΕκλογικήΠεριφέρειαΒέροιας(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓρηγορίου
2.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΑθανασίου
3.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΟΥΛΗΣ)τουΑνδρέα
4.ΑΣΙΚΙΔΟΥΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥΕΥΘΥΜΙΑ(ΕΦΗ)τουΙωάννη
5.ΓΚΟΥΝΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΔημητρίου
6.ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτουΙωάννη
7.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑριστοτέλη
8.ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥΑΝΝΑτουΣάββα
9.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΑΝΘΟΝΙΚΗτουΛεόντιου
10.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΑΜΟΙΡΙΔΟΥΕΥΔΟΚΙΑ(ΚΙΚΗ)τουΣταύρου
11.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΛΟΥΚΑΣτουΣτεφάνου
12.ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΧρήστου
13.ΚΟΚΟΖΙΔΟΥΑΝΝΑτουΒασιλείου
14.ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΚΟΥΛΑ)τουΓεωργίου
15.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) τουΠο-
λύκαρπου
16.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓεωργίου
17.ΛΙΜΝΙΔΟΥΑΣΗΜΙΝΑ(ΜΙΝΑ)τουΑντωνίου
18.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣτουΙωάννη
19.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑτουΑνέστη

20.ΜΠΙΒΟΛΤΣΗΑΛΙΚΗτουΓεωργίου
21.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣτουΘεοχάρη
22.ΟΥΖΟΝΙΔΟΥΜΟΡΦΩτουΓεωργίου
23.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΟΛΓΑτουΧαρισίου
24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣτουΔημητρίου
25.ΠΑΣΑΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑβραάμ
26.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΘεοδώρου
27.ΣΑΒΒΙΔΟΥΝΙΚΗτουΑσημάκη
28.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑτουΒασιλείου
29.ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑναστασίου
30.ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ)τουΔημητρίου
31.ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΙωάννη
32.ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥΙΩΑΝΝΑτουΕμμανουήλ
33.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥΦΙΛΙΠΠΟΣτουΓεωργίου
34.ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΜιχαήλ
35.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΗρακλή
36.ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΙεροκλή
37.ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥΑΣΕΛΑΜΑΡΙΚΑ (ΜΑΡΙΑ) του
Γεωργίου
ΕκλογικήΠεριφέρειαΔοβρά(Υποψ.Δημ.Σύμβουλοι)
1.ΓΚΑΠΡΑΝΗΘΡΗΣΚΟΥΓΕΩΡΓΙΑτουΑθανασίου
2.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΛαζάρου
3.ΜΑΣΤΟΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣτουΑργυρίου
4.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘεοχάρη
Εκλογική Περιφέρεια Μακεδονίδος (Υποψ.Δημ.
Σύμβουλοι)
1.ΔΟΜΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘωμά
2.ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣτουΛεωνίδα

ΣΕΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΜΕΜΟΝΙΜΟΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΝΩΤΩΝ300ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
1)Μακροχώρι
1.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔημητρίου
2.ΒΛΑΧΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΓεωργίου
3.ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΕυαγγέλου
4.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΒασιλείου
5.ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣτουΠαύλου
6.ΣΙΑΡΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΓεωργίου
7.ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΣταύρου
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΚοινότηταΒέροιας
1.ΓΑΛΙΑΤΣΟΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑθανασίου
2.ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΛεοντίου
3.ΙΑΚΩΒΙΔΟΥΣΤΕΛΛΑτουΣτεφάνου
4.ΜΑΤΣΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΦωτίου
5.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΓεωργίου
6.ΜΠΟΦΤΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑθανασίου
7.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑτουΒασιλείου
8.ΤΖΟΡΟΣΦΩΤΙΟΣτουΓεωργίου

9.ΤΣΑΝΑΞΙΔΟΥΔΑΦΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗτουΙωάννη
10.ΤΣΙΜΟΥΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΔημητρίου
11.ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΥΡΑΝΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑ(ΒΙΚΥ)
τουΙωάννη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ
1)ΚοινότηταΚουλούρας
Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΝΕΑΔΥΝΑΜΗΚΟΥΛΟΥ-
ΡΑΣ», με έμβλημαπουαπεικονίζει μία χειραψία, στον
οποίοπεριλαμβάνονταιοικάτωθιυποψήφιοισύμβουλοι
κοινότητας,ήτοι:
1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΠαναγιώτη
2.ΓΙΔΙΩΤΟΥΜΑΡΙΑτουΒασιλείου
3.ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛτουΚωνσταντίνου
4.ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΚωνσταντίνου
5.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗτουΓρηγορίου
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΓΙΝΑΣ
1)ΚοινότηταΒεργίνας
Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΒΕΡΓΙΝΑΑΙΓΕΣ»,χωρίς
έμβλημα, στον οποίοπεριλαμβάνονται οι κάτωθι υπο-
ψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΒΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΝικολάου
2.ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΝικολάου
3.ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑτουΔημητρίου
4.ΚΩΤΣΙΑΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚωνσταντίνου
5.ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗτουΑθανασίου
6.ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣτουΚωνσταντίνου
7.ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣΠΑΣΧΑΛΗΣτουΓεωργίου
2)ΚοινότηταΠαλατιτσίων
1.Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗ-
ΣΗ», χωρίς έμβλημα, στον οποίοπεριλαμβάνονται οι
κάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΓεωργίου
2.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΔημητρίου
3.ΣΕΡΔΑΡΗΟΥΡΑΝΙΑτουΧρήστου
4.ΤΣΑΠΡΑΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΗλία
5.ΤΣΕΣΜΕΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΠαναγιώτη
6.ΤΣΙΟΥΠΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΔημητρίου
7.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓεωργίου
8.ΧΑΣΙΩΤΗΣΑΓΗΣΙΛΑΟΣτουΒασιλείου
2. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΠΟΡΕΙΑΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ», χωρίς έμβλημα,στονοποίοπεριλαμβάνονται οι
κάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝτουΙωάννη
2.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑτουΑντωνίου
3.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΣωτηρίου
4.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΠροδρόμου
5.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗτουΦιλίππου
6.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΕρρίκου
7.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑτουΝικολάου
Γ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΚοινότηταΑγίαςΒαρβάρας
1.Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑΤΡΥ-
ΦΩΝΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣΔΗΜΟΥΒΕ-
ΡΟΙΑΣ»με έμβλημα,που ξεκινάαπόαριστεράμε την
εικόναενόςτσαμπιούσταφυλιούμετοφύλλοσεπράσι-
νοχρώμακαιοιρόγεςσεχρώμαμωβ.Δίπλαβρίσκεται
με μαύρα έντονα γράμματα η λεκτική ένδειξη «Αγία
ΒαρβάραΤρύφωνοςΚοινότηταςΑγίαςΒαρβάραςΔήμου
Βέροιας»,στονοποίο συνδυασμόπεριλαμβάνονται οι
κάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΒΕΛΙΑΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΕλευθερίου
2.ΒΛΑΧΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΘωμά
3.ΚΑΜΠΑΜΑΡΙΑτουΕυαγγέλου
4.ΚΑΜΠΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΕυαγγέλου
5.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘεολόγου
6.ΜΠΡΟΥΓΚΑΜΑΡΙΑ(ΜΑΡΟΥΛΑ)τουΑθανασίου
2)ΚοινότηταΑσώματα

1.Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΑΣΩΜΑΤΑ»,χωρίςέμ-
βλημα,στονοποίοπεριλαμβάνονταιοικάτωθιυποψήφι-
οισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΑντωνίου
2.ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥΔΟΜΝΑτουΓεωργίου
3.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑλεξάνδρου
4.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗτουΜιχαήλ
5.ΧΑΡΙΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΑντωνίου
2.Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΈΝΩΣΗΑΣΩΜΑΤΩΝ»,
χωρίς έμβλημα,στονοποίοπεριλαμβάνονταιοι κάτωθι
υποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΧΡΥΣΟΥΛΑτουΝικολάου
2.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑχιλλέα
3.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΚωνσταντίνου
4.ΜΩΥΣΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΙωάννη
5.ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣτουΝέστορα
3)ΚοινότηταΓεωργιανών
1.Τονσυνδυασμό με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΟΙ-
ΝΟΤΙΚΗΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ  ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ»,
χωρίς έμβλημα,στονοποίοπεριλαμβάνονταιοι κάτωθι
υποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΑΔΑΜΙΔΟΥΕΥΛΑΜΠΙΑτουΑδάμ
2.ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥΕΥΘΥΜΙΑτουΔημητρίου
3.ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣΗΡΑΚΛΗΣτουΚωνσταντίνου
4.ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣτουΙωάννη
5.ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑτουΓεωργίου
4)ΚοινότηταΚουμαριάς
1.Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΔΡΑΣΗΚΟΥΜΑΡΙΑΣ»,
χωρίς έμβλημα,στονοποίοπεριλαμβάνονταιοι κάτωθι
υποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΣπύρου
2.ΚΑΡΥΔΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΓεωργίου
3.ΝΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΡΙΑτουΙωάννη
4.ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
5.ΤΖΗΜΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΝικολάου
5)ΚοινότηταΡάχης
3.Τονσυνδυασμόμε το όνομα«ΔΥΝΑΜΗΠΡΟΟΠΤΙ-
ΚΗΣ», χωρίς έμβλημα,στον οποίοπεριλαμβάνονται οι
κάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑτουΚωνσταντίνου
2.ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΓεωργίου
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΑΝΘΟΥΛΑτουΧρήστου
4.ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΒασιλείου
5.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΣΟΥΛΤΑΝΑτουΔημητρίου
6.ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣΚΟΣΜΑΣτουΙωάννη
7.ΦΩΤΙΑΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΠαύλου
9)ΚοινότηταΤριποτάμου
1.Τον συνδυασμό με το όνομα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑ»,χωρίςέμβλημα,στονοποίοπεριλαμβάνο-
νταιοικάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑτουΕυστρατίου
2.ΜΑΡΑΓΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΧρήστου
3.ΜΑΣΑΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΓεωργίου
4.ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΓεωργίου
5.ΦΩΤΙΑΔΟΥΙΩΑΝΝΑτουΚωνσταντίνου
2.Τονσυνδυασμόμε το όνομα«ΔΥΝΑΜΙΚΗΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ», χωρίς έμβλημα, στον οποίο
περιλαμβάνονταιοικάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινό-
τητας,ήτοι:
1.ΑΡΑΠΙΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΓρηγορίου
2.ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥΜΑΡΙΑτουΔαμιανού
3.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΚωνσταντίνου
4.ΣΑΡΑΦΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΛουκά
5.ΣΤΟΛΤΙΔΟΥΑΝΝΑτουΠαύλου
Δ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΟΒΡΑ
1)ΚοινότηταΠατρίδος
1.Τον συνδυασμό με το όνομα «ΕνωμένηΠατρίδα»,
χωρίς έμβλημα,στονοποίοπεριλαμβάνονταιοι κάτωθι
υποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΙσαάκ

2.ΚΟΥΠΙΔΗΣΘΕΟΦΙΛΟΣτουΙωάννη
3.ΚΟΥΠΙΔΟΥΣΟΦΙΑτουΜιχαήλ
4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΙΑτουΠαύλου
5.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣτουΧρήστου
6.ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥΗΛΕΚΤΡΑτουΓεωργίου
7.ΤΣΙΛΗΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣτουΘωμά
2)ΚοινότηταΤριλόφου
1.Τονσυνδυασμόμε τοόνομα«ΑΓΑΠΗΓΙΑΤΟΝΤΡΙ-
ΛΟΦΟ», χωρίς έμβλημα,στον οποίοπεριλαμβάνονται
οικάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΤΕΡΓΙΟΣτουΑναστασίου
2.ΒΛΑΧΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣτουΔημητρίου
3.ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥΘΩΜΑΗτουΝέστορα
4.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑντωνίου
5.ΚΛΑΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗτουΚωνσταντίνου
6.ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΚωνσταντίνου
7.ΤΡΑΝΤΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗτουΕυαγγέλου
2.Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΑΛΛΑΓΗΕΛΠΙΔΑΣΓΙΑ
ΤΟΝΤΡΙΛΟΦΟ»,χωρίςέμβλημα,στονοποίοπεριλαμ-
βάνονται οι κάτωθι υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας,
ήτοι:
1.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕΥΘΥΜΙΑτουΣωτηρίου
2.ΓΚΑΝΤΖΑΡΟΥΕΛΕΝΗτουΜιχαήλ
3.ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΝικολάου
4.ΔΕΔΙΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΘεοχάρη
5.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣτουΓεωργίου
6.ΠΕΛΤΕΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΚωνσταντίνου
7.ΠΡΥΜΙΔΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΓεωργίου
8.ΤΣΟΛΑΡΙΔΟΥΕΙΡΗΝΗτουΓεωργίου
Ε)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
1)ΚοινότηταΣφηκιάς
1.Τονσυνδυασμόμετοόνομα«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΚΙΝΗ-
ΣΗΣΦΗΚΙΑΣ»,χωρίςέμβλημα,στονοποίοπεριλαμβά-
νονταιοικάτωθιυποψήφιοισύμβουλοικοινότητας,ήτοι:
1.ΚΑΚΑΒΕΛΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣτουΓεωργίου
2.ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΚωνσταντίνου
3.ΚΥΡΟΥΑΝΤΩΝΙΑτουΜενελάου
4.ΤΣΟΛΑΚΗΑΘΗΝΑτουΝικολάου
5.ΧΕΙΜΩΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣτουΘωμά

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 300

ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Α)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΓΙΝΑΣ
1)ΚοινότηταΜετόχιοΠροδρόμου
Το«ΕΝΙΑΙΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»,στοοποίοπεριλαμβάνε-
ταιοκάτωθιυποψήφιοςπρόεδροςκοινότητας,ήτοι:
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣτουΣωκράτη
2)ΚοινότηταΣυκιάς
Το«ΕΝΙΑΙΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»,στοοποίοπεριλαμβάνο-
νταιοικάτωθιυποψήφιοιπρόεδροικοινότητας,ήτοι:
1.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣΗΛΙΑΣτουΘωμά
2.ΚΟΚΟΔΗΜΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛτουΚωνσταντίνου
3.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΒασιλείου
Β)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΒΕΡΟΙΑΣ
1)ΚοινότηταΆμμου
Το «ΕΝΙΑΙΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ», στο οποίοπεριλαμβά-
νονταιοικάτωθιυποψήφιοιπρόεδροικοινότητας,ήτοι:
1.ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣΣΤΑΥΡΟΣτουΜιχαήλ
2.ΣΙΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΜιλτιάδη
2)ΚοινότηταΚαστανέας
Το «ΕΝΙΑΙΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ», στο οποίοπεριλαμβά-
νονταιοικάτωθιυποψήφιοιπρόεδροικοινότητας,ήτοι:
1.ΚΟΣΜΙΔΗΣΚΟΣΜΑΣτουΓεωργίου
2.ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτουΑνδροκλή
3)ΚοινότηταΚάτωΒερμίου
Το«ΕΝΙΑΙΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»,στοοποίοπεριλαμβάνο-
νταιοικάτωθιυποψήφιοιπρόεδροικοινότητας,ήτοι:
1.ΠΙΤΟΥΛΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣτουΧρήστου
2.ΦΑΡΣΑΡΩΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑθανασίου
4)ΚοινότηταΠροφήτηςΗλίας
Δενυπάρχουνυποψήφιοι.
Γ)ΕΚΛΟΓΙΚΗΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
1)ΚοινότηταΔασκίου
Το«ΕΝΙΑΙΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»,στοοποίοπεριλαμβάνο-
νταιοικάτωθιυποψήφιοιπρόεδροικοινότητας,ήτοι:
1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗτουΑντωνίου
2.ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΕυαγγέλου
3.ΜΠΑΜΠΕΤΣΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΕυθυμίου
4.ΠΑΓΟΥΡΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣτουΙωάννη
2)ΚοινότηταΠολυδένδρου
Το«ΕΝΙΑΙΟΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»,στοοποίοπεριλαμβάνο-
νταιοικάτωθιυποψήφιοιπρόεδροικοινότητας,ήτοι:
1.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΝικολάου
2.ΚΕΦΤΕΣΧΡΗΣΤΟΣτουΒασιλείου
3.ΜΠΑΤΣΑΡΑΣΗΛΙΑΣτουΝικολάου
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διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα τουΔήμουΒέροιας ηψηφοφορία για
την εκλογήΠεριφερειάρχηκαιΠεριφερειακώνΣυμβούλων τηςΠεριφέ-
ρειαςΚεντρικήςΜακεδονίας,ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας.

Οισυνδυασμοίκαιοιυποψήφιοιόπωςαυτοίανακηρύχθηκαναπότο
Πρωτοδικείοείναι:

Α. «Ανυπότακτη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Υποψήφια Περιφερειάρχης:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑτουΘΩΜΑ
2ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
3ΔΕΛΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
4ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΑΝΔΡΕΑΔOYΔΕΣΠΟΙΝΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣτουΛΕΩΝΙΔΑ
6ΦΑΡΜΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7ΧΑΝΤΟΛΙΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Υποψήφιος Περιφερειάρχης :
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΑΛΔΑΚΟΥΜΑΡΙΑτουΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
2ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΖΑΧΑΡΙΑ
3ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΣΤΕΡΓΙΟΣτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
5ΠΑΡΑΣΧΟΥΚΙΜΩΝτουΕΥΘΥΜΙΟΥ
6ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ-ΓΚΑΣΝΑΚΗΟΛΥΜΠΙΑτουΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
7ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣΘΕΟΦΙΛΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8ΥΦΑΝΤΙΔΟΥΣΟΦΙΑτουΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Γ. «ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην Κεντρική Μακεδονία ΑΝΤΙ-
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Υποψήφιος Περιφερειάρχης:
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΚΟΚΙΑΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2ΔΕΜΕΝΑΓΑΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ(ΚΙΚΗ)τουΓΕΩΡΓΙΟΥ
3ΜΑΔΙΝΤΑΝΙΕΛΑτουΠΑΥΛΟΥ
4ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣΛΑΖΑΡΟΣτουΜΙΧΑΗΛ
5ΤΣΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΝΑτουΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δ. «Βάνης Εγγύηση για την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας Αδέσμευτος   Συνδυασμός» 

Υποψήφιος Περιφερειάρχης:

ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΓΚΟΥΡΑΪΕΥΑΝΘΙΑτουΘΕΟΔΩΡΟΥ
2ΚΕΣΑΝΟΓΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
3ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
4ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΠΑΣΧΑΛΙΝΑτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ»

Υποψήφιος Περιφερειάρχης:
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΓΕΡΑΚΗΕΛΕΝΗτουΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3ΔΙΑΚΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4ΘΕΟΔΩΡΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤ. «ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΑΝΒΑΡΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ(ΦΙΛΙΩ)τουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ΚΕΛΕΣΙΔΗΣΝΕΟΦΥΤΟΣ(ΝΟΤΗΣ)τουΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
3ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
4ΡΙΖΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ
5ΣΑΡΑΝΤΗΒΑΡΒΑΡΑτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
6ΣΠΥΡΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑτουΝΕΟΚΛΗ
7ΤΣΕΛΙΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑτουΣΤΑΥΡΟΥ
8ΧΕΙΜΩΝΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΘΩΜΑ

Ζ. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης:
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι

ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΔΟΜΑΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3ΜΠΟΜΠΟΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4ΜΠΟΣΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ(ΜΑΙΡΗ)τουΗΛΙΑ
6ΣΟΦΡΟΝΩΦ–ΤΑΜΠΑΚΗΙΩΑΝΝΑτουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
8ΤΣΙΟΥΛΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ

Η. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης:
ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΒΑΦΕΙΑΔΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
2ΤΖΟΓΚΑΣΕΥΘΥΜΗΣτουΒΑΣΚΕ
4ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥΕΛΕΝΗτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
5ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣτουΧΡΗΣΤΟΥ

Θ. «Πράξεις #ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ»

Υποψήφιος Περιφερειάρχης:
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2ΚΑΖΕΛΙΔΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3ΚΟΓΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
4ΚΟΥΤΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
5ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥΑΓΑΠΗτουΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ(ΠΟΠΗ)τουΦΙΛΗΜΩΝΟΣ
7ΠΡΙΟΝΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8ΦΩΤΙΑΔΗΣΦΩΤΙΟΣτουΠΑΥΛΟΥ

Ι. «ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ για τη Μακεδονία»
Υποψήφιος Περιφερειάρχης:
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΥποψήφιοιΠεριφερειακοίΣύμβουλοι
ΕκλογικήςΠεριφέρειαςΗμαθίας:
1ΑΣΛΑΝΙΔΟΥΜΙΛΕΝΑτουΑΛΕΞΙΟΥ
2ΑΤΣΑΡΟΥΓΑΒΡΙΕΛΑτουΑΝΤΩΝΙΟΥ
3ΒΑΡΑΚΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΙΩΑΝΝΗ
4ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΟΥΜΑΡΙΑτουΝΙΚΟΛΑΟΥ
5ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6ΣΑΒΒΙΔΟΥΤΑΤΙΑΝΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥ
7ΣΟΥΛΙΩΤΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτουΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣΚΟΣΜΑΣτουΗΛΙΑ
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Σύμφωναμε τηνΕιδικήΠροκήρυξηΒ’
Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (άρθρο 12
παρ.Γε),θαδιεξαχθούναγώνεςκατάταξης
στις 29/05/2019μεταξύ των ομάδωνπου
κατέλαβαντην3ηκαι4ηθέσηστον1οκαι
2οόμιλοαντίστοιχα,γιατονκαθορισμότης
σειράςπροτεραιότητας για κάλυψη τυχόν
κενών θέσεωνστηΑ2’ ΕθνικήΚατηγορία
γιατηναγωνιστικήπερίοδο2019–2020.

ΈτσιηομάδατουΦιλίππουθαέχειμία
ακόμη ευκαιρία να «διεκδικήσει» κάποιο
εισιτήριογιαάνοδοστηνΑ2κατηγορίαΣί-
γουραη κλήρωσηδεν είναι ευνοϊκή αλλά
σεαυτάταπαιχνίδιατοαποτέλεσμακρίνε-
ταικαιαπόμίακαλήμέρατηςομάδας.

29Μαϊου
Ακράτας17.00Τρίτων-Αγρίνιο
Ν.ΙωνίαςΒ.17.00Παγκράτι-ΦίλιπποςΒ.
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Πολύ λίγες πιθανότητες συγκε-
ντρώνει το ενδεχόμενο να διε-
ξαχθεί με 2 επιπλέον ομάδες η 

νεοσύστατη Super League 2. Τρίκαλα, 
και Ηρακλής επιχειρηματολόγησαν επί 
του τρόπου κάλυψης των δύο θέσεων 
(που ίσως δημιουργούνταν) στη Super 
League 2, όμως και οι πληροφορίες 
της χθεσινής ημέρας οδηγούν στο ότι 
η νέα κατηγορία θα διεξαχθεί με 12 
ομάδες.

 Ηπίεση συνεχί-
ζει να ασκείται από
τους  «κυανόλευ-
κους», γνωρίζουν
πως δεν είναι ότι
το… ευκολότερο, ό-
μως εξακολουθούν
να πιστεύουν πως
ίσως πετύχουν να
διαφοροποιήσουν
τα δεδομένα.Αξίζει
να τονιστεί πως ε-
πιτελείς της Ε.Π.Ο.
έχουν τονίσει πως
υπάρχει προκήρυξη
που δεν μπορεί να
αλλάξει, θα ακολου-
θηθεί καιπροβλέπει
12 ομάδες.Αντίστοι-
χα πάντως και στη
χθεσινή συνάντηση
των 12 της Football

Leagueπαρουσία τουπροέδρου τηςΛίγκας,Λεω-
νίδαΛεουτσάκου, τέθηκε ερώτημασχετικάμε τοαν
ηSL2θαδιεξαχθείμε12ή14ομάδες.Ηαπάντηση
πουέλαβανταμέλητηςκατηγορίαςήτανπωςεξαι-
ρετικάδύσκολαθαγίνειηδεύτερηκατηγορίαμε14
ομάδες.

Όσο«σβήνει»τοσενάριοαυτό,οΗρακλήςμπαί-
νει ολοένα καιπερισσότεροπιο έντοναστον μονό-
δρομοαλλαγήςτουΑ.Φ.Μ.,καθώςόπωςεπισημάν-
θηκε και στηνανακοίνωση τηςΠ.Α.Ε. δεν υπάρχει
καμία δυνατότητα ανταπόκρισης σε τρέχουσες υ-
ποχρεώσεις, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του
παλαιότερου χρέουςστην τρίτη κατηγορία (Football
League).

Τo Σάββατο 25 Μαΐου 2019 
και ώρα 15:00 στο ξενοδο-
χείο Βεριόπολις στη Βέροια 

θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της 
Εθνικής Γυναικών για την προετοιμα-
σία ενόψει των προκριματικών του 
ΕURO 2020 που θα διεξαχθούν στο 
κλειστό γυμναστήριο «Φιλίππειο», το 
διάστημα 31/5-2/6 με αντιπάλους Φιν-

λανδία, Λουξεμβούργο και Ισραήλ.

ΟΟμοσπονδιακόςπροπονητήςΜενέλαοςΔα-
νήλος κάλεσε τιςπαρακάτωαθλήτριες: Γκάτζιου,
Ράτσικα,Ζυγούρα,Παναγιωτίδου,Σαμολαδά (ΠΑ-
ΟΚ), Κεπεσίδου,Μανιά, Καρέλα,Φάγκου (ΟΦΝ
Ιωνίας),Ανδρίτσου,Μούρνου,Μάστακα (Αναγέν-
νησηΆρτας), Βασιλειάδου (Μ.Αλέξανδρος),Τσι-
κνάκη (ΓΑΣΚαματερού), Καραχαρίση (Φίλιππος
Βέροιας),Αργυροπούλου(ΑΕΠΠανόραμα),Κουκ-
μίση(ΑΕΣΧΠυλαίας),Τσάκαλου(Κριμ-Σλοβενία).

«Σβήνει»τοσενάριο14ομάδων
στηνfootballlaegue2

Κλήσεις Εθνικής γυναικών για
την προετοιμασία στην Βέροια

ΜπαράζΒ’Εθνική
Στις 29 Μαΐου 

Παγκράτι-
Φίλιππος Βέροιας

ΗΔιευθύντριαΔευτεροβάθμιαςΕκπαί-
δευσηςΗμαθίας καιπρόεδρος τηςΟργα-
νωτικής Επιτροπής ΣχολικώνΑθλητικών
δραστηριοτήτωνΗμαθίας καΑναστασίαΕ.
Μαυρίδου ευχαριστεί για την συμμετοχή
τους στην άρτια διοργάνωση τηςΤελικής
Φάσης(finalfour)ΧειροσφαίρισηςΛυκείων
ΕλλάδοςκαιΚύπρουσχ.έτους2018-2019:

ΤονΔήμαρχο Βέροιας κο Βοργιαζίδη
Κωνσταντίνο, τον αντιδήμαρχο τουρισμού
κοΛυκοστράτη Βασίλη και ιδιαίτερα τον
πρόεδροτουΚΑΠΑΔήμουΒέροιαςκοΔια-
μάντη Στέργιο για  όλη την υποστήριξη
στην συνδιοργάνωση των αγώνων, την
παροχή του υλικούπροβολής της πόλης
μας,  τηνπαραχώρηση των γηπέδων και
τηνυλικοτεχνικήυποδομή.

ΤονΠρόεδρο τηςΈνωσης Σωματείων
ΧειροσφαίρισηςΚεντρικήςΜακεδονίας κο
ΝτόβαΔιονύσιο καθώς και τοπροσωπικό
τηςτοπικήςΟ.Χ.Εγιατηνβοήθειάτουςσε
θέματαδιαιτησίαςτωναγώνων.

Τους ομοσπονδιακούς Προπονητές
κουςΧατζηπαρασίδηΑναστάσιο,Τζουβάρα
Χρήστο καιΤριανταφυλλίδουΚυριακή για
την βοήθειά τους στα τεχνικά θέματα της
διοργάνωσης.

-Τουςδιαιτητέςκαικριτέςτωναγώνων.
Τους Ιατρούς των αγώνων κους Πα-

παδημητρίου Στέργιο και τον Γατουρτζίδη
Κυριάκο για την αποτελεσματικήπαροχή
τωνυπηρεσιών τουςκατά τηδιάρκεια των
αγώνων.

Τον εκπαιδευτικόΦυσικήςΑγωγής κοΑντώνη
ΚελεπούρηκαιτοχορευτικόσχήματουΧορευτικού
εργαστηρίουΗμαθίας«ΚύκλοςΕρατεινός»γιατην
συμμετοχήτουςστηντελετήέναρξης.

Τοπροσωπικό τουΚΑΠΑΔήμουΒέροιας και
τωνΓυμναστηρίωνγιατηνπολύτιμηβοήθειάτους.

ΤοΚΤΕΛΒέροιας για την χορηγία λεωφορείου
γιατηνεπίσκεψηστηνΒεργίνα.

ΤηνσυνάδελφοεκπαιδευτικόκαΑγγελικήΓιαν-
νάκηγια την ξενάγηση τωνμαθητώνστομουσείο
τηςΒεργίνας.

Τηνσυνάδελφο εκπαιδευτικόΦυσικήςΑγωγής

καΜουταφίδουΕιρήνη.
ΤονμαθητήτουΕΠΑΛΒέροιαςΒαρακλήΕυγέ-

νιο για την ηχητική καιφωτογραφική κάλυψη των
αγώνων.

Τον κ.ΤζωρτζίνηΕυστάθιο για την τηλεοπτική
κάλυψητωναγώνων.

Τονκ.ΤσικίναΓεώργιογιατηνχορηγίατωννερών.
Τοανθοπωλείο«Δημήτρης»γιατηνχορηγίατης

ανθοσύνθεσης.
ΤοπροσωπικότηςΔιεύθυνσηςΔευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ημαθίας και όλους όσους βοήθη-
σαν από οποιαδήποτε θέσηστην διεξαγωγή των
αγώνων και δεν μνημονεύτηκαν ξεχωριστά και
ιδιαίτερα.

ΕυχαριστήριοτηςΔευτεροβάθμιας
εκπαίδευσηςΗμαθίας
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Πρόσκληση τηςΑκαδημίαςΒέροι-
αςσε νεαρούςποδοσφαιριστές, γεν-
νημένοιαπότο2007έωςτο2014.

Αναλυτικά:
«ΗΑκαδημίαΠοδοσφαίρουΒέροι-

αςπροσκαλεί παιδιά γεννημένα από

το 2007 έως το 2014 να γνωρίσουν
τηνλειτουργίατηςομάδαςμας.

Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει σε
πρώτη επαφήμε τοποδόσφαιρο και
νατογνωρίσειμέσααπόταδικάμας
»μάτια»καλείταιαπόσήμεραέωςτην

τελευταίαημέραπροπόνησηςναέρθει
στογήπεδόμας.

Οιπροπονήσεις των τμημάτωνυ-
ποδομής γίνονται κάθεΔευτέρα και
ΤετάρτηστογήπεδοΓεωργιανών.

Ώραπροσέλευσης16.45′»

Το  γραφείοΦυσικήςΑγωγήςΗμαθίας
διοργάνωσεμε  επιτυχία τους  αγώνες Α-
θλοΠΑΙΔΕΙΆΣ Χειροσφαίρισης     Δημοτι-
κώνΣχολείωνπεριοχήςΒέροιας σχ. έτους
2018-19.Περίπου120μαθητές-τριεςαπό
ταδημοτικάσχολείατου:1ου,2ου,3ου,4ο
υ,5ου,8ου,9ου,10ου,12ου,14ου,16ου, έπαι-
ξαν Χαντ-Μπωλ και ένιωσαν τη χαρά της

συμμετοχής. Το γραφείοΦυσικήςΑγωγής
Ημαθίας ευχαριστεί τουςΟμοσπονδιακούς
ΠροπονητέςΧειροσφαίρισηςΧατζηπαρασί-
δηΑναστάσιοΤΖουβάραΧρήστοΤριαντα-
φυλίδουΚικήκαιΠαπαδόπουλοΑλέξανδρο
και τον ιατρό  ΣιοκιούρογλουΧαράλαμπο
που  βοήθησανστην οργάνωση τωναγώ-
νων.

ΠρόσκλησηαπότηνΑκαδημία
Βέροιαςσενέουςποδοσφαιριστές

Σχολικοί αγώνες  ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ  
Χειροσφαίρισης Δημοτικών 
Σχολείων περιοχής Βέροιας

Η ενημέρωση της Ελληνικής ΠοδοσφαιρικήςΟμο-
σπονδίαςγιατηνΚάρταΥγείας.

Αναλυτικά:
«ΚύριεΠρόεδρε
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με το υπ’

αριθμ.18215/17-5-2019έγγραφότης,ενημερώνειότικα-

ταληκτική ημερο-
μηνίαγιαεφαρμο-
γή των διατάξεων
της«ΚάρταςΥγεί-
ας Αθλητή» έχει
οριστεί, μετά την
τελευταίαπαράτα-
ση των αρμόδιων
Υπουργείων,η31
Ιουλίου2019.

Από 1Αυγού-
στου2019όλοι οι
ποδοσφαιριστές
πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με
την κάρτα υγείας
αθλητήπροκειμέ-
νου να έχουν δι-
καίωμα συμμετο-

χήςσεαγώνεςποδοσφαίρου.
ΗΚάρταΥγείαςΑθλητήείναιατομική,όπωςήδησας

έχουμεενημερώσειμεσχετικάέγγραφάμας,έχειισχύγια
ένα(1)έτοςκαισυνοδεύειτοναθλητή-ποδοσφαιριστήσε
κάθεμετακίνησήτουσεάλλοσωματείο».

Η Κάρτα Υγείας από την ΕΠΟ



Για την ασφα-
λή πλοήγηση στο 
διαδίκτυο και για 
τους κινδύνους 
που αυτό εγκυμο-
νεί ενημερώθηκαν 
οι μαθητές/τριες 
της Δ΄ τάξης του 
4ου Δ.Σχ. Βέροι-
ας την Πέμπτη 16 
Μαΐου 2019.

Η ενημέρωση 
έγινε από τον κ. 
Απόστολο Μούρ-
τη, πρόεδρο της 
Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπάλληλων 
Ημαθίας, ο οποίος 
με παραδείγματα 
μέσα από την ε-
μπειρία του καθώς 
και με προβολή 
κατάλληλου υλι-
κού ανέπτυξε τους 
κ ινδύνους που 
κρύβουν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύ-
ωσης και  τους 
τρόπους προστα-
σίας.
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Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Βεροίας
Ν. Ημαθίας
Τμήμα Δημοτικής κατάστασης
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11759/15-5-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι έχει υποβληθεί στο Δήμο Βέροιας αίτηση της 

Νικολέττας Ιορδάνογλου του Ανδρέα και της Αναστασίας, η οποία ζητά 
την αλλαγή επωνύμου του ανηλίκου τέκνου της, Ανδριάνας Ελεμένογλου 
του Κυριάκου Ελεμένογλου, που γεννήθηκε στη Βέροια Ν. Ημαθίας την 
17-11-2008, κατοικεί στη Βέροια επί της οδού Πιερίων αριθμός 148, και 
είναι γραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας, από 
«Ελεμένογλου» σε «Ιορδάνογλου».

Καλούμε καθένα που έχει αντίθετη γνώμη για τη ζητούμενη αλλαγή, 
όπως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση να μας υπο-
βάλλει τις αντιρρήσεις του.

Βέροια 15-5-2019
Ο Δήμαρχος 

Μ.Ε.Δ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δημοτικής Κατάστασης

Γεράσιμος Καούρης

« Τα Παιδιά της Άνοιξης»: 
Κανείς  δεν έχει 

εξουσιοδότηση να διακινεί 
και να πουλάει προϊόντα μας

Τις τελευταίες ημέρες έχει 
παρατηρηθεί ότι, άτομα σε δι-
άφορες περιοχές και πόλεις, 
χρησιμοποιούν τον διακριτό 
τίτλο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ « Τα 
Παιδιά της Άνοιξης » και πω-
λούν προϊόντα σε ανύποπτους 
πολίτες που έχουν τη διάθε-
ση να βοηθήσουν το ΚΔΗΦ, 
με σκοπό το προσωπικό τους 
κέρδος.

 Σας ενημερώνουμε ότι: Ο Φιλανθρωπικός μη Κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, λειτουργεί από το 1983 σε ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις στην Αλεξάνδρεια και  προασπίζει τα δικαιώμα-
τα των Ατόμων με Αναπηρία. 

Στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης », λειτουρ-
γούν πέντε ( 5 ) παραγωγικά εργαστήρια και τα προϊ-
όντα που κατασκευάζουν οι ωφελούμενοι, διατίθενται 
αποκλειστικά και μόνο στην αγορά με εκθέσεις – bazzar 
και στο εκθετήριο του χώρου μας.  Πάντα με παραστατι-
κό απόδειξης και  βεβαίωση με σφραγίδα του Συλλόγου.

 Κανείς  δεν έχει εξουσιοδότηση να διακινεί και να 
πωλεί προϊόντα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άγνωστος προς 
εσάς, σας προσεγγίσει, χρησιμοποιώντας την επωνυ-
μία του Κέντρου και δε διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, 
παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας  στο Τηλ. 23330 
27212 ή με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

Στηρίζουμε το έργο μας στη συμμετοχή σας.
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Την Τρίτη 28 Μαΐου
Help! Η Στέγη γεμίζει σκαθάρια 

που παίζουν πιάνο!!!
-Αγαπημένα τραγούδια των Beatles από τους μικρούς 

πιανίστες  του Δημοτικού Ωδείου
A day in the life, συγκεκριμένα την 

Τρίτη 28 Μαΐου, ώρα  7:00 το βράδυ, 
ανεβείτε σ’ ένα YellowSubmarine κι ελά-
τε να μας πείτε  Hello πριν σας  πούμε  
Goodbye. Θα είναι μια hard day’s night 
με μια guitar που … gently weeps, Θα 
συναντήσετε την Michelle και την Jude και 
όλους όσοι love her-they do, για να μιλή-
σουμε  για αναμνήσεις από Yesterday και 
να ακούσουμε  μια μουσική  που μπορεί 
να συνοδέψει από νέους – νέους μέχρι 
νέους sixty – four. Κι αν πιστεύετε πως οι 
Beatles δεν είναι σοβαρή μουσική, παρά 
το γεγονός πως έφτασε here - there and 
everywhere…we can work it out, with a 
little help from our friends.. Ελάτε, λοιπόν, 
για ένα ταξίδι across the universe. Don’t 
let us down… Let it Be!

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ
(ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
«Ο ΖΥΓΟΣ»

Ο Α.Σ. «ΖΥΓΟΣ» με έδρα στον Άγιο Γε-
ώργιο ζητάει μόνιμο υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Λογιστικής, 
απαραίτητο προσόν καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο και για τις εποχιακές ανάγκες του προσωπικό 
διαλογητηρίου και γεωπόνο (ή παραλήπτη). 

Πληροφορίες στο τηλ. 23310 51093 και 
στο email: aszygos@gmail.com

Ενημέρωση μαθητών 
του 4ου Δημοτικού 

Σχολείου Βέροιας για 
την ασφαλή πλοήγηση 

στο διαδίκτυο



Στο πλαί -
σιο των προ-
γ ρ α μ μ ά τ ω ν 
E r a s m u s + 
K A 2 2 9  πο υ 
τρέχουν αυτήν 
την περίοδο 
στο 5ο ΓΕ.Λ. 
Βέρο ιας  κα ι 
συγκεκριμένα 
στο πρόγραμ-
μα με τον τίτλο 
«Sustainability 
for Democracy, 
Democracy for 
Sustainability» 
πραγματοποι-
ήθηκε από τις 
5/5/19 έως τις 
11/5 /2019 η 
δεύτερη δια-
κρατική κινη-
τικότητα, η ο-
ποία έλαβε χώ-
ρα στη Vaasa 
της Φινλανδί-
ας.

Στην κινη-
τικότητα συμ-
μετείχαν δύο 
καθηγητές και 
επτά μαθητές/
τριες, οι οποίοι 
για μία εβδο-
μάδα γνώρι-
σαν από κοντά 
το περίφημο 
φ ι ν λ α ν δ ι κ ό 
εκπαιδευτικό 
σύστημα. Στη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης καθηγητές και μαθητές πα-
ρακολούθησαν μαθήματα στο Borgaregatans scola και πήραν μέρος σε βιωματικά εργα-
στήρια, στα οποία παρασκεύασαν οι ίδιοι βιολογικά καλλυντικά, κατασκεύασαν μόνοι μια 
υδρογεννήτρια ρεύματος και ακόμη συμμετείχαν σε ένα εργαστήρι παρασκευής μεξικάνι-
κου φαγητού στην αίθουσα-κουζίνα του σχολείου, το οποίο κατέληξε σε αυτοσχέδιο πάρτι/ 
συναυλία στο γυμναστήριο του σχολείου. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε δύο γνωστές βιομηχανικές μονάδες 
της περιοχής : αρχικά στη Stormossen, όπου με κομποστοποίηση οργανικών υλικών 
παράγεται βιοκαύσιμο και βιοαέριο που καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό τις ενεργειακές ανά-
γκες της πόλης και κατόπιν στη Westenergy, όπου γίνεται συστηματική ανακύκλωση υλι-
κών, τα οποία επίσης, μετά από καύση, προσφέρουν ενέργεια στη περιοχή. Τέλος, μαθη-
τές και καθηγητές από τις συμμετέχουσες αποστολές περιηγήθηκαν στο περίφημο κέντρο 
έρευνας και εκπαίδευσης Technobotnia, όπου με τη συνεργασία τριών πανεπιστημιακών 
σχολών και πολλών εταιρειών οι φοιτητές της Vaasa έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν 
πρακτικά σε όσα μαθαίνουν στις σχολές τους.

Η επίσκεψη είχε και μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς έγιναν εκδρομές στην 
Meteoria - μια περιοχή - κρατήρας που δημιουργήθηκε μετά από πρόσκρουση ενός με-
γάλου μετεωρίτη εκατομμύρια χρόνια πριν και σήμερα χρησιμοποιείται ως καλλιεργήσιμη 
γη, αλλά αποτελεί και διεθνές ερευνητικό κέντρο για αστρολογικά και γεωλογικά φαινόμε-
να - και στην περιοχή Kvarken Archipelago, όπου παρατηρείται ένα μοναδικό γεωλογικό 
φαινόμενο, ανύψωση της στεριάς. 

Το πρόγραμμα της κινητικότητας αυτής έκλεισε με ένα υπέροχο αποχαιρετιστήριο γεύ-
μα πάνω σε ένα καράβι-εστιατόριο, στο οποίο καθηγητές και μαθητές έδωσαν υπόσχεση 
παντοτινής φιλίας και έκλεισαν το επόμενο ραντεβού τους - στην Πορτογαλία αυτή τη 
φορά.

Συμμετείχαν οι μαθητές/τριες Λεωνίδας Κουκουράβας, Τσιφλίδης Νίκος, Κατερίνα Δέλ-
λα, Σοφία Πανίδου, Μαρία Τσουφλίδου, Βίκυ Μωυσίδου, Έλενα Θεοδώρου και οι καθηγη-
τές Χαρά Αξούριστου και Τάσος Μοσχόπουλος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια 08 -05-2019        
Aριθμ.πρωτ.:1832

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής 

αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων-βρεφών  στους  Παι-
δικούς-Βρεφικούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται  η 10η  
Μαΐου 2019 και η ημερομηνία λήξης τους  η 31η  Mαΐου 
2019.

Για την εγγραφή των βρεφών-νηπίων στους Παι-
δικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς απαιτούνται τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας 
ή του πατέρα με δυνατότητα επιλογής δύο ή περισσοτέρων 
σταθμών

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παι-
διού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. 

γ)  Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργα-
ζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υ-
ποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους 
των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης 
της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασι-
ακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο 
πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής 
ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης 
παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

 δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας 
σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από Παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολι-
ασμών ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματινοαντί-
δρασης  (mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών καθώς και αντίγραφο του 
βιβλιαρίου υγείας.

στ) Εκκαθαριστικό Εφορίας τρέχοντος οικονομικού έ-
τους.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός 

των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι 
η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων και 
των τέκνων τους.

΄Εντυπο αίτησης εγγραφής  μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι γονείς να προμηθεύονται από τα γραφεία  των 
Παιδικών Σταθμών Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια 
τηλ.2331022178  καθώς και από τους παρακάτω  Παιδι-
κούς-Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς: 

1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 61723), 
2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 26093), 
3. Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888), 4.Δ΄-
Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698), 
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 
29792), 6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ 
τηλ.23310 91188) 7. Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου 
(23310 41661), 8. Παιδικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 
51207) , 9. Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων (23310 92790), 
10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων (23310 92790).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο  Παιδικό Σταθμό της 
πρώτης  επιλογής των γονέων.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
                              
   ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
(3η ΦΑΣΗ–ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)
CPV:   45232151-5

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Συγχρηματοδότηση  από πόρους 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών  και Δανείων
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ (3η ΦΑΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» με προϋπολογισμό 
2.600.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋπο-
θέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζο-
μένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δανείων.

Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών ορίζεται η 21/6/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προ-

σφορών ορίζεται η 25/6/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διε-

νεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση 
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδή-
ποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφα-
ση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικό-
τητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υδραυλι-
κών ή Η/Μ (δίκτυα υπό πίεση)  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέ-
χουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορ-
φή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 
για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστη-
μένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  
στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη:

• στις κατηγορίες Υδραυλικών ή Η/Μ (δίκτυα υπό πίεση) έργων 
και τάξη 3η και άνω.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋ-
πολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 52.000,00€.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (που προστέθηκε με 
την παράγραφο 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012) σε ποσοστό 
ύψους μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού πο-
σού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.
promitheus.gov.gr,  με αριθμό Συστήματος 82934 καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.deyav.gr).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΒ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ .Σ.ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αρ. μελ.: 16/2018

Αρ. Πρωτ. 1941
Ημερομηνία 22/05/2019
ΑΔΑ 6Φ8ΑΟΛΠ9-72Μ
ΑΔΑΜ
19PROC004988398

Εrasmus+ KA2 «Sustainability for Democracy, 
Democracy for Sustainability»

Το 5ο Γενικό Λύκειο Βέροιας 
στη Vaasa της Φινλανδίας

Συναντήσεις του 
Εμπορικού Συλλόγου  

Αλεξάνδρειας με υποψήφιους δημάρχους
Ο Εμπορικός Σύλλογος  Αλεξάνδρειας κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιό-

δου δέχτηκε στα γραφεία του, τους υποψήφιους Δημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας .
Στα πλαίσια των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις πρωτοβου-

λίες, τις δράσεις καθώς και τα προγράμματα των υποψηφίων σχετικά με τον εμπορικό 
κόσμο και την τοπική αγορά.

Ο Ε.Σ. Αλεξάνδρειας με τη σειρά του κατέθεσε τις δικές του προτάσεις στον κάθε 
υποψήφιο, προκειμένου να καθοριστεί μια κοινή γραμμή με στόχο την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και γενικά 
την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους Δημάρχους και αναμένουμε 
το καλύτερο για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας.

ΤΟ Δ.Σ.



Ο Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων 

 Την Παρασκευή 24 Μαΐ-
ου στις 10:30 π.μ. θα ομιλή-
σει στην Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας.      

 Το Σάββατο 25 Μαΐου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον 
υπό κατασκευή Ιερό Ναό του 
Αγίου Λουκά του ιατρού Αρ-
χιεπ. Συμφερουπόλεως στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας.

 Το Σάββατο 25 Μαΐου το 
απόγευμα θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό Εσπε-
ρινό στον πανηγυρίζοντα Ι-
ερό Μητροπολιτικό Ναό της 
Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρνης. 

 Την Κυριακή 26 Μαΐου 
το πρωί θα προεξάρχει και 
θα ομιλήσει στην Πολυαρχι-
ερατική Θεία Λειτουργία στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό της Αγίας Φω-
τεινής Ν. Σμύρνης.

 Την Τρίτη 28 Μαΐου 
στις 6:30 μ.μ. θα υπο-
δεχτεί την Τιμία Κάρα 
του Αγίου Παρθενίου 
Επισκόπου Λαμψάκου 
- Προστάτου των καρκι-
νοπαθών και στην συ-
νέχεια θα λάβει μέρος 
στον Πολυαρχιερατικό 
Εσπερινό επί τη εορτή 
της Μετακομιδής του Ιε-
ρού Λειψάνου του Αγίου 
Λουκά του ιατρού Αρχι-
επ. Συμφερουπόλεως 
στον ομώνυμο υπό κα-
τασκευή Ναό στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά 
στη Βέροια.

 
Την Τετάρτη 29 Μα-

ΐου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην πολυαρχιε-

ρατική Θεία 
Λ ε ι το υ ρ γ ί α 
επί τη εορτή 
της  Μετα -
κομιδής του 
Ι ερού  Λε ι -
ψάνου του 
Αγίου Λουκά 
του ιατρού 
Αρχιεπ. Συμ-
φερουπόλε-
ως στον ο-
μώνυμο υπό 
κα τα σ κ ε υ ή 
Ν α ό  σ τ η ν 
Ιερά Μονή 
Π α ν α γ ί α ς 
Δοβρά στη 
Βέροια και 
εν συνεχεία 
θα συμμε -
τάσχει στην 
Ιερά Λιτανεία 
τ ω ν  Θ α υ -
ματουργών 
Λ ε ι ψ ά ν ω ν 
και της Ιεράς 
Εικόνας του 
Αγίου Λουκά.
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

5ήμερη εκδρομή 
στα Παράλια της Μ. Ασίας 

5ήμερη εκδρομή στα Παράλια της Μ. Ασίας  δι-
οργανώνει η ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣαπό 
τις 13 -17 Ιουνίου. Αναχώρηση την 13/6/19 ώρα 
5.00 από πλατεία Εληάς. Μετά τον απαραίτητο έ-
λεγχο των συνόρων μπαίνουμε στην ανατολική 
Θράκη. Θα επισκεφθούμε ΠΡΟΥΣΑ – ΣΜΥΡΝΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΟΝΙΑ ΕΦΕΣΟΣ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
ΜΕΝΕΜΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟ ΤΟ ΑΣΚΛΙΠΕΙΟ ΑΙ-
ΒΑΛΙ ΤΡΟΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ ΜΑΔΥΤΟ.

Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Πληροφορίες 
23310 25654. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά εκτός 
Σαββάτου Κυριακής 10.30-20.30 

Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «Tasty Fruit» δέχε-

ται δηλώσεις για το έτος 
2019 σε παραγωγές ρο-
δάκινων, νεκταρινιών, 
βερικόκων, κερασιών και 

συμπύρηνων.
Για όσους παραγωγούς επιθυμούν και ενδιαφέ-

ρονται να συμβληθούν με Συμβολαϊακή γεωργία να 
επικοινωνήσουν μέχρι τις 15-04-2019 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  
• 2331072700 
• 6945105091 Στέφανος Αποστολίδης

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια
-Υποκατάστημα 1: Επισκοπής Νάουσας
-Υποκατάστημα 2:  Μελίκης Ημαθίας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ – ΟΑΕΕ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟ – ΒΟΛΟ

Από 15 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2019
Θα αφιχθούμε στο λιμανάκι της Γλώσσας, συνεχίζουμε για τη χώρα όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. Επίσκεψη 

στις πανέμορφες παραλίες της Σκοπέλου καθώς στην εκκλησία της Παναγίας του Πύργου και στο αρχοντικό 
Βρακατσά. Στην επιστροφή στον Βόλο έχουμε βόλτα στα τσιπουράδικα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Ιουνίου 2019. Εάν ο αριθμός των ατόμων συμπληρωθεί νωρίτερα η εκδρομή 
θα κλείσει. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Σωματείου τηλ. 23310 71230 και στα μέλη τηλ. 6974 481600, 6976 555321.

Ευχαριστήριο
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

«Τα Παιδιά της Αγάπης» του Εργαστηρί-
ου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αλεξάνδρει-
ας ευχαριστούν την κ. Σοφία Στυλιανί-
δη (Ινστιτούτο Αισθητικής, Βετσοπούλου 
86, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 2333024270, 
6980969760, mail@sofiabeautycare.gr), 
κόρη του κ. Παρασκευά Στυλιανίδη προ-
ϊσταμένου τμήματος Μελετών ΔΕΗ Βε-
ροίας κατοίκου Πλατέως, για την δωρεά 
ύψους 220€ για αγορά κουπιέρας.

Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ.

 «Τα Παιδιά της Αγάπης»

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 22 

Μαΐου 2019 στις 5.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέ-
ροιας ο Σταύρος Αγγ. Σπανίδης 
σε ηλικία 94 ετών .

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 στις 

10.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεο-
τόκου στα Παλατίτσια Ημαθίας η Ελένη Δαλλοπού-
λου - Νταλλοπούλου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ 
Μάϊος 2019 

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατά
τοδιάστημααπό20-5-2019 μέχρι26-5-
2019 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από τοΚΤΕΛΝ.Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το
νέο πρόγραμμα δρομολογίων απόΘεσσαλονίκη
προςΒέροιαδιαμορφώθηκεωςεξής:

Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια-ΒέροιααπόΔευτέρα
μέχριΠαρασκευήμέσωΠαλιάςΕθνικήςοδού(ΠΕΟ)

Αφετηρία:Θεσσαλονίκη
Ενδιάμεσοι σταθμοί: Μαγνησία, Χαλκηδόνα,

Λουδίας,Αλεξάνδρεια,Βρυσάκι,Καμποχώρι,Καλο-
χώρι,Καβάσιλα,Σταυρός,Μακροχώρι

Προορισμός:Βέροια
5:35,6:45,7:30,8:15,9:15,10:45,12:3013:45,

14:45,15:45,16:45,17:45,18:45,20:15,21:30
ΤαχείεςΘεσσαλονίκη–Βέροια–Νάουσακα-

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμαδρομολογίων
6:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,

14:15,15:15,16:15,17:15,18:15,19:15,20:45
Βέροια-Θεσσαλονίκηόλαταδρομολόγια
Αφετηρία:Βέροια
Ενδιάμεσοισταθμοίμη ταχείας: Μακροχώρι,

Σταυρός,Καβάσιλα,Καλοχώρι,Καμποχώρι,Βρυσά-
κι,Αλεξάνδρεια,Λουδίας,Χαλκηδώνα,Σίνδος

ΕνδιάμεσοιΣταθμοί ταχείας:Κουλούρα,Νησέ-
λι,Κλειδί,ΔιόδιαΜαλγάρων

Προορισμός:Θεσσαλονίκη
ΑπόΔευτέραέωςΠαρασκευή
5:30, 6:20, 6:30 ΤΑΧΕΙΑ, 7:00 ΤΑΧΕΙΑ, 7:15,

7:45ΤΑΧΕΙΑ, 8:00, 8:45ΤΑΧΕΙΑ, 9:00, 9:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 10:30, 10:45ΤΑΧΕΙΑ, 11:45ΤΑΧΕΙΑ, 12:00,
12:45ΤΑΧΕΙΑ, 13:00, 13:45ΤΑΧΕΙΑ, 14:00, 14:45
ΤΑΧΕΙΑ, 15:00, 15:45ΤΑΧΕΙΑ, 16:00, 16:45ΤΑ-
ΧΕΙΑ, 17:00, 17:45ΤΑΧΕΙΑ, 18:15, 19:30ΤΑΧΕΙΑ,
19:45,20:45,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΣΑΒΒΑΤΟΥ
Βέροια–Θεσσαλονίκη6:45Δ,7:45T,8:00,8:45T

,9:30,9:45T,10:30,11:30, 11:45T,12:30,13:30,13:45T,
1 4 : 3 0 , 1 4 : 4 5 T , 1 5 : 3 0 , 1 6 : 3 0 ,  1 7 : 3 0 ,
17:45T,18:30,19:30T,20:00,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00,8:30, 9:15T,10:00,1
0:15T,11:00,11:15T, 12:00,13:00,13:15T,14:00,15:00
1 5 : 1 5 T , 1 6 : 0 0 , 1 6 : 1 5 T , 1 7 : 0 0 , 1 8 : 0 0
19:00,19:15T,20:15,20:45T,21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 6:30, 8:00, 9:30,  10:30,

11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 15:30Τ,  16:30,17:30Τ,
18:30,19:30Τ,20:30,21:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ–ΒΕΡΟΙΑ: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00,
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00Τ, 18:00,
19:00Τ,20:15,21:00Τ,21:30

Γιαπληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να
απευθύνεται:ΣχετικάμεταδρομολόγιαΒέροιας-Θεσ-
σαλονίκηςκαιαντίστροφαστοτηλέφωνο23310-22342

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγιαστο τηλέφωνο
23310-23334Επίσης, γιαόλα ταδρομολόγια,όπως
καιάλλεςπληροφορίεςστην ιστοσελίδα τουυπερα-
στικού ΚΤΕΛΝ.Ημαθίαςwww.ktelimathias.gr και
www.ktel-imathias.gr

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 1050
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)σταθερόκαικινητό
 2331021111
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
ΙδιωτικόΚΤΕΟΒέροιας(Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894463,
 2310894562 
ΟΑΕΔ 2331026.888 
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331024.598 
ΤΟΕΒ 2331024.669 
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072303
(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
Πέμπτη 23-5-2019

13:30-17:30 ΝΕΔΕΛ-
ΚΟΥ (ΟΥΤΑ)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΡΑΒΑ1 (δίπλαστο ΙΚΑ)
23310-66649

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗ -
ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-
ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕ-
ΝΙΤΗ23310-23360

Φαρμακεία

Δείχνοντας μία στα-
θερότητα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 

πρωταθλήματος οι Τηλέ-
μαχοι Αλεξάνδρειας στο  
τελικό έβαλαν το κερασά-
κι στην τούρτα κερδίζο-
ντας την ομάδα της Αγίας 
Βαρβάρας με 1-0.
Ηομάδα τηςΑλεξάνδρειαςμπή-

κεδυνατάστοπρώτοημίχρονοέχο-
νταςσύμμαχό της το δυνατόαέρα,
που φυσούσε καθ’όλη τη διάρκεια
τουπαιχνιδιούκαικατάφερεναπρο-
ηγηθεί με εκπληκτικήατομική ενέρ-
γεια τουΛαναρά στο 25’. Στο 30’
ύστερααπό έξοχησυνεργασίααπό
τηναριστερήπτέρυγαοιπαίκτεςτου
ΚυριάκουΚαρασαββίδη έχασαν την
ευκαιρία να κάνουν το 2-0 ύστερα
απόσουτ τουΔαραή μέσα από τη
μικρήπεριοχή και εκπληκτικήαπό-
κρουση από τον αντίπαλο τερμα-
τοφύλακα,πουήτανέναςαπότους
κορυφαίουςπαίκτες της αντίπαλης
ομάδας. Με αυτό το σκορ πήγαν
στααποδυτήριαοιδύοομάδες.

 Με το ξεκίνημα του δευτέρου
ημιχρόνου η ομάδα τουΑγροτικού
Αστέρα έχοντας ως σύμμαχό της
τον αέρα προσπαθούσε με μεγά-
λες μπαλιές να απειλήσει την κα-
λοστημένη και καλύτερηάμυνα του
πρωταθλήματος (με μόλις 4 γκολ
παθητικό!!) χωρίς αποτέλεσμα. Η
καλύτερη ευκαιρία για τονΑγροτι-
κόΑστέρα σημειώθηκε στο 55’ό-
τανκοντινόσουτμέσααπότημικρή

περιοχή, κατέληξε άουτ.Οιπαίκτες
τουΚυριάκουΚαρασαββίδηέδωσαν
χώρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο
στοναντίπαλοκαιαυτόείχεωςσυ-
νέπεια να χάσουν τρεις κλασσικές
ευκαιρίεςστις αντεπιθέσεις τουςμε
τουςΜπίζο,Δαραή καιΠιπιλιαρίδη,
μία εκ τωνοποίων κατέληξεστοο-
ριζόντιο δοκάρι. Το σφύριγμα της
λήξης βρήκε την ομάδα τωνΤηλε-
μάχωνναπανηγυρίζειτοπρώτοτης
πρωτάθλημαΚ16Ημαθίας.

*Μετά το τέλος του αγώνα ακο-
λούθησε τραπέζι στην επιχείρηση
ενόςεκτωνυπευθύνωντηςΑκαδη-
μίας,Ηλία Ιασονίδη με τηνπαρου-
σία πλήθους γονέων. ΗΔιοίκηση
τηςΑκαδημίαςκαιοιυπεύθυνοι της

ΗλίαςΙασονίδηςκαιΠέτροςΠούλιος
συγχαίρουν τονπροπονητή της ο-
μάδαςκ.ΚυριάκοΚαρασαββίδηγια
το επιτυχημένοέργο τουκαθώςκαι
τουςπαίκτεςγια τηνάψογησυμπε-
ριφοράς τους καθ’ όλη τη διάρκεια
τουπρωταθλήματοςκαιτηναγαστή
συνεργασίαμετονπροπονητήτους
και τους εύχονται να έχουν πάντα
επιτυχίες.Επίσηςθαήθελανναευ-
χαριστήσουν τηΝίκηΑγκαθιάς και
ιδιαίτερα τον κ.ΗλίαΠαπαδημητρί-
ου για την παροχή υλικοτεχνικού
εξοπλισμούστηνΑκαδημία.

*Οιπροπονήσεις τηςομάδαςθα
συνεχιστούν κανονικά ενόψει της
συμμετοχής της στο μεγάλο τουρ-

νουάπουδιοργανώνειοΠΑΣΓιάν-
νιναστουςΖωσιμάδες.

Αλιάκμων Νησελίου : Πιπιλιά-
ρης,ΔελήβοςΚ.,Ματράκας,Δαρα-
ής,ΔελήβοςΦ.,Κυνηγόπουλος(25’
Κουκουσίτσας),Λαναράς,Μάντζης,
Πιπιλιαρίδης (74’ Καραγκιοζόπου-
λος),Μπίζος(70’Ρουστέμη),Παπα-
δημητρίου

Αγρ.Αστ.Αγ.Βαρβάρας : Χειμώ-
νας, Χατζηκυριακίδης (76’ Γκόντρι-
ας),ΛίβαςΕ., Χασιώτης, Βελιάδης
Σ.,Δαδόπουλος,Δάμτσιος, Τσιά-
τσης,Μπουρδάνος,Μοτσιόπουλος
(74’Πασβάνης), Σαββίδης (76’Πα-
παγιάννης)

 Πηγή .kerkidasport.gr

Άξιοι πρωταθλητές Ημαθίας η Κ16
των Τηλέμαχων Αλεξάνδρειας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 63
τ.μ. με πατάρι και υπόγειο
στη Βέροια, οδός Τρύφω-

νος 3. Τηλ.: 6944 024468&
2381026941.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοικιάζεται
Ανοίξεως 56, απέναντι από
το Μουσείο, γκαρσονιέρα,
1ΔΣΚWC,αποθήκη, κεντρική
θέρμανση, σεπολύ καλή κα-

τάσταση.Τηλ.: 23310 71653
&6984427753.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζε-
ται μεζονέτα 3ΔΣΚ, ατομική
θέρμανση, πάρκιγκ, αποθή-
κη,400,00ευρώ.Euromesitiki
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
100 τ.μ. στην οδό Σκρα 8
στηΒέροια, στον 2ο όροφο,
διαμπερές(2δωμάτια,σαλό-
νι, καθιστικό, κουζίνα,W.C.)
ανακαινισμένο. Τιμή ευκαι-
ρίας λόγωαναχώρησης στο
εξωτερικό.Πληρ. τηλ.: 6983
403110κ.Λάκης.

Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ πω-
λούνται 2 διαμερίσματααπό
80 τ.μ.,πακέτο,αυλή, κήπο,
θέρμανση, καλή κατασκευή.

Τιμή 55.000 ευρώσυζητήσι-
μη.Τηλ.:6974805947.

ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέ-
ρισμα2ΔΣΚ καθιστικό,W.C.,
μεγάλη βεράντα, πλήρως α-
νακαινισμένο,θέα,διαμπερές,
4ος όρ. Τιμή 79.000 ευρώ.
Τηλ.:2331068080.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΠΩΛΕΙΤΑΙ οι-
κόπεδο στους Γεωργιανούς
2 στρέμματα, σε πολύ καλή
θέση, με νερό, ρεύμα, θέα,
πολύ κοντάστο δρόμο.Τηλ.:
6934662478.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο
2.000 μέτρα στηΒεργίνα δί-

πλα στο χωριό με 30 ετών
δένδραΕλιές.Τιμή 5.000 ευ-
ρώ.Τηλ.:6934888738.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο
7.000 τ.μ., τοποθεσία ΤΟΥ-
ΜΠΑ, στο Μακροχώρι Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6977 692769 &
2331041588.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 320
τ.μ.στοΕργοχώρι,άρτιοκαιοι-
κοδομήσιμο,περιφραγμένο.Τηλ.:
6936727365και6972021312.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι κόπεδο
14.500 τ.μ., Σ.Δ. 0,2, επί της
περιφερειακής οδού σε εξαι-
ρετιή τιμή. Μόνο σοβαρές
προτάσεις.Ώρες επικοινωνί-
ας: 09.00-14.00. Τηλ.: 6945
122583.Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
εστιατορίου στο κέντρο της
Βέροιας.Τηλ.:6974376762.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκαφενείολόγω
συνταξιοδότησης.Τιμήσυζη-
τήσιμη.Τηλ.:6975580533.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

HΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΑΣΠΙΣΑ.Ε.
–ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΟΤΙ
ΕΧΟΥΝΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
ΟΙΕΓΓΡΑΦΕΣΤΟΥ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟΥΓΙΑΑΝ.ΕΡΓΑΤΕΣ,ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

/ΒΟΗΘΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ,ΤΕΧΝΗΤΕΣΚΑΙΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΗ-
ΤΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΕΣΣΤΑΓΡAΦΕΙΑΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
-ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΛΟΓ/ΣΜΟΕΘΝΙΚΗΣ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ
-ΜΙΑΜΙΚΡΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΤΟΥΟ.Γ.Α.
-ΔΙΠΛΩΜΑΒΟΗΘΟΥΉΧΕΙΡΙΣΤΗΚΛΑΡΚ.

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2332303100

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01]Ηλεκτρονικό–Ηλεκτρολόγογιαμόνιμηαπα-
σχόληση.

Καθήκοντα: Χειρισμός, συντήρηση & επισκευή
μηχανώνπαραγωγής.Επίβλεψηομαλήςλειτουργίας
τωνγραμμώνπαραγωγής. ΕπιθυμητήηγνώσηΑγ-
γλικήςγλώσσας.

02]Γεωπόνογιαμόνιμηαπασχόληση.Επιθυμητή
ηπροϋπηρεσίασεανάλογηθέση.  ΓνώσηΑγγλικής
γλώσσαςκαιΗ/Υ

03]Γραμματειακήυποστήριξη–ΥπάλληλοςΓραφείου.
Προσόντα:ΓνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιMSOFFICE,

Ξένωνγλωσσώνσεγραπτόκαιπροφορικόεπίπεδο.
Επιθυμητήηεμπειρίασεαντίστοιχηθέση.

Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail
info@irafruit.gr

ΗεταιρίαεπεξεργασίαςφρούτωνΗΡΑΕΠΕμε
έδρατο7,5χλμΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ,ζητά:

01]Οδηγόπερινοφόρου(κλαρκ).
02]Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμαΕ΄ κατη-

γορίας.
Αιτήσειςκαιβιογραφικάστοemail

info@irafruit.gr
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ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

με 3 δωμάτια, καινούργιο, στο
ΕργοχώριΒέροιαςμεατομικόλέ-
βητα τζάκι 300 ευρώ.Τηλ.: 6934

888738.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΚαζαντζάκη21,

ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 1ΔΚWC,
1ος όρ., ντουλάπα, αποθήκη, με-
γάλομπαλκόνι,ατομικήθέρμανση,

σε καινούργια οικοδομή. Τηλ.:
2331071653&6984427753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
3ΔΣΚ με πέλετ, θέα, σε εξαι-
ρετική κατάσταση. Τηλ.: 6945

122583EUROMESITIKI.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμαμε 1 δωμάτιο,σαλόνι
και χωριστή κουζινα,W.C.,
ανακαινισμένο, καινούργια
κουφώματα, ντουλάπα και
ατομική θέρμανση (πετρέ-
λαιο), 200 ευρώ.Τηλ.: 6973
735020,2331068080.

ΡΟΛΟΪ ενοικιάζεται κτί-
σμα ανεξάρτητο με 5 χώ-
ρους, κατάλληλο για φρο-
ντιστήριο ή άλλη χρήση, 2
W.C.,φαρδιέςσκάλες,χωρίς
κοινόχρηστα,διαμπερές,φω-
τεινό.Τιμή εξαιρετική420,00
ευρώ.Τηλ.:2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ημιεπι-
πλωμένο διαμέρισμα στην
περιοχή Πασακιόσκι, 1Δ-
ΣΚWC, 1ος όροφος με θέα,
αυτόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας,συνθετικάκουφώ-
ματα καινούργια.Πληροφορί-
ες κ.Παναγιώτης, τηλ.: 6978
009149.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 90 τ.μ.,
Πιερίων, φαρδύπεζοδρόμιο
με δυνατότητα να λειτουρ-
γήσει ως εμπορικό, καφέ ή
οτιδήποτε άλλο. Πάνω από
το κατάστημα υπάρχουν 2
γκαρσονιέρες στον 1ο και
στον2οόρ.Όλαμαζίενοικι-
άζονται 400,00 ευρώ. Τηλ.:
23310680800.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.13118Ενοικιάζεται ισόγειαγκαρσο-

νιέρα-StudioεπίτηςΑνοίξεως22τ.μ.μεαυλή
έξωκαιανακαινισμένη ,σεκαλήκατάσταση
,ενοίκιο120€μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένη κο-
μπλέ,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,
1χώρος,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά
,ανακαινισμένηκομπλέ,σεάψογηκατάστα-
ση,συνθετικάκουφώματαμεδιπλά τζάμια,
ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικόκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο140€.

Κωδ:23981 -ΚΤΕΛΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας30
τ.μ. καθ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό
Σαλονοκουζίνα,Μπάνιο καιWC.Είναι κα-
τασκευασμένη το1975καιδιαθέτειθέρμαν-
σηΑτομική -Πετρέλαιο,ΚουφώματαΞύλινα,
ΠόρταΑσφαλείαςμε τρίαινα,Ανελκυστήρα,
A/C,Έπιπλα,Ηλ.Συσκευές-Τιμή:180€.

κωδ.23129ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται και-
νούργιαγκαρσονιέρα44 τ.μ., 4οςόροφος
, κατασκευή2002, 1 υ/δ,σαλόνι , κουζίνα
καιμπάνιο ,διαθέτειαυτόνομηθέρμανσημε
ογκομετρητές  ,μίσθωμα200€.Από30/6/19
ελεύθερη.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23367ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Γκαρσονιέρα50
τ.μ.,επιπλωμένηκομπλέ,κατασκευή1978,1
υ/δ,1οςόροφος,καλοδιατηρημένη,σεκαλή
κατάσταση,ατομικήθέρμανσημευπέρυθρες,
μηδαμινάκοινόχρηστα,άνετοιχώροι,180€.

κωδ.23456ΠΙΕΡΙΩΝ,Γκαρσονιέρα65
τ.μ.,κατασκευή1985,1υ/δ ,σαλόνικαιμια
κουζίναανεξάρτητη,1οςόροφος,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,είναισεκαλήκατάσταση,μεσυ-
ρόμενααλουμινίουκουφώματακαιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευήςκαιμεένα

κλιματιστικόαλλάκαιμιαμεγάληβεράντα,
αυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,ενοίκιο
200€.Θαείναιελεύθεροαπό15/06/2019.

Κωδ.12796Ενοικιάζεται διαμ/μαστην
ΑγίαΚυριακή  71 τ.μ. 2ος ορ. με 2δσκλ ,
διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρελαίου ,δεν
υπάρχειασανσέρκαι είναιφωτεινόμενότιο
προσανατολισμό,ενοίκιο200€.

Κωδ:23304-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκομπλέεπιπλωμένηνεόδμητη
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας70 τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,και
WC.Είναικατασκευασμένητο1998καιδιαθέ-
τειθέρμανσηαυτόνομη-Πετρέλαιο,δυνατό-
τηταΠάρκινγκέξω,ΚήποωραίοκαιΤζάκι,με
Ηλ.Συσκευές,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.Από
30/6/19ελεύθερη.

Κωδ.105233ΣπάνιαΓκαρσονιέρα72τ.μ.
στο κέντροπρος ενοικίασημεπολύάνετο
σαλόνι , ξεχωριστήκουζίνακαι1υ/δμεμια
μεγάλη ντουλάπα ,  2ος όροφοςσεπολύ
αξιόλογηοικοδομή ,ηθέρμανσητηςμεδύο
κλιματιστικάInverter.ενοίκιο220€.

κωδ.24731ΣτοΠασακιόσκι κομπλέ ε-

πιπλωμένοδιαμ/μα120τ.μ.,οικοδομή του
1990  ,ηθέρμανσητουατομικήμεαντλία
θερμότητας,επιπλωμένοσυνολικά,άριστη
κατασκευή3υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαι1wc,
ημιόροφοςενοίκιομόνο300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένησυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα .Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο καιWC.Είναι
κατασκευασμένη το1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρέλαιο, Κουφώματα
Συνθετικά,Πάρκινγκ,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,
A/C, Συναγερμό,Έπιπλα,Ηλ. Συσκευές,
Διπλάτζάμια-Τιμή:280€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.105076ΠΙΕΡΙΩΝ,Αποθήκη90τ.μ.,

ισόγεια,κατασκευή78,σεκαλήκατάσταση,
ενιαίος χώρος , οι χώροι του λειτουργικοί,
γωνιακό,σετιμήπροσφοράς200€,Αποκλει-
στικήδιάθεση και υπόδειξημόνοαπό την
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23472ΚΕΝΤΡΟ,Γραφείο19τ.μ.,

κατασκευή1976,ημιόροφος ,ανακαινισμένο
εκβάθρωνκαιάψογασυντηρημένο,σεεξαι-
ρετικήκατάσταση,μεατομικήθέρμανσημε
κλιματιστικό ,επιπλωμένοκομπλέ ,μεκοινό
WC,κεντρικότατο,ενοίκιο150€.

Κωδ: 23418 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοεξαιρετικήςπροβολήςκαισυνολικής
επιφάνειας42τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1991καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματισμό
,ΚουφώματαΣυνθετικά,καιΑνελκυστήρα -
Μίσθωμα220€.

Κωδ: 23560 -ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείοσυνολικής επιφάνειας 51 τ.μ.
1οςορ. Αποτελείται από2Χώρους, .Εί-
ναικατασκευασμένοτο1979καιδιαθέτειγια
θέρμανσηΚλιματισμόταδεκουφώματατου
είναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλάτζάμια ,
ενοίκιο130€.

Κωδ: 23610 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.
Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:230€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:900€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22814 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

σεάκρωςεμπορικόσημείοκατάστημασυνο-
λικήςεπιφάνειας36τ.μ. ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρομεκαλήβιτρίνα.Είναικατασκευ-
ασμένο το1965  καιμεπολύκαλόμίσθω-
μαστα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει την
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείται από έναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Δι-
πλάτζάμια.Ενοίκιο150€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ: 22955 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69 τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22849 -ΣτονΚόμβο τηςΒέροιας
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμητοΚατάστημασυνολι-
κήςεπιφάνειας600τ.μ.Ισόγειοσεοικόπεδο4
στρ.σετιμήεξαιρετικάχαμηλήστα2.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 24355 - ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

κάτωαπό τοΜπάσκετ τηςΕληάς ισόγειο
πάρκινγκσυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.Ενοί-
κιο50€.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14363 -ΣτηνΕληάκοντάΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας17
τ.μ.στον4οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υ-
πνοδωμάτιο,ΚουζίνακαιΜπάνιο .Είναικα-
τασκευασμένητο1985καιδιαθέτειθέρμανση
ΚεντρικήμεπετρέλαιοκαιαπεριόριστηΘέα.
ΈχεικουφώματαΑλουμινίουκαιανελκυστή-
ρα.Τιμήμόνο:9.000€.

Κωδ: 14297 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΔιαμέρισμα
συνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.στον2οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,
Κουζίνα,Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο
2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθε-
τικά,Πάρκινγκ,Κήπο,Τζάκι,Διπλά τζάμια,
Ηλιακόθερμοσίφωνα,Σκαλιάεισόδου,BBQ
-Τιμή:150.000€.

Κωδ:14302 -ΩΡΟΛΟΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας150τ.μ.πολύπολύάνετοστον5
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,2Μπάνιακαιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική -Πετρελαίου ,διαμπερέςμε
απεριόριστηθέα,μίαεξαιρετικάμεγάληβερά-
ντακαικουφώματακαινούργιασυνθετικά,δι-
αθέτειανελκυστήρα,Αποθήκη,A/C,Έπιπλα,
Τέντες,-Τιμήευκαιρίαςμόνο65.000€.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:14714 -ΚέντροστηνΕληάκοντά

, πωλείται μία πολυτελώς ανακαινισμένη
Μονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας94 τ.μ.
ισόγεια.Αποτελείται από2Υπνοδωμάτια,
ΣαλοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευα-
σμένητο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεΠετρέλαιοκαι ξυλολέβητα,Ανοιχτωσιά ,
ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,
Τζάκι,A/C,Διπλάτζάμια,Ηλιακόθερμοσίφω-
να,Μπαλκόνια15τ.μ.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:105858 -ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταικατά
ΑποκλειστικότηταΜονοκατοικίασυνολικήςεπι-
φάνειας100τ.μ.σε1οόροφοΥπερυψωμένη.
Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνακαιΜπάνιο,σεπολύ
καλήκατάσταση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
μαζίμεΙσόγειοΚατάστημα100τ.μ.σεοικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας2.315τ.μ.γωνιακόκαι
μεπολύμεγάληπρόσοψηστονδρόμο.Είναι
κατασκευασμένητο1980καιδιαθέτειθέρμαν-
σηατομικήπετρελαίου,καινούριακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιπροσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήόλομαζίμόνο75.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείται από6Χώρους, καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 14280 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά

αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας55 τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομι-
κή-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,Πόρτα
Θωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά τζάμια
-Τιμή:55.000€.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδική τους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

Κωδ:14279-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας87τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετι-
κά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:
70.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ. 14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείται

ισόγειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο
8.000 τ.μ. , κατάλληλοκαι γιαυγειονομικού
ενδιαφέροντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστη
φύση, ιδιαίτεροακίνητοτοοποίοευρίσκεται
σεεξαιρετικόσημείο,είναικατάλληλοκαιγια
άλλεςχρήσειςκαιπροσφέρεταισεαπίστευτα
χαμηλή τιμή,πολύσπάνια ευκαιρία, μόνο
70.000€.

Κωδ14314-ΕπίτουΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ.
ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ, Πωλείται Κατάστημα
ισόγειο 310 τ.μ. σε οικόπεδο εξαιρετικής
προβολής9.631 τ.μ., κατασκευή2001, με
καινούργιααλουμινίουκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,σεθέσηπεριοπής ,σεπρονομιακή
τοποθεσία , μεανοιχτόπάρκινγκμεγάλο ,
εξαιρετικήςπροβολήςακίνητο , κατάλληλο
γιαπολλαπλέςχρήσειςκαισεκτήριομονα-
δικήςπροβολής,σεεμπορικόδρόμο,μέσα
σεπρονομιούχοοικόπεδο, ευκαιρίαμεγάλη
χωρίςαμφιβολία.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,τιμή1.100.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικής επιφάνειας1830 τ.μ.στηνάκρη
τουσχεδίουπόλεωςΤιμήεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€.

κωδ.105867Πωλείται αγροτεμάχιο15
στρ.στηΝέαΝικομήδειαστηνπεριοχήΦου-
ντουκλούκιμενερόκαιμεετήσιακαλλιέργεια
τιμή15.000€ τελική.Εξαιρετικήευκαιρία.Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.13547ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο382

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστηθέα ,
πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο
προσφέρεταισετιμήπραγματικήςευκαιρίας,
15.000€.

Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
494τ.μ., εντόςσχεδίουπόλης ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη, ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ13664ΕΡΓΟΧΩΡΙ,πωλείταιοικό-
πεδο584τ.μ., εντόςσχεδίουκαιμεσ/δ0,8
ελαφρώςεπικλινές,πάνωσεκεντρικόδρόμο
καιμενότιοπροσανατολισμό ,σπάνιοοικό-
πεδοσίγουρα,τιμήαπό70.000€τώραμόνο
42.000€.

κωδ13715ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.070
τ.μ.,εκπληκτικόοικόπεδο,ευκαιρίαχωρίςαμ-
φιβολία,σε τιμήπροσφοράςμόνο57.000€
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13730-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1350τ.μ.εντόςζώνης
πολύκοντάσταΓήπεδαΤιμή:15.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιοι-
κόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήευκαιρίας
,μόνο20.000€.

Κωδ:13752ΡΑΧΗ,πωλείταιέναοικόπε-
δοεντόςζώνης5.100τ.μ.είναισεανοιχτωσιά
, κατατμείται καισεδύοοικόπεδαάρτιακαι
οικοδομήσιμα , εκπληκτικόπραγματικάκαι
σεάριστοσημείο,αλλάκαισετιμήπραγμα-
τικήςευκαιρίας,μόνο35.000€.Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη από τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΙΚΟΠΕΔΟ

κατάλληλογιαΞενοδοχείο ,ΚλινικήηΟίκο
Ευγηρίαςκαιόχιμόνο στηθέση Καβάκια
πάνωστοδρόμογια τηΡαχιά 12.000 τ.μ.
αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗ-
μαθίας και ορατότηταμέχρι τηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαρά ενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στονΠρομηθέα

4ουορόφου,95τ.μ.ρετιρέ,πανταχώθενελεύθερο,με
απεριόριστηθέα,σεπροχωρημένηκατάστασηηοικο-
δομή.Τηλ.:6944764477&2331027796.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
σπιτιών,καταστημάτωνμεπροσοχήστηλεπτομέρεια,πο-
λύκαλέςτιμέςκαισυνέπειαστοχρόνο.Τηλ.:6944764477
κ.Δημήτρης.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΑριστούχοςπτυχιούχοςτουΤμήματος
ΜουσικήςΕπιστήμης&ΤέχνηςτουΠανε-
πιστημίουΜακεδονίας,μεειδίκευσηστη
μονωδία,διδάσκειτραγούδι.Διδάσκονταιό-
λαταείδηελληνικούκαιξένουρεπερτορίου
(έντεχνο,λαϊκό,ποπ,ροκ,μιούζικαλ,κλασ-

σικόκ.ά.).Προαιρετικάδιδάσκεταιπιάνοκαικιθάραγιατησυνοδεία
τουτραγουδιού.Προετοιμασίαγιαεισαγωγήσεμουσικέςσχολές.
ΠρώτομάθημαΔΩΡΕΑΝ.Τιμέςπροσιτές.Τηλ.:6980202881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Κύριος ή κυρία 22 έως 42
ετών να αναλάβει μέρος

δικτυακής εταιρίας
στην περιοχή της Ημαθίας.
Πληροφορίες μόνο κατόπιν 

ραντεβού στο 6988161363.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην
οδό Πολυζωΐδη, κοντά
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.:6949981810.

ΑΠΟΤΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ«ΔΙΑΚΡΙΣΗ»
ZHTEITAI καθηγητήςΚοινωνιολογίας. Kατάθεση βιο-

γραφικού-επικοινωνία:Φροντιστήριο «Διάκριση»,Βενιζέ-
λου48,τηλ.2331075710.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχεί-
ρηση με άδεια ΚεΔι-
ΒιΜι και κομμωτηρίου
στοέντροτηςΒέροιας.
Τηλ.:6974550616.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοήζαχαρο-
πλάστηςγια εργασίασε εργα-
στήριο ζαχαροπλαστικής στη
Βέροια.Τηλ.:6974452467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για κα-
μαριέρα-κουζίναγιαμόνιμηερ-
γασία.Τηλ.επικοινωνίας:6988
007086&2331044471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: Μηχανικός
αυτ/του και βοηθός και οδηγός
ταξί για αγροτικές και κτηνο-
τροφικές εργασίες.Τηλ.:23310
71553.

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΜΟΥΡ-
ΤΖΙΛΑ αναζητάει το νέο του
συνεργάτη! Ζητείται άντρας ή
γυναίκα.Ιδανικά βοηθός φαρ-
μακείουήμεεμπειρίαστοχώ-
ρο τουφαρμακείου.Πλήρης α-
πασχόληση.Αποστολή βιογρα-
φικούμεφωτογραφίαστοmail:
mourtzila_pharm@hotmail.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, με γνώ-
σεις Φυσικοθεραπείας, από-
φοιτοςΠανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, αναλαμβάνει περιποίηση
αρρώστων κατ’ οίκον. Τηλ.:
2331025520&6948798051.

ΗΕΤΑΙΡΙΑMedifreshA.E.
με έδρα την Πετριά Σκύδρας,
επιθυμεί ναπροσλάβει χειριστή
περονοφόρων (κλαρκ) για επο-
χιακή απασχόληση τηνπαρα-
γωγικήπερίοδοΙούνιο-Σεπτέμ-
βριο2019μετηνπροοπτικήμό-
νιμηςσυνεργασίας. Γιαπληρο-
φορίες καλέστεστοπαρακάτω
τηλέφωνο23810-72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαΕλληνίδαγια
περιποίησηηλικιωμένηςστηΒέ-
ροια,μισθόςγια92ώρες250,00
ευρώ.Τηλ.:6979977336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος για
εργασίασεεμπορικήεπιχείρηση.
ΑπαραιτητοδίπλωμαΓ ́κατηγορίας.
Τηλ.:2331500172&6947683400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙπλανόδιοιμικρο-
πωλητέςγιανησί,50,00ή70,00ή
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.μεντουλάπα130€
ΚΤΕΛ35τ.μ.επιπλωμένο150€
ΚΤΕΛ38τ.μ.ανακαινισμένολουξ180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.επιπλωμένο150€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλόμεθέα200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ45τ.μ.καλόμεντουλάπα140€
ΠΙΕΡΙΩΝ50τ.μ.ανακαινισμένοκαλό200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ50τ.μ.lux220€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένοκαλό180€
ΕΛΗΑ65τ.μ.12ετίαςμετζάκι&κλειστόγκαράζ260€
ΠΑΠΑΓΟΥ70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό
γκαράζ300€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ80τ.μ.καλόμεθέα150€
ΕΛΗΑ85τ.μ.τέντες,ηλιακό,A/C200€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.καλόεπιπλωμένο280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ90τ.μ.10ετίαςμετζάκι&θέα300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.καλό200€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.καλό220€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ90τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα&ηλιακό
300€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ95 τ.μ.12ετίαςμεατομικόλέβητα,θέα,
πάρκινγκ360€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.διαμπερέςμεθέα220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.πολύκαλό300€
ΚΤΕΛ110τ.μ.επιπλωμένο280€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ110τ.μ.μεατομικόλέβητα,τζάκι,θέα320€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ115τ.μ.καλόντουλάπες260€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ140τ.μ.10ετίαςλουξ,θέα500€
ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ 200 τ.μ. μονοκατοικία επιπλωμένη
τζάκιθέα300€

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ20τ.μ.καλό7.000€
ΡΟΛΟΪ35τ.μ.καλό11.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ2γκαρσονιέρες34τ.μ.&18τ.μ.16.000
ΚΤΕΛ38τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο17.000€
ΡΟΛΟΪ45τ.μ.καλόμεκόπλαν18.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΚΕΝΤΡΟ57τ.μ.ανακαινισμένο28.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ70τ.μ.18.000€
ΚΕΝΤΡΟ72τ.μ.ρετιρέευκαιρία18.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ75τ.μ.μισθωμένο250ευρώ39.000€
ΡΟΛΟΪ76τ.μ.ευκαιρία35.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.20ετώνlux73.000€
ΚΕΝΤΡΟ87τ.μ.πολύκαλό39.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.10ετίαςluxπαρκινγκ&αποθήκη
67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ95τ.μ.καλό40.000€
ΡΟΛΟΪ110τ.μ.θέα27.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ116τ.μ.πολύκαλό80.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ125.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.πολυκατοικία125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ25τ.μ.καλό400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.πολύκαλό1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ280τ.μ.πολύκαλό2.200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ140τ.μ.καλό1.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ4.000μέτραενοίκιο400€/έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ3.000μέτραμενεκταρίνια7ετών6.000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ7.000μέτραστονκεντρικόδρόμο16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ14.000μέτραμεελιές28.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ7.500μέτρα17.000€
ΜΕΛΙΚΗ17.000μέτραμεακτινίδια5ετών68.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΡΓΟΧΩΡΙ320μέτρα48.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ520μέτρα70.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ700μέτραεπάνωστοδρόμο110.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ800μέτραστοδρόμομε100 τ.μ. οικία
35.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ1.500μέτραευκαιρία32.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτης, νέοςψυκτικόςήμηχανολόγος
γιασυνεργασίασε επιχείρησηψυκτικώνκαι ηλεκτρομη-
χανολογικώνεργασιώνκαιπωλήσεων.Ηπροϋπρεσίακαι
εμπειρίαμηαπαραίτητη.Τηλ.επικοινωνίας:2331062225.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700
τμ.μεκτίσμαδυόροφοσε τιμή
ευκαιρίας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ.
περιοχήΠαπάγου στα μπετά
100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙπαλιάκατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από
Μητρόπολη280 τ.μ. οικόπεδο
οικοδομήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματαΠιερίωνκαινούργια90
τ.μ.και115τ.μ.με2Δ,Σ,ΝΑκαι
θέσηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/
ΝΑμεκλειστόγκαράζ(ημιτελές)
85.000ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙχωράφιποτιστι-
κό11στρέμματαστηΜελίκη(πε-

ριοχήΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα

κέντρο2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόρο-
φος90τ.μ.,55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμέναδιαμερίσματακέντρο
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110
τ.μ.280ευρώκαι400ευρώκαι
200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρακέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από
120ευρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμακέντρο,1Δ,Σ,Κ,WCκαι
με2Δ,Σ,Κ,WCαπό180ευρώ
και220ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜη-
τροπόλεωςδύοδιαμερίσματα90,
100 τ.μ. ,2οςκαι3οςόροφος,
60.000ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣκαινουριο112τμ.3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη
Α.Θ120000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗμεθεακαινουριο+παρκιγκ,Α.Θ.2ΔΣΚ85000€
ΚΕΝΤΡΟκοντα,4ΔΣΚ2WC+παρκιγκΘεα,καινουριο
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ85τ.μσεοικοπ.160τ.μδιατηρητεα
28000€
ΠΑΖΑΡΙΚαινουριο120τ.μμεπαρκιγκ3ΔΣΚ140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1οςμε3ΔΣΚασανσερ,+θεσησταθ.67000€
ΑΓΟΡΑπρ.Ηλια,85τ.μμεθεα,ασανσερ,.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ37000€
ΠΑΤΡΙΔΑ100τ.μ+καταστ.100τ.μ+οικ250070000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΣΤΑΥΡΟΣ–Μονοκατοικια+οικ.500τ.μ24000€
EΔΕΣΣΗΣσεοικοδομη28ετων92τ.μ2ΔΣΔΚαποθηκη
72000€
ΑΣΤΙΚΑ20τ.μπροσοψη,στουντιο10000€
ANΟΙΞΕΩΣπλησιονΜον/κιαδιπατημεοικ.220τμ60000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ΔΚ25τ.μ1οςμεΘεα9000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣΚWCπροσοψηημιοροφος160€
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ3ΔΣΚ2wcΑ.ΘΘεα350€
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΔΥΑΡΙΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟστοκεντρομεΚΘ300€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ1ΔΚ.Λχωριςκοινοχ.ανωγειο120€
ΡΟΔΩΝ2ΔΣΚΑ.Θ.2οςχ.ασανς.150€
ΑΣΤΙΚΑστoυντιοπολυτελειαςμεΑ/C170€
ΠΙΝΔΟΥ2ΔΣΚανακαιν.Κ.Θ.270€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ1ΔΣΚανακαιν.2οςΚ.Θ170€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1Δ-ΣΚανωγειοκαλο160€
ΜΕΖΟΝΕΤΤΑπεριμετρικα3ΔΣΚτζακι,παρκιγκ,ΑΘ400€
ΠΑΖΑΡΙ1ΔΣΚεπιπλωμενοΘερμ/τες140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1ΔΣ-Κ4οςΘερμ/τεςκοπλαμ,220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑκΟΙΚΟΠΕΔΑΑγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαν-
νη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Παλατίτσια,Βεργίνα,Πατρίδαεργοχωρι,σεεξαιρετικάχα-
μηλέςτιμες.
ΑΓΙΑΜΑΡΙΝΑοικοπεδο500τ.μμεπαλιακατοικια20τ.μ
10000€
ΡΑΧΙΑ3000τ.μομορφοκτηματακιμερευμακνεροαρτε-
σιανο13000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ
36000€

VAENIκοντάδυοχερσακτηματα8κ5στρ.αρδευομεναμε
1400€αναστρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣδυοοκοπεδαμεσ.δ0,8500και380τ.μσε
τιμηευκαιριας
ΜΕΛΙΚΗπαραγωγικοκτημα7000τ.μμεβανεςπεριοχη
<<Μελιο>>
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια8000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ2600τ.μεπικλινεςοιοπεδοΕυκαιρια35000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο14.400στρστηνασφαλτοσοβα-
ρεςπροτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ5στρ.αρτιοοικοδομησιμομεΘεα,50000€
ΣΚΟΤΙΝΑ350μεμετρααπόπαραλιαγιατροχοσπ.μενερο
12000€
ΠΛΑΚΑΛΙΤΟΧΩΡΟΥκονταστηνπαραλια900τ.μ16000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ4στρ.γιαολεςτιςκαλλιεργειες8000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
ΔΙΠΛΑΡΕΒΑΝΙΧοχλιουρουκαταστημα95τ.μ90000€
ΣΤΟΚΕΝΤΡΟΑγορά,85τ.μχρηζειανακΙατρειο
60000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ33τ.μγιαΙατρειο-Τεχνικογραφειο1ος
μεασανσερ22000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500
τ.μαπό150εως2000€
ΓΡΑΦΕΙΑκαινουριαΛΟΥΞγιαδικηγορους75τ.μπλησιον
Πιεριων300€ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ350τμπρονομοιακηθεσηΣοβαρεςπροτα-
σεις
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ120τ.μ1οςκαινουριογια2Ιατρεια550€
ΑΣΤΙΚΑστηνπλατεια40τ.μ+υπογειο80τ.μ+οροφος50
τ.μ550€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35250€
ΚΤΕΛΠολύωραιαΘεση60τ.μ+υπογειο350€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙΟΔΗΓΟΣΓΙΑΜΟΝΙΜΗΠΡΟΣΛΗΨΗ,ΜΕΕ-
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΔΙΠΛΩΜΑΓ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΓΙΑΔΙΑΝΟ-
ΜΗΠΡΟΪΟΝΤΩΝΣΕΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΣΗΣΚΑΙΣΟΥ-
ΠΕΡΜΑΡΚΕΤ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ,ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ76.ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2331074443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος
έμπειρος για Ιταλικό εστια-
τόριο στηνΚρήτη.Μισθός
ικανοποιητικός, πλήρης α-
σφάλιση.Ωράριοσυνεχέςα-
πογευματινό.Βιογραφικόστο
e-mail:volkanopizza@gmail.
com.Πληροφορίεςστο:6974
914182ή2897023648.

HΕΤΑΙΡΙΑCONTRAMARKETΙ.ΚΕ.Νάουσαςζητά
άμεσαπροσωπικόγια εργασία,μεπλήρηαπασχόληση
για τηστελέχωσηδύοθέσεωνσταπαρακάτω τμήματα:
Α) τμήμαπωλήσεων Β) τμήμακρεοπωλείου, Απαραί-
τητο προσόνΔίπλωμαΚρεοπώλη. Για οποιεσδήποτε
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 6948660090 & 2461041453 και αποστο-
λή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@
contramarket.gr
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100,00ευρώημερησίως.Προϋπόθεσηναέχουνδικό
τουςμεταφορικόμέσο.Τηλ.:6945003564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγιαψητοπωλείοστηΒέ-
ροια.Πληρ.6984472747&6946103988.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για ξενοδοχείο στηΒέ-
ροια (δεν απαιτείταιπροϋπηρεσία). Γνώσηβασι-
κώναγγλικώνθαεκτιμηθεί.Τηλ.:6948457059.

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗζητάναπροσλάβει:
1)Άνδραήγυναίκαέως45ετών,ωςχειριστήυπο-
λογιστήμεγνώσεις τοΚΕΦΑΛΑΙΟ,2)Οδηγόέως
45 ετών με δίπλωμα Γ΄,3)Αποθηκάριο έως 45
ετών.Τηλ.:6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγόςΤΑΧΙ με ειδική άδεια.Τηλ.:
2331071553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) οδηγός με επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό δίπλωμα, 2) κοπέλα για υπάλληλο
γραφείου, 3) εργατοτεχνίτες για επιχείρηση στη
Βέροια.Τηλ.:6974312313-6974814606.

Η ετα ιρε ία  φυλάξεων  «TS IFL ID IS
SECURITY»ζητάει3άτομαφύλακες,μεάδειαερ-
γασίαςπροσωπικούασφαλείαςκαιβιογραφικόγια
αξιολόγησηστοιχείων.Πληροφορίες με ραντεβού
γιασυνέντευξησταγραφεία της εταιρείαςΘεσσα-
λονίκης45,τηλ.2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για εργασίασε μο-
νοκατοικία.Ηκατοικίαβρίσκεταιπερίπου3χιλιόμε-
τρααπότοκέντροτηςΒέροιαςΤηλ.επικοινωνίας:
2331093066από13:00έως17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόαντιπροσωπείααυτοκινήτωνστη
ΒέροιαΗλεκτρολόγοςαυτοκινήτων.Τηλ.:6945141478.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» ζητάει
για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση,
εξωτερικόπωλητή,κύριοήκυρίαμεγνώσειςπω-
λήσεων και ευχέρεια λόγου, απαραίτηταστοιχεία:
να διαθέτει  άδεια εργασίαςπροσωπικού ασφα-
λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμααυτοκινήτου, γνώσεις
αγγλικής γλώσσας για τους νομούςΗμαθίας και
Θεσσαλονίκης.Παραλαβήβιογραφικών και δικαι-
ολογητικών για  αξιολόγηση στοιχείων με συνέ-
ντευξη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας  οδός
Θεσσαλονίκης45,τηλ.επικοινωνίας2331027102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλαγιααρτοζαχαροπλαστείοστη
Βέροια,μεδίπλωμαγιαμηχανάκι.Τηλ.:6986740172.

.ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο γιαDelivery και κοπέλα για
τύλιγμαστοψητοπωλείο ΓΙΑΝΝΗΣ.Πληροφορίες
κ.Γιώργος-6984472747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για εργαστήριο κρεά-
των.Πληροφορίεςκ.Γιώργος6984472747.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ έμπειρη Ελληνίδα ζητά εργασία για

φύλαξηπαιδιούήηλικιωμένης.Τηλ.:6934162137.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει τηνπεριποίηση

γερόντων,περιποίησητραυμάτων,κατακλήσειςγια
πρωίήαπόγευμα.Τηλ.:6973356712.

ΚΥΡΙΑ ζητεί 24ωρη εργασία,ως εσωτερική,
γιαφροντίδαηλικιωμένων.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνει τηνπεριποίησηγερόντων,
γιαπρωίήγιααπόγευμα,καθαριότητασπιτιών,γρα-
φείων,σκάλες.Τηλ.:6946479828&6940679667.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΑμεδιδακτικήεμπειρίακαιεξειδίκευ-

σηστις μαθησιακεςδυσκολίες καθώςκαι κάτοχος
άδειαςδιδασκαλίαςαγγλικώνπαραδίδειμαθήματα
σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Τμές πολύ
προσιτές.Τηλ.επικοινωνίας:6980973819.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣκύριοςχωρίςυποχρεώσειςζητάΚυ-

ρία έως 50 ετών για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984
040769.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτη-
τηοικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1ο
και2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δω-
μάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγη
ηκατοικία.ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή
120.000€(κωδΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώ-

ροι.ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκια
Τιμή30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ.94ΠωλείταιοικόπεδοστηνΡαχιά386τ.μ.άρτιοκαιοικοδομήσι-
μομεθέα,τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.95ΠωλείταιοικόπεδοστηΒέροια,1.017τ.μ.κοντάστοκέντρο
άρτιοκαιοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης220.000ευρώ.
-Κωδ.16ΠωλείταικατάστημαστηΒέροιακοντάσταΛΟυτρά40τ.μ.
μεπατάρικαιW.C.,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.15Πωλείται κατάστημαστοΡολόϊ40 τ.μ. ισόγειομε40 τ.μ.
υπόγειο,τιμήπώλησης30.000ευρώ.
-Κωδ.116ΠωλείταιχωράφιπολύκοντάστηΒέροια10στρ.μεροδάκι-
να,ποτίζεταιμεσταγονίδια,τιμήπώλησης35.000ευρώ.
-Κωδ.115Πωλείται2στρ.χωράφιστοΦράγμασεπολύκαλόσημείο,
τιμήπώλησης9.000ευρώ.
-Κωδ.72ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά396τ.μ.μεθέασεπολύκαλό
σημείο,τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.197Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο103τ.μ.,3οςόροφοςμεασαν-
σέρ,με2Υ/Δ,κουζίνα,καθιστικό,σαλόνι,W.C.Έχειπολύωραίαθέα,
μεγάλαμπαλκόνια.Τιμήπώλησης52.000ευρώ
-Κωδ.201Πωλείταιδιαμ.στοκέντρο74τ.μ.,1οςόρ.μεασανσέρ,έχει2Υ/Δ,
σαλόνι,κουζίνα,W.C.,ατομικήθέρμανση.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ. 91Πωλείται μονοκατοικίαστονΆγιο Γεώργιο 200 τ.μ.σε 4
στρεμ.οικόπεδο.Έχει4Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.,βεσέ,τζάκι,σκεπή,
συνθετικάκουφώματα,2καυστήρεςγιαπετρέλαιοκαιυγραέριο.Είναι
πλήρωςανακαινισμένη.Τιμήπώλησης120.000ευρώ.
-Κωδ.84ΠωλείταιμονοκατοικίαστονΤριπόταμο120τ.μ.σε220τ.μ.
οικόπεδο.Έχει2Υ/Δ,σαλόνι,κουζίνα,W.C.,Χρίζειμερικήςανακαίνι-
σης.Τιμήπώλησης40.000ευρώ.
-Κωδ.70ΠωλείταιμονοκατοικίαστουςΓεωργιανούς50 τ.μ.σε468
τ.μ.οικόπεδο.Βρίσκεταιστοκέντροτουχωριού.Χρίζειανακαίνισης.
Τιμήπώλησης25.000ευρώ.
-Κωδ.91ΠωλείταιοικόπεδοστηνΦυτειά1525σεπολύκαλόσημείο.
Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.69Πωλείται οικόπεδοστοΕργοχώρι500 τ.μ. γωνιακό.Τιμή
πώλησης140.000ευρώ.
-Κωδ.90ΠωλείταιοικόπεδοστοΣέλι,330τ.μ.πολύκοντάστοκέντρο.
Τιμήπώλησης16.000ευρώ.
-Κωδ.04ΠωλείταιγκαρσονιέραστοκέντροτηςΒέροιας40τ.μ.,1ος
όρ.,έχει1Υ/Δ,σαλοκουζίνα,W.C.Είναιπλήρωςανακαινισμένο.Τιμή
πώλησης32.000ευρώ.
-Κωδ.19Πωλείταιγκαρσονιέραημιυπόγειαστοκέντρο60 τ.μ.Τιμή
πώλησης14.000ευρώ.
-Κωδ.100ΠωλείταιχωράφιστονΤριπόταμο,5.800τ.μ.μεδέντραρο-
δάκινα,πολύνέα,έχεισταγονίδια.Τιμήπώλησης20.000ευρώ.
-Κωδ.71Πωλείταιχωράφιστο7.5χλμ.4στρ.Τιμήπώλησης50.000ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδοστηΡαχιά 400 τ.μ., μέσαστο χωριό, κέντρο,
18.000ευρώ.ΚΩΔ.72
-Πωλείται οικόπεδο1.950 τ.. στουςΓεωργιανούςμερεύμα, νερό,
θέα,42.000ευρώ.ΚΩΔ.84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙαποθήκηκοντάστκάντρο220τ.μ.,50.000ευρώ.

Τα ακίνητα που δημοσιεύονται είναι ένα μικρό
δείγμα της ποικιλίας ακινήτων που διαθέτουμε

Ζητούνται για αγορά από τους πελάτες μας χωράφια, 
κεντρικά καταστήματα, μονοκατοικίες, διαμερίσματα

Προσφοράτηςεβδομάδας
1. Πωλείταιδιαμ.100τ.μ.2οςόρ.στηνΠλατεία

ΑγίουΑντωνίουδιαμπερές.Μπορείναδιαμορφω-
θείσε2γκαρσονιέρες.Τιμήπώλησης:45.000ευρώ

2. Πωλείταιδιαμ. επί τηςΜητροπόλεως65 τ.μ.
πλήρωςανακαινισμένο.Τιμήπώλησης:28.000ευρώ

3. ΠωλείταιοικόπεδοστηΡαχιά500τ.μ.πανο-
ραμικό.Τμήπώλησης:17.000ευρώ.

4.Πωλείταιχωράφι3.500τ.μ.μεελιέςπολύκο-
ντάστηΒέροια,μενερόκαιρεύμα.Τιμήπώλησης:
14.000ευρώ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ της
Κλασικής Φιλολογίας
τουΑριστοτελείουΠανε-
πιστημίουΘεσσαλονί-
κης,μεεξειδίκευσηστην
ΕιδικήΑγωγή,παραδί-
δει ιδιαίτεραμαθήματα
σε παιδιά Γυμνασίου
καιΛυκείοιυσεΑρχαία
Ελληνικά,Έκθεση,Λα-
τινικά καιΝεοελληνική
Λογοτεχνία.Πολύπρο-
σιτές τιμές.Τηλ. επικοι-
νωνίας:6974430782.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ73τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚ.ΚΕΝΤΡΟ€30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ105τμΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ2ΔΣΚΧΛΚΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ,ΗΛΙΑΚΟ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ.ΤΙΜΗΕΥΚΑΙΡΙΑΣΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.1ΟςΟΡΟΦΟΣΚΕΝΤΡΟ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ.2ΟςΟΡΟΦΟΣΚΑΛΛΙΘΕΑ€35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚΔΙΑΜΠΕΡΕΣΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος
3ΔΣΤΚΧΛΚCWΛΟΥΞΤΖΑΚΙΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΠΛΗΣΙΟΝΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ1ΔΚ-
ΧΛΚ1οςκαι2ος15.000€ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWCΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΛΟΥΞΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ2οςΤΣΕΡΜΕΝΙ40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ840τ.μ.ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ320Τ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι ΑΜΕΡ Ι ΣΜΑ
100τ.μ.2οςΘΕΑ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ ΘΕΑ 220€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ :ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3Δ-
ΣΤΚΧΚΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΤΖΑΚΙ,ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ,ΘΕΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΠΛΗΣΙΟΝ Α-
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΠΛΩ-
ΜΕΝΟΛΟΥΞΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ180€ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣΤΕΓΗ)250€ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗΠΕΡΙΟΧΗΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟΚΑΙΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ.ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ65τμ.ΜΕ
ΠΑΤΑΡΙΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ55τμ.ΠΑΤΑΡΙ40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2οςΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑΣΤΟΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΚΑΤΣΙΚΙΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙμε ταδικαιώ-
ματά τους.Πληροφορίες δίδονται στο τη-
λέφωνο:2381035234από9-11τοβράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Πωλείταιποσοστό ή ολόκληρη επιχείρηση (best for)

στοκέντροτηςαγοράςτηςΒέροιας(Βενιζέλου1),σεκα-
τάστημασυνολικούεμβαδού300τ.μ.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:6942456600

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΓΕΩΠΟ-
ΝΟΥΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ
για το εργοστάσιό τηςστο5οχλμΑλε-
ξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Βιογραφικάσημειώματαμπορούννα
αποσταλούνστο:

Fax:2333027806και
e-mail:info@almifoods.gr

ZHTOYNTAI
-ΒοηθόςΛογιστή
-ΟδηγόςΛεωφορείου
Αδειούχοςχειριστήςκλαρκ
-Μηχανικόςεργοστασίου
-Αποθηκάριος
-Εργατικόπροσωπικό (άνδρες, γυ-

ναίκες)
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθει. Υπο-

βολή βιογραφικών σημειωμάτων στο
ergasiamrk@gmail.com.

Πληροφορίεςστοτηλ.6948613718.

Η εταιρία«ΚΟΡΜΟΣ»Εμπορική με
έδρατηΒέροιαζητάγιαμόνιμηπροσλη-
ψη οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας.
Προϋποθέσεις: απολυτήριοΛυκείου, η-
λικία 25-30 ετών. Βιογραφικά αυτοπρο-
σώπως, 3ο χλμ.παραπλεύρωςΕθνικής
οδούΒέροιας-Θεσ/νίκης.Τηλ.επικοινωνί-
ας:2331062211.

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ-
ΜΕΝΤΙΟΥΜ-ΜΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ&
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δεν υπάρχει ζωή χωρίςπροβλήματα
και κανέναπρόβλημα χωρίς λύση...Ψά-
χνετεεδώκαιπολύκαιρόμιαλύσηγιατη
ζωήσας;Δουλεύειυπεύθυναμεταχύτητα
και 100%αποτελεσματικότητα.Εγγυημέ-
νααποτελέσματασε48ώρες.Προβλέπει
τομέλλονμεακρίβεια...Δέχεταιραντεβού
στη Βέροια. Ώρες εργασίας: 7 π.μ. - 9
μ.μ.κοςΦΑΛΙ.Τηλ.:6951527208.
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Τίποτα στην ζωή δεν αποκτήθηκε 

χωρίς κόπο !!

Ο δρόμος θα είναι δύσκολος !!!

Μα...ο Δήμος μας το αξίζει..!!!! 
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