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Τα θετικά βήματα
με το επίδομα θέρμανσης 

και το «γκρίζο» σημείο
Η επίσπευση της πληρωμής του επιδόματος θέρ-

μανσης μέχρι το τέλος του έτους και όχι το επόμενο 
καλοκαίρι, είναι κάτι που πολύ σωστά «είδε» και διόρ-
θωσε η κυβέρνηση. Επίσης στα θετικά ο πιο δίκαιος 
γεωγραφικός διαχωρισμός  σε ορεινές και μη περιοχές, 
όπως και η έστω μικρή προσαύξηση στο επίδομα λό-
γω τέκνων. Αυτό που παρέμεινε σε γκρίζα ζώνη είναι 
το τι θα γίνει για όσους αγοράσουν πετρέλαιο μετά 
την Πρωτοχρονιά, αφού η πρόβλεψη για καταβολή 
του επιδόματος είναι για προμήθεια πετρελαίου εντός 
του 2019. Προφανώς θα πρέπει να διευκρινιστεί και 
να υπάρξει πρόβλεψη από το υπουργείο, αφού όπως 
δείχνει ο καιρός τα τελευταία χρόνια ο χειμώνας φεύγει 
πίσω και «χτυπά» μετά τον Φλεβάρη. Για να κάνει και ο 
κάθε νοικοκύρης το κουμάντο του…
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Σε αναμονή η έγκριση
20 εκ ευρώ για τον καθαρισμό 
της Τάφρου 66 και του Λουδία

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θέμα της έγκρισης ενός ποσού 20 
εκ. ευρώ για τον καθαρισμό της Τάφρου 66 και του Λουδία, 
όπως ενημέρωσε χθες το απόγευμα την τριμελή επιτροπή από 
εκπροσώπους κοινοτήτων Ημαθίας-Πέλλας, ο αρμόδιος αντι-
περιφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ. ΠάριςΜπίλιας.

Η συνάντηση έγινε στη Θεσσαλονίκη και στην Επιτροπή 
συμμετείχαν ο Γραμματέας της Κοινότητας Πολυπλατάνου κ. 
ΠαναγιώτηςΕυθυμιάδης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Μα-
κροχωρίου κ. ΒαλάντηςΚεχαΐδης και ο πρόεδρος της κοινό-
τητας Λιποχωρίου Πέλλας κ. ΣτέφανοςΤοπαλίδης.

«Θεσμός» το τραπέζι ανήμερα του Αγ. Δημητρίου
στου «Σιάσιου» 

Έγινε και φέτος το καθιερωμένο πλέον κέρασμα ανήμερα του Αγ. Δημητρίου στο ουζερί του «Σιάσιου», από τους 
εορτάζοντες, τον πρόεδρο του συλλόγου συνταξιούχων ΤΕΒΕ Βέροιας ΔημήτρηΘέμελη και  τον επίσης συνταξιούχο 
ΔημήτρηΤσαπάρα.  Το γιορτινό τραπέζι τίμησαν πολλοί φίλοι τους, που «γεύτηκαν» την περιποίηση του Σωτήρη
Σιάσιουκαι τραγούδησαν δημοτικά τραγούδια με «μπροστάρη» τον εορτάζοντα Δημήτρη Τσαπάρα. Τείνει να γίνει «θε-
σμός» το συγκεκριμένο εορταστικό τραπέζι ανήμερα του Αγ. Δημητρίου, από μια ζεστή παρέα που δείχνει ότι ξέρει να 
χαίρεται τις μικρές απολαύσεις της ζωής. Εμείς να τους ευχηθούμε με υγεία και του χρόνου!

ΣυνάντησηστηΒέροια
γιατοΤουρνουάΠοδοσφαίρου

τωνδασκάλων
Μέχρι και ποδοσφαιρική ομάδα έχει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και το μάθαμε στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, όπου ο αντιπρόεδρος του Σώματος 
και εκπαιδευτικός ΔημήτρηςΠυρινός, ενημέρωσε για το αίτημα του 
Συλλόγου να του παραχωρηθεί η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τη συνάντηση των εκπροσώπων όλων των ποδοσφαιρικών ομάδων των 
Συλλόγων Εκπ/κών της χώρας εν’ όψει του τουρνουά που διοργανώνουν.

Η συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει στη Βέροια για να μοιραστούν 
οι αποστάσεις, ενώ το φετινό τουρνουά θα διεξαχθεί στην Κοζάνη. Για το 
2020 έχει επιλεγεί η Κύπρος και το 2021, η Βέροια!

Στη συνάντηση προετοιμασίας, που θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου στην πα-
ραχωρηθείσα αίθουσα του Δημαρχείου, θα έρθουν οι εκπρόσωποι όλων 
των Ομάδων των Εκπαιδευτικών και εκπρόσωπο της Διδασκαλικής Ομο-
σπονδίας (ΔΟΕ), και με την αφορμή αυτή θα γνωρίσουν κα την πόλη που 
θα φιλοξενήσει τα «Ακριτίδεια» σε δύο χρόνια!

Ηκατάθεσηστεφάνωνστο«λάθοςμνημείο»
καιοιεξηγήσειςτουΑντιπεριφερειάρχη

Μετά τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πεσόντων Βεροιέων του 1940-41 στην πλατεία Ωρολογίου, αναμενόταν την η-
μέρα της 28ης Οκτωβρίου η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων να γίνει στο νέο μνημείο που έχει χαραγμένα 
επάνω του τα ονόματα των ηρώων του αλβανικού έπους. Κι όμως η τελετή έγινε στο μνημείο του Βαρώτσου, λίγα βήματα 
παραδίπλα, αφού λειτούργησε η γραφειοκρατική ρουτίνα και όχι ο κοινός νους. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιπε-
ριφερειάρχη ΚώσταΚαλαιτζίδη, εξήγησε ότι την Παρασκευή μεσημέρι 25 Οκτωβρίου, πήγε στο γραφείο του ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ημαθίας και του ζήτησε τελευταία στιγμή να γίνει η τελετή στο νέο μνημείο. Η 
απάντησή του ήταν ότι έχουν ήδη αποσταλεί οι προσκλήσεις και έχει γίνει ο σχεδιασμός και δεν μπορεί να αλλάξει. Έγινε 
μια προσπάθεια ανήμερα της γιορτής να μοιράσουν την τελετή και στα δύο μνημεία, αλλά ευτυχώς με παρέμβαση του 
αντιπεριφερειάρχη απεφεύχθη κάτι, που ίσως ήταν χειρότερο. Ωστόσο έπρεπε να υπάρξει λίγη περισσότερη ευελιξία και 
να «σώσουν» την κατάσταση γιατί συζητήθηκε πολύ αρνητικά, αφού τα δάφνινα στεφάνια αντί να πάνε στους ήρωες, κα-
τέληξαν λίγα μέτρα παραδίπλα. Ας γίνει μάθημα σε όλους προς αποφυγή παρόμοιων λαθών στο μέλλον. 
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας έχει την τιμή και την 
χαρά να προσκαλέσει όλους στα Θυρανοίξια του ναού 
του Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων, που θα τελεστούν 
το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019, 08:00, χοροστατού-

ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας, κ.κ. Παντελεήμονος.  

Χτισμένος τον 16ο αιώνα με αρχιτεκτονικά μέλη που προέρχο-
νται από το Ανάκτορο του Φιλίππου B’, στην ανατολική εσχατιά 
της νεκρόπολης των Αιγών, στον τόπο ενός Βυζαντινού κοιμητηρί-
ου, ο Άη Δημήτρης των Παλατιτσίων/Αιγών είναι μια απροσδόκητα 
μεγαλοπρεπής τρίκλιτη βασιλική, με έναν εξαιρετικά βαθύ νάρ-
θηκα. Δυο κιονοστοιχίες μοιράζουν τον κυρίως ναό, αλλά και τον 
νάρθηκα σε τρία κλίτη, μεγαλοπρέπεια ασυνήθιστη που μαζί με 
την πολύ φροντισμένη κατασκευή και τις πλούσιες τοιχογραφίες, 
που κυριολεκτικά κατακλύζουν όλες τις επιφάνειες, μαρτυρούν την  
οικονομική ευμάρεια, αλλά και την καλλιτεχνική ακμή της περιοχής 
στα χρόνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

O Άη Δημήτρης των Παλατιτσίων, αναπόσπαστο κομμάτι 

του διαχρονικού αρχαιολογικού χώρου των Αιγών και μνημείο 
UNESCO, παρέμεινε κλειστός και σε κακή κατάσταση για δεκαε-
τίες. Ωστόσο, αφού εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι σχετικές μελέ-
τες, εντάχθηκε στο πρόγραμμα δράσης της ΕΦΑ Ημαθίας και από 
το 2017 μέχρι και το 2019, με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του 
ΥΠΠΟΑ ο ναός στερεώθηκε, συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε 
πλήρως διερευνήθηκαν οι θεμελιώσεις και έγιναν ακριβή αντίγρα-
φα των τυμπάνων των κιόνων του ανακτόρου που είναι ενσωμα-
τωμένα στις κιονοστοιχίες του ναού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 
στην αναστήλωση του μνημείου. 

Οι συγκλονιστικές τοιχογραφίες του κατάγραφου ναού φιλοτε-
χνήθηκαν από το χέρι δύο ζωγράφων: Ο Νικόλαος Ζωγράφος από 
το Λινοτόπι εξιστόρησε στον κυρίως ναό, το έτος 1570, τον βίο του 
Χριστού και του Αγίου Δημητρίου, αγίους,  προφήτες και μάρτυ-
ρες, την Κοίμηση της Θεοτόκου, την Πλατυτέρα των Ουρανών.  Ο 
χρωστήρας του δεύτερου ζωγράφου μας παρέδωσε στον μεγάλο 
νάρθηκα μία ανεπανάληπτη Δευτέρα Παρουσία, όπου ανάμεσα 
στους βασιλείς της Αποκάλυψης, στο σχήμα βυζαντινού αυτο-

κράτορα, επιφαίνεται ο Αλέξανδρος! Τα γράμματα της επιγραφής 
δίπλα από το κεφάλι του δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία. Νικητής 
και τροπαιούχος, ήρωας του πιο διάσημου μυθιστορήματος, ο 
Μεγαλέξανδρος, ώριμος άντρας πια, όπως τον είδαν οι Πέρσες, οι 
Άραβες και οι Βυζαντινοί, επιστρέφει επί τέλους στον τόπο, όπου 
νεαρό παλληκάρι ξεκίνησε το ταξίδι, τον πρώτο μήνα της Άνοιξης, 
δύο χιλιάδες πενήντα τρία χρόνια πριν….

Τα θυρανοίξια και την απόδοση του Αγίου Δημητρίου στο κοινό 
θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση για τον αείμνηστο Μανόλη 
Ανδρόνικο, τον σπουδαίο αρχαιολόγο, δάσκαλο και διανοούμενο, 
που αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση 
του. Είναι συγκινητική η συγκυρία ότι η πρώτη δημοσίευση του 
νεαρού τότε αποφοίτου αρχαιολόγου, λίγο πριν τον τελευταίο Με-
γάλο Πόλεμο (1940), αναφερόταν στην κτητορική επιγραφή του 
ναού. 

Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο μνημείο από την προϊσταμένη 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, κ. Αγγελική Κοτταρίδη. 

Τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κων/νο Κα-
λαϊτζίδη επισκέφθηκε την Τρίτη η βουλευτής Η-
μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου για 
ζητήματα που αφορούν το νομό μας, αφού πρώτα 
τον συνεχάρη για την επανεκλογή του και του ευ-
χήθηκε καλή θητεία.

 
Κόμβος Σ. Σ.- Μονόσπιτα-Νάουσα

Για τον οδικό άξονα Σκύδρα- Νάουσα- Βέροια 
και συγκεκριμένα τον κόμβο Μονοσπίτων, η βου-
λευτής ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι είναι 
το πιο ώριμο τμήμα του δρόμου που θα συνδέσει 
την περιοχή με την Εγνατία, διότι έχει ολοκληρω-
θεί η μελέτη και λόγω της επικινδυνότητάς του 
για τροχαία ατυχήματα πρέπει να πιέσουν ώστε 
να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του. Η βου-
λευτής είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό κατά την 
προηγουμένη θητεία της και το επόμενο διάστημα 
θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Περιφε-
ρειάρχη  κ. Τζιτζικώστα, ώστε να πιέσει προς την 
ολοκλήρωσή του.

 
Τελωνείο Κουλούρας

Για την μετεγκατάσταση του Τελωνείου στην 
Κουλούρα, με το οποίο είχε ασχοληθεί προσω-
πικά η κα Καρασαρλίδου, ζήτησε να ενημερωθεί 
που βρίσκεται η όλη διαδικασία. Ο κ. Καλαϊτζίδης 
ενημέρωσε ότι το εγχείρημα έχει “παγώσει” διότι 
δεν υπάρχουν τα χρήματα από τους ιδιώτες και 
ότι γίνονται ενέργειες να βρεθεί εναλλακτική λύση 
με την ένταξη του Επιμελητηρίου Ημαθίας στην 
Αμάλθεια ΑΕ.

 

Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης
 Διαβίωσης στην Ημαθία

Ένα ζήτημα που έθιξε η κα Καρασαρλίδου 
είναι η ανάγκη της δημιουργίας στο νομό μας 
Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με 
αναπηρία, για το οποίο η βουλευτής εκδηλώνει 
συνεχές και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προς τούτο, 
ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι η προηγού-
μενη Κυβέρνηση είχε εντάξει τη δημιουργία νέων 
ΣΥΔ στα ΠΕΠ μέσω ΕΣΠΑ και ζήτησε από τον κ. 
Καλαϊτζίδη να είναι δίπλα της στην υποστήριξη 
δημιουργίας ΣΥΔ στην Ημαθία.

 
Προαστιακός, Τάφρος 66, ροδάκινο

Επίσης συζήτησαν το θέμα του προαστιακού 
σιδηρόδρομου και των ενεργειών που πρέπει να 
γίνουν για την υλοποίηση του έργου, καθώς και 
για το πρόβλημα της τάφρου 66, για το οποίο θα 
πρέπει να δοθεί λύση με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων σε Ημαθία και Πέλλα και 
τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου 
με περισσότερους ελέγχους και ακόμη αυστηρό-
τερα πρόστιμα. Για το θέμα του ροδάκινου που 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει οδηγήσει τους 
παραγωγούς σε απόγνωση, θα πρέπει Περιφέ-
ρεια και Δήμοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για 
από κοινού διεκδίκηση αποζημίωσης μέσω του 
προγράμματος de minimis. Ένα αίτημα που έχει 
ζητήσει και η κα Καρασαρλίδου από τον Υπουργό 
με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

 
Συζήτηση έγινε και για μια σειρά έργων για 

την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας που είχαν 

προγραμματιστεί από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση αλλά η νέα κυβέρνηση της ΝΔ ακυρώνει, 
όπως η ακύρωση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, 
η ακύρωση των οδικών αξόνων που θα συνέδεαν 
τη χώρα μας με την Κεντρική Ευρώπη, η σύνδεση 
με τον Δρόμο του Μεταξιού καθώς και η ακύρωση 
του Εμπορευματικού Κέντρου στο στρατόπεδο 
Γκόνου. Η βουλευτή υποστήριξε ότι τα έργα αυτά 
θα έδιναν προοπτική μιας υγιούς και δίκαιης ανά-

πτυξης για την περιοχή μας και για το λόγο αυτό 
θα πρέπει να υλοποιηθούν.

 
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλί-

μα συνεργασίας, με την υπόσχεση και των δύο 
πλευρών η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και 
στο μέλλον για την προώθηση και διεκδίκηση των 
καίριων ζητημάτων του νομού.

Θυρανοίξια του ναού του Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Σημαντικά θέματα της Ημαθίας 
στη συνάντηση Καρασαρλίδου–Καλαϊτζίδη

-Τι είπαν για δρόμο Σκύδρας-Νάουσας, Τελωνείο, 
δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ροδάκινο κ.α.
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ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑ-
ΛΑΪΩΝ (ΜΕΤΑΓΛ. Ελ-
ληνικά)

Προβολές:   Πέ-
μπτη 31/10 - Παρα-
σκευή 1/11 – Σάββατο 
2/11 – Κυριακή 3/11  
στις  17.15

Σκηνοθεσία: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Σενάριο: ΤΖΙΛ ΚΑΛΤΟΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑ-
ΤΣΑΚΗ, ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕ-
ΖΟΣ

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ -  UP AND AWAY    (ΜΕΤΑ-
ΓΛ. Ελληνικά) 

Προβολές:   Πέμπτη 31/10 - Παρασκευή 1/11 
– Σάββατο 2/11 – Κυριακή 3/11  στις  17.30

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΣΤΕΝ ΚΙΛΡΙΧ
Σενάριο: ΒΙΚΙ ΜΠΕΡΛΙΝ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ 

ΟΙ:, ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΒΑΣΙ-
ΛΗΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΣΚΑΛΚΩΤΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ, ΡΙΑ ΑΠΕΡ-
ΓΗ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ

JOKER     (5Η και τελευταία βδομάδα)   
(ΧΡΥΣΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ)

Προβολές:   Πέμπτη 31/10 -  Δευτέρα 4/11 – 
Τρίτη 5/11 – Τετάρτη 6/11 στις  19.00

Παρασκευή 1/11 -  Σάββατο 2/11 – Κυριακή 
3/11  στις  19.00 και 21.30

Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ 
Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ

Πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ 

Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέσλερ, Σι Γουί-
γκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος 
Πάις

 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ - THE 
CURRENT WAR   

 Προβολές:   Πέμπτη 31/10 - Δευτέρα 4/11 – 
Τρίτη 5/11 – Τετάρτη 6/11 στις  21.00

Παρασκευή 1/11 - Σάββατο 2/11 – Κυριακή 
3/11  στις  19.00 

Σκηνοθεσία: ΑΛΦΟΝΖΟ ΓΚΟΜΕΖ-ΡΕΧΟΝ
Σενάριο: ΜΑΪΚΛ ΜΙΤΝΙΚ
Ηθοποιοί: ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ 

ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΑΠΕΝΣ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ , ΚΑ-
ΘΡΙΝ ΓΟΥΟΤΕΡΣΤΟΝ, ΜΑΪΚΛ ΣΑΝΟΝ

TERMINATOR - ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: ΣΚΟΤΕΙ-
ΝΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

DARK FATE 
Προβολές:   Καθημερινά στις 21.30
Σκηνοθεσία: ΤΙΜ ΜΙΛΕΡ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ
Ηθοποιοί: ΑΡΝΟΛΝΤ ΣΒΑΡΤΣΕΝΕΓΚΕΡ , 

ΜΑΚΕΝΖΙ ΝΤΕΪΒΙΣ, ΛΙΝΤΑ ΧΑΜΙΛΤΟΝ, ΝΑΤΑ-
ΛΙΑ ΡΕΓΙΕΣ, ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΠΟΝΕΤΑ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 
ΛΟΥΝΑ

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για 
όλο το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.
gr  http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     31/10/19 - 6/11/19

Τη δημιουργία ενός Ξενώνα στη 
Θεσσαλονίκη, ενός χώρου, όπου οι νο-
σούντες συμπολίτες τους και όχι μό-
νο, θα μπορούν να διαμένουν για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτείται πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά το πέρας των συ-
νιστώμενων θεραπειών, οραματίζεται 
και στοχεύει να υλοποιήσει ο Σύλλογος 
Καρκινοπαθών Έδεσσας και Περιχώ-
ρων σε μια προσπάθεια να βοηθούν και 
να ανακουφίζουν, όλους όσους βρέθη-
καν σε μια κατάσταση δύσκολα αντιμε-
τωπίσιμη, αλλά και να προλαμβάνουν 
τις ανάγκες πριν ίσως αυτές ακόμα γεν-
νηθούν.

 Προς αυτό τον σκοπό, κάθε χρό-
νο ανελλιπώς από το 2013 η θεατρική 
ομάδα των Φίλων του συλλόγου προ-
σφέροντας καλλιτεχνικά άρτιες παρα-
στάσεις στήριζε τις επιμέρους στοχεύ-
σεις του Συλλόγου. Εφεξής τα έσοδα 
των παραστάσεων θα προσφέρονται στην υλοποίηση αυτού του ονεί-
ρου. Οι Re-act, η ομάδα των εθελοντών- ηθοποιών  γνωρίζει πολύ καλά 
-όπως έλεγε και ο Σαίξπηρ- πως σκοπός της τέχνης είναι «να δώσει 
στη ζωή σχήμα» και ακόμα καλύτερα ξέρει να δίνει στη ζωή, ζωή μέσα  
από  την τέχνη.

  Εφορμούμενα λοιπόν από αυτήν την ανάγκη, τα μέλη της θεατρι-
κής ομάδας του συλλόγου,  re-act,  υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση 
της Ηρώς  Γεωργίου και την πολύτιμη σύμπραξη του Νέου Ωδείου 
Έδεσσας παρουσιάζουν την θεατρική παράσταση  «Το Μεγάλο μας 
Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη στις 13 Νοεμβρίου 2019 στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμματων και Τεχνών , στις 7.30 μ.μ. σηματοδοτώντας 
την έναρξη της υλοποίησης αυτού του ονείρου. 

Το έργο του Συλλόγου 
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας και Περιχώρων ιδρύθηκε στην 

πόλη της Έδεσσας το 2004. Δημιουργήθηκε αφενός για να συσπειρώ-
σει και να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό της περιοχής σε θέματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και αφετέρου για να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά καλύπτοντας  ανάγκες νοσούντων κατοίκων της περι-
οχής τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και επίπεδο ηθικό – ψυχολογικό.

Έκτοτε η παρουσία και η δράση του είναι αδιάλειπτη και συνεχής και 
έχει καταφέρει να συσπειρώσει στους κόλπους του και να ενεργοποιή-
σει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής σε όλες τις επιμέρους εκδη-
λώσεις που οραματίζεται και υλοποιεί. 

Αξίζει να σημειωθεί πώς 

κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη ο Σύλλογος στηρίζει του πάσχοντες 
συνανθρώπους μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, με ποσά 
που διανέμει κατά καιρούς ανακουφίζοντας έτσι οικονομικά κάποιες 
ευπαθείς ομάδες, αλλά και με την οικονομική ενίσχυση για την αγορά 
φαρμάκων ή τη διεξαγωγή δαπανηρών εξετάσεων, ακόμα και τη κάθε 
δυνατή βοήθεια όταν απαιτείται νοσηλεία στο εξωτερικό. Σε κάθε ευ-
καιρία μοιράζονται τρόφιμα που συγκεντρώνονται από το Σύλλογο στα 
μέλη του, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

Ο αριθμός των νοσούντων αυτήν την στιγμή παρουσιάζει καλπάζου-
σα αύξηση, ενώ η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (χημειοθεραπείες-α-
κτινοθεραπείες) που ενδείκνυται  - όπως σαφώς θα γνωρίζετε, υλοποι-
είται και εφαρμόζεται μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, και στη δική μας 
περίπτωση στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Η μορφή δε 
αυτών των θεραπειών πέρα από την συναισθηματική καταρράκωση 
των νοσούντων και των συνοδών τους, παρουσιάζει και μια αντικειμε-
νική σωματική εξουθένωση και εξάντληση. Με το πέρας της θεραπείας 
είναι απαραίτητη αφενός, μια χρονική περίοδος συναισθηματικής «α-
ποσυμπίεσης» και αφετἐρου χρόνος ανάκτησης σωματικής ανάτασης 
και στοιχειώδους ευρωστίας. Η ύπαρξη ενός καταλύματος,  ενός χώρου 
φιλόξενου και ασφαλούς, ενός καταφυγίου συναισθηματικής και σωμα-
τικής ανασυγκρότησης είναι επιτακτική πρωτεύουσα ανάγκη. Μια φωλιά 
όπου συνοδός και ασθενής θα μπορούν να ανασυγκροτήσουν δυνάμεις 
για να συνεχίσουν τη δύσκολη πορεία της ανάρρωσης. 

 Αναλογιζόμενος ο Σύλλογος όλες αυτές τις παραμέτρους, οραματί-
στηκε τη δημιουργία ενός Ξενώνα στην Θεσσαλονίκη που θα καλύπτει 

αυτήν την ρεαλιστική, πρώτιστη ανάγκη. Τη δημιουργία και συντήρηση 
ενός χώρου, όπου οι νοσούντες συμπολίτες τους και όχι μόνο, θα μπο-
ρούν να διαμένουν δωρεάν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των συνιστώμενων θεραπειών

Η συντήρηση του Ξενώνα και η κάλυψη των λειτουργικών του εξό-
δων, στόχος είναι να καλύπτεται από τα έσοδα που προέρχονται από 
τις Θεατρικές παραστάσεις που κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 2013 α-
νεβάζει η θεατρική ομάδα των Φίλων του συλλόγου.  Μια θεατρική ομά-
δα που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει αποτελεσματικά τη Φιλανθρωπική 
στόχευση του Συλλόγου. Μια θεατρική ομάδα κόσμημα καλλιτεχνικό της 
πόλης μας και ευρέως αναγνωρισμένη από επαγγελματίες του χώρου. 
Μια ομάδα εθελοντών ταγμένων ψυχή τε και σώματι στις στοχεύσεις 
του συλλόγου, μια ομάδα που ο εθελοντισμός είναι στάση και θέση ζω-
ής. Μια ομάδα εθελοντών-καλλιτεχνών που γνωρίζει πολύ καλά -όπως 
έλεγε και ο Σαίξπηρ- πως σκοπός της τέχνης είναι «να δώσει στη ζωή  
σχήμα» και ακόμα καλύτερα να δώσει στη ζωή, ζωή μέσα  από  την 
τέχνη.

Η ομάδα ανέβασε με επιτυχία  την θεατρική παράσταση  «Το Μεγά-
λο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη σηματοδοτώντας την έναρξη 
του υλοποίησης αυτού του ονείρου. 

  Μια παράσταση  υπερπαραγωγή πλαισιωμένη από 30 ηθοποιούς, 
και την 6μελη ορχήστρα των επαγγελματιών  - εθελοντών και περιο-
δεύει για τον καλό σκοπό, σε διάφορες πόλεις, μεταξύ αυτών και στη 
Βέροια.  

Πρόσκληση εγκαινίων 
των νέων γραφείων 

του «’Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης 

«ΕΡΑΣΜΟΣ» σας καλεί στα εγκαίνια των 
νέων γραφείων του,  επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια, το 
απόγευμα της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου 2019 στις 5.00μ.μ.

Μετά την τελετή θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε 
για την πορεία του «Έρασμου» από την ίδρυσή του(2006) έως σή-
μερα, καθώς και για τις νέες δράσεις δικτύωσης που διενεργεί η επι-
στημονική ομάδα εργαζομένων του Συλλόγου  στην τοπική κοινωνία 
της Ημαθίας αλλά και ευρύτερα.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει!
Το Δ.Σ.

του Συλλόγου

Ευχαριστήριο
Το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροι-

ας ευχαριστεί θερμά τους Γκασνά-
κης Α.Ε. και Υιοί Γαλλίκα Ο.Ε. για 
τη δωρεά τους και για τη συμβολή 
τους στην επιτυχία του Ρακοκάζα-
νού μας.

Επίσης ευχαριστεί την κυρία 
Σούλα Στυλιανίδου για τη δωρεά 
μιας ποδιάς από αυθεντική βεροιώ-
τικη φορεσιά στο Λύκειο μας.

Η ανταπόκριση και η στήριξή 
σας σε κάθε μας ανάγκη συντελλεί 
στο να συνεχίσουμε, σε δύσκολους 
καιρούς, να προσφέρουμε στον τό-
πο μας μέσω του πολιτιστικού μας 
έργου.

Το Δ.Σ.

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στη «Στέγη»

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» από την Ομάδα re-act, για την 
στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Έδεσσας



Την άρση των άδικων για την Ημα-
θία κριτηρίων χορήγησης των αδειών 
φύτευσης νέων οινάμπελων, που υφί-
στανται ήδη από το 2015 αλλά και τον 
ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ πολλαπλασιασμό της 
χορήγησης νέων αδειών φύτευσης στην 
πληττόμενη οικονομικά Ημαθία κατά τη 
νέα κατανομή του 2020, ζητά από τον 
αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, 
βουλευτής Ημαθίας ΝΔ.Στην σχετική 
Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, το-
νίζει: 

«Κύριε Υπουργέ,
Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα μηνύματα για την ελληνική οι-

νοπαραγωγή καθώς σύμφωνα και με τα στοιχεία της πρώτης ε-
κτίμησης του τμήματος Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών 
που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο σας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η παραγωγή του 2019 εμφανίζεται κατά 10,18% σε 
συνολικό επίπεδο και ανεξαρτήτως κατηγορίας οίνου, σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά.

Ακόμη πιο ανησυχητικό δε είναι το γεγονός ότι η μείωση είναι 
ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο πενταετίας, καθώς 
για φέτος η παραγωγή εμφανίζεται συρρικνωμένη κατά 19,86%. 
Ενώ, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Κεντρική 
Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων, «η σύγκριση 
μέσων όρων του 2000 και του 2019, καταδεικνύει τη δραματική 
μείωση της οινοπαραγωγής κατά 34,63%, γεγονός που αποδί-
δεται στη δραματική μείωση των εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας 
κατά 20%».

Την ίδια στιγμή, ανάστατος είναι ο αγροτικός κόσμος του 
νομού Ημαθίας αφού η διαμόρφωση των κριτηρίων ήδη από το 

2015 οδήγησε σε εξαίρεσή του από την 
χορήγηση νέων αδειών φύτευσης νέων 
οινάμπελων, μιας και δεν εγκρίθηκε ούτε 
μισό στρέμμα από τα 186 που είχαν ζη-
τηθεί και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Και όλα αυτά, σε έναν Νομό ο οποίος 
όχι μόνο έχει μακρά ιστορία στο κρασί, 
παράγοντας μάλιστα και την παγκοσμί-
ως μοναδική ποικιλία «ξινόμαυρο Να-
ούσης» αλλά και σε έναν κατεξοχήν α-
γροτικό Νομό το εισόδημα του οποίου 
πλήττεται άγρια από τις επιπτώσεις του 
Ρωσικού Εμπάργκο αλλά και των νέων, 
πρόσθετων δασμών των ΗΠΑ στο βιο-

μηχανικό ροδάκινο. 
Ως εκ τούτου, κρίνεται ως επείγουσα η ανάγκη να υπάρξει 

άμεση Ανατροπή των κριτηρίων που οδηγούν σε μηδενική επι-
χορήγηση νέων αδειών στην Ημαθία και να χορηγηθεί κατ’ εξαί-
ρεση στην Ημαθία πολλαπλάσιος αριθμός αδειών φύτευσης στη 
νέα Κατανομή για το 2020.

Κατόπιν τούτων και επειδή:
Μια παραδοσιακή καλλιέργεια της Ημαθίας εξαναγκάζεται σε 

συρρίκνωση
Η πολιτεία οφείλει να προστατέψει την Ημαθία, τη σημαντικό-

τερη ζώνη παραγωγής Ερυθρών Οίνων Ονομασίας Προέλευσης
Είναι αδήριτη ανάγκη το κρασί της Ημαθίας να γίνει και πάλι 

φορέας ανάπτυξης και διάδοσης του brand name της περιοχής 
μέσω και του πολλαπλασιασμού των συνεργειών με τη γαστρο-
νομία και τον τουρισμό, που θα απογειώσουν τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα του Νομού, θα φέρουν νέες θέσεις απασχόλησης και 
θα εκτινάξουν το εισόδημα της τοπικής κοινωνίας.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Τί προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να αρθούν τα 

άδικα για την Ημαθία κριτήρια χορήγησης αδειών φύτευσης νέ-
ων οινάμπελων, που υφίστανται ήδη από το 2015;

2. Προτίθεστε να πολλαπλασιάσετε ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τη 
χορήγηση νέων αδειών φύτευσης στην πληττόμενη οικονομικά 
Ημαθία κατά τη νέα κατανομή του 2020; «
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την αριθμ. 1934Β΄/18-10-2019 έκθεση επίδοσης του Δικ. 

Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Δαδιώτη 
, με παραγγελία μου ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντα 
Νικολάου Γκίλινα του Αργυρίου, κατοίκου Βέροιας, επιδόθηκε 
αντιστοίχως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον 
Γεώργιο Γκούνα πρώην κάτοικο Βέροιας και νυν αγνώστου 
διαμονής, η αριθ. 172/ΤΜ/2019 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία αναγνωρίζει ότι ο ενάγων είναι 
μόνος και αποκλειστικός κύριος του ακινήτου έκτασης 10.077τμ 
που βρίσκεται στο αγρόκτημα Βέροιας και αποτελείται από 
το υπ’ αριθμ. 388 τεμάχιο και τμήμα του 389 τεμαχίου, όπως 
αυτό ορίζεται με στοιχεία κορυφών 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 στο 
συνημμένο στην αγωγή τοπογραφικό του τοπογράφου Κων/
νου Κιουρτσίδη φέρει ΚΑΕΚ 160082013052/0/0 και διατάσσει 
την διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στα οικεία 
Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας ώστε να γίνουν 
οι μεταβολές που λεπτομερώς αναφέρονται στο διατακτικό της 
απόφασης.

Βέροια 29/10/2019
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γεώργιος Φ. Γεωργόπουλος

Συλλογή κενών 
συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων από 
τον Δήμο Βέροιας

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019, για τέταρτη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί η δεύ-
τερη (2η) συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων του έτους. 
Όπως ενημερώνει ο  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλο-
ντος – Πολ. Προστασίας, Βασίλης Παπαδόπουλος, όλοι οι χρήστες γεωργικών 
φαρμάκων μπορούν να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα με μόνη υποχρέ-
ωση να υποβάλλουν τις κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια να τις παραδώσουν στα καταστήματα πώλησης 
γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν ειδικό κάδο ή να τις αποθηκεύσουν σε δικό 
τους ασφαλές χώρο και να τις παραδώσουν τις ημέρες συλλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραδώσουν τις κενές συσκευασίες φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους, στα σημεία και στις ώρες 
που αυτοί εξυπηρετούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συλλογής που ακολουθεί :

ΤΡΙΤΗ 12/11/2019
α/α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 8:30 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, κεντρική πλατεία.
2 8:45 – 9:45 ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλατεία
3 10:15 – 11:45 Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, σε χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
4 12:00 - 13:00 ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία 
5 13:30 – 14:00 ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική πλατεία
6 14:15 – 15:00 ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κεντρική πλατεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/2019
α/α ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ
1 8:00 – 9:00 ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησίον γηπέδου.
2 9:30 – 10:30 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον κοιμητηρίων
3 11:00 – 12:30 Α.Σ. VENUS, παράπλευρος χώρος εκτός εγκαταστάσεων
4 13:00 – 14:00 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία
5 14:15 – 14:45 ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κεντρική πλατεία 
6 15:00 - 15:30 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρική πλατεία
7 16:00 - 17:00 Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώρο του αγροτικού συνεταιρισμού

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο Δήμο Βέροιας, Διεύθυν-
ση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2331350615

Σύσκεψη Συλλόγου 
Γεωργών Βέροιας στην 

Π.Ε.Ημαθίας για τα αγροτικά
Με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας συγκαλείται σύσκεψη 

το Σάββατο 2 Νοεμβρίου στις 11.00 το πρωί, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ημα-
θίας Κωνσταντίνου Καλαιτζίδη  παρουσία του ιδίου των βουλευτών του νομού καθώς 
και του Δημάρχου και του αντιδημάρχου Αγροτικού του Δ.Βέροιας με κυρίαρχο ζήτημα 
το Αγροτικό. Θα ζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής 
και οι τελευταίες εξελίξεις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των Δ. Βέροιας εκφράζει τα  θερμά του συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια της Βούλας Γεωργακοπούλου 
& του Πέτρου Ρίστα για τον αδόκιμο θάνατο του 
αγαπημένου τους παιδιού.

Ευχαριστούμε  τον κ. Αλέξανδρο Δενεδίου για 
την δωρεά του εις μνήμην του.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. 
 Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
και Εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Λ. Τσαβδαρίδης προς Μ. Βορίδη: 
Άμεση ανάγκη στήριξης 

της οινοπαραγωγής της Ημαθίας



Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεή-
μων :

 Tην Πέμπτη 31 
Οκτωβρίου στις 6:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον πανηγυρικό ε-
σπερινό στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων Βε-
ροίας.

 Την Παρασκευή 
1 Νοεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Αναρ-
γύρων Νησίου.

 Την Παρασκευή 1 
Νοεμβρίου στις 11:00 
π.μ. θα ομιλήσει στη 
Σύναξη Ιερέων στο 
Παύλειο Πολιτιστικό 
Κέντρο Βεροίας. 

Το Σάββατο 2 Νο-
εμβρίου το πρωί θα 
τελέσει τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων και 
στην συνέχεια θα ιερουργήσει στην Θεία Λειτουργία. 

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου το απόγευμα θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιε-
ρατικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου και την 
Σύναξη των Νεαπολιτών Αγίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης.

 Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου το πρωί θα προεξάρχει στην Πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του  Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου και 
την Σύναξη των Νεαπολιτών Αγίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης και θα κηρύξει το θείο λόγο.

 Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 5:30 μ.μ. στον Ιερό Προσκυνηματικό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης θα τελέσει δέηση επί τη αναχω-
ρήσει της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά και στην συνέχεια θα χορο-
στατήσει στην τελετή καθαγιασμού του Μύρου του Αγίου Δημητρίου.

 Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου το βράδυ στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του 
Σωτήρος Σίψας Δράμας θα συμμετάσχει στην Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή 
του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, ενώ την Δευτέρα το πρωί θα προεξάρχει 
της Θείας Λειτουργίας. 
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Νο-

εμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και α-
δελφού

ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΜ. 
ΘΕΜΕΛΗ

(Παιδίατρου)
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προ-

σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το 
Θεό.

 Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Η αδελφή

  Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο ρεστοραν «BELUGA»

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Νο-

εμβρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Στέφανου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης μας 
αδελφής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ

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

 Η αδελφή,  Τα ανήψια
  Οι λοιποί συγγενείς

Δεξίωση θα δοθεί στην πιτσαρία «Παπαγάλος»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Νοεμ-

βρίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγαπη-
μένης μας μητέρας και γιαγι΄΄ας

ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
ΧΑΣΙΩΤΟΥ

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

Τα παιδιά,
 Τα εγγόνια,

  Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στο καφέ «ΝΕΟΝ» δίπλα στη ΔΕΗ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 31 

Οκτωβρίου 2019 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Κων-
σταντίνος Πετρ. Καραφώλας 
σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου

Πανηγυρίζει ὁ Ι. Ναός 
Ἁγίων Ἀναργύρων 

Βέροιας
Τήν προσεχή Παρασκευή 1 Νοεμβρίου πανηγυρίζει ὁ Ἱερός 

Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Βεροίας στή μνήμη τῶν Ἁ γ ί ω ν  Ἀ ν 
α ρ γ ύ ρ ω ν  ΚΟΣΜΑ  καί  ΔΑΜΙΑΝΟΥ.

Οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά τελεστοῦν σύμφωνα μέ τό παρακά-
τω πρόγραμμα:

ΠΕΜΠΤΗ  31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ἀρτοκλασίες (Νέος Ναός) 5:00 – 5:30 μ.μ.
Μέγας  Πανηγυρικός Ἑσπερινός (Νέος Ναός) 6:00 – 7:30 

μ.μ.
Ὄρθρος –  Ἁγιασμός – Θ. Λειτουργία - (Παλαιός Ναός) 

9:00 – 12:30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία  (Νέος Ναός) 7:00 – 10:30 π.μ.
Ἑσπερινός – Παράκληση (Νέος Ναός) 5:30 – 6:30 μ.μ.
Μικρό Ἀπόδειπνο – Χαιρετισμοί (Νέος Ναός) 8:00 – 8:30 

μ.μ.

(Θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τά λείψανα τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ)

ΚΥΡΙΑΚΗ  3  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
(Ἐτήσιο Κτητορικό Μνημόσυνο γιά τούς συνεργάτες τῆς 

Ἐνορίας)
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία – Μνημόσυνο (Νέος Ναός) 7:15 – 

10:30 π.μ.

Ιερός Ναός  Αγίου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Την Πέμπτη 31-10-2019 και ωρα 20:30-00:30 θα τελεστεί Ιερά 

Αγρυπνία επι τη εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.
Μετά το πέρας της Ιεράς Αγρυπνίας θα τελεστεί και ο Αγιασμός 

του μήνα Νοεμβρίου.

Πανήγυρις  
Αγίου Νεκταρίου 

Κυμίνων
Στα πλαίσια της Πανηγύρεως της Εορτής του Αγίου Νεκταρί-

ου,θα υποδεχθούμε την Τίμια Κάρα της Αγίας Παρασκευής της 
Μεγαλομάρτυρος από την Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυ-
μάλλης Ευβοίας.

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου  5:00 μ.μ.  
Υποδοχή Τιμίας Κάρας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 

μας κ.κ. Παντελεήμονα
Καθημερινά θα τελούνται:
7:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
11:00 π.μ. Παράκληση της Αγίας Παρασκευής
5:00 μ.μ. Εσπερινός
7:00 μ.μ. Παράκληση της Αγίας Παρασκευής
9:00 μ.μ. Απόδειπνο / Χαιρετισμοί της Αγίας Παρασκευής
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου  9:00 μ.μ.  Ιερά Αγρυπνία
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου  5:00 μ.μ.  Πανηγυρικός Αρχιε-

ρατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ.κ. Παντελεήμονος & Βράβευση επιτυχόντων 
μαθητών

Κυριακή 10 Νοεμβρίου  6:00 μ.μ.  Ιερό Ευχέλαιο
Η Τίμια Κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής                                                      

θα παραμείνει στην Ενορία μας έως τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου.
Ο Ιερός Ναός, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πανηγύρεως,                                                                 

θα παραμένει ανοιχτός κάθε ημέρα από τις 7:00 π.μ έως τις 
10:00 μ.μ.



Πιστή στη δέσμευσή της για έμπρακτη 
στήριξη των συνανθρώπων που βρί-
σκονται σε ανάγκη, η Πανελλήνια Έ-

νωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ανανεώνει 
μέχρι το 2022 το μνημόνιο συνεργασίας της με 
την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η ανανέωση 
του συμφώνου συνεργασίας υπεγράφη από 
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερώνυμο Β’, ως Πρόεδρο του Γενικού 
Φιλοπτώχου Ταμείου της Αρχιεπισκοπής, και 
από τον Πρόεδρο της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρο Τρύ-
φων. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε 
παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Βασίλη 
Κικίλια, των μελών του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας καθώς και του 
Γενικού Διευθυντή του Γενικού Φιλοπτώχου 
Ταμείου, Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτε-
ρου πατέρα Βασίλειου Χαβάτζα.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β’, δήλω-
σε: «Πατάμε τη σφραγίδα πάλι σε ένα έργο 
που έχει αρχή πιο παλιά, ένα έργο αγάπης 
που αναφέρεται στο κεφάλαιο της δωρεάν 
παροχής φαρμάκων. Φαρμάκων που μας 
τα προσφέρει πάλι δωρεάν και με αγάπη η 
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Η 
πρώτη σύμβασή μας ολοκληρώθηκε, υπογρά-
ψαμε τη δεύτερη σύμβαση. Η εμπειρία μας 
είναι συγκινητική και παρηγορητική γι’ αυτό 
θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο και είναι 

μια ευκαιρία να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
γι’ αυτές τις δωρεές, γι’ αυτές τις προσφορές, 
διότι σε μια εποχή δύσκολη μπορούμε με αυ-
τές τις συμπαραστάσεις - το φάρμακο που 
και δύσκολα βρίσκεται και ακριβό είναι - να το 
εξοικονομούμε και να το παρέχουμε στους αν-
θρώπους που το έχουν ανάγκη. Υπογράψαμε 
λοιπόν τη σύμβαση, αλλά συγχρόνως άνοιξε 
και η καρδιά μας περισσότερο γιατί είδαμε ότι 
η αγάπη συνεχίζει να υπάρχει και να είναι δυ-
νατή για όλους τους ανθρώπους». 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύ-
φων, υπογράμμισε πως βασικός στόχος της 
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι η εξα-
σφάλιση της πρόσβασης σε ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη όλων των Ελλήνων και η δέ-
σμευσή της για την έμπρακτη στήριξη των 
συνανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.  Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμα-
κοβιομηχανίας εν μέσω κρίσης στέκεται αρω-
γός και συνεχίζει να καλύπτει με την δωρεάν 
διάθεση φαρμάκων τα κοινωνικά φαρμακεία 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ολοκληρώνο-
ντας πρόσθεσε: «Πιστεύω προσωπικά, πως 
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία  λειτουργεί 
ανταποδοτικά προς την κοινωνία με στόχο να 
δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, 
να δημιουργεί ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς»

Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κικίλιας, 
δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Ιερά Αρ-

χιεπισκοπή Αθηνών και φυσικά τον 
Μακαριώτατο, για την προσπάθεια 
τους και την αγάπη στον συνάν-
θρωπο όλα αυτά τα χρόνια της κρί-
σης, μέσω των κοινωνικών φαρμα-
κείων τους, μέσω των συσσιτίων 
στις ενορίες τους, σε όλους όσους 
δεν είχαν ή δεν μπορούσαν, Έλ-
ληνες, πρόσφυγες, αναξιοπαθού-
ντες, φτωχούς. Επίσης, θα ήθελα 
να συγχαρώ 
με βάση και τη 
σημερινή σε-
μνή τελετή, την 
Ελληνική Φαρ-
μακοβιομηχα-
νία γιατί στηρί-
ζει τα κοινωνι-
κά φαρμακεία 
και προμηθεύει 
δ ω ρ ε ά ν  τ α 
φάρμακα για 
όλους αυτούς 
τους ανθρώ-
πους και γενι-
κά όπου μπο-
ρε ί  στηρ ίζε ι 
την χώρα και 
αυτό κατά την 
ά πο ψ η  μ ο υ 

είναι πατριωτικό και άξιο συγχαρητηρίων. Τέ-
λος, εύχομαι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να 
βρουν μιμητές και υποστηρικτές!».

Το Κεντρικό Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί 
σημαντικό σταθμό στη μακροχρόνια και διαρκή 
συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχα-
νίας (ΠΕΦ). Σκοπός άλλωστε του Κεντρικού 
Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η υγειονομική 
κάλυψη ανασφάλιστων, ανέργων και ευπαθών 
ομάδων που κατοικούν στην επικράτεια των 
συνολικά 145 ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών. Η ΠΕΦ έχει αναλάβει σε καθη-
μερινή βάση τον αποκλειστικό εφοδιασμό του 
φαρμακείου με ποιοτικά Ελληνικά  Φάρμακα, 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, τα οποία 
καλύπτουν όλες τις κατηγορίες πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και περιλαμβάνουν τόσο συνταγο-
γραφούμενα, όσο και μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα, καθώς και παραφαρμακευτικά προ-
ϊόντα.

Η διάθεση των φαρμάκων γίνεται μέσω των 
δύο Κοινωνικών Φαρμακείων της Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών που βρίσκονται στην οδό Απόλ-
λωνος 36 στο κέντρο της Αθήνας και στην οδό 
Στρ. Παπάγου 7 και Αριστοφάνους στο Δήμο 
Χαλανδρίου. Η χορήγηση των φαρμάκων γίνε-
ται κατόπιν σχετικής ιατρικής συνταγογράφη-
σης, αφού προηγουμένως οι δικαιούχοι έχουν 
πιστοποιήσει στην κοινωνική υπηρεσία του Γε-
νικού Φιλόπτωχου Ταμείου της Αρχιεπισκοπής 
την ένταξή τους στις κατηγορίες των αστέγων, 
ανέργων ή ανασφάλιστων.

Βρείτε τα τελευταία νέα της Π.Ε.Φ.
στο: www.pef.gr
Μάθετε περισσότερα για το 
Ελληνικό 
Φάρμακο στο: 
www.elliniko-farmako.gr

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Ξηρολιβά-

δου ανακοινώνει και προσκαλεί όλα τα μέλη του να συμ-
μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη μελών Δ.Σ που θα 
διεξαχθούν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 στο γραφείο 
του Συνεταιρισμού, στη Βέροια, επί της οδού Λουτρού αριθ. 
1, 2ος όροφος και κατά τις ώρες 10:00 π.μ-14:00 μ.μ.

Όσα από τα τακτοποιημένα-εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
του Συνεταιρισμού μέλη επιθυμούν να δηλώσουν υποψη-
φιότητα στις επικείμενες εκλογές οφείλουν να δηλώσουν 
την πρόθεση τους έως και την 25η Οκτωβρίου 2019 εγ-
γράφως προς τους α) Ασημίνα Χαριστού του Δημητρίου 
(τηλ. 6972789765) και β) Γεώργιο Γεωργίου του Δημητρίου 
(τηλ.697304440) αναγράφοντας τα πλήρη προσωπικά τους 
στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιό-
τητας έχουν τα μέλη που έχουν πλήρη συνεταιρική μερίδα, 
δηλ. δικαίωμα επί δασικής, μη δασικής (χορτολιβαδικής) 
έκτασης και δικαίωμα επί αγροτεμαχίου. Δικαίωμα συμ-
μετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα εγγεγραμμέ-
να-τακτοποιημένα μέλη στο Νέο Μητρώο, καθώς και όσοι 
μπορούν αποδείξουν δικαίωμα διαδοχής εκ των αρχικών 
μεριδούχων. Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας απαραί-
τητη θα είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή οποιου-
δήποτε άλλο εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του 
εκάστοτε προσώπου.

Για τον Συνεταιρισμό
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 8/2019
Ανακοινώνεται από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 

και Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) (NUTS:EL51-EL52), Κα-
θηγητή Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, η διενέργεια Ηλεκτρονικού κάτω 
των Ορίων Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
μελανωτήρων εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV:30192112-9) για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. έτους 2020 με εκτιμώμε-
νη αξία συνολική αξία ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία 
ευρώ και είκοσι λεπτά (89.663,20 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. ή εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και τρία 
λεπτά (72.309,03 ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης που περιλαμβάνει συνολικά 
είκοσι τέσσερα τμήματα (Πόλεις) είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά Βάσει τιμής, δηλαδή 
της χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α. για το σύνολο των ειδών και για 
το σύνολο των ειδικών φορέων κάθε Πόλης.

Λήψη πληροφοριών: Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού 
& Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ.

(Πληροφορίες: Νικήτας Γεώργιος, Ελένη Αβραμίδου τηλ: 2313 
309-437,151, e-mail: tpdy@damt.gov.gr).

Μετά την αποστολή της προς ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ την Τρίτη 
29/10/2019, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο 
στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού 80355.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 
31/10/2019 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 
Παρασκευή 22/11/2019 15:00 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα Αποσφρά-
γισης Προσφορών: Πέμπτη 28/11/2019 10:30 π.μ.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ.
ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
του Αντωνίου και της Ειρήνης, το 
γένος Καρβουνιάρη, που γεννήθηκε 
στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΒΛΑΧΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ του Αστερίου και της Παρ-
θένας, το γένος Παπαδοπούλου, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-

ροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Πανοράματος 
Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι-
κού Κώδικα ό τι:

Ο ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Αθανασίου και της Ει-
ρήνης, το γένος Καραλή, που 
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ του Αντωνίου και της 

Δωροθέας, το γένος Κουτούλη, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέ-
ροιας.

3ετής δέσμευση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοβιομηχανίας για την δωρεάν 

διάθεση φαρμάκων στα Κοινωνικά Φαρμακεία 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών



Μετά την ανάληψη καθηκό-
ντων από τον καλλιτεχνικό δι-
ευθυντή, κ. Γιάννη Παρασκευό-
πουλο, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
προετοίμασε με πολύ σεβασμό 
για τα παιδιά μια παράσταση α-
ποκλειστικά δικής του παραγω-
γής. Επτά ηθοποιοί και όλοι οι 
συντελεστές βρίσκονται, ζουν κι 
εργάζονται στην πόλη της Βέροι-
ας προετοιμάζοντας την παρά-
σταση “Ο Δράκος” του Εβγκένι 
Σβαρτς σε σκηνοθεσία Πάνου 
Δεληνικόπουλου για την καλλιτε-
χνική χρονιά 2019-2020.  

Η παράσταση που απευθύνε-
ται σε νήπια, σε παιδιά δημοτικού 
και γυμνασίου, προτείνει μια νέα 
προσέγγιση του τρόπου με τον 
οποίο ανεβαίνουν οι παραστά-
σεις για παιδιά. Έναν τρόπο, που 
κινητοποιεί τη φαντασία των μικρών μας θεατών. Προτείνο-
ντας μια νέα αισθητική, στόχος μας είναι να δημιουργήσου-
με ένα πιο ζωντανό κι απαιτητικό κοινό. 

Η πρώτη  παράσταση  θα δοθεί την Κυριακή  3 Νο-
εμβρίου 2019, ώρα 11π.μ  μόνο για  τους  εκπαιδευτι-
κούς, με ελεύθερη είσοδο. (παρακαλώ επικοινωνήστε στα 
2331078140, 142 για κράτηση θέσεων).

 Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10π.μ., θα 
δίδονται  παραστάσεις για τους μαθητές στο θέατρο της Α-
ντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών, που θα ολοκλη-
ρωθούν την Παρασκευή  14 Φεβρουαρίου 2020.

Στη Νάουσα προγραμματίζουμε την πραγματοποίηση 
των παραστάσεων την Πέμπτη 13 και την Παρασκευή 14 
Φεβρουαρίου 2020. 

Το εισιτήριο για τους μαθητές είναι  6€ 
Συντελεστές:
Μετάφραση: Κατερίνα Αγγελάκη – Ρούκ
Σκηνοθεσία: Πάνος Δεληνικόπουλος 

Σκηνικά-Κοστούμια: Φανή Σκουλίκιδη-Μπουκουβά-
λα  

Κίνηση: Σοφία Παπανικάνδρου 
Μουσική: Χρήστος Συκιώτης   

 
Φωτισμοί: Ελένη Χούμου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αρετή Πολυμενίδη   

   
Βοηθός Σκηνογράφου: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Οργάνωση παραγωγής - Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγο-

ριάδου   
Παίζουν οι: Μαρία Καραγκιοζίδου, Λία Μπάστα, Εύα 

Φρακτοπούλου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος 
Λιάρος, Γιώργος Χριστοφορίδης, Ευτυχία Σπυριδάκη.

Για πληροφορίες, για τον προγραμματισμό και κλείσιμο 
ημερομηνίας παρακολούθησης της παράστασης μπορείτε 
να απευθύνεστε στους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς 
της ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  Βέροιας   2331078140, & 142, κ. Κατε-
ρίνα Γρηγοριάδου, κ. Εύθυμης Τουτουντζίδης.

 fax: 2331078101 και στο email: dipethever@yahoo.
gr
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
«ΕΡΑΣΜΟΣ»

Πρόσκληση 
σε γενική συνέλευση 
Καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη 

του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης με το διακρι-
τικό τίτλο  «ΕΡΑΣΜΟΣ» στις 11(έντεκα) Νοεμβρίου 
2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ., στα γραφεία 
του Συλλόγου (Μ. Αλεξάνδρου 17) τρίτος όροφος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση προϋπολογισμού 2020.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

απαρτία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η 
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
εβδομάδα στις 18 (Δεκαοκτώ) Νοεμβρίου 2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 6.00μ.μ.  στα γραφεία του Συλλόγου 
(Μ. Αλεξάνδρου 17) τρίτος όροφος, με το ίδιο θέμα.

Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

AΔΑ: ΩΠΔ1ΩΚ0-ΩΜΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Πρωτ: 18799  / 30 -10-2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ
Τηλέφωνο:  2332350328, 233235050367
Fax    :  2332024260
E-mail : lapavitsas@naoussa.gr, karipidou@naoussa.gr,
adamidou@naoussa.gr

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
    Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή, με τίτλο και αντικείμενο της σύμβασης  την  «προμήθεια 
εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και γραφικής ύλης  για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή περισσότερα τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος. Ελλιπείς προσφορές που θα 
αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διάρκεια Σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες ,με ημερομηνία έναρξης 
ισχύος την ημερομηνία υπογραφής.  Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστο έξι(6) μήνες από την 
ημερομηνία διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ), την 
Δευτέρα 11/11/2019. 

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών: 
10:30 π.μ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γί-
νονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και καταληκτική ώρα του διαγωνισμού.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέ-
ων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 δημοσίων 
συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύ-
νονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο/οι προμηθευτής/ές στον/στους  οποίο/ους  θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ 

της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Τα σχετικά αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υπο-
βάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η παρούσα  δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Οι δαπά-
νες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο 
και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://
et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : Προσκλήσεις-προ-
κηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα 
της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού).

Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Προσκλήσεις  -προ-
κηρύξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη,  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στη «Στέγη»
Τον «Δράκο» του Εβγκένι Σβαρτς, 

παρουσιάζει το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας για 
παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και νήπια
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O ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε 1-0 τη Βέροια στους 
“Ζωσιμάδες” και πήρε ελαφρύ προβάδισμα πρόκρι-
σης στους 16 του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν φάνηκε η διαφορά της μιας κατηγο-
ρίας που χωρίζει τις δυο ομάδες, αν και η βασίλισσα 
του βορρά αγωνίστηκε για 35’ λεπτά με 10 παίκτες 
λόγο της αδικαιολόγητης 2ης κάρτας που δέχθηκε 
σωστά ο Πασάς  . Επίσης η Βέροια αγωνίστηκε 
χωρίς τους Βοσνιάδη, Μαραγκό, Βεργώνη Μούχαλη, 
Στάμου, Χαντζάρα πέντε βασικοί παίκτες που προ-
φυλάχθηκαν για το ντέρμπι της προσεχούς Δευτέρας 
με το Αιγάλεω στο Δημοτικό Στάδιο Βέροαις στις 
14.45 μ.μ (ΕΡΤ) . Πάντως στην επανάληψη αγω-
νίστηκαν και οι Ταίρης Πέντα και Πασάς που έφυγε 
γρήγορα με 2η κίτρινη. 

Στα Ιωάννινα έγινε ένα ωραίο ματς με φάσεις και 
από τις δυο πλευρές, γκολ και δοκάρι για τον ΠΑΣ 
Γιάννινα και ευκαιρίες και από πλευράς της Βέροιας.

Φάσεις και γκολ 
Στο 2’ ο Παμλίδης μπήκε στην περιοχή, αλλά την 

τελευταία στιγμή τον έκοψε ο Α. Ζούρκος πριν γίνει 
επικίνδυνος.

Μετά το 10λεπτο η «Βασίλισσα» ισορρόπησε και 
είχε τις ευκαιρίες να πετύχει κάποιο τέρμα.

Στο 12’ η κεφαλιά του Κανούλα αποκρούστηκε 
λίγο πριν περάσει τη γραμμή από τον Χουτεσιώτη, 
με τον γκολκίπερ του ΠΑΣ να πέφτει πάνω στον φορ 
της ΒΕΡΟΙΑΣ και να τον γκρεμίζει, χωρίς ο διαιτητής 
να δώσει το πέναλτι!

Στο 16’ ο  Μπλέτσας εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα 
πέρασε από όλους, στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκε ο 
Μουρατίδης, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την προβο-
λή και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Δύο λεπτά αργότερα, έπειτα από λάθος της άμυ-
νας των γηπεδούχων, η μπάλα έφτασε στον Κανού-

λα που σκόραρε, αλλά υποδείχτηκε σωστά σε θέση 
οφσάιντ.

Στη συνέχεια η ομάδα των Ιωαννίνων ανέβασε 
την απόδοσή της και για ένα δεκάλεπτο ήταν αυτή 
που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 29’ έχασε την καλύτερη ευκαιρία της μέχρι τό-
τε, όταν ο Παμλίδης δέχτηκε την κάθετη μπαλιά στην 
περιοχή και πλάσαρε τον Μπλατσιώτη, ο οποίος 
έσωσε την εστία του με το πόδι.

Οι Βεροιώτες ισορρόπησαν στα τελευταία λεπτά 
του πρώτου μέρους και στο 45’ είχαν μια καλή στιγ-
μή, όταν ο Ν. Ζούρκος εκτέλεσε από μακρινή θέση 
το φάουλ, η μπάλα έσκασε μπροστά στον Χουτεσιώ-
τη που με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε τη μπάλα 
προ του Κανούλα.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Σάκης Θεοδοσιά-
δης έβγαλε τον Πεταυράκη και έβαλε στην θέση του 
τον Πασά, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται 
την αλλαγή αυτή και να ανοίγουν γρήγορα το σκορ.

Ήταν το 47’ όταν ο Πίτου βρήκε δεξιά έξω από 
την περιοχή τον Νάουμετς, αυτός έβγαλε υποδειγ-
ματική σέντρα και ο Παμλίδης με κεφαλιά από το 
ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον Μπλατσιώτη 
γράφοντας το 1-0!

Στο 53’ ο Μπουκουβάλας με εξαιρετική ενέρ-
γεια μπήκε από αριστερά στην περιοχή και έπιασε 
τρομερό φαλτσαριστό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα 
ελάχιστα πάνω από τη συμβολή των δοκών του 
Μπλατσιώτη!

Στο 61’ τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα 
για τη «Βασίλισσα», με τον Πασά να αποβάλλεται με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα για αχρείαστο σκληρό μαρκά-
ρισμα πάνω στον Ξύδα! στο κέντρο του γηπέδου 

Παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα, οι Βεροι-
ώτες δεν το έβαλαν κάτω και στο 77’ έφτασαν μια 
ανάσα από την ισοφάριση! Ο Μπλέτσας έβγαλε 
από δεξιά ωραία σέντρα, ο Μεληκιώτης έπιασε την 
καρφωτή κεφαλιά, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε εκπλη-
κτικά, με τον επερχόμενο Κανούλα να πλασάρει από 
κοντά και τον γκολκίπερ του ΠΑΣ να σώζει και πάλι 
την εστία του από βέβαιη παραβίαση! διώχνοντας 
την μπάλα με τα πόδια .

Λίγα λεπτά πριν την διπλή ευκαιρία της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ, ο ΠΑΣ είχε ένα καλό σουτ – φάουλ του Πίτου 
Γκαρσία από μακριά που έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ 
στο 86’ νέο σουτ αυτή τη φορά από τον Λιάσο, τρά-
νταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μπλατσιώτη!

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Μελέτιος Γιουμα-
τζίδης από την Πέλλα με βοηθούς τους  Αθανάσιο 
Δέλλιο από την Πέλλα και Αχιλλέα Αναστασιάδη από 
τις Σέρρες.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χου-
τεσιώτης,  Μπουκουβάλας, Οικονομόπουλος, Πα-
ντελάκης, Ζιούλης, Κάστρο (82’ λ.τ. Λιάσος), Πίτου 
Γκαρσία, Καρτάλης, Ξύδας (67’ Λεό), Νάουμετς (75’ 
Νικολιάς), Παμλίδης.

ΒΕΡΟΙΑ (ΣάκηςΘεοδοσιάδης):Μπλατσiώτης, 
Ζούρκος Α., Πεταυράκης (46’ Πασάς), Μανιώτης, 
Μουρατίδης, Πολύζος (79’ Πέντα), Μπλέτσας, Ζούρ-
κος Ν. (67’ Ταϊρης), Μεληκιώτης, Κανούλας, Σκαθα-
ρούδης.
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Πολύ ικανοποιημένος έμεινε ο 
προπονητής της Βέροιας, Σάκης 
Θεοδοσιάδης, από την απόδοση 
της ομάδας του και την εικόνα πολ-
λών αναπληρωματικών που έπαι-
ξαν, καθώς τακτικά στάθηκαν πολύ 
καλά όπως και οι βασικοί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τε-
χνικός της «Βασίλισσας» μετά την 
λήξη του αγώνα Κυπέλλου στα Γιάν-
νενα:

«Ένα παιχνίδι δύσκολο απέναντι 
σε καλή και ποιοτική ομάδα. Πολλά 
συγχαρητήρια για τη συνολική πα-
ρουσία των παιδιών. Δώσαμε χρόνο 
συμμετοχής σε παιδιά που δεν έ-
παιζαν πολύ στο πρωτάθλημα. Βά-
ζουμε άνω τελεία σήμερα και σε ένα 
μήνα ακολουθεί το επαναληπτικό 
παιχνίδι. Χάσαμε 1-0, αλλά θα δι-
εκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί όταν 
έρθει η ώρα. Κρατάμε τα οφέλη από 
τη σημερινή μας παρουσία. Είχαμε 
καλή αμυντική λειτουργία ως ομάδα, 
αν ήμασταν τυχεροί θα είχαμε κι ένα 
διαφορετικό το σκορ.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεκίνησε με ορμή στο β’ ημί-
χρονο και μας επηρέασε και η αποβολή, αλλά πάλι 
είχαμε φάσεις να ισοφαρίσουμε, όπως φάση είχε 
και ο ΠΑΣ με το δοκάρι.

Βάζουμε άνω τελεία, κοιτάμε και πάλι το πρω-
τάθλημα και το ματς με το Αιγάλεω, όπου για μας 
είναι μονόδρομος η νίκη. Εύχομαι καλή επιτυχία 
στον ΠΑΣ στο πρωτάθλημα και τον περιμένουμε 
σε ένα μήνα στη Βέροια».

Για το ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της 
ομάδας του, καθώς έδειξε εξαιρετική εικόνα όλο 
αυτό το διάστημα:

«Οι παίκτες κυρίως και φυσικά τα καλά απο-
δυτήρια. Δουλεύουμε καθημερινά. Είναι δύσκολο 
πρωτάθλημα η Football League. Καλή ομάδα και ο 
ΠΑΣ με εξαιρετικές μονάδες και φάνηκε αυτό σήμε-
ρα σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Αλλάξαμε όλη 
την ενδεκάδα και είναι σημαντικό για ‘μένα, γιατί 
τακτικά έπαιξαν ίδια με αυτούς που αγωνίζονται 
στο πρωτάθλημα».

Κύπελλο Ελλάδος

ΠΑΣΓιάννενα-ΝΠΣΒέροια1-0
Με 10 παίκτες από το 61’ οι φιλοξενούμενοι

Σάκης Θεοδοσιάδης: «Θα μπορούσαμε 
να είχαμε διαφορετικό σκορ»

Ανακοινώθηκε από την διορ-
γανώτρια το πρόγραμμα της 
6ης αγωνιστικής της Football 

League και τα παιχνίδια που θα 
μεταδοθούν τηλεοπτικά.  Μάλιστα ο 
αγώνας της Βέροιας με το Αιγάλεω 
θα διεξαχθεί τελικά την Κυριακή 
3/11/2019 στις 3 μ.μ και θα το μετα-
δώσει η ΕΡΤ 3.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο2/1115:00
Δημοτικό Νεάπολης Βόλου, Νίκη Βόλου 1924 – 

Ιωνικός Α.Ο, ΕΡΤ3
Διαιτητής ο κ. Μπεκιάρης (Καρδίτσας) βοηθοί οι 

κ.κ Βογιατζής (Καρδίτσας) Μάνος (Λάρισας) 

Κυριακή3/1115.00
Δημοτικό Στάδιο Βέροιας, ΒΕΡΟΙΑ – Αιγάλεω, 

ΕΡΤ3
Διαιτητής ο κ. Γρατσάνης(Τρικάλων) βοηθοί οι 

κ.κ Μανάσης (Τρικάλων) Φράγιος (Μακεδονίας) και 
4ος διαιτητής πάλι από τα Τρίκαλα ο κ. Πέτσας και 
την επόμενη αγωνιστική έχουμε το ντέρμπι Τρίκα-
λα- Βέροια. 

Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου, Ένωση Α-
σπροπύργου – ΑΟ Τρίκαλα

Διαιτητής ο κ. Ανδριανός (Αχαίας) βοηθοί οι κ.κ 
Κακαφώνης( Αχαίας) Καλλής (Αν. Αττικής) 

Οικονομίδειο Ιαλυσού Ρόδου, Ιάλυσος ΓΑΣ – 
Διαγόρας Γ.Σ

Διαιτητής ο κ. Παρχαρίδης (Δράμας) βοηθοί οι 
κ.κ Νικολάου (Αθηνών) Καραθανάσης (Αν. Αττικής) 

Δημοτικό «Ανθή Καραγιάννη», Καβάλα ΑΟ – 
Θεσπρωτός 2019

Διαιτητής ο κ. Βλάχος (Αν Αττικής) βοηθοί οι κ.κ 
Κουβαλάκης(Δράμας) Τερζόπουλος (Έβρου) 

Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, ΠΣ Καλαμάτα – ΑΣ 
Ολυμπιακός Βόλου 1937

Διαιτητής ο κ. Καδδάς(Αχαίας) βοηθοί οι κ.κ 
Βεργέτης (Αρκαδίας) Οικονόμου (Αχαίας) 

Δημοτικό γήπεδο Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής, ΠΟ 
Τρίγλιας – ΟΦ Ιεράπετρας 1970

Διαιτητής ο κ. Καλατζής (Θεσσαλίας) βοηθοί οι 
κ.κ Σακκάς (Θεσσαλίας) Στάικος (Λάρισας)
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ΗΒΕΡΟΙΑυποδέχεταιτοΑιγάλεω
στοντέρμπιτης6ηςαγωνιστικής

τηςFootballLeague

Νέο προπονητή έχει πλέον στον πά-
γκο του  ο Αστέρας Τριποτάμου, με τον 
έμπειρο Σάκη Παγγούρα να αντικαθιστά 
τον Γιώργο Μαραγκό. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση:

Από σήμερα ο νέος μας προπονητής 
είναι ο Σάκης Παγγούρας. Ένας κατα-
ξιωμένος προπονητής με πάρα πολλές 
εμπειρίες και γνώστης της κατηγορίας 
και του ποδοσφαίρου. Διοίκηση, παίκτες 
και τεχνικό επιτελείο τον καλωσορίζουμε 
στην οικογένεια του Αστέρα Τριποτά-
μου. Θα δώσουμε τα πάντα για την ομά-
δα μας, όλοι είμαστε αγκαλιασμένοι και 
αγαπημένοι με πρωτεργάτη της προ-
σπάθειας μας τον Γιώργο Μαραγκό ( ο 
κοουτς της καρδιάς μας) που εννοείται 
οτι παραμένει στην ομάδα μας και θα 
είναι κοντά στον καθένα ξεχωριστά!!!!

F.C Asteras Tripotamou

Ο Σάκης Παγγούρας στον πάγκο
του Αστέρα Τριποτάμου
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CMYK

Πολύ καλές εμφανίσεις σημείωσαν οι αθλητές και 
αθλήτριες στο Ε3 τουρνουά που διεξήχθη το περα-
σμένο σαββατοκύριακο σε Γιαννιτσά και Έδεσσα.

Συγκεκριμένα στην κατηγορία Α12 αγωνίστηκαν 
οι Παπαδόπουλος Φώτης ο οποίος έκανε την καλύ-
τερή του εμφάνιση, ο Ασίκης Γιώργος που έφτασε 
στους 8 καλύτερους και ο Νέγκας Χαράλαμπος ο 
οποίος έφτασε στον τελικό κατακτώντας τελικά την 
2η θέση. 

Στην κατηγορία Κ12 αγωνίστηκαν αφήνοντας 
άριστες εντυπώσεις η Μαϊόβη Μάρθα καθώς και η 
Βαν-Ντερ-Σποελ Κάτια η οποία μετά από πολύμηνη 
αποχή από τους αγώνες έδειξε σημάδια αγωνιστικής 
ανάκαμψης. 

Επίσης οι μεγαλύτεροι αθλητές- τριες αγωνίστη-
καν στο Ενωσιακό Ανδρών-Γυναικών με την Τουτου-
ντζίδου Ιωάννα να κατακτά την 3η θέση και τον Α-
νανιάδη Μιχάλη να αγωνίζεται το προσεχή Σάββατο 
στον ημιτελικό του τουρνουά.

 Ο Πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρισης ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ Βέροιας συγχαίρει όλους τους αθλητές 
για την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά 
και για τις επιτυχίες καθώς και τον προπονητή του 
ομίλου ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟ.

Στην Ελασσόνα μεταφέρεται το 
ενδιαφέρον του μηχανοκίνη-
του αθλητισμού το Σαββατο-

κύριακο 2-3 Νοεμβρίου. Στη Θεσσα-
λική πόλη θα διεξαχθεί ο τελευταίος 
αγώνας για το κύπελλο αναβάσεων 
βορείου Ελλάδος, συγκεντρώνοντας 
το ενδιαφέρον αγωνιζομένων καθώς 
κρίνονται οι τίτλοι και τα κύπελλα 
αλλά και χιλιάδων θεατών που ανυ-
πομονούν για να δουν από κοντά το 
θέαμα που προσφέρει ένα αγώνας 
αυτοκινήτων.

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Καλλιθέ-
ας Ελασσόνας (ΛΑΜΚΕ), με την αρωγή της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας, 
είναι έτοιμη για τη διοργάνωση της 4 ης Ανάβασης 
Ελασσόνας. Ενός αγώνα που έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και την εκτίμηση αγωνιζομένων, 
φορέων, χορηγών, θεατών, τοποθετώντας τον και 
τη φετινή χρονιά στην κορυφή της λίστας συμμε-
τοχών. Οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 58 και με 

τα άριστα προετοιμασμένα αγωνιστικά τους αυτο-
κίνητα είναι έτοιμοι για τη μάχη με το χρονόμετρο. 
Διαφορετικό αλλά άκρως εντυπωσιακό θα είναι το 
θέαμα που θα προσφέρουν οι οδηγοί Drift που θα 
ανέβουν με το πλάι όλη τη διαδρομή.

Η διαδρομή της ανάβασης είναι το τμήμα της 
Ε.Ο. Ελασσόνας-Κοζάνης και βρίσκεται δύο χι-
λιόμετρα από την Ελασσόνα με κατεύθυνση προς 
Κοζάνη,

με το μήκος της είναι 3,8 χλμ. Το Σάββατο 2 
Νοεμβρίου θα διεξαχθούν τα δοκιμαστικά (3 φο-
ρές) και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου ο αγώνας (2 
φορές). 

Ανάμεσα στους 58 μαχητές  θα βρεθεί και ο 
«δικός μας» Μπιλαδερης Βασιλειος Junior με το 
«όπλο» του. Μετά  την 4η Ανάβαση Βλάστης στην 
οποία κατέκτησε την 3η θέση στην FSA και 2η 
στην FSA2L η οποία του εξασφάλισε τον τίτλο του 
Κυπελλούχου Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος στην 
κατηγορία του , το πλήρως αναβαθμισμένο και 
πολύ δυνατό Honda Civic θα αγωνιστεί κόντρα 
στον χρόνο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
ώστε να κλείσει άλλη μια επιτυχημένη χρονιά . 
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλό τερματι-
σμό.

2ος ο Χαράλαμπος Νέγκας του Ομίλου 
Αντισφαίρισης Αλέξανδρος Βέροιας

Ο Βασίλης Μπιλαδέρης Junior
στην Ελασσόνα για το Κύπελλο 
αναβάσεων Βορείου ΕλλάδοςΣτο 5ο πανελλήνιο πρωτάθλημα τέννις που διεξή-

χθη στο Λαγκαδά,απο το Σάββατο 18/10/2019  εώς 
την Τρίτη 22/10/2019, η αθλήτρια Γιτοπούλου Τατιά-
να Έλενα (ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ) κατέκτησε την 1η 
θέση στα διπλά. Η 13χρονη Βεροιώτισσα συμμετείχε 
σε μεγαλύτερη κατηγορία για κορίτσια 16 ετών και με 
την συμπαίκτρια της Παλιούρα Έλενα(ΑΟΑ ΙΦΙΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) απο την Θεσσαλονίκη.

Στην πορεία τους για τον τελικό απέκλεισαν τις  
Παυλίδου Μαρία -Καμπουράκη  Αγγελίκη (6-3, 6-1) 
στη συνέχεια τις Παπαχρήστου Σοφία- Κόκουλα 
Αριάδνη  6-4,6-2 και στο τελικό επικράτησαν εύκολα 
απένατι στην Πλούγαρη Εφη -Καλύβα Σοφία  απο τη 
Θεσσαλονίκη (6-1,6-2) κατακτώντας έτσι το Χρυσό 
Κύπελο. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία της στα μο-
νά, κατάφερε να φτάσει στους 8, στον πρώτο γύρο  
κέρδισε την Τάτση Αννα απο το Λαγκάδα (6-0,6-0) 
και στην συνέχεια την Κατσιφλά Μελίνα απο την Μα-
γνησία (6-2,6-3). Στην πορεία της για τον ημιτελικό  
μετά απο ενα συναρπαστικό παιχνίδι ητήθηκε απο 
την Χριστοφορίδου Μαριάνθη Νο 2 στο ταμπλό.

Συγχαρητήρια στην νεαρή αθλήτρια του ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ 
ΕΡΜΗΣ και καλή επιτυχία στο επόμενο της τουρνουά!

ΠρώτηθέσησταδιπλάγιατηνΤατιάνα
ΓιτοπούλουτουΓΑΣΚΑΡΑΤΕΕΡΜΗΣ
στο5οΠανελλήνιοΠρωτάθλημαΤέννις
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Πραγματοποιήθηκε στο Δημο-
τικό Κολυμβητήριο Έδεσσας 
ημερίδα ακαδημιών και προα-

γωνιστικών τμημάτων με την ονομα-
σία «Γιορτή των Νερών». Ο Πήγασος 
συμμετείχε με 16 αθλητές των ακαδη-
μιών και του προαγωνιστικού τμήμα-
τος. Πρέπει να τονισθεί ότι οι μικροί 
αθλητές ακαδημιών έλαβαν για πρώτη 
φορά μέρος σε αγωνίσματα σε 25άρα 
πισίνα.

Η ημερίδα αποτέλεσε γιορτή για την κολύμβηση 
καθώς με το πέρας των αγωνισμάτων  τερματίσθηκε 
μία επιτυχημένη σεζόν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
της Έδεσσας και δόθηκε η ευκαιρία στους αθλητές 
να δείξουν τις δυνατότητές τους ενόψει της νέας 
σεζόν.

Οι εντυπώσεις που άφησαν οι «μικροί» του Πήγα-
σου ήταν κάτι παραπάνω από καλές αποδεικνύοντας 
τη σκληρή και επίπονη δουλειά που γίνεται σε προ-
πονητικό επίπεδο.

Ξεκινώντας από μικρή ηλικία, οι αθλητές των α-
καδημιών προπονούνται στο Πήγασος Aqua Center 
(Σταδίου 125), σε πισίνα που προσφέρει τις ιδανι-

κότερες συνθήκες εκμάθησης. Εκεί τα παιδιά μα-
θαίνουν πως να κολυμπούν με ασφάλεια και συγ-
χρόνως έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τα στυλ 
κολύμβησης.

Οι ίδιοι αθλητές, εντάσσονται στη συνέχεια στα 
τμήματα ακαδημιών που προπονούνται στο Δημοτι-
κό Κολυμβητήριο Νάουσας (περιοχή Αγ. Νικολάου), 
σε πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. Στον ίδιο χώρο 
προπονούνται και τα προαγωνιστικά και αγωνιστικά 
τμήματα του Πήγασου. Εκεί με σκληρή δουλειά, 
με συστηματική προπόνηση και με την καθοδή-
γηση των έμπειρων προπονητών, οι αθλητές μας 
μαθαίνουν τις σωστές τεχνικές σε όλα τα στυλ και 
παράλληλα προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους 
σε διασυλλογικούς αγώνες, διεκδικώντας σπουδαίες 
διακρίσεις.

Μετά το πέρας των αγωνισμάτων απονεμήθηκαν 
σε όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικά μετάλλια 
και διπλώματα.

Οι αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν :
Γιαννιώτης Χρήστος, Πασίδου Ευρώπη, Ρογγότη 

Τόνια, Λαμπρούση Ζωή, Ιορδάνου Λαμπρινή, Εμμα-
νουηλίδου Σοφία, Θεμέλη Νεφέλη, Πλιάκας Ιωάννης, 
Παπαναστάσης Αντώνης, Τσιγγενόπουλος Θανά-
σης, Μαγγανάρης Θανάσης, Θωίδης Κωνσταντίνος, 
Γεωργίου Δημήτρης, Γκίνη Άρτεμις, Μπαϊρακτάρη 
Φρόσω, Λιάπη Αργυρώ.

Από την ΚΕΔ /ΟΧΕ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές 
των πρωταθλημάτων του Σαββατοκύριακου 

Η ανδρική ομάδα του Φιλίππου θα παίξει την 
Κυριακή στις 5 μ.μ στην Πυλαία, η γυναικεία της 
Βέροιας 2017 θα παίξει στην Άρτα το Σάββατο με 
την Αναγέννηση , ενώ ο Ζαφειράκης για την Α2 θα 
παίξει στο Κιλκίς με την τοπική ομαδα το Σάββατο .

Σάββατο2Νοεμβρίου2019
Handball Premier (5η αγωνιστική)
Νεάπολης 17:00 ΠΑΟΚ- Bianco Monte Δράμα
(Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν)
Κέρκυρας 18:00, Φαίακας Κέρκυρας- ΑΣΕ Δούκα
(Τζαφερόπουλος- Λινάρδος, Αγγελίδης)
Δ Γ  Ν ί κ α ι α ς  1 9 : 3 0 ,  Ά ρ η ς  Ν ί κ α ι α ς 

OlympicDiagnostic- Iωνικός ΝΦ
(Συρεπίσιος- Μερτινιάν, Μίγκας)
 
Α1 Γυναικών (2η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 15:00, ΠΑΟΚ Mateco- Πα-

νόραμα Honda
(Γράψας- Κυριακού, Κατσίκης)
ΔΑΚ Άρτας 18:00, Αναγέννηση Άρτας Φέτα Ή-

πειρος- Βέροια 2017
(Νάσκος- Χαρίτσος, Σαμαράς)
Νέας Ιωνίας 18:00, ΟΦΝ Ιωνίας- Προσοτσάνη 
(Χρηστίδη- Παπαματθαίου, Ανταλής)

Α2 Ανδρών (3η αγωνιστική)
ΔΑΚ Άρτας 16:00, Αναγέννηση Άρτας- Κύκλω-

πες Αλεξ/πολης
(Νάσκος- Χαρίτσος)
Ιλισίων 17:00, Ηλυσιακός- ΟΦΝ Ιωνίας
(Ζήσης- Καρυδάκης)
ΔΑΚ Αμυνταίου 18:00, Ελπίδες Αμυνταίου- Φοί-

βος Eurolamp
(Tέμης- Πήτας)
ΔΑΚ Κατερίνης 18:00, Αρχέλαος Κατερίνης- Α-

λέξανδρος Αξιούπολης

(Καζαντζίδης- Μπουγιάκας)
ΔΑΚ Κιλκίς 18:00, ΓΑΣ Κιλκίς- Ζαφειράκης Νά-

ουσας
(Δελόγλου- Θεοδοσίου)
ΔΓ Βύρωνα 18:00, Αθηναϊκός- HC Σαλαμίνα
(Τσάκωνας- Φωτακίδης)

Κυριακή3Νοεμβρίου2019
Handball Premier (5η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 17:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Φί-

λιππος Βέροιας
(Ουζούνης- Παρασκευούδης, Μιχαηλίδης)
Ρέντη 17:15 Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- Αερω-

πός Man Dynamic
(Tόλιος- Χαραλαμπίδης, Κυριακούλιας)
 
Α1 Γυναικών (2η αγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 15:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- 

AOAOΔΚ VTech
(Oυζούνης- Παρασκευούδης, Μιχαηλίδης)
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019
 
Handball Premier (5η αγωνιστική)
ΟΑΚΑ, 20:30 ΑΕΚ- Διομήδης Άργους (ΕΡΤ)
(Τσάκωνας- Φωκίτης, Μίγκας)

ΟΠήγασοςστη«ΓιορτήτωνΝερών»
στοΔημοτικόΚολυμβητήριοΈδεσσας

Χαντμπολ
Πρόγραμμα και Διαιτητές (2-4/11/2019)

Handball Premier (5η αγωνιστική), Α1 Γυναικών 
(2η αγωνιστική), Α2 Ανδρών (3η αγωνιστική)

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώθηκαν οι διαιτητές 
που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 9ης αγωνιστι-
κής την Κυριακή 3/11/2019 

Στο Ημαθιώτικο ντέρμπι μεταξύ της 
Νίκης Αγκαθιάς και του Μ. Αλέξανδρου 
Τρικάλων διαιτητής θα είνια ο κ. Θεοδω-
ρόπουλος από τον σύνδεμο της Φλώρινας 
με βοηθούς τους κ.κ Δεμερζή και Αρέστη 
(Πέλλας) 

Στα άλλα παιχνίδια 
ΑΟ Σειρήνα- Θύελλα Σαρακηνών διαι-

τητής ο κ. Ρηγόπουλος (Ημαθίας) βοηθοί 
οι κ.κ Μπογιατζόγλου και Μπέκας (Ημα-
θίας) 

Εδεσσαικός- Μεσοποταμία  διαιτητής ο 
κ. Τζίκας (Μακεδονίας) βοηθοί ο κ. Παπα-
δόπουλος και η κ. Παπαδοπούλου Ζωή.

Καλλικράτεια- Θερμαικός διαιτητής ο κ. 
Παραδεισόπουλος (Πιερίας) βοηθοί οι κ.κ 
Σαλτσίδης και Καλορογιάννης (Πιερίας) 

Μακεδονικός- ΠΑΣ Φλώρινα διαιτητής 
ο κ. Μπουρουζίκας (Λάρισας) βοηθοί οι 

κ.κ Καραγιάννης και Μίχος (Λάρισας) 
Αριδαία- Ν. Μηχανιώνα διαιτητής ο κ. Τακίδης 

(Κιλκίς) Ιωαννίδης και Μαυρίδης (Κιλκίς)

Γ’Εθνική9ηαγων
Αγκαθιά-Τρίκαλα διαιτητής

ο κ. Θεοδωρόπουλος (Φλώρινας) 

Μετρόπαιαεπέστεψε
απότοΠρωτάθλημαηΣύγχρονηΛέσχη

ΜπριτζΒέροιας

Με πιο βαριές τις αποσκευές 
τους επιστρέφουν στην Βέροια 
οι αθλητές της Σύγχρονης Λέσχη 
Μπριτζ Βέροιας, αφού στο Περι-
φερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής 
Ελλάδας η ομάδα κατέκτησε την 
πρώτη θέση στην κατηγορία 1-9!

Στην απονομή το τροπαίου 
της 1ης θέσης πήγε στον Ι. Γα-
λιάτσο  ενώ  για την 1η ημερίδα 
ζευγών 1-6 την Παρασκευή την 
δεύτερη θέση πήραν οι Χατζηλά-
μπρου  και  Κοντού.

Στην γενική κατάταξη η Λέσχη 
της Βέροιας, κατέκτησε την 4η 
θέση με τον Κ. Βλάσση και με 
τις Χατζηλάμπρου - Κοντού στην 
6η θέση.

Στην κατηγορία open, οι Κού-
γκας - Καλόγηρος κατέκτησαν 
την 15η θέση.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Εξαήμερη εκδρομή, από 8 έως 13 Νοεμβρίου,  στη Βιέννη
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας αποφάσισε να πραγματοποιήσει εξαήμερη εκδρομή, από Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 

έως Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 στη Βιέννη.
Επειδή τα ξενοδοχεία δίνουν μικρή ΟΨΙΟΝ, γι’ αυτό παρακαλείστε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο του Συνδέσμου, τηλέφωνο 23310 60278 και στα μέλη του Δ.Σ.
Περισσότερες πληροφορίες και πρόγραμμα της εκδρομής στο γραφείο του Συνδέσμου.
  Το Δ.Σ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οδηγίες για την 
εποχική γρίπη 

και αντιγριπικός 
εμβολιασμός

Η γρίπη είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστι-
κού συστήματος προκαλούμενη από τον ιό της γρίπης. 
Μπορεί να προκαλέσει ήπια έως σοβαρή νόσο και κά-
ποιες φορές να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Οι ηλι-
κιωμένοι, τα μικρά παιδιά και άτομα που πάσχουν από 
ορισμένα χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο 
από σοβαρές επιπλοκές της γρίπης.

Η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην 
Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρί-
πης συνήθως αρχίζει να αυξάνεται κατά τον Ιανουάριο, 
ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρ-
τιο.

Ο χρόνος έναρξης του επιδημικού κύματος της επο-
χικής γρίπης δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, 
συχνά όμως με την έναρξη του παρατηρείται αποδιορ-
γάνωση της επαγγελματικής και της κοινωνικής ζωής, 
υπέρμετρη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων και όχι 
σπάνια, αύξηση της θνησιμότητας.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο 
εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν 
χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη με-
τάδοση του ιού της γρίπης, συμβάλλει στην προστασία 
από τις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης καθώς και κατά 
επέκταση στη μείωση απουσιών από την εργασία, το 
σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση.

Για τη φετινή περίοδο μπορεί να συνταγογραφεί-
ται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
οποιοδήποτε αντιγριπικό εμβόλιο(που διαθέτει άδεια 
κυκλοφορίας),του οποίου η σύνθεση περιέχει τα εγκε-
κριμένα στελέχη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμά-
κων (ΕΟΦ).

Επισημαίνεται ότι, μέσω των συστημάτων φαρμα-
κοεπαγρύπνισης που λειτουργούν διεθνώς δεν έχουν 
καταγραφεί σοβαρές συστηματικές παρενέργειες του 
αντιγριπικού εμβολίου.

Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα 
και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης 
της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι 
απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανο-
σολογικής απάντησης. Κατά προτίμηση ο εμβολιασμός 
θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομά-
δες προς της ενάρξεως του ετήσιου επιδημικού κύμα-
τος της γρίπης στην Ελλάδα (δηλαδή στα μέσα-τέλος 
Νοεμβρίου). Επιπρόσθετα ο εμβολιασμός συνεχίζεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης για άτομα για 
τα οποία ενδείκνυται ο εμβολιασμός και δεν πρόλαβαν 
να εμβολιαστούν εγκαίρως.

Ο ΕΟΦ μεριμνά για την επάρκεια του εμβολίου στην 
ελληνική αγορά καθ’ όλη την περίοδο μετάδοσης του 
ιού της γρίπης.

Οι ενδιαφερόμενοι και όσοι ανήκουν σε ομάδες υψη-
λού κινδύνου παρακαλούμε να ενημερωθούν έγκαιρα.

Τα εμβόλια θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία το 
επόμενο διάστημα για να καλύψουν τις ανάγκες της πε-
ριόδου του εμβολιασμού.

Η  Πρόεδρος    Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία   Οικονομοπούλου Αικατερίνη

Τμήμα I : Αναθέτων φορέας
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 
Αναθέτων Φορέας :ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Οδός : Κεντρικής 203  Ταχ.Κωδ. : 59132, Βέροια 
Τηλ. : 2331078800 Telefax : 2331025172 
E-mail : info@deyav.gr 
Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης 
II.1. Περιγραφή: 
Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTERPLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ». 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βέροια 
(NUTS: EL521). 

II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης του Γενικού 

Σχεδίου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας βάσει των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση) των Υδατικών Διαμερι-
σμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (EL09 και EL10), καθώς και την εκπόνηση 
της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η υλοποίηση 
του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απα-
ραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο σύστημα 
ύδρευσης του πόσιμου νερού. 

 [CPV: 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, 
υπηρεσίες αναλύσεων] 

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 
Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 222.269,70€ (πλέον ΦΠΑ) και  

περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών 
μελετών: 

- Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

1. 21.924,00 € για μελέτη κατηγορίας 13 
2. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 
3. 3.654,00 € για μελέτη κατηγορίας 16 
4. 5.481,00 € για μελέτη κατηγορίας 09 
5. 7.308,00 € για μελέτη κατηγορίας 03 
6. 3.654,00 € για μελέτη κατηγορίας 20 
και 7.125,30 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 1ου Υποέργου / Τμήματος: 

54.627,30 € (πλέον ΦΠΑ). 
- Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
1. 69.426,00€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 
2. 54.810,00 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27 
3. 21.540,00 € για εργασίες εργαστηριακών αναλύσεων πόσιμου ύδατος 
και 21.866,40€ για απρόβλεπτες δαπάνες. 
Δηλαδή, Προϋπολογισμός Μελέτης δημοπρατούμενου 2ου Υποέργου / Τμήματος: 

167.642,40 € (πλέον ΦΠΑ). 
II.4. Διάρκεια της σύμβασης: 
- Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 210 ημερολογιακές ημέρες (7 μήνες) από την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της 
σύμβασης ορίζεται σε 110 ημερολογιακές ημέρες. 

- Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  Ο καθαρός 
χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μή-
νες. 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφο-
ρίες 

III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 

(υπόδειγμα Ι), ποσού που διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό των υποέργων / τμη-
μάτων που ο εκάστοτε υποψήφιος θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, και έχει ως εξής: 

- Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού χιλίων 
ενενήντα δύο ευρώ (1.092,00 €). 

- Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων πενή-
ντα δύο ευρώ (3.352,00 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμ-
βάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 13 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζε-
ται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.Τα α-
ναφερόμενα, σχετικά με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, αφορούν την Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης του κάθε υποέργου / τμήματος ξεχωριστά και τον κάθε ξεχωριστό Ανάδοχο 
που πιθανόν να προκύψει για τα επί μέρους Υποέργα / Τμήματα της Πράξης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου 
σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δε-
καπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χω-
ρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου 
ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ-
ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού 
φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, 
ανεξαρτήτως του ύψους των.  Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυ-
μα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από  μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 
και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης.

 III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: 
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5029337 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και με ίδιους πόρους. Η σύμβαση 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 
0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 
- Για το 1ο Υποέργο / Τμήμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών 
μελετών (κατ. 27), μελετών τοπογραφίας (κατ. 16), Η/Μ μελετών (κατ. 09), οικονομι-
κών μελετών (κατ. 03), γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20) 

- Για το 2ο Υποέργο / Τμήμα: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27) 

και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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 Έ-
νωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν ε-
μπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί 
να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, για κάθε Τμήμα / Υποέργο, οφείλει να διαθέτει (α) οικονομι-
κή και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και (γ) 
πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης,σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. 

Τμήμα IV : Διαδικασία 
IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης: 
Είδος διαδικασίας: Ανοικτός διαγωνισμός. 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των 
προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να 
υποβάλει Προσφορά για 1 ή και για τα 2 υποέργα / τμήματα της Πράξης. 

 IV.2. Προθεσμίες: 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 25/11/2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζε-

ται η 3/12/2019, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 
 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγω-
νισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyav.gr 
της αναθέτουσας αρχής. 

 Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Βέροιας 
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
O σύνδικος της πτώχευσης, του σε πτώχευση 

τελούντος Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Α-
γροτικός Συνεταιρισμός Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙΟΥ», με έδρα το 66 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονί-
κης-Βέροιας, με ΑΦΜ 096090438 Δ.Ο.Υ. Βέροιας, 
Καλιάνης Στέφανος, Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο 
Βέροιας, διακηρρύτω ότι:

   Ο σε πτώχευση τελών συνεταιρισμός έχει 
στην κυριότητά του την κάτωθι ακίνητη και κινητή 
περιουσία:

Ι)  Ένα γήπεδο βιομηχανικής εγκατάστασης 
που έχει έκταση πενήντα χιλιάδες επτακόσια δέκα 
(50.710) τετραγωνικών μέτρων σύμφωνα με τον 
τίτλο κτήσης, πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια 
δέκα (58.710) τετραγωνικών μέτρων κατόπιν νέας 
καταμέτρησης, το οποίο γήπεδο συνορεύει βό-
ρεια: με ρέμα σε πλευρά μήκους 334,00μ., ανα-
τολικά: με ξένη ιδιοκτησία σε δύο πλευρά μήκους 
120,00μ. και στη συνέχεια σε άλλη ξένη ιδιοκτησία  
σε μήκος 106,00μ., νότια: με την ασφαλτοστρωμέ-
νη επαρχιακή οδό Αιγινίου – Λιβάδι σε πρόσωπο 
μήκους 216,44μ. και στη συνέχεια σε ασφαλτο-
στρωμένη αγροτική οδό σε πρόσωπο μήκους 
94,51μ., με το συνολικό μήκος του νοτίου ορίου να 
είναι 216,44+94,51=210,95 μ. και δυτικά: με την 
παράπλευρη χαλικοστρωμένη αγροτική οδό σε 
πρόσωπο συνολικού μήκους 130,00μ., βρίσκεται 
στην κτηματική περιοχή Παλιαμπέλων Πιερίας και 
επ’αυτού έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις 
βιομηχανικής εκμετάλλευσης ροδακίνου που κα-
ταλαμβάνουν 23.700 τετραγωνικών μέτρων, τον 
υδραυλικό, ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 
αποθήκες, παραρτήματα, παρακολουθήματα και 
εξαρτήματα που εξυπηρετούν την λειτουργικότητα 
του εργοστασίου, ως επίσης και εγκατάσταση βιο-
λογικού καθαρισμού συνολικού εμβαδού 2.579,50 
τ.μ. 

IΙ) Ένα γήπεδο σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, 
εκτάσεως 25.300 τ.μ., κατόπιν νέας καταμέτρη-
σης εμβαδού 15.289,00τ.μ., επί του οποίου έχουν 
ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις-αποθήκες, τέσ-
σερις τον αριθμό, συνολικού εμβαδού (των αποθη-
κών) 7.165,00 τ.μ. 

ΙΙΙ) ένα αγροτεμάχιο έκτασης 17.125 τ.μ. με 
αριθμό κτηματολογίου 802, της κτηματικής περιο-
χής Μακροχωρίου του Ειρηνοδικείου Βέροιας και 
συνορεύει βορειοδυτικά: με το πρανές της παλιάς 
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης, σε μήκος 
238,71 μ. και εν συνεχεία με την άκρη της ασφάλ-
του της οδού σε μήκος 56,32μ. Το συνολικό μήκος 
του προσώπου είναι 295,03μ., βορειανατολικά: 
με ζώνη αρδευτικού έργου πλάτους 34,00 μ. και 
πέραν αυτής με ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό 
σύνδεσης της κοινότητας της Νέας Νικομήδειας 
με την Ξεχασμένη,  σε πλευρά μήκους 82,50 μ., 
νοτιοδυτικά: με εγγειοβελτιωτικό έργο  σε πλευρά 
μήκους 43,62 μ. και νοτιοανατολικά: με αγροτικό 
δρόμο πλάτους 10,00 μ. σε πρόσωπο μήκους 
279,80μ. Επί του αγροτεμαχίου έχουν ανεγερθεί 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις (διαλογητηρίου,ψυγεί-
ων και μηχανοστασίου) συνολικού εμβαδού 1.959 
τ.μ. ως επίσης και κτίριο γραφείων συνολικού εμ-
βαδού 450,69 τ.μ. 

ΙV)  Ένα αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης δώ-
δεκα χιλιάδων (12.000) τ.μ. που βρίσκεται στην 
θέση ΜΠΑΡΑ της κτηματικής περιοχής του αγρο-
κτήματος Αρχαγγέλου, της περιφέρειας Δ.Ε. Ειρη-
νούπολης του Δήμου Νάουσας, το οποίο αποτελεί 
διαιρετό τμήμα του υπ.αριθμ. 313 αγροτεμαχίου 
συνολικής έκτασης εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000) 
τ.μ., και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, και συνο-
ρεύει βόρεια: με έτερο διαιρετό τμήμα του υπ’ α-
ριθμόν 313 αρχικού αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας 
Καρακούτση Ιωάννη σε πλευρά μήκους 181,99μ., 
ανατολικά: με αρδευτικό αύλακα, σε πλευρά μή-
κους 65,66μ., δυτικά: με χαλικοστρωμένη κοινοτική 
οδό σε πρόσωπο μήκους 66,75μ. και νότια: με 
έτερο διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμόν 313 αρχικού 
αγροτεμαχίου, ιδιοκτησίας Μητσόπουλου Μιχαήλ 
σε πλευρά μήκους 180,57μ.. Επί του αγροτεμαχί-
ου έχει ανεγερθεί αποθήκη εμβαδού 41,90 τ.μ. και 
γεφυροπλάστιγγα εμβαδού 55,50 τ.μ.. 

V) Ένα οικόπεδο έκτασης εννιακοσίων τριάντα 
(930) τ.μ. με αριθμό οικοπέδου 136 που βρίσκεται 
στον συνοικισμό Αρχαγγέλου, της περιφέρειας 
Δ.Ε. Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, άρτιο 
και οικοδομήσιμο και συνορεύει βόρεια: με το υπ’ 
αριθμόν 135 οικόπεδο ιδιοκτησίας Καρακούτση 
Ιωάννη σε πλευρά μήκους 29,86μ., ανατολικά: με 
κοινοτική οδό σε πλευρά μήκους 36,00μ., δυτικά: 
με κοινοτική οδό σε πλευρά μήκους 36,89μ. και 
νότια: με το υπ’ αριθμόν 137 οικόπεδο σε πλευρά 
μήκους 21,82μ..

VI) το υπ.αριθμ. 156 αγροτεμάχιο που βρίσκε-
ται στην Κοινότητα Κορυφής του Δήμου Αλεξαν-
δρείας, εκτάσεως ολικής 20.526 τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, και συνορεύει βορειοδυτικά: με 
αποστραγγιστική τάφρο και πέραν αυτής με την 
ασφαλτοστρωμένη οδό σύνδεσης του οικισμού 
της Κορυφής με το Πλατύ, σε πλευρά μήκους 
128,10μ.,ανατολικά: με αποστραγγιστική τάφρο και 
πέραν αυτής με ασφαλτοστρωμένη κοινοτική οδό, 
προέκταση της κύριας οδού σύνδεσης του οικι-
σμού της Κορυφής με το Πλατύ σε πλευρά μήκους 
249,05 μ. Στην άλλη παρειά της κοινοτικής αυτής 
οδού βρίσκεται ζώνη απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ και 
διέρχεται η γραμμή Αθηνών, νότια: με μη διανοιγ-
μένο αγροτικό χωματόδρομο σε πρόσωπο μήκους 
98,00μ., δυτικά: με το υπ’ αριθμόν 157 αγροτεμά-
χιο ιδιοκτησίας Κίρτσογλου Διαμαντή σε πλευρά 
μήκους 167,94μ. Επί του αγροτεμαχίου έχει ανα-
γερθεί κτίριο διαλογητηρίου εμβαδού 800 τ.μ. ως 
και αποθήκη εμβαδού 20 τ.μ. ενώ υφίστανται και 
δύο γεφυροπλάστιγγες συνολικού εμβαδού 108 
τ.μ. και ένας οικίσκος 31,50 τ.μ. . 

   Κατά τον χρόνο της πτώχευσης πλέον της 
ανωτέρω ακίνητης περιουσίας του σε πτώχευση 
τελούντος συνεταιρισμού, υφίστατο και μηχανολο-
γικός εξοπλισμός συνιστάμενος σε πλήρη γραμμή 
παραγωγής  κομπόστας ροδακίνου και χυμού 
ροδακίνου, ο οποίος ως εκ της φύσης του θεω-
ρείται στο σύνολό του εμπεπηγμένος στο έδαφος, 
πλήρης καταγραφή του οποίου έχει κατατεθεί στην 
Γραμματεία Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Βέροι-
ας.

Επί των ανωτέρω ακινήτων έχουν τεθεί οι κά-
τωθι εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ της Αγροτι-
κής Τράπεζας:

   Α. Επί των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ ως άνω ακίνη-
τα (Παλιάμπελα Κολινδρού Πιερίας) έχουν εγγρα-
φεί από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος υπό Ει-
δική Εκκαθάριση: 1) η από 7/9/2004 υποθήκη για 
το ποσό 25.000.000 ευρώ για την εξασφάλιση της 
της απαίτησης από την υπ.αριθμ. 779/2004 σύμ-
βαση, 2) η από 18/8/2002 υποθήκη για το ποσό 
29.264.000 ευρώ για την εξασφάλιση απαίτησης 
από τις υπ.αριθμ. 3507/2002 και 3513/2002 συμ-
βάσεις, 3) η από 14/3/2002 υποθήκη για το ποσό 
24.064.563,47 ευρώ για την εξασφάλιση της υπ.α-
ριθμ. 198/2001 σύμβασης, 4) η από 20/6/2001 
υποθήκη για το ποσό 1.400.000.000 δρχ για την 
εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 7/2001, 130/2001, 
140/2001 και 189/2001 συμβάσεων, 5) η από 
29/8/2000 υποθήκη για το ποσό 4.800.000.000 
δρχ. για την εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 664/2000 
και 691/2000 συμβάσεων, 6) η από 2/8/1999 υπο-
θήκη για το ποσό 4.500.000.000 δρχ για την εξα-
σφάλιση της υπ.αριθμ. 579/1999 σύμβασης, 7) η 
από 7/6/1999 υποθήκη για το ποσό 1.085.000.000 
δρχ για την εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 282/1999 
και 472/1999 συμβάσεων, 8) η από 22/4/1999 
υποθήκη για το ποσό 369.452.279 δρχ για την 
εξασφάλιση της υπ.αριθμ. 320/1999 σύμβα-
σης, 9) η από 19/8/1998 υποθήκη για το ποσό 
5.423.000.000 δρχ για την εξασφάλιση της υπ.α-
ριθμ. 831/1998 σύμβασης, 10) η από 21/6/1998 
υποθήκη για το ποσό 700.000.000 δρχ για την 
εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 562/1998 και 779/1998 
συμβάσεων, 11) η από 15/6/1998 υποθήκη για 
το ποσό 187.589.440 δρχ για την εξασφάλιση 
της υπ.αριθμ. 575/1998 σύμβασης και 12) η από 
4/2/1998 υποθήκη για το ποσό 3.289.000.000 δρχ 
για την εξασφάλιση των υπ.αριθμ. 796/1997 και 
994/1997 συμβάσεων.

Β.1 Επί του υπό στοιχείο ΙΙΙ ως άνω ακίνητο 
(Μακροχώρι Βέροιας) έχουν εγγραφεί από την Α-
γροτική Τράπεζα Ελλάδος υπό Ειδική Εκκαθάριση 
τα παρακάτω βάρη: 

1) η από 18/6/1970 υποθήκη για το ποσό 
των 220.000 δρχ., 2) η από 7/10/1993 υποθή-
κη για το ποσό των 512.197.541 δρχ., 3) η από 
20/10/1995 υποθήκη για το ποσό των 90.000.000 
δρχ., 4) η από 29/1/1996 υποθήκη για το πο-
σό των 60.000.000, 5) η από 28/6/1996 υποθή-
κη για το ποσό των 813.390.000 δρχ., 6) η από 
2/6/1997 υποθήκη για το ποσό των 640.000.000 
δρχ., 7) η από 26/6/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 600.000.000 (αφορά την Αγροτική Κο-
λινδρού), 8) η από 8/7/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 150.000.000 δρχ. (υπέρ της Αγροτικής 
Κολινδρού Α.Ε.), 9) η από 14/8/1997 υποθήκη 
για το ποσό των 2.650.000.000 δρχ., 10) η από 
8/12/1997 υποθήκη για το ποσό των 639.000.000 
δρχ., 11) η από 28/5/1998 υποθήκη για το ποσό 
των 102.000.000 δρχ., 12) η από 2/9/1998 υποθή-
κη για το ποσό των 700.000.000 δρχ., 13) η από 
2/9/1998 υποθήκη για το ποσό των 5.423.000.000 
δρχ., 14) η από 14/3/2002 υποθήκη για το ποσό 

των 24.064.563,47 ευρώ, 15) η από 3/9/2002 υ-
ποθήκη για το ποσό των 29.264.000 ευρώ, 16) η 
από 12/5/2003 υποθήκη για το ποσό των 500.000 
ευρώ, 17) η από 19/10/1998 υποθήκη για το ποσό 
των 655.000.000 δρχ, 18) η από 24/2/1999 υπο-
θήκη για το ποσό των 90.000.000 δρχ., 19) η από 
21/4/1999 υποθήκη για το ποσό των 369.452.279 
δρχ., 20) η από 1/9/199 υποθήκη για το ποσό των 
4.500.000.000 δρχ, 21) η από 20/10/1999 υποθή-
κη για το ποσό των 650.000.000 δρχ., 22) η από 
26/11/1999 υποθήκη για το ποσό των 275.000.000 
δρχ., 23) η από 25/8/2000 υποθήκη για το ποσό 
των 4.800.000.000 δρχ., 24) η από 20/6/2001 
υποθήκη για το ποσό των 1.400.000.000 δρχ., 
25) η από 7/6/1999 υποθήκη για το ποσό των 
1.085.000.000 δρχ., 26) η από 17/8/2004 υποθή-
κη για το ποσό 25.000.000 ευρώ και 27) η από 
9/8/2006 υποθήκη για το ποσό 33.121.912,55 ευ-
ρώ.

B.2. Ακόμη, κατά του ανωτέρω ακινήτου φέρο-
νται έτι υφιστάμενες οι κάτωθι κατασχέσεις : 1) επί 
του υπ.αριθμ. 802 αγροτεμαχίου, έκτασης 17.125 
τ.μ. στο 66οχλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νικης-Βέροιας, η από 
22/6/1999 αναγκαστική κατάσχεση επισπεύσει του 
Κων/νου Κασάπη του Στεφάνου για το ποσό των 
83.076.545 δρχ., 2) επί του ιδίου ως άνω ακινήτου 
και επί α) διαλογητηρίου 975,50 τ.μ., β) ψυγείων 
800 τ.μ., γ) γραφείων 151.52 τ.μ., δ) μηχανοστασί-
ου 60,75 τ.μ., ε) υποσταθμού 60,75 τ.μ., στ) γεφυ-
ροπλάστιγγας 15,75 τ.μ. και ζ) γεφυροπλάστιγγας 
70 τόνων, η από 21/7/2005 αναγκαστική κατάσχε-
ση επισπεύσει Δ.Ο.Υ. Βέροιας, για το ποσό των 
174.150,87 ευρώ, 3) επί του ιδίου (ως ανωτέρω 
υπό στοιχείο 2) ακινήτου η από 15/1/2008 αναγκα-
στική κατάσχεση επισπεύσει Ι.Κ.Α.  για το ποσό 
των 219.111,44 ευρώ και 4) επί του ιδίου ως άνω 
ακινήτου η από 16/3/2010 αναγκαστική κατάσχεση 
επισπεύσει Ι.Κ.Α.  για το ποσό των 974.875,83 
ευρώ.

Γ. Επί των υπό στοιχεία ΙV και V ως άνω α-
κινήτων (αγροτεμάχιο 12.000 τ.μ. που βρίσκεται 
στην θέση ΜΠΑΡΑ της κτηματικής περιοχής του 
αγροκτήματος Αρχαγγέλου και οικόπεδο με αριθμό 
136 έκτασης 930 τ.μ.) έχουν εγγραφεί από την Α-
γροτική Τράπεζα Ελλάδος υπό Ειδική Εκκαθάριση 
τα παρακάτω βάρη: 

1) η υποθήκη για το ποσό των 29.000.000 
δρχ., 2) η από 2/6/1997 υποθήκη για το πο-
σό των 640.000.000 δρχ., 3) η από26/6/1997 
υποθήκη για το ποσό των 600.000.000 δρχ., 
4) η από 18/8/1997 υποθήκη για το ποσό των 
2.650.000.000 δρχ., 5) η από 4/12/1997 υ-
ποθήκη για το ποσό των 639.000.000 δρχ.,6) 
η από 23/6/1998 υποθήκη για το ποσό των 
700.000.000 δρχ.,7) η από 21/4/1999 υποθή-
κη για το ποσό των 369.452.279 δρχ.,8) η από 
9/6/1999 υποθήκη για το ποσό των 1.085.000.000 
δρχ.,9) η από 30/8/1999 υποθήκη για το ποσό 
των 4.500.000.000. δρχ.,10) η από 12/9/2000 
υποθήκη για το ποσό των 4.800.000.000 δρχ.,11) 
η από 20/6/2001 υποθήκη για το ποσό των 
1.400.000.000 δρχ.,12) η από 27/3/2002 υποθήκη 
για το ποσό των 24.064.563,47 ευρώ.,13) η από 
14/9/2002 υποθήκη για το ποσό των 29.264.000 
ευρώ.,14) η από 4/8/2003 υποθήκη για το ποσό 
των 1.500.000 ευρώ.,15) η από 23/8/2004 υποθή-
κη για το ποσό των 25.000.000 ευρώ.

Ε. Επί του υπό στοιχείο VΙ ως άνω ακινήτου 
(το υπ.αριθμ. 156 αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην 
Κοινότητα Κορυφής του Δήμου Αλεξανδρείας) έ-
χουν εγγραφεί από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 
υπό Ειδική Εκκαθάριση τα παρακάτω βάρη: 

1) η από 2/6/1997 υποθήκη για το ποσό των 
640.000.000 δρχ., 2) η από 27/6/1997 υποθή-
κη για το ποσό των 600.000.000 δρχ.,η οποία 
αφορά την Αγροτική Κολινδρού Α.Ε. 3) Η από 
1/7/1997 υποθήκη για το ποσό των 50.000.000 
δρχ.,4) η από 18/8/1997 υποθήκη για το ποσό 
των 2.650.000.000 δρχ.5) η από 11/11/1997 υπο-
θήκη για το ποσό των 639.000.000 δρχ.,6) η από 
10/12/1997 υποθήκη για το ποσό των 240.000.000 
δρχ.,7) η από 7/4/1998 υποθήκη για το ποσό 
των 79.300.000 δρχ.,8) η από 21/4/1999 υπο-
θήκη για το ποσό των 369.452.279 δρχ.9) η από 
9/6/1999 υποθήκη για το ποσό των 1.085.000.000 
δρχ.,10) η από 30/8/1999 υποθήκη για το ποσό 
των 4.500.000.000. δρχ.,11) η από 29/11/1999 
υποθήκη για το ποσό των 275.000.000 δρχ.,12) 
η από 12/9/2000 υποθήκη για το ποσό των 
4.800.000.000 δρχ.,13) η από 20/6/2001 υπο-
θήκη για το ποσό των 1.400.000.000 δρχ.,14) 
η από 10/4/2002 υποθήκη για το ποσό των 
24.064.563,47 ευρώ.,15) η από 27/8/2002 υποθή-
κη για το ποσό των 29.264.000 ευρώ.,16) η από 
11/8/2003 υποθήκη για το ποσό των 1.500.000 

ευρώ., 17) η από 27/1/2003 αναγκαστική κατάσχε-
ση επισπεύσει του Κασάπη Κων/νου του Στεφά-
νου, για το ποσό των 50.000 ευρώ και 18) η από 
19/8/2006 υποθήκη για το ποσό των 25.000.000 
ευρώ. 

   Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2019 έκθεση 
του εισηγητή των πτωχεύσεων ως τιμή πρώτης 
προσφοράς για την ανωτέρω ακίνητη και κινητή 
περιουσία του σε πτώχευση συνεταιρισμού ορί-
στηκαν τα εξής:

Α.   1) τα υπό στοιχεία Ι και ΙΙ ακίνητα μαζί 
με τον μηχανολογικό εξοπλισμό (στα Παλιάμπε-
λα Κολινδρού Πιερίας) να εκποιηθούν ως ενιαίο 
σύνολο με συνολικό τίμημα το οποίο θα απο-
τελείται από το επιμέρους τίμημα αναγκαστικής 
πώλησης ενός εκάστου εξ αυτών, ήτοι ορίζεται ως 
αξία πρώτης προσφοράς : α) του υπό στοιχείο Ι 
ακινήτου (Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις στα Παλιά-
μπελα Κολινδρού) ως γήπεδο μετά των επ’αυτού 
εγκαταστάσεων το ποσό των 1.880.000 ευρώ, 
β) του υπό στοιχείο ΙΙ ακινήτου (Αποθήκες στα 
Παλιάμπελα Κολινδρού) μετά των επ’αυτού εγκα-
ταστάσεων το ποσό των 640.000 ευρώ και γ) του 
συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού το ποσό 
των 545.560,69 ευρώ ο οποίος εντοπίζεται στο 
σύνολό του στο ακίνητο Ι, ήτοι στις Βιομηχανικές 
Εγκαταστάσεις Παλιαμπέλων Κολινδρού, και συνο-
λικά ορίζεται  ως τιμή πρώτης προσφοράς, με μία 
προσφορά, των ανωτέρω το ποσό των (1.880.000 
+ 640.000 + 545.560,69 =) τριών εκατομμυρίων 
εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ 
και εξήντα εννέα λεπτών (3.065.560,69). Β. τα υπό 
στοιχεία ΙΙΙ, IV, V και VI ακίνητα να εκποιηθούν το 
καθένα ξεχωριστά, ήτοι α) ορίζεται ως τιμή πρώτης 
προσφοράς για το υπό στοιχείο ΙΙΙ ακίνητο (στο 
Μακροχώρι Βέροιας)  το ποσό των 490.000 ευρώ, 
β) ορίζεται ως τιμή πρώτης προσφοράς για το υπό 
στοιχείο IV ακίνητο (αγροτεμάχιο 12.000 τ.μ. στην 
θέση ΜΠΑΡΑ στον Αρχάγγελο Νάουσας) το ποσό 
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, γ) ορίζεται 
ως τιμή πρώτης προσφοράς για το υπό στοιχείο 
V ακίνητο (οικόπεδο υπ.αριθμ. 136, 930 τ.μ. στον 
Συνοικισμό Αρχαγγέλου Νάουσας) το ποσό των 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και δ) ορίζεται ως 
τιμή πρώτης προσφοράς για το υπό στοιχείο VI 
ακίνητο (στην Κορυφή του Δήμου Αλεξάνδρειας) το 
ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) ευρώ.

1. Ο δημόσιος  πλειοδοτικός διαγωνισμός θα 
γίνει στην έδρα του Πρωτοδικείου Βεροίας με εν-
σφράγιστες προσφορές ενώπιον του εισηγητή 
με παρουσία του συνδίκου. 2. Ο κάθε ενδιαφε-
ρόμενος θα πρέπει για την συμμετοχή του στον 
πλειστηριασμό να καταθέσει ως εγγυοδοσία το 
ποσό του 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς με 
επιταγή έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή 
του ιδίου, που θα συμψηφιστεί στο τίμημα εφόσον 
κατακυρωθεί σε αυτόν το ακίνητο. 3. Η εκποίηση 
θα γίνει την Τετάρτη 13/11/2019 και ώρα 11.00 στο 
Κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέροιας και επί μη 
εμφάνισης πλειοδοτών, ο πλειστηριασμός θα επα-
ναλαμβάνεται τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα 
φορές, την ίδια ημέρα και ώρα. 

   Κατόπιν τούτων, σημειώνεται ότι η εγγυ-
οδοσία ανερχόμενη στο 1/3 της τιμής πρώτης 
προσφοράς διαμορφώνεται για τα υπό στοιχεία 
Ι,ΙΙ ακίνητα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό στο 
ύψος του 1.021.835,35 ευρώ υποχρεωτικά με μία 
προσφορά, για το υπό στοιχείο ΙΙΙ ακίνητο στο 
ύψος των 163.333,33 ευρώ, για το υπό στοιχείο 
ΙV ακίνητο στο ύψος των 10.000 ευρώ, για το υ-
πό στοιχείο V ακίνητο στο ύψος των 4.000 ευρώ 
και για το υπό στοιχείο VI ακίνητο στο ύψος των 
53.333,33 ευρώ. 

   Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
με  ενσφράγιστες προσφορές. Όποιος δεν πλειο-
δοτεί για τον εαυτό του θα πρέπει να προσκομίσει 
σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

   Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες οφείλουν με 
δική τους ευθύνη, επιμέλεια και έξοδα να ερευνή-
σουν και να αποκτήσουν ιδία αντίληψη του εκποι-
ούμενου περιουσιακού στοιχείου και να μνημο-
νεύσουν στην προσφορά τους ότι είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για την πραγματική και νομική κατά-
σταση του ακινήτου.

Βέροια 25/10/2019
Ο σύνδικος πτωχεύσεως

ΚΑΛΙΑΝΗΣ ΦΩΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. Δ.Σ.Β. 415)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 4, ΒΕΡΟΙΑ, Τ.Κ. 59132
Α.Φ.Μ. 100822625, Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

2331027951/6932329949
s.kalianis@gmail.com



Πέμπτη 31-10-2019
13 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΚΑΛΑ Ϊ Τ Ζ Ι ΔΗΣ
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά 
στα ΚΤΕΛ) 23310-
62989

21 : 0 0 - 0 8 : 0 0
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 45 23310-
26757 
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής
της ΔΕΥ ΑΒ

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019
Το συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ κα τά 

το διά στη μα α πό 28-10-2019 μέχρι 3-11-
2019 θα εί ναι το ε ξής: Αυ τό μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 2331021814.

ΝέαΔρομολόγιαΚΤΕΛ

Από το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι το 
νέο πρόγραμμα δρομολογίων από Θεσσαλονίκη 
προς Βέροια διαμορφώθηκε ως εξής:

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, 12:30 13:45, 

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

θημερινέςαπόΔευτέραμέχριΠαρασκευή
Πρόγραμμα δρομολογίων
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, Διόδια Μαλγάρων

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

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

Για πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να 
απευθύνεται: Σχετικά με τα δρομολόγια Βέροιας - Θεσ-
σαλονίκης και αντίστροφα στο τηλέφωνο 23310-22342  

Σχετικά με τα τοπικά δρομολόγια στο τηλέφωνο 
23310-23334 Επίσης, για όλα τα δρομολόγια, όπως 
και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπερα-
στικού ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας www.ktelimathias.gr και 
www.ktel-imathias.gr

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 
 2331021111
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.643
Γραμματεία: . . . . . . . . . . 2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2331076650
 Ταυτότητες: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.653
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: . . . . . . . . . . . . . . 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: . . . . . . . . . . . . 2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.669
Γραμματεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): . . . . . . . . . . . . 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών. . . .2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: . .2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών . . . . .

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών. . . . . . . . . . . . .2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: . . . . . . . . .2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: . . . . . . . . . . . . . 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . .2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:. . . . . . . . . . . . . .2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: . . . . . . . . . . . . . . .2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: . . . . . . .2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: . . . . . . . . .2331350564
Κ.Ε.Π.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2331350000
Δημοτική Αστυνομία . . . . . . . . . . . . . . . .2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 3 50300
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332 0 24260
ΚΕΠ:  . . . . . . . . . . . . 2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: . . . . . . . . . . .2333 3 50100
Δημοτολόγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50150
Ληξιιαρχείο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50130
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών . . . . . . . . . .23333 50144
Γραφείο Προσωπικού. . . . . . . . . . . . . . . .23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου . . . . . . . . . . . .23333 50142

Χρήσιμα ΤηλέφωναΦαρμακεία

Μία ακόμα πετυχημένη εξόρμη-
ση πραγματοποίησε ο Ε.Ο.Σ. Νάου-
σας την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο 
γειτονικό  Πάϊκο, με 10 ορειβάτες. 
Το Πάϊκο πήρε το όνομα του από το 
σλάβικο «Παϊάκ» που σημαίνει α-
ράχνη, γιατί απλώνεται κυκλικά σαν 
αράχνη σε 400.000 στρέμματα , κα-
ταλαμβάνοντας το δυτικό τμήμα του 
νομού Κιλκίς και το βορειοανατολι-
κό του νομού Πέλλας . Αποτελεί το 
μεγαλύτερο δάσος Καστανιάς στην 
Ελλάδα με 4,500 στρέμματα, από τα 
οποία τα 2,500 είναι καλλιεργήσιμα. 

Η διαδρομή ξεκίνησε από την 
περιοχή «Παλιοχώρι» πάνω από 
το χωριό Καστανερή με πορεία μέ-
σα από δάση Καστανιάς και οξιάς  
και προορισμό την κορυφή «Γκό-
λα Τσούκα» (Γυμνή Κορυφή), την 
ψηλότερη κορφή του βουνού στα 
1650 μέτρα υψόμετρο.  Ένα από τα 
χαρακτηριστικά αυτής της διαδρο-
μής είναι τα  μεγάλα κομμάτια που 
σώζονται από το Ρωμαϊκό μονοπάτι 
, κάτι που εντυπωσιάζει τον κάθε 
περαστικό , αφού άντεξε για 18 και 
πλέον αιώνες. Χαρακτηριστικό επί-
σης είναι και το μεταλλικό ανθρωπά-
κι που περιμένει με υπομονή στην 
κορυφή τον κάθε ορειβάτη.

Η θέα έχει λίγο από όλα , από 
Πιρίν και Φαλακρό, Κίσαβο, Όλυ-
μπο , Πιέρια , φυσικά Βέρμιο, Τζένα, 

Πίνοβο και Καϊμάκ Τσαλάν…  Και 
έτσι βλέποντας ανοίγει η όρεξη, και 
σχεδιάζεις ποιο θα είναι το επόμενο 
βουνό που θα επισκεφτείς.

Άλλη μία ορειβατική διαδρομή, 
με στοιχεία από ιστορία, γεωγραφία 
και φθινοπωρινά χρώματα τόσο έ-
ντονα που κάθε ματιά άξιζε. Ο και-
ρός παραπάνω από καλός για την 
εποχή, και με όλα αυτά τα αβαντάζ,  
τα 11 χιλιόμετρα καλύφτηκαν σε έ-
να κλάσμα του δευτερολέπτου , σε 
ένα βλεφάρισμα του ματιού .Γιατί  ο 
χρόνος είναι σχετικός. Όταν περνάς 
καλά τρέχει ,ενώ αντίθετα όταν δεν 
περνάς  καλά, κολλάει, και η στιγμή 
μοιάζει αιώνας. Υπεύθυνοι για την 
διαδρομή ήταν οι: Γιώργος Καισαρί-
δης(έφορος ορειβασίας Ε.Ο.Σ.) και 
Κώστας Μάϊνος. Ο σύλλογος ευχα-
ριστεί όλους όσους πήραν μέρος. 

Προετοιμασία
Διάθλου Σλοβενία

Για την Ποπλιούκα της Σλοβενίας 
αναχώρησαν οι αθλητές του ΕΟΣ 
Νάουσας Γωγώ Νιμπίτη, Στελλίνα 
Γιαννακοβίτη και Γιώργος Αναστα-
σιάδης. Σε ένα από τα μεγαλύτερα 
προπονητικά κέντρα Διάθλου οι α-
θλητές μας θα έχουν τη δυνατότη-
τα να συνεχίσουν την προετοιμασία 
τους από τις 26 εώς 3 Νοεμβρίου 
και σε συνθήκες χιονιού

O E.O.Σ. Νάουσας στην κορυφή
Γκόλα Τσούκα στο Πάϊκο

Προετοιμασία Διάθλου Σλοβενία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑπω-
λείται μονοκατοικία 80 
τ.μ. σε οικόπεδο 1000 
τ.μ., με θέα το ποτάμι, 
και τα δύο μαζί ή με-
μονωμένα. Τηλ.: 6981 
058526.
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ πωλεί-

ται μονοκατοικία δύο 
διαμερίσματα από 70 
τ.μ. ισόγειο και 70 τ.μ. 
1ος όρ., με εξωτερική 
σκάλα, σε οικόπεδο 
595 τ.μ., πάνω στον κε-
ντρικό δρόμο, 10 λεπτά 
από τη Βέροια, δίπλα 

από τον Αγ. Γεώργιο. 
Τιμή 85.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 2310 
864983 & 6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα 95 τ.μ., 3ος όρ., 
καταπληκτική θέα, ανα-
καινισμένο, χωρίς ασαν-
σέρ, ατομική θέρμανση, 
κουφώματα ενεργειακά, 
μπαλκόνια γύρω-γύρω. 
Τιμή 45.000 ευρώ, συ-
ζητήσιμη. Τηλ.: 6992 
769850.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ  περιίτερο, 
στην πλατεία Καπετανί-
δη λόγω συνταξιοδότη-
σης. Τηλ.: 6972 670817.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -

ρισμα 80 τ.μ., 3ος ό-
ροφος.  Τηλ. :  6949 
556977.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  σ την 
Πατρίδα, 80μ. από τη 
ΜΕΒΓΑΛ, διόροφη οι-
κοδομή, κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση 
με  ενάμιση στρέμ -
μα αυλή. Τηλ.: 6971 
706894.

ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ πω-
λείται μονοκατοικία 83 
τ.μ. με οικόπεδο συ-
νολικά 200 τ.μ., στο 
κέντρο του χωριού, με 
μπάρμπεκιου. Τηλ.: 
6971 946773.

ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Αγ. 
Παρασκευή, πωλεί-

ται διαμέρισμα 98 τ.μ., 
2ΔΣΚWC, 5ος όρ., κε-
ντρική θέρμανση, γω-
νιακό, διαμπερές, με-
γάλα μπαλκόνια, θέση 
στάθμευσης. Τηλ.: 6977 
435166, 23310 61205 
& 23310 62776.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 
20,5 στρέμματα, περιο-
χή Αγ. Αικατερίνης Επι-
σκοπής Αλεξάνδρειας, 
150μ. από τον άξονα Βέ-
ροιας-Αλεξάνδρειας στο 
ύψος Καλοχωρίου. Τηλ.: 
6994 202074.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη Βεργί-
να με ακτινίδια 4,3 στρέμ. 
σε πλήρη παραγωγή στην 
περιοχή Ξηρόκαμπος. 
Πληρ. τηλ.: 6932 526408 
κος Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  χωρά -
φι 10 στρέμματα με 
ροδάκινα συμπύρηνα 
ANDROSS στην περι-
οχή Παλιολάκα κοντά 
στο γήπεδο Διαβα -
τού. Τηλ. κιν.: 6982 
384407.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ήΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στη 
Βεργ ίνα 10 στρέμ. 
στην περιοχή Σάδηνα, 
5 στρέμ. ακτινίδια και 
5 στρέμ.χέρσο με δι-
κή του πομώνα. Τηλ.: 

6932 526408 κ. Γιώρ-
γος.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙ οικόπεδο στους Γε-
ωργιανούς 2 στρέμμα-
τα, σε πολύ καλή θέση, 
με νερό, ρεύμα, θέα, 
πολύ κοντά στο δρόμο. 
Τηλ.: 6934 662478.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 
διαμέρισμα 76 τ.μ., πραγμα-
τικός λουλουδότοπος με κλι-
ματισμό, καλοριφέρ, πάρ-
κιγκ, χωρίς κοινόχρηστα, 
Γρεβενών 11 και Ερμού 
γωνία. Τηλ.: 6949 215864.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προ-

μηθέα 4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν 
ελεύθερο, με απεριόριστη θέα, σε προχωρημέ-
νη κατάσταση η οικοδομή. Τηλ.: 6944 764477 & 
23310 27796.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ πω-
λείται οικοπεδοχώ-
ραφο 6.600 τ.μ., 
Ακαδημία, 100μ. 
από το Λύκειο Μα-
κροχωρίου, έγινε 
εφαρμογή σχεδίου 
πόλης. Τηλ.: 6979 
083821.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
γραφείο κεντρικότα-
το απέναντι από τη 
Νομαρχία, αποτε-
λούμενο από 2 χώ-
ρους στον 1ο όροφο. 
Τηλ.: 6958 442864 & 
23310 60826.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πωλείται στον Άγιο 
Γεώργιο Βέροιας εκτάσεως 10 στρεμμά-
των περίπου σε προνομιακή θέση. Πληρ. 
τηλ.: 6978 335127.

Θέση εργασίας
στο ΚΔΒΜ «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Απαραίτητα προσόντα: 
·Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο θετικών επιστημών
·Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου
·Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
·Γνώσεις προγραμματισμού
·Γνώσεις Ρομποτικής (Wedo2 και EV3 της LEGO)
·Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες θα 

εκτιμηθούν
Πληροφορίες 6978897897 Κος Σαπτσόγλου Ιγνάτιος
Στέλνετετοβιογραφικόσαςστοinfo@dictiosi.gr
ΔΙΚΤΥΩΣΗΚΔΒΜ
Εδέσσης21Βέροια
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα-
τοικία κοντά στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο, ηλιόθερμο, καλο-
ριφέρ. Τηλ. 23310 65299 & 
6979 078679.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ενοικιάζεται 
STUDIO, Τ. Οικονομίδη 75, 
Καλαμαριά, πλήρως εξοπλι-
σμένο. Τηλ.: 6948 258770 & 
2310 624702.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονο-
κατοικ ία πανέμορφη με 
όλα τα έπιπλα και ηλεκτρι-
κά, με αυλή, ΛΟΥΞ, 250 
ευρώ. Euromesitiki 6945 

122583.
ΩΡΟΛΟΪ, διαμέρισμα ε-

πιπλωμένο με 2ΔΣΚ Α.Θ., 
250 ευρώ. Euromesitiki 
6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ, Κεντρι-

κής 10, ενοικιάζεται κατά-
στημα 30 τ.μ., διαμπερές, με 
πατάρι. Τηλ.: 6949 408554 & 
6948 726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γρα-
φεία στο κέντρο της Νά-

ουσας Έλενα Περισοράτη. 
Τηλ.: 6959 793748.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ29 ενοικιάζε-
ται επαγγελματικός χώρος 
50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-
σμένος, 1ος όρ., γωνιακό, 
δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελού-
μενο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με 
σόμπα πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευ-
σης στον αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , 
απεριόριστη θέα στον κάμπο και τα κουφώματα 
του είναι με διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Από 
1/12/2019 διαθέσιμο. Αποκλειστική διάθεση - δι-
αχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

ΚΩΔ. 23402 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Διαμέρισμα 
110 τ.μ., κατασκευή 1973, 3 υ/δ, 2 ος όροφος, 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , μέτρια κα-
τασκευή, αλουμινίου συρόμενα, ανεξάρτητη 
θέρμανση , σόμπα με ξύλα η Pellet , χωρίς 
ανελκυστήρα, με πολύ λίγα κοινόχρηστα, 220€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 116311 ΕΛΗΑ , Ενοικιάζεται ωραιό-
τατο διαμέρισμα 130τ.μ.,  2ος όροφος, με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, με δυο ολοκαίνουργια μπάνια 
, ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, 
σε οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση,  κεντρική θέρμανση πετρελαίου 
σε λειτουργία , με αποθήκη και ανελκυστήρα 
καινούργιο, μίσθωμα 380€. Αποκλειστική δι-
άθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.23177 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ενοικιάζε-

ται μία μονοκατοικία 75 τ.μ., ανεξάρτητη κα-
τασκευή 1970, στο ισόγειο σαλόνι με κουζίνα 
καινούργια και στον 1ο  όροφο 2 υ/δ, και μπάνιο 
, με ατομική θέρμανση πετρελαίου και με ωραίο 
κήπο. Έχει  θωρακισμένη πόρτα εισόδου, ναι 
σε κατοικίδια , ενεργειακής κλάσης Η, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε τιμή πράγματι χαμηλή, 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ενοίκιο 240€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543 ΠΙΕΡΙΩΝ στην Βοσπόρου 29  

ενοικιάζεται ισόγεια μικρή αποθήκη 4 τ.μ., κατα-
σκευή 2011, σε καλό σημείο ενοίκιο 25€ μόνο. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22832 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 15 τ.μ. Ημιώροφος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο με 
δικό του  wc  . Είναι κατασκευασμένο το 1976 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, 
- Τιμή: 100 €.

Κωδ: 22838 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 1ος 
Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1976 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, - Τιμή: 
150 € .

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους.  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ: 22820 ΕΛΗΑ , γραφειακός χώρος 
130 τ.μ., με εξαιρετική προβολή επί της Εληάς 
κατασκευή 1976, 4 χώροι , 2ος όροφος, ανα-
καινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε 
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , με ωραία 
διαρρύθμιση, με δύο ολοκαίνουργια μπάνια ,  
κεντρική θέρμανση πετρελαίου σε λειτουργία 
, με αποθήκη και ανελκυστήρα καινούργιο, 
μίσθωμα 430€. Αποκλειστική διάθεση και υ-
πόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22843 ΚΕΝΤΡ0 ενοικιάζεται στα 
ΚΤΕΛ κοντά επαγγελματική στέγη προβολής 
συνολικά  180 τ.μ., σε πρώτο και δεύτερο όρο-
φο επικοινωνούν εσωτερικά , με ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου , κατάλληλο για φροντιστήριο 
και όχι μόνο , μίσθωμα συνολικά  500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ 23673 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 26 τ.μ., 

κατασκευή 1970, Ισόγειο, εκπληκτικό και με 
άριστη προβολή , αυτοτελές , γωνιακό, σε πολύ 
καλό σημείο και σε απίστευτα προσιτή  τιμή, 
μόνο 100€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 24009 - ΠΙΕΡΙΩΝ περίπου στη μέση 
κατά αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 40 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο ισόγειο χώρο και με πατάρι - Τιμή: 280 €.

Κωδ: 24007 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 78 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο 
και WC. Διαθέτει πολύ μεγάλη βιτρίνα και επι-
πλέον  45 τ.μ. πατάρι και 102 τ.μ. υπόγειο , μί-
σθωμα εξαιρετικά χαμηλό στα  310 €. Αποκλει-
στική διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23839 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  κατά απο-
κλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα συνο-
λικής επιφάνειας 125 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται 
από 1 Χώρο, και 2 WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1989 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη - Πε-
τρελαίου, Κουφώματα Συνθετικά, Διπλά τζάμια 
και προαύλιο - Τιμή: 300 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106323 ΩΡΟΛΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κλειστό Ισόγειο γκαράζ 17τ.μ. με πολύ άνετη 
πρόσβαση, μαζί με τηλεχειριστήριο, μέσα στην 
τιμή είναι και το ρεύμα, μίσθωμα μόνο 50€. Α-
ποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Διαθέσιμο από 1/11/2019.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 12870 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέ-

ρισμα συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. μικτά και 

80τ.μ. καθ., στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 2 
υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1967 και διαθέτει απεριόριστη Θέα, 
οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα ξύλινα, 
ανελκυστήρα, χωρίς θέρμανση, με εξαιρετική δι-
αρρύθμιση, σκαλιά εισόδου,  σε μοναδική τοπο-
θεσία, σε τιμή προσφοράς μόνο: 58.000 €. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12867  ΚΕΝΤΡ0, Καινούργιο ακατοί-
κητο διαμέρισμα 100 τ.μ., καθ. κατασκευή 2011, 
με  2 υ/δ, 3 ος όροφος,  καταπληκτικό από κάθε 
άποψη , με συνθετικά κουφώματα και με διπλά 
τζάμια, επιμελημένης κατασκευής, με εξαιρετική 
συγγραφή υποχρεώσεων, πολυτέλεια και ζε-
στασιά. Έχει πολύ ωραίο σαλόνι με μοντέρνα 
αισθητική, ατομική θέρμανση πετρελαίου , μία 
αποθήκη και με δύο μπάνια. Διαθέτει και θέση 
στάθμευσης δική του, όλα μαζί 120.000€.

Κωδ: 13584 - ΒΥΖ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ένα νεόδμητο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
125 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται από 3 
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο και 
WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει απεριόριστη 
θέα στον κάμπο , τα κουφώματα του συνθετικά 
και η πόρτα του θωρακισμένη, έχει ανελκυ-
στήρα υδραυλικό και πάρκινγκ πυλωτής , μία 
μεγάλη  αποθήκη , Τζάκι , Σίτες και Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 155.000 € .

Κωδ: 12811 - ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
νεόδμητο ακατοίκητο διαμέρισμα ημιτελές συ-
νολικής επιφάνειας 155 τ.μ. στον 4 ο όροφο 
με μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας . Α-
ποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένο το 2010 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο. 
Τα Κουφώματα του είναι συνθετικά και είναι , 
εξοπλισμένο με πόρτα Θωρακισμένη , διαθέτει 
ανελκυστήρα, Πάρκινγκ ανοιχτό και δύο αποθή-
κες , επίσης Τζάκι γωνιακό  τιμή όπως είναι μόνο 
130.000 € όπως είναι σήμερα.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ. 23397 Μονοκατοικία 60 τ.μ. σπάνια 

ευκαιρία , στους Γεωργιανούς Βέροιας σε 1979 
τ.μ. οικόπεδο εντός σχεδίου , σε σημείο με εξαι-

ρετική θέα , πωλείται για οικογενειακούς λόγους 
, τιμή μόνο 35.000€.Πρόθυμος αγοραστής κα-
λοδεχούμενος.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24609 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοι-
κία συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. Υπερυψωμέ-
νη, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.270 
τ.μ., άψογα συντηρημένη, υπερσύγχρονης κα-
τασκευής, υψηλών ποιοτικά προδιαγραφών. 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζί-
να, Μπάνιο, οι χώροι του λειτουργικοί. Είναι κα-
τασκευασμένη το 2007 και διαθέτει θέρμανση Α-
τομική Πετρελαίου, Ηλιακό θερμοσίφωνα, BBQ  
στην αυλή με πολύ ωραίο κιόσκι, Αποθήκη 
40τ.μ., Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά τζάμια, 
σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα μόνο 100.000 
€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

Κωδ.14390 Στα ΚΑΒΑΚΙΑ Βέροιας , πωλεί-
ται σπάνια Βίλα 400 τ.μ., συνολικά σε τρία επί-
πεδα , η θέα της μοναδική , σε κατάσταση εξαι-
ρετική , άνετοι χώροι, άριστη διαρρύθμιση , πολύ 
αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών, γεωμετρικά 
δομημένη , για πολύ απαιτητικούς αγοραστές , 
επιβλητική στην όψη , με αρμονικές αναλογίες ,  
διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα , ψησταριά , ενερ-
γειακό τζάκι, μια μεγάλη αποθήκη και ένα δεύτερο 
διαμέρισμα ξενώνα στο ισόγειο , με διπλό γκαράζ 
κλειστό και άλλα δύο γκαράζ έξω σκεπαστά με 
ντουλάπες παντού, διαθέτει δρύινα δάπεδα στα 
υπνοδωμάτια και επιλεγμένο λευκό μάρμαρο 
Βεροίας στο σαλόνι , αλουμινίου κουφώματα  με 
θερμογέφυρα και με διπλά τζάμια και 3 μπάνια . 
Το οικόπεδο του είναι 5680 τ.μ. περιφραγμένο , 
ζητούμενο τίμημα 380.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με 
εύκολη πρόσβαση.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική  
με Πετρέλαιο, - Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13613 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-

ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-

λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρ-
τα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, Διπλά τζάμια 
- Τιμή: 45.000 €.

Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως πω-
λούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελού-
μενοι από 3 χώρους και με δική τους τουαλέτα. 
Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ., κατασκευή 
1976, είναι ανακαινισμένοι και σε πολύ καλή κα-
τάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 50.000€.

Κωδ: 13617 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, 
Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 €.

Κωδ: 14279 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 87 τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται 
από 2 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Α-
περιόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα 
Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 58.000 € .

Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 2002 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κου-
φώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58 τ.μ., 

ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ. πατάρι , 
εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα 
, χωρίς θέρμανση , αυτοτελές, κατάλληλο για 
πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται δε για ένα πολύ 
αξιόλογο ακίνητο το οποίο προσφέρεται σε μία 
πολύ λογική τιμή , μόνο 80.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 14158 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, πωλείται ισό-
γειο κατάστημα 80 τ.μ., σε οικόπεδο 8.000 τ.μ. 
, κατάλληλο και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 
, τσιπουράδικο κ.τ.λ μέσα στη φύση , ιδιαίτερο 
ακίνητο το οποίο ευρίσκεται σε εξαιρετικό ση-
μείο , είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις και 
προσφέρεται σε απίστευτα χαμηλή τιμή, πολύ 
σπάνια ευκαιρία, μόνο 70.000€.

Κωδ: 105093 - Βέροια Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής ε-
πιφάνειας 114 τ.μ. Ημιυπόγειο. Αποτελείται από 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1979 και δι-
αθέτει Κουφώματα Αλουμινίου,  Τιμή: 18.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 106262 ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επιχεί-

ρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόριο έ-
τοιμο σε λειτουργία , με ολόκληρο τον εξοπλισμό 
κομπλέ λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση 
στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα μεγάλης προ-
βολής συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ., διαθέτει 
μεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, ζητούμενο 
τίμημα μόνο 60.000€, με πολύ λογικό μίσθωμα 

στα 450€. Μόνο σοβαρές προτάσεις θα συζη-
τηθούν. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
την Μεσιτική Ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.105083 ΚΑΒΑΚΙΑ, Πωλείται χωραφο-

οικόπεδο πάνω στο δρόμο Βέροιας - Ράχης , 
το σχήμα το ορθογώνιο και μεγέθους 5.654 τ.μ., 
πωλείται από 130.000€ τώρα 45.000€. Ευκαιρία 
εξαιρετική , Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , πω-
λείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με μικρή 
αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή κομπλέ 
μόνο 26.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 14356 - Στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ. σε 
προνομιούχο θέση , με θέα προς τα κάτω , τιμή: 
75.000 €.

Κωδ: 14308 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 
επίπεδο συνολικής επιφάνειας 1119 τ.μ. εντός 
σχεδίου πόλεως  Τιμή μόνο 45.000 €.

Κωδ.14385 ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ σε πολύ χαμηλή 
τιμή πωλείται οικόπεδο γωνιακό 1.538 τ.μ. μέσα 
στο σχέδιο του χωριού 18.000€ μόνο , ευκαιρία 
σπάνια. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 14386 - Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 
είσοδο του χωριού εντός σχεδίου πόλεως οι-
κόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο , με μικρή κλί-
ση συνολικής επιφάνειας 2226 τ.μ. Τιμή μόνο 
35.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ.14364 ΡΑΧΗ, κοντά στα γήπεδα 
πωλείται οικόπεδο 2.700 τ.μ., δίπλα σε βίλες , 
ορθογώνιο , καταπληκτικό με νότιο προσανα-
τολισμό , διαθέτει θέα απρόσκοπτη και σίγουρα 
αξίζει να το δει κανείς, μόνο 28.000€ όλο , γίνεται 
και δύο οικόπεδα.

Κωδ: 14449 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο εντός σχεδίου πόλεως συνολικής επιφάνειας 
3.747 τ.μ. Τιμή: 110.000 €.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βε-

νιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρόκειται για ένα 
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο 
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σα-
λοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και 
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώμα-
τα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 94.000 €. Ιδανικό ακίνητο 
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην 
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλεί-
ται γκαρσονιέρα στην 
οδό Πολυζωΐδη, κοντά 
στην Πλατεία Ωρολο-
γίου. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 6949 981810.

ZHTEITAI
Η εταιρία CARBONBOX ζητάει για άμεση πρό-

σληψη:
1. Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
2. Κοπέλα με γνώση Η/Υ και πολύ καλή γνώση 

Αγλικών και προαιρετικά Ισπανικών.
3. Εργάτες
Αποστολή βιογραφικών αυτοπροσώπως, Βενιζέ-

λου 76. Περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο: 23310 
74443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άτομο 
για απογευματινή ερ-
γασία σε σταθμό αυτο-
κινήτων. Προϋπόθεση 
δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ.: 23310 21038.

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΗ ζητά εργασία 
και αναλαμβάνει τη 
φροντίδα κατ’ οίκον 
ηλ ικ ιωμένων (ενέ -
σεις, μέτρηση πίεσης, 
σάκχαρο, αλλαγή κα-
θετήρων). Τηλ.: 6993 
555382.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από εταιρεία:
•Υπάλληλος Γραφείου
•Συντονιστής μεταφορών σε μεταφορική εταιρεία
•Οδηγός Φορτηγού Ε’ κατηγορίας
•Οδηγός Λεωφορείου
•Οδηγός με άδεια ΑDR
•Συντηρητής μηχανημάτων εργοστασίου
•Υπάλληλος Πρατηρίου Καυσίμων
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948613718. Αποστολή 

βιογραφικών στο ergasiamrk@gmail.com.
Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  δ ι -
ανομεις και κυρία για 
κουζινα από την PIZZA 
ROMA. Τηλ.: 23310 
61515.

Από  τ η ν
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
ζ η τ ο ύ ν τ α ι
χειριστές μη-
χα ν η μ ά τω ν
συσκευασίας
τροφίμων.

Θα συνεκτι-
μηθούν: 

Α. προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία
Β. μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις
Γ. Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολιγιστή
Δ. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-

ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου) στην έδρα της επιχείρησης, 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027800 – email: info@
almifoods.gr

(ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ 201910_1)

ΗεταιρείαΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣΑΒΕΕ-ΞυλοκιβώτιαΑγρο-
τικώνΠροϊόντων, με έδρα των Τρίλοφο Βέροιας, ζητά να 
προσλάβει ΑδειούχοΧειριστήΑνυψωτικού για μόνιμη 
απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας  23310-93553, e-
mail: info@biliouris.com.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡ ΙΑ  PR IMA
FRUITS ψάχνει έμπειρο υ-
πεύθυνο συσκευαστηρίου 

για το συσκευαστήριό της στο 
Μακροχώρι. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να στείλουν βιογραφι-
κό στο info@primafruits.gr. Τηλ: 
2331092080

ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ζητά να προσλάβει επιθεω-
ρητή πωλήσεων, για να ανα-
λάβει το τμήμα πωλήσεων. Η 
εταιρία προσφέρει μισθό, αυ-
τοκίνητο και κινητό. Θα ληφθεί 
υπόψη προϋπηρεσία. Πληρο-

φορίες στο: 6976 777999.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικός 

αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-
γος και οδηγός ΤΑΧΙ για 
συνεργείο αυτοκινήτων. 
Τηλ.: 23310 62900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εργασία α-
δειούχος ηλεκτρολόγος εγκα-
ταστάσεων ή βοηθός ηλεκτρο-
λόγου εγκαταστάσεων για ερ-
γασία σε εργοληπτική εταιρία 
προϋπηρεσία και γνώση σε 

αυτοματισμούς θα ληφθεί υπόψιν. 
κ Γιώργος 6944865222».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μετα-
φορική Εταιρία Βέροιας οδη-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ 35 τ.μ. επιπλωμένο καλό 150 €
ΚΕΝΤΡΟ 35 τ.μ. υπερλουξ ανακαινισμένο & επιπλωμένο 
230 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 35 τ.μ.  καλό 130 €
ΡΟΛΟΪ 40 τ.μ. 10ετίας καλό 200 €
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 40 τ.μ. κόπλαμ επιπλωμένο θέα 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 50 τ.μ. επιπλωμένο καλό με θέα 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 180 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 60 τ.μ. επιπλωμένο καλό 240 €
ΚΤΕΛ 65 τ.μ. ανακαινισμένο  200 €
ΠΑΠΑΓΟΥ 70 τ.μ. 10ετίας τζάκι, αποθήκη, κλειστό γκα-
ράζ 300 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 80 τ.μ. καλό με θέα 150 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 80 τ.μ. επιπλωμένο καλό 280 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. με υποδοχή για ξυλόσομπα 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό με ατομικό λέβητα & A/C 280 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καλό 220 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 90 τ.μ. 12ετίας με ατομικό λέβητα & A/C 300 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 95 τ.μ. 10ετίας με ατομικό λέβητα, θέα & 
αποθήκη 320 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό 300 €
ΚΤΕΛ 110 τ.μ. επιπλωμένο καλό 270 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 115 τ.μ. καλό ντουλάπες 260 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΡΟΛΟΪ 20 τ.μ. καλό 7.500 €
ΡΟΛΟΪ 35 τ.μ.  καλό 11.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 2 γκαρσονιέρες 34 τ.μ. & 18 τ.μ. 16.000
ΚΤΕΛ 38 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο 17.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. καλό με κόπλαν 7.200 €
ΡΟΛΟΙ 45 τ.μ. καλό 18.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 57 τ.μ. ανακαινισμένο 28.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας & μισθωμένο 37.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. μισθωμένο 250 ευρώ 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. 20 ετών lux 73.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. πολύ καλό 39.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. καλό με 2 αποθήκες 75.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 95 τ.μ. καλό 40.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 100 τ.μ.  ευκαιρία 35.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. πολύ καλό με θέα 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. με τζάκι, ατομ.λέβητα, θέα 46.000 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. πολυκατοικία 125.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65 τ.μ. πολύ καλό 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 96 τ.μ. πολύ καλό 1.100 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ  1.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές κοντά στο χωριό 30 ετών 
5.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 3.500 μέτρα με ελιές & νερό 10.500 €
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.800 μέτρα με ελιές 9.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 5.000 μέτρα με νερό 12.500 €
ΒΕΡΓΙΝΑ 14.000 μέτρα με ελιές 29.000 €
ΚΟΥΜΑΡΙΑ 5 τμχ & 2 οικόπεδα & 3 αγροτεμάχια (16.000 
μέτρα σύνολο) 25.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 17.000 μέτρα με ακτινίδια 5 ετών 67.000 €  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα ενοίκιο 450 €/έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 320 μέτρα 48.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 500 μέτρα 65.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 650 μέτρα  25.000 €

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ 95 τ.μ. διαμέρισμα φωτεινό, διαμπερές 11.000 
ΚΤΕΛ 72 Τ.Μ.  διαμέρισμα ρετιρέ, θέα 18.000
ΡΟΛΟΙ 78 τ.μ. διαμέρισμα καλό 9.500
ΚΕΝΤΡΟ 33 τ.μ. γραφείο 20.000

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 
τμ. με κτίσμα δυόροφο σε τιμή 
ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οι-
κοδομή και κατάστημα με υ-
πόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. 
περιοχή Παπάγου στα μπετά 
100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από 
Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο 
οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα Πιερίων καινούργια 90 
τ.μ. και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και 
θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/
ΝΑ με κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 
85.000 ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστι-
κό 11 στρέμματα στη Μελίκη (πε-

ριοχή Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

κέντρο 2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όρο-
φος 90 τ.μ., 55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επι-
πλωμένα διαμερίσματα κέντρο 
με 2 και Σ, Κ 80 τ.μ. και 110 
τ.μ. 280 ευρώ και 400 ευρώ και 
200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 
120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και 
με 2Δ, Σ, Κ, WC από 180 ευρώ 
και 220 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μη-
τροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 
100 τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 
60.000 ευρώ και 70.000 ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ καινουριο 112 τμ. 3ΔΣ-Κ-γκαραζ,αποθηκη Α.Θ 
110.000€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ με θεα καινουριο +παρκιγκ,Α.Θ. 2ΔΣΚ 85000€
ΚΕΝΤΡΟ κοντα,4ΔΣΚ2 WC +παρκιγκ Θεα,καινουριο 
170000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  85 τ.μ σε οικοπ.160 τ.μ διατηρητεα 28000€
ΠΑΖΑΡΙ Καινουριο 120 τ.μ με παρκιγκ 3ΔΣΚ 140000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ος με 3ΔΣΚ ασανσερ,+θεση σταθ.67000€
ΑΓΟΡΑ , 85 τ.μ με θεα,ασανσερ,. Χρηζει ανακαιν.  55000€
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€
ΚΕΝΤΡΟ 100τ.μ 6ος 2ΔΣΚ Α.Θ τζακι 45000€
ΕΔΕΣΣΗΣ 3ος 40 τ.μ 1ΔΣΚ WC,προσοψης με Αυτ.Θ. Α/C 26000€
ΚΕΝΤΡΟ ετοιμο ανακαινισμενο 90 τ.μ 2ΔΣΚ 60000€
ΚΕΝΤΡΟ 3ΔΣΚ WC A/C LOUX 1 ½ οροφος  0085
ΠΑΠΑΓΟΥ 100τ.μ 2ΔΣΚ 2WC Αν.Θερμ Κοπλαμ, 45000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
EΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΔΣΚ  Θεα,Α.Θ Κοπλαμ,πορτα ασφαλειας 300€
ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ με μπαξε Α.Θ κοπλαμ 250€
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ  1ΔΣΚWC, με Αιρκοντισιον ανακαινισμενο 160€
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 105 τ.μ 3ΔΣΚ Α/C 2WC 300€
ΣΚΡΑ 1ΔΣΚWC,με πομπους και Α/C ανακαινισμενο,220€
ΠΑΖΑΡΙ 1ΔΣΚ επιπλωμενο Θερμ/τες 140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3ΔΣΚ 110 τ.μ Θερμ/τες κοπλαμ, 250€
ΩΡΟΛΟΙ επιπλωμενο με 2ΔΣΚ Ατ.Θ.Κοπλαμ,,ασφαλειας 250€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωμενη ΛΟΥΞ με 1ΔΣΚ Ατ.Θερμανση 250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.Τρίλο-
φο Αμμο
Κωστοχωρι,Λυκογιαννη,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΕΡΙΞ Κτηματα χαμηλης παραγωγικοτητας καταλληλα για 
Φωτ/κά 
ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης 1000 τ.μ αρτιο οικοπεδο 800 μ. από 
παραλια 45000€
ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€
ΡΑΧΙΑ 3000 τ.μ ομορφο κτηματακι με ρευμα κ νερο αρτεσι-
ανο 13000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€
VAENI κοντά δυο χερσα κτηματα 8 κ 5 στρ.αρδευομενα με 
1400€ ανα στρεμμα
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 8000€ 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ  ομορα οικ.σ.δ 0,8  2600+2600 τ.μ επικλινη Ευκαιρια 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 3800τ.μ οι-
κοπ.108000€
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 10 στρ χερσα 1400€ το στρεμμα
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβα-
ρες προτασεις
ΑΣΩΜΑΤΑ 5 στρ.αρτιο οικοδομησιμο με Θεα,50000€
ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγροτεμαχιο  χερσο 10στρ.25000€
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  18000€
ΔΙΠΛΑ ΡΕΒΑΝΙ Χοχλιουρου καταστημα 95 τ.μ 90000€
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Αγορά, 85 τ.μ χρηζει ανακ  Ιατρειο 60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ-
ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΓΡΑΦΕΙΑ  καινουρια ΛΟΥΞ για δικηγορους  75 τ.μ πλησιον 
Πιεριων 300€ ΕΚ33
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  17τ.μ 80€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  κατστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΚΤΕΛ Πολύ ωραια Θεση 60 τ.μ  +υπογειο   350€
ΠΙΕΡΙΩΝ αρχες  70 τ.μ +παταρι 300€
ΑΠΟΘΗΚΗ 100τ.μ  με αυλη προς Πατριδα 120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙεπαγγελματικόακίνητο350τ.μ.
μεθάλαμοψύξης30κ.εκ.σεέκταση2στρεμμά-
των.Περιφραγμένο,ασφαλτ/νο, γωνιακόσε κε-
ντρικόδρόμο.Περιλαμβάνειδύοχώρουςγραφεί-
ωνπλήρωςεξοπλισμένωνμεέπιπλα.3οχλμ.Ν.
Νικομήδειας-Βέροιας.Πληρ.τηλ.:6936975803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια, 
με πείρα στις πωλήσεις 
ενδυμάτων, για 4ωρη α-
πασχόληση. Τηλ.: 23310 
67740 & 6976 745551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ (βασικές γνώ-
σεις λογιστικής) για μόνι-
μη απασχόληση σε εμπο-
ρική επιχείρηση περιοχή 
Νάουσας. Να έχουν εκ-
πληρωθει οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και να δια-
θέτει δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά θα γίνονται 
δεκτά στο κάτωθι email: 
papioab@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Μασέρ φυσικοθερα-

πεύτριες - αισθητικοί για 
εργασία σε νεοσύστατη 
επιχείρηση μασάζ-ονυ-
χοπλαστικής. Τηλ.: 6956 
483486 & 23310 60795.



γοί με δίπλωμα κατηγορίας Ε΄. Τηλ.: 6974 
725376.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «TSIFLIDIS SECURITY» 
ζητάει για άμεση πρόσληψη και μόνιμη α-
πασχόληση, εξωτερικό πωλητή, κύριο ή 
κυρία με γνώσεις πωλήσεων και ευχέρεια 
λόγου, απαραίτητα στοιχεία: να διαθέτει  ά-
δεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ι-
.Ε.Π.Υ.Α.), δίπλωμα αυτοκινήτου, γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας για τους νομούς Ημαθίας 
και Θεσσαλονίκης. Παραλαβή βιογραφικών 
και δικαιολογητικών για αξιολόγηση στοι-
χείων με συνέντευξη  στα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας  οδός Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 
επικοινωνίας 23310 27102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να γνωρίζει μισθο-
δοσία κατά προτίμηση του προγράμματος 
Epsilon για Λογιστικό Γραφείο. Τηλ.: 23310 
76870 & 6932 245383.

Η εταιρεία φυλάξεων «TSIFLIDIS
SECURITY» ζητάει 3 άτομα φύλακες, με άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας και βιογρα-
φικό για αξιολόγηση στοιχείων. Πληροφορίες 
με ραντεβού για συνέντευξη στα γραφεία της 
εταιρείας Θεσσαλονίκης 45, τηλ. 23310 27102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα και 

περιποίηση ηλικιωμένων για όλο το 24ωρο. 
Τηλ.: 6986 276287.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση ηλικι-
ωμένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 678697.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την περιποίηση γε-
ρόντων για όλο το 24ωρο ή κάποιες ώρες. 
Επίσης αναλαμβάνει την καθαριότητα σπιτιών, 
γραφείων, σκάλες. Τηλ.: 6946 479828.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα Μαθη-

ματικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και 
Φυσικές σε μαθητές Λυκείου. Τηλ.: 6945 262934.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣΕΙΔΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ με μεταπτυχι-
ακό στην παιδική ψυχολογία, με ΤΡΙΕΤΗ εμπειρία, 
παρέχω με υπευθυνότητα υπηρεσίες παράλληλης 
στήριξης, σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού. 
Επιπλέον αναλαμβάνω δημιουργική απα-
σχόληση σε παιδιά με ειδικές δεξιότητες. 
Τηλ. επικοινωνιίας: 6955 742699.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λέβητας πέλλετ καινούργιος, 

ιταλικός, μάρκας KARMEK ONE, ιδανικός 
για εσωτερικούς χώρους, για 80 τ.μ. Τηλ.: 
6931 811122.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ROVER 400 με 108.000 χλμ., 
σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6994 202074.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ γαϊδούρια αρσενικά και θη-
λυκά. Τηλ.: 23310 62900.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελματικό γερ-

μανικής κατασκευής με φοριαμό και τρεις πολυθρό-
νες σε άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινωνίας: 6973 
827192.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ζητά Κυρία 

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

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερι-
κό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτη-
τη οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο 
και 2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€. 
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο, 
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάστα-
ση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια 
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δω-
μάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη 
η κατοικία. Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 
120.000€(κωδ ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ 
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή 
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμέ-
νο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ 
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο, 
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδ-
ΠΔ21)
 Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες 
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με 
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση, 
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κου-
ζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο 
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε 
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα 
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ 
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι 
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω 
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική 
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαί-
ου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώ-

ροι. Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπά-
νιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3Δ-
ΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική 
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμαν-
ση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη, 
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώ-
ρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο 
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC, 
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική 
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή 
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ 
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο 
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευ-
ρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δέν-
δρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια 
Τιμή 30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε πα-
ραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με 
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ρο-
δάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από 
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-Κωδ. 94 Πωλείται οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσι-
μο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 Πωλείται κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 τ.μ. 
με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 Πωλείται 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό σημείο, 
τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 Πωλείται οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 Πωλείται διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με ασανσέρ, έχει 2Υ/Δ, 
σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 Πωλείται μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 220 τ.μ. 
οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερικής ανακαίνι-
σης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 Πωλείται μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 468 
τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανακαίνισης. 
Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 Πωλείται οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό σημείο. 
Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 Πωλείται οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο κέντρο. 
Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 Πωλείται γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 1ος 
όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 Πωλείται χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα ρο-
δάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-Πωλείται οικόπεδο 1.950 τ.μ. στους Γεωργιανούς με ρεύμα, νερό, 
θέα, 42.000 ευρώ. ΚΩΔ. 84

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποθήκη κοντά στ κάντρο 220 τ.μ., 50.000 ευρώ.

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

Προσφορέςτηςεβδομάδας
1. Ενοικιάζεται κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με 

πατάρι, πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ
2. Πωλείται μονοκατοικία κοντά στο γήπεδο 65 

τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 
πώλησης 35.000 ευρώ

3. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 
4.500 τ.μ. κολλητά στον οικισμό με πανοραμική 
θέα. Τιμή πώλησης 30.000 ευρώ

4. Πωλείται διαμέρισμα μονοκατοικία στο Λα-
ζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 400 τ.μ. 
οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

5. Πωλείται το 50% της οικοδομής στην Ελιά 
πρώην «NOTA NOTE»

6. Πωλείται έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι 
της Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα

7. Πωλείται οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. γω-
νιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

8. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος 
όρ. με ασανσέρ. Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλο-
κουζίνα, W.C. Είναι σε καλή κατάσταση φωτεινό με 
μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 70.000 ευρώ

9. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 
32.000 ευρώ

10. Πωλείται χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 
στρέμματα πολύ κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κα-
τάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή πώλησης 12.000 ευρώ

11. Πωλείται κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο 
με 74 τ.μ. ισόγειο, 74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατά-
ρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ

12. Πωλείται κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. 
με 45 τμ. πατάρι. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ

13. Πωλείται χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 
3.200 με ρεύμα, νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή 
πώλησης 110.000 ευρώ

14. Πωλείται διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 
4ος με ασανσέρ, ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 
τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που κοιτά μπροστά. Έχει 
2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμένο. Τιμή 
πώλησης 45.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ. ΚΕΝΤΡΟ € 30.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τμ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΤΟΜ.
ΛΕΒΗΤΑ, ΗΛΙΑΚΟ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ, ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 1Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τμ 3ΔΣΚ-
ΧΛΚ. 2Ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ € 35.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ 3ος 2Δ-
ΣΚΧΛΚ,ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΛΟΥΞΠΛΗΣΙ-
ΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.μ.3ος-
3ΔΣΚΧΛΚ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗ,ΘΕΑ,ΠΑΡΚΙΝ,ΠΑΠΑΓΟΥ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145τ.μ.4ος 
3ΔΣΤΚΧΛΚCW ΛΟΥΞ ΤΖΑΚΙ ΑΤ.ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ,ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.ΘΕΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙAΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.μ.1ΔΣΚ-
ΧΛΚΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΑ.
ΠΩΝΟΥΝΤΑΙ:2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 1ΔΚ-
ΧΛΚ 1ος και 2ος 15.000€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 155τ.μ.3Δ-
ΣΤΚΧΛΚWC ΛΟΥΞ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130τ.μ.3ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τ.μ.Ε-
ΝΤΟΣ 1ΣΤΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΟΥΞ ΡΑΧΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.μ.2ος 
ΑΤ.ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.μ.2ΔΣΚ-
ΧΛΚ 2ος ΤΣΕΡΜΕΝΙ 40.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 840τ.μ. ΠΑΠΑΚΙΑ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 145τ.μ.ΚΕΝΤΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΟΙΚΟΠΕΔΟ 209τ.μ.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:ΧΩΡΑΦΙ 4200τ.μ.ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 320Τ.Μ. 

ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι : Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α 
100τ.μ.2ος ΘΕΑ,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-
ΜΕΝΟ ΛΟΥΞ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.1Δ-
ΣΚΧΛΚ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 180€ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65τ.μ.
1ΔΣΚΧΛΚ,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚΧΛ-
ΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ(ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)250€ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙ-
ΠΛΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.μ.Ε-
ΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΟ 
ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 60τ.μ.ΠΑΤΑΡΙ 55τ.μ. ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 65τμ.ΜΕ 
ΠΑΤΑΡΙ ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ:ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60τ.μ.Υ-
ΠΟΓΕΙΟ 55τμ.ΠΑΤΑΡΙ 40τμ.ΚΕΝΤΡΟ.
ΕΝΟΙΚΙAΖΕΤΑΙ:ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ,2ος ΤΖΑΚΙ,ΤΕΝΤΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΑ,200€ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΗΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμέ-
νες ανακαινίσεις σπιτιών, καταστημά-
των με προσοχή στη λεπτομέρεια, πο-
λύ καλές τιμές και συνέπεια στο χρό-
νο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981088721.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες. Τηλ.: 
6972 119753.

ΑΠΟΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΑΤΖΗ-
ΠΑΝΤΟΣ, Έπιπλα-Φωτιστικά, στο 
7ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας, ζητείται 
πωλήτρια για εργασία στο κατάστημα 
επίπλου. Προϋπηρεσία στο είδος θα 
θεωρηθεί προσόν. Απαραίτητο μέ-
σο μεταφοράς. Τηλ. επικοινωνίας:
2331093205κ.ΚΩΣΤΑΣ.



Μέχρι το τέλος του έτους θα λάβουν οι 
δικαιούχοι το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 
που θα ξεκινάει από τα 64 ευρώ και φθάνει 
μέχρι 350 ευρώ.

Το επίδομα που θα δοθεί ανέρχεται συνο-
λικά σε 68 εκατ. ευρώ και για να το λάβουν τα 
νοικοκυριά θα πρέπει να συμπληρώσουν και 
να υποβάλουν την αίτηση στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή του Taxisnet έως τις 20 Δεκεμβρί-
ου. Οι σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμαν-
σης θα πρέπει να γίνουν από τις 15 Οκτωβρί-
ου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα θα πιστωθεί στους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 
31 Δεκεμβρίου, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια 
για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 
στην τρέχουσα σεζόν παραμένουν αμετάβλη-
τα σε σχέση με πέρυσι, ενώ το επίδομα προσαυ-
ξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Με βάση τις χθεσινές ανακοινώσεις του υ-
πουργείου Οικονομικών όσοι επιθυμούν να λά-
βουν επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι:

• Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 
16 λεπτά για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης 
χωρίς να τίθενται συγκεκριμένα όρια κατανάλω-
σης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας 
και τη γεωγραφική ζώνη.

• Το επίδομα ξεκινάει από τα 64 ευρώ 
και φθάνει τα 350 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση 
του νοικοκυριού και τη γεωγραφική ζώνη. Η δια-
φορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι τα νοικοκυριά 
μπορούν να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης 
αγοράζοντας μικρότερη ποσότητα πετρελαίου 
θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Αρκεί να πραγ-

ματοποιήσουν αγορές πετρελαίου αξίας ίσης ή 
μεγαλύτερης με το διπλάσιο του επιδόματος.

• Το επίδομα αυξάνεται κατά 10% για 
κάθε παιδί. Για νοικοκυριά με ένα παιδί το επί-
δομα ξεκινάει από τα 70 ευρώ και φθάνει τα 275 
ευρώ, με δύο παιδιά κυμαίνεται από 77 έως 300 
ευρώ, με τρία παιδιά από 83 έως 325 ευρώ και με 
τέσσερα ή περισσότερα παιδιά από 90 έως 350 
ευρώ.

• Οι γεωγραφικές ζώνες σπάνε σε ορεινές 
και μη ορεινές. Οι ορεινές περιοχές έχουν προ-
σαύξηση 20% στην επιδότηση. Φέτος για πρώτη 
φορά θα λάβουν επίδομα οι ορεινοί δήμοι της Α΄ 
Ζώνης που μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν ως πε-
δινοί.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια πα-
ραμένουν τα ίδια με πέρυσι. 

Απ. Βεσυρόπουλος: Αποκαθιστούμε αδικίες σε 
ορεινές κοινότητες της Ημαθίας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, που συνυπέγραψε χθες την α-
πόφαση για τη χορήγηση του πετρελαίου θέρμαν-
σης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι δεσμεύσεις μας για το επίδομα θέρμαν-
σης γίνονται πράξη. Μισό εκατομμύριο 
νοικοκυριά, θα έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν επίδομα θέρμανσης, που θα 
είναι προσαυξημένο ενώ προβλέπεται 
επιπλέον αύξηση του επιδόματος κατά 
10% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Αποκαθιστούμε αδικίες όπως η χορή-
γηση επιδόματος θέρμανσης σε ορεινές 
κοινότητες της Ημαθίας.

Για πρώτη φορά το επίδομα θέρμαν-
σης θα καταβληθεί σε όλους μέχρι το 
τέλος του χρόνου σε αντίθεση με πέρυσι 
που για να λάβουν το επίδομα έπρεπε 
πρώτα να  έχουν αγοράσει  το πετρέλαιο 
(με τιμή πάνω από 1 ευρώ το λίτρο για 
να τους επιστραφούν 0,16 λεπτά) και 
μετά να περιμένουν τον Ιανουάριο ή και 
τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς για να 
πληρωθούν.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει 
το επίδομα αρκεί να  πραγματοποιήσει 
αγορές πετρελαίου  θέρμανσης  με αξία 
ίδια   ή μεγαλύτερη με το διπλάσιο του 
επιδόματος. 

Με τον τρόπο αυτό η επιδότηση αυ-
ξάνεται στο 50% επί του σχετικού κό-
στους που καταβάλει ο δικαιούχος για 
τις αγορές μέχρι αυτό το ύψος.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ασκεί 
κοινωνική πολιτική με ευαισθησία και αποτελε-
σματικότητα».

P Τι φτιάχνεις; 
της λέω. Κουνουπίδι! 
μου απαντάει. Γυναί-
κες φίλε. Γεννήθηκαν 
για να μας πληγώ-
νουν…

 
P Να αφανίζονται 

τόσα είδη ζώων στον 
πλανήτη και να πλη-
θαίνουν κουνουπίδια, 
μπάμιες και μπιζέλια. 
Έλεος!

 
P Κάτι δεν κά-

νουμε καλά και μας τι-
μωρεί ο Θεός, θαρρώ.

 
P Θα είναι Δεκα-

πενταύγουστος, αλλά 
θα είναι σαν είστε σε 
νηστεία, όπως θα έλεγε 
κι ο προφήτης.

 
P Ποιο Αραράτ; 

Να δείτε που η κιβω-
τός του Νώε προσά-
ραξε στο όρος Αρα-
κάς.

 
P Εκείνος ο κατακλυσμός να δείτε ευθύνεται 

που γέμισε όλος ο πλανήτης ζαρζαβάτι.
 
P Τύπου, τούτη η Γη που την πατούμε, 

όλοι μας θα τη γευτούμε.
 
P Τελικά μόνο η Εύα έγινε από το πλευρό 

του Αδάμ. Όλοι εμείς οι αρσενικοί έχουμε χωμάτι-
νη προέλευση.

 
P Ήθελα να κερδίσω στον έρωτα, αλλά 

εδώ και 30 χρόνια κάνει συνεχόμενα τζακ ποτ.
 
P Ποια καρδιά; Της γυναίκας η τσάντα είναι 

μια άβυσσος!
 
P Δέκα κορίτσια διακωμώδησαν την πα-

ρέλαση της 28ης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τι πε-
ριμένουμε; Να ρίξουν την ΑΕΚ στη β΄ εθνική.

 

P Αυτά παθαίνει η νεολαία που μεγαλώνει 
βλέποντας ‘το μικρό σπίτι στο Λιβάγια’.

 
P Προσωπικά πάντως τη Φιλαδέλφεια τη 

συμπαθώ μόνο σε τυρί.
 
P Με μεγάλη γκάμα προϊόντων και περισσό-

τερες από 500 ελαφρές συνταγές. Αρκεί να μην 
τις φας όλες μαζί.

 
P Ναι ρε! Τα κορίτσια ήθελαν κάτι να 

πουν. Ας το έλεγαν, ας μην το έφτιαχναν.
 
P Τελικά τα πέντε λεπτά δημοσιότητας, στα-

θερή αξία.
 
P Κατά τα λοιπά τηλεοπτικά. Για όσους 

σκέφτονται πώς θα βγει ο χειμώνας, ενημερώ-
νουμε ότι έρχεται το my style rocks. Λύτρωση!

 
P Κάποτε μπαίναμε στην τάξη όταν χτυπού-

σε το κουδούνι. Τώρα όποτε ‘χτυπά’ ο Κουδου-
νάρης.

 
P Και με Ιωάννα Τούνη ξανά. Επιτέλους, 

μπήκαν τα μυαλά στα κεφάλια.
 
P Και:
 
Μια ξανθιά παίρνει τηλέφωνο τον άνδρα της 

και του λέει ενθουσιασμένη:
«Μωρό μου, είμαι έγκυος και θα αποκτήσουμε 

δίδυμα!»
«Σοβαρά, δίδυμα; Πώς το ξέρεις; Πήγες στον 

γιατρό και στο είπε;»
«Όχι, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά έκανα δύο 

τεστ εγκυμοσύνης και βγήκαν και τα δύο θετικά!»
K.Π.
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Απ. Βεσυρόπουλος : «Οι δεσμεύσεις μας για το 
επίδομα θέρμανσης γίνονται πράξη… Αποκαθιστούμε 

αδικίες σε ορεινές κοινότητες της Ημαθίας»
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