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Μήπως μετά από την 
έκρηξη  γυναικοκτονιών 
πρέπει να αφυπνιστούμε;

  Ένα θλιβερό και αρνητικό ρεκόρ σημειώνεται στην 
χώρα μας τους τελευταίους μήνες με μια έκρηξη στις 
γυναικοκτονίες(συζυγοκτονίες) που ήδη έχουν φτάσει τις 
6!!! Το δε πιο ανησυχητικό είναι ότι μας κατακλύζουν τα 
τηλεοπτικά ρεπορτάζ με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 
και βασανιστικές αναλύσεις και αντί να αντιδράσουμε 
απέναντι σε αυτή την ασυνήθιστη εγκληματική έξαρση, 
παρακολουθούμε και αρχίζουμε να το δεχόμαστε ως 
αρνητικό μεν φαινόμενο, αλλά χωρίς να μας εκπλήσσει. 
Σοκαριστική και η απάθεια σε μεγάλο βαθμό των δραστών, 
οι οποίοι τελικά ενώ δείχνουν να έχουν πλήρη συνείδηση 
δεν ξέρω σε τι βαθμό συνειδητοποιούν το μέγεθος του 
εγκλήματος που έχουν διαπράξει. Ίσως μερίδιο σε αυτή 
την απάθειά τους, να προχωρήσουν δηλαδή χωρίς 
αναστολές σε κάτι τόσο φρικαλέο παίζουν δύο σημαντικοί 
παράγοντες. Η ποινική και η κοινωνική τιμωρία και 
απαξία τους. Δυστυχώς η ποινική τιμωρία τους εξαντλείται 
σε μετρημένα χρόνια(ελπίζουμε με το νέο νόμο να υπάρξει 
διαφορετική αντιμετώπιση), που θέτουν ένα αναλογικά 
σύντομο διάστημα που θα βγουν αυτοί οι στυγνοί 
εγκληματίες και πάλι έξω στην κοινωνία. Παράλληλα η 
«αποστασιοποίηση» της κοινωνίας σε μεγάλο βαθμό και 
η έλλειψη κοινωνικής απαξίας για τους εγκληματίες που 
άλλοτε δεν θα τους χωρούσε όχι το χωριό ή η πόλη, αλλά 
ούτε ολόκληρη η χώρα, χαλαρώνει ακόμη περισσότερο 
τα φρένα, τις αντιστάσεις των ανθρώπων που προχωρούν 
στο έγκλημα. Αυτές οι σκέψεις δεν πρέπει να δώσουν 
άλλοθι σε εκδικητικές πολιτικές και πρακτικές, ωστόσο 
η κοινωνία μας θα πρέπει να αφυπνιστεί μπροστά σε ένα 
εγκληματικό ξέσπασμα που πρέπει να μας προβληματίζει 
και όχι να το συνηθίζουμε.        
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Σαλ’ωμης μυροφόρου,

Θεοδώρας Θεσ/νίκης

Παράνομο και επικίνδυνο μπάι-πας από οδηγούς
στο πάρκινγκ του Γαλαξία στη Βέροια

Έχουμε γράψει επανειλημμένα
για την «εξυπνάδα» κάποιων οδη-
γών,οιοποίοιπροκειμένουνα«γλι-
τώσουν» τοφανάρι της οδούΘεσ-
σαλονίκης στο ύψος του Γαλαξία,
κάνουνμπάι-παςμέσααπότοπάρ-
κινγκ τουσούπερμάρκετ,βάζοντας
σεκίνδυνοτηδικήτουςζωή,άλλων
οδηγών, αλλά και ανυποψίαστων
που κινούνταιπεζοί μέσαστοπάρ-
κινγκ για ναφορτώσουν ταψώνια
τους.Συχνάμάλισταέχουμεδιαμαρ-
τυρίες για ασυνείδητους οδηγούς
πουπέρασανξυστάαπόοικογένειες
με μικράπαιδιάπουπήγαν να κά-
νουνταψώνιατους.Είναιθαύματο
πώς δεν έχουμε θρηνήσει θύματα,
αφούηεπικίνδυνηέωςεγκληματικήοδηγικήσυμπεριφοράκάποιωνφτάνειστοσημείοναπερνούναπότοπάρκινγκ
απευθείαςαπέναντιστηνΛ.ΣτρατούήακόμηκαιστηνάνοδοτηςοδούΘεσσαλονίκηςστορεύμααπόΜακροχώριπρος
Βέροια,αδιαφορώνταςγιαταφανάρια.Όπωςαναφέρειαναγνώστηςμαςενώέχεικαταγγείλειτοθέμα,υπάρχει«βραχυ-
κύκλωμα»αφούπρόκειταιγιαιδιωτικόχώροκαιθαπρέπειναμεριμνήσειηδιοίκησητουσούπερμάρκετ.Ωστόσοίσως
θαέπρεπεάμεσανακινηθείηΤροχαίαΒέροιαςκαιηΑστυνομικήΔιεύθυνσηπροκειμένουνακλείσειμίααπότιςεισό-
δουςστοσούπερμάρκετγιανασταματήσειαυτότοεπικίνδυνομπάι-παςπρινέχουμεδυσάρεστα.

Ασυνείδητοςπέταξεσάπιαφρούτασεβρύση
στηνείσοδοτουΣταυρούΑλεξάνδρειας

Τηνδικαιολογημένηαγανάκτηση κατοίκων τουΣταυρού τουδήμουΑλεξάνδρειας,προκάλεσεηασυνείδητη κίνηση
αγνώστουναπετάξεισάπιαφρούταμπροστάσεμιακοινόχρηστηβρύσηστηνείσοδοτουχωριού,αποκλείονταςόποιον
θέλει να ξεδιψάσει και να δροσιστεί ειδικά τις ημέρες καύσωναπουδιανύουμε.Σεανάρτησή τουοαναγνώστηςμας
ΜάκηςΓεωργιάδης,οοποίοςενημέρωσεκαιαρμοδίωςτονδήμογια τοθέμακαιαναμένεταισήμερανακαθαριστεί το
σημείο,σημειώνει:

«Ντροπήκαιαίσχοςαπόκάποιονασυνείδητοπουπέταξετασάπιαφρούτατουστηβρύσητου«Φίλιππα»στηνείσο-
δοτουΣταυρούαπόΜακροχώρι!

ΗβρύσηαυτήείναισήμακατατεθένγιατοΣταυρόκαιπολλοίείτεχωριανοί,είτεπεραστικοίσταματούνστησυγκεκρι-
μένηβρύσηκαιπίνουννερό,αφούείναιβρύσηπουαποδεδειγμέναέχειτοκαλύτερονερό.Ποιοτικόκαιγάργαρο!

Έναςασυνείδητοςλοιπόν,γιαναμητονχαρακτηρίσωπιοαισχρά,πέταξετασάπιαφρούτατουεκείκαιβλέπετεστις
φωτογραφίεςτοέγκλημάτου.Γιατίπερίεγκλήματοςπρόκειται.

Έχωτηνπεποίθησηότιαυτότοέγκλημαδενέπεσεστηναντίληψη,ούτετουπροέδρουτουχωριού,ούτετουπροέ-
δρουτηςΔΕΥΑΑΛκ.Τόκα,ώστεναπαρέμβουν.

Είμαισίγουροςότιμετηνπαρέμβασητωνδύοπροαναφερόμενωνοχώροςαυτόςγρήγοραθαεπανέλθειστηνκανονι-
κότητάτουόπωςπραγματικάαξίζει!»

Παράτηνεπιχορήγησηγιαφωτισμό
τουΧιονοδρομικούΣελίου…ακόμηστασκοτάδια!!!

Παρά το γεγονός ότι η Γενική ΓραμματείαΑθλητισμούανέλαβεμε έκτακτη
επιχορήγησητονφωτισμότουΧιονοδρομικούΚέντρουΣελίου,κάτιγιατοοποίο
γράψαμεκαιστηνπαρούσαστήλη,ενώείχαμεκαιτιςπρόσφατεςανακοινώσεις
περί διευθέτησης του θέματος, τελικά ακόμησκοτάδια!!! Σε ανάρτησή του ο
ΓιώργοςΦαρσαρώτοςκάνειλόγογιαφωτισμόμόλιςστο20%,καθιστώνταςτην
περιοχήμηλειτουργικήγιαεπισκέπτες,ποδηλάτεςκαιδρομείςπουειδικάαυτή

τηνπερίοδολόγωκαύσωνα,αλλάκαι15αυγουστουέχουνκατακλείσειτοΣέλι.Αιτίασύμφωναμετιςίδιεςπληροφορίες
είναιοικαμένεςλάμπες,πουχρήζουναντικατάστασηςκαιηόποιαχρηματοδότησηγιατοκόστοςτουρεύματοςαπότην
ΓΓΑπέφτειστοκενό,ανδενείναιλειτουργικάταφωτιστικά.Πάντωςθαπρέπειτιςεπόμενεςημέρεςνα«δούνεφως»στο
Χιονοδρομικόέστωκαιπεριορισμένεςώρες,γιατίανπεράσειοΔεκαπενταύγουστοςτότεείναιδώρονάδωρον…
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Αεροψεκασμός για την 
καταπολέμηση των 

κουνουπιών σήμερα στο 
Αρδευτικό Κλειδίου 

Ανακοινώνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας το προβλεπόμενο 
Πρόγραμμα Εναέριων Δράσεων Ακμαιοκτονίας σε Ορυζώνες και 
Υγροτοπικά συστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί αεροψεκασμός μεταξύ άλλων 
και στο Αρδευτικό Κλειδίου την Τρίτη, 3 Αυγούστου.

Οι αεροψεκασμοί θα εκτελεστούν με σκεύασμα Aqua K Othrine.
Ώρα έναρξης αεροψεκασμών στις 18:45.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον 

Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.
Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί από χθες Δευτέρα 02.08.21 έως την Κυριακή 08.08.21 έξω από το ΚΑΠΗ Δή-

μου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου), από τις 9:00 έως τις 17:00. Επίσης, δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποι-
ηθούν από την Δευτέρα 02.08.21 έως την Παρασκευή 06.08.21 στο ΚΑΠΗ Βέροιας (Αριστοτέλους 3) από τις 9:30 έως τις 14:00. 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την ΚΟΜΥ Ημαθίας συνεχίζει να υποστηρίζει τη 
διεξαγωγή των rapid tests σε άτομα κάθε ηλικίας. 

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον 
οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test. 

Έκτακτη συνεδρίαση 
σήμερα της 

Οικονομικής Επιτροπής
Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέ-

ροιας θα γίνει σήμερα Τρίτη 03/08/2021 από ώρα 09:00 έως 10:00, η 
οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την α-
ποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί 
δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (απο-
στολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση 
πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημε-
ρήσιας διάταξης), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού 
μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη  προσωπι-
κού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την 
κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου 
Βέροιας σχολικού έτους 2021-2022.

-Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου άσκησης ανακοπής 
και αίτησης αναστολής κατά κατασχετηρίου εγγράφου και κατά Α.Ζω-
γιού καθώς και κατά της Ε.Τ.Ε. βάσει της αριθμ. 815/2020 απόφασης 
Μον.Εφετείου Θεσσαλονίκης.

-Αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης κυριότητας οχημάτων από 
τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής

Μακεδονίας στον Δήμο.
-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την α-

ποζημίωση ιδιοκτημόνων εταιρειών φορτηγού οχήματος (ελκυστήρα) 
και επικαθήμενου οχήματος (πλατφόρμας), σε εκτέλεση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης.

-Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη δι-
οργάνωση εικαστικής έκθεσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση.

-Αποδοχή ή μη ένστασης της αναδόχου εταιρείας κατά της 1ης 
Ειδικής Διαταγής του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 για εκτέλεση ελατ-
τωματικών εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνι-
σμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χα-
ράδρας Δήμου Βέροιας».

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνι-
σμού του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσε-
ων Φιλίππειου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της με-
λέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών Δήμου 
Βέροιας».

-Έγκριση ή μη τροποποίησης χρονοδιαγράμματος των παραδοτέ-
ων της υπηρεσίας «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 
«Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλω-
νος».

-Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του 
Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις 
στύλων».

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας άμεσης 
λήψης των παραπάνω αποφάσεων για την επίσπευση ενεργειών για 
την εκτέλεση των παραπάνω έργων αλλά και λόγω προθεσμιών και 
γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσι-
ών του Δήμου.

Ο Δήμος Βέροιας υποδέχθηκε την ομάδα νέων Kiriotissa’s 
YOut(Η)οpia της Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας 

στο πλαίσιο του προγράμματος “No time to Waste!”
Τον Δήμαρχο Βέροιας, κ. Κωνσταντί-

νο Βοργιαζίδη, επισκέφθηκαν εκπρό-
σωποι της ομάδας νέων της Κίνησης 
Πολιτών Κυριώτισσας προκειμένου να 
τον ενημερώσουν για τις δράσεις “No 
time to Waste!” αναφορικά με την ανα-
κύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και 
τις καλές πρακτικές για τη διάσωση του 
πλανήτη. 

24 νέοι και νέες από την Ελλάδα, 
την Ιταλία, την Ρουμανία και την Ου-
κρανία, ηλικίας από 20 έως 30 ετών, 
συμμετείχαν στην «Ανταλλαγή Νέ-
ων» του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+. Την εν λόγω ενέργεια ε-
μπνεύστηκε και υλοποίησε η ομάδα 
νέων της “Kiriotissa’s YOut(H)opia”, με 
τίτλο “No time to Waste!”.

Κατά τη διάρκειά των δράσεων οι 
νέοι ξεναγήθηκαν στην Βέροια συμμε-
τέχοντας στο «Παιχνίδι Πόλης» όπου, 
μεταξύ άλλων, βρέθηκαν έξω από το 
ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου. Παράλ-
ληλα, είχαν την ευκαιρία να δουν τα ση-
μεία ανακύκλωσης που έχει δημιουρ-
γήσει ο Δήμος Βέροιας, όπως ο κάδος 
επαναχρησιμοποιημένων βρώσιμων 
λαδιών στην Πλατεία Δημαρχείου, οι 
κάδοι ανακύκλωσης ρούχων και πα-
πουτσιών και οι μπλε κάδοι ανακύκλω-
σης απορριμμάτων. 

Τόσο ο Δήμαρχος Βέροιας όσο και 
οι νέοι, μέλη της «Κίνησης Πολιτών Κυ-
ριώτισσας», υπογράμμισαν τη σημα-
σία της αλλαγής στην αντίληψη και την 
προσέγγιση του διαχρονικού πλέον αι-
τήματος διασφάλισης κάθε μορφή ζωής 
στον πλανήτη.
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Θερινό Σ ι -
νεμά = η πιο 
ασφαλής και 
άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύ -
μανση πριν κά-
θε προβολή,

--> μεγάλες 
αποστάσεις 

--> περιορι-
σμένη διαθεσι-
μότητα εισιτη-
ρίων

--> αντιση-
πτικά σε κάθε 
είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 30/7, 

Δευτέρα 2/8 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo 

Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ    (κωμωδία) – 
Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ Ντεπαρτιέ,
(Mystère à Saint-Tropez)

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρή-
ση μάσκας)  

Πέμπτη 29/7, Σάββατο 31/7, Κυριακή 1/8, Τρί-
τη 3/8, Τετάρτη 4/8 στις 21.00 

Υπέροχη Γαλλική κωμωδία μυστηρίου στο 
Θερινό σινεμά…

Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεναμού
Σενάριο: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζαν-Φρανσουά 

Χαλίν, Ζαν-Μαρί Πουάρ
Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ 

Ντεπαρτιέ, Μπενουά Πελβούρντ, Τιερί Λερμίτ, 
Ρόσι ντε Πάλμα, 

Tr a i l e r :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=6CgFmtp9e68&feature=emb_logo 

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 

στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/7/21 - 4/8/21

 Έξι περιπτώσεις έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, από τις αρχές του 
2021,  με γυναίκες, τραγικά θύματα δο-
λοφονικής βίας από τους συντρόφους 
της. Τα θύματα είναι γυναίκες, στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων μέσα σε 
κακοποιητικές σχέσεις, κάτι που ανα-
δεικνύει εκ νέου ένα πρόβλημα βαθιά 

ριζωμένο μέσα στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Σε όλες τις 
περιπτώσεις ακούστηκαν δικαιολογίες όπως «η κακιά στιγμή», 
«τη ζήλευα», κ.α., ενώ εδώ και αρκετούς μήνες το ελληνικό 
#metoo καλά κρατεί και πολλές γυναίκες βρίσκουν τη δύναμη 
να ζητήσουν βοήθεια και να καταγγείλουν σοβαρές περιπτώ-
σεις κακοποίησης, εκμετάλλευσης, παρενόχλησης.

Η τρέχουσα επικαιρότητα, έχει θορυβήσει για μια φορά α-
κόμα τον Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» της 
Βέροιας, που με εκτενή παρέμβασή της ενημερώνει για την 
λειτουργία και τον υποστηρικτικό της ρόλο στις κακοποιημένες 
γυναίκες και τις προτρέπει να μιλήσουν σε ανθρώπους που 
εμπιστεύονται. Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του «ΕΡΑ-
ΣΜΟΥ»

δια της κοινωνικής λειτουργού, Ολυμπίας Λαζαρίδου, ενη-
μερώνουν με στοιχεία και καλούν τις γυναίκες να απευθυνθούν 
ΣΗΜΕΡΑ κιόλας στην επιστημονική τους ομάδα (Ψυχολόγοι – 
Κοινωνική Λειτουργός) ώστε να προλαμβάνονται δυσάρεστες 
καταστάσεις, πριν να είναι αργά…

Μιλήστε …
Αναφέρει συγκεκριμένα στο κάλεσμά του ο «Έρασμος»:
«Εν έτει 2021, που οι αρμόδιες δομές φιλοξενίας, όπως ο 

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» αναλαμβά-
νουν, με πλήρη εχεμύθεια, προστασία και κυρίως ολοκληρω-
μένη παροχή ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών και νομικής συμ-
βουλευτικής, κάθε περιστατικό  ενδοοικογενειακής ή όποιας 
άλλης μορφής βίας, είναι πραγματικά άδικο και τραγικό να μην 
προλαμβάνονται ακραίες καταστάσεις, επειδή είτε το θύμα δε 
μιλάει, είτε μιλάει σε λάθος ανθρώπους!

Δεν είναι τυχαίο το ότι στην είδηση αναφέρεται πως ο 
35χρονος δράστης,  ενώ κακοποιούσε συστηματικά το θύμα, 
έφτασε στο φόνο, όταν έμαθε ότι η γυναίκα του άρχισε να μιλά 
σε τρίτους για το πρόβλημα.

Μιλήστε σ’ αυτούς που μπορούν να σας προστατέψουν 

πραγματικά!
Μπορεί να αποβεί μοιραίο, όταν μια γυναίκα μόνη ή με τα 

παιδιά της υφίσταται κακοποίηση, να σιωπά αντί να προβεί 
σε άμεση καταγγελία. Ακόμη κι αν εκμυστηρευτεί σε τρίτους το 
πρόβλημα της, πρέπει να μιλήσει μόνο σε ανθρώπους εμπι-
στοσύνης,  οι  οποίοι οφείλουν έγκαιρα να ενημερώσουν τους 
αρμόδιους που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν.  

Ο «Έρασμος» συνεργαζόμενος με την Αστυνομία, την Ει-
σαγγελία, το Νοσοκομείο και την Πρόνοια μπορεί, μέσα σε λίγα 
μόλις λεπτά ,να θέσει το θύμα υπό πλήρη προστασία και φρο-
ντίδα. Διατηρεί Ξενώνα Βραχείας φιλοξενίας που λειτουργεί 
ως ένα ασφαλές καταφύγιο θυμάτων βίας (μητέρας – παιδιού) 
ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής, οικονομικής επιφάνειας, 
πεποιθήσεων κ.ο.κ.,  και προσφέρει στέγη, διατροφή, ψυχο-
λογική, κοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα βαθμιαίας αποκατάστασης και ομαλής 
κοινωνικής, ακόμη και εργασιακής επανένταξης, στο μέτρο του 
εφικτού. 

Δεν υπάρχει η… «ώρα η κακιά»! 
Υπάρχει πρόληψη στην ώρα της

Στις περισσότερες ειδήσεις γυναικοκτονίας ο θύτης προφα-
σίζεται (ή και κυριολεκτεί), ομολογώντας τυφλή ζήλεια για το 
θύμα του. Ωστόσο είναι προφανές ότι το άρρωστο αυτό πάθος 
δεν γεννάται, ούτε εκδηλώνεται από τη μια μέρα στην άλλη, 
ανατρέποντας ξαφνικά μια φαινομενικά ειρηνική ρουτίνα συμ-
βίωσης, ώστε να αγγίξει μέχρι και τα τραγικά όρια του φόνου! 
Είναι ένα «καζάνι που βράζει» για μήνες ή και για χρόνια και 
βέβαια σημαντικές είναι και οι ευθύνες όσων κρατούν ερμητικά 
κλειστά το «καπάκι», μέχρι την έκρηξη! Αν αντιληφθείτε οποιο-
δήποτε ύποπτο περιστατικό που, είτε αφορά άμεσα εσάς, 
τον κύκλο σας ή κάτι που έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, 
για την κακοποίηση τρίτων και πρέπει να καταγγελθεί απευ-
θυνθείτε ΣΗΜΕΡΑ στην επιστημονική μας ομάδα (Ψυχολόγοι 
– Κοινωνική Λειτουργός), ώστε να προλάβουμε δυσάρεστες 
καταστάσεις. (24ωρη ΓΡΑΜΜΗ SOS 23310 74073)»

Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»: 
Ανησυχητική η αύξηση γυναικοκτονιών στην Ελλάδα

- Η κακοποίηση πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα και μόνο στους αρμόδιους



Περιφερειακό Συμβούλιο  Κεντρικής Μακεδονίας: 
«Εμβολιαζόμαστε, προστατευόμαστε»

Σε συνέχεια της κοινής πρωτοβουλίας παρατάξεων 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
για την ενίσχυση των εμβολιασμών και μετά την έκκλη-
ση για δωρεάν συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια 
των διαφημιστικών εταιριών της περιοχής, ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας και οι επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης 
Χρήστος Γιαννούλης, Χρήστος Παπαστεργίου, Φίλιππος 
Γκανούλης και Δημήτρης Βάνης επέλεξαν την αφίσα και 
το μήνυμα υπέρ των εμβολιασμών.

Ο κ. Τζιτζικώστας στη χθεσινή συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου επισήμανε πως «μετά την 
κοινή συνέντευξη Τύπου των επικεφαλής της διοίκησης 
και παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν η πρώτη 
κοινή  πρωτοβουλία αιρετού συλλογικού οργάνου της 
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε 
πριν από 15 ημέρες, δημιουργήθηκε με δωρεά διαφη-
μιστικής εταιρείας αφίσα με το ξεκάθαρο μήνυμα ότι για 
να πάρουμε τις ζωές μας πίσω και να αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά την πανδημία του κορωνοϊού πρέπει ό-
λοι να εμβολιαστούμε. Καλώ όλους τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους, όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου, να προωθήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο 
την αφίσα και το κοινό μας μήνυμα και κυρίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, για να ευαισθητοποιηθούν όλοι 
οι συμπολίτες μας. Οφείλουμε όλοι να παροτρύνουμε 
τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν και να θωρακί-
σουν τους εαυτούς τους και την κοινωνία μας απέναντι 
στην πανδημία. Σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι μαζί και οφείλουμε τώρα περισσότερο από ποτέ να στείλουμε το κατάλ-
ληλο μήνυμα στους συμπολίτες μας: Εμβολιαζόμαστε, προστατευόμαστε».

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» και επικεφαλής της εκστρατείας του Περι-
φερειακού Συμβουλίου υπέρ των εμβολιασμών Χρήστος Παπαστεργίου παρουσίασε την αφίσα και το κεντρικό μήνυμα 
της εκστρατείας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

του Δημητρίου και της Πετρούλας, το 
γένος Μπραϊνατλή, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στη Βεργίνα Ημα-
θίας και η ΑΡΑΠΗΚΥΡΙΑΚΗτου Κων/
νου και της Δέσποινας, το γένος Πριμί-
δου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κα-

τοικεί στην Αγ. Μαρίνα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Μαρίνας στην Αγ. Μαρίνα Ημαθίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ:

Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για την 

ενίσχυση του 
Περιφερειακού Τύπου με την κάλυψη 
εισφορών του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ

Από την ΣΗΠΕ, γνωστοποιούνται τα εξής:
«Υπεγράφη την Πέµπτη, 29 Ιουλίου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υ-

φυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό Θεόδωρου Λιβάνιου και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακάκη για την ενίσχυση των περιφερει-
ακών εφηµερίδων, περιοδικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών που 
αφορά στην χρηµατοδότηση των οφειλών των περιφερειακών µέσων έναντι του 
ΕΔΟΕΑΠ (2%). 

Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση τα περιφερειακά ΜΜΕ, σε συνέχεια της 
έγκρισης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναµένεται να ενισχυθούν 
συνολικά µε 20 εκατ. ευρώ, µε το ύψος της ενίσχυσης για κάθε µέσο να υπολογί-
ζεται βάσει των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν προς το ενιαίο ταµείο 
επικουρικής ασφάλισης των δηµοσιογράφων ΕΔΟΕΑΠ. Σε όσες επιχειρήσεις 
έχουν ήδη καταβάλει τις σχετικές εισφορές, θα καταβληθεί ισόποση ενίσχυση. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως το αίτηµα της ενίσχυσης του Περιφερειακού Τύπου για 
την χρηµατοδότηση των οφειλών που έχουν σωρευτεί στις επιχειρήσεις µας 
λόγω του άδικου µέτρου του 2% προς τον ΕΔΟΕΑΠ αποτελούσε πάγιο αίτηµα 
του ΣΗΠΕ, καθώς και των συνάδελφων ενώσεων, προς την πολιτεία, γεγονός 
που επικαιροποιήθηκε εκ νέου και στην πρόσφατη συνάντηση των προέδρων 
των τριών ενώσεων, κ.κ. Κατσαϊτη, Μουντάκη και Σαββάκη µε τον Θ. Λιβάνιο, 
όπου έλαβαν και την σχετική διαβεβαίωση που σήµερα µερικώς υλοποιείται. Ο 
ΣΗΠΕ χαιρετίζει την υπογραφή της ΚΥΑ η οποία αφορά σε πρόγραµµα χρηµα-
τοδότησης που θα καλύψει το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών του 2% προς 
τον ΕΔΟΕΑΠ για το χρονικό διάστηµα 1-12-2017 έως 31-12-2020, υπενθυµί-
ζοντας όµως το πάγιο αίτηµα της συνολικής αναθεώρησης των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων των περιφερειακών επιχειρήσεων τύπου µε νοµοθετική ρύθµιση, 
όπως αυτό αποτυπώθηκε εκ νέου και στην προαναφερθείσα συνάντηση, για την 
ικανοποίηση του οποίου οι Πρόεδροι των τριών ενώσεων έλαβαν επίσης την 
δέσµευση του Υπουργού. 

Να υπενθυµίσουµε άλλωστε πως οι τρεις συνεργαζόµενες Ενώσεις του πε-
ριφερειακού και κλαδικού τύπου έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
σε βάρος της σχετικής µε την καταβολή εργοδοτικών εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, 
απόφασης του ΣτΕ. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και σε συνέχεια των σχετικών δη-
λώσεων του κ.Λιβάνιου περί του «παραλόγου» της εισφοράς 2% επί του τζίρου 
των επιχειρήσεων τύπου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο των τηλεδιασκέψεων 
της οµάδας εργασίας που έχει συσταθεί, ο ΣΗΠΕ εκλαµβάνει την απόφαση 
ως επίσηµη αναγνώριση από πλευράς της πολιτείας του άδικου µέτρου της 
εισφοράς του 2% και κατ’ επέκταση ως βασικό επιχείρηµα στην συνέχεια των 
διεκδικήσεων για την πλήρη αναθεώρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 
περιφερειακών επιχειρήσεων τύπου στα προ του 4387/2016 επίπεδα. 

ΤοΔιοικητικόΣυµβούλιο
ΟΠρόεδροςOΑντιπρόεδροςHΓ.ΓραµµατέαςΗΤαµίαςΟΚοσµήτωρ
Γ.ΚατσαΐτηςΜ.ΧαλκιαδάκηςΝ.ΒαφειάδουΧ.ΧιώτηΕυ.Λέµα

Κλειστό αύριο για το 
κοινό, το ληξιαρχείο 

Νάουσας και Ανθεμίων 
λόγω τεχνικών εργασιών

Ο Δήμος Νάουσας γνωστοποιεί ότι την Τετάρ-
τη 4 Αυγούστου, το Τμήμα Ληξιαρχείου Νάουσας 
και Ανθεμίων θα είναι κλειστό για το κοινό, λόγω 
τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν 
στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των ληξι-
αρχικών πράξεων.  
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Αυ-

γούστου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Φωτεινή Μπαγανα σε ηλικία 
84 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 31 Ι-

ουλίου 2021 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Αναστασία Ζέρβα σε ηλικία 65 
ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 1 Αυ-

γούστου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Σουλτάνα Κουνελη σε ηλικία 
89 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 

στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής στην Ραψωμανίκη Ημαθίας η Αθανασία 
Πασχαλίδου σε ηλικία 87 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 

στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναρ-
γύρων στο Νησί Ημαθίας η Ελένη Βουλγαρο-
πούλου σε ηλικία 91 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 7 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του πολυαγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέ-
ρα, παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦ.
ΚΑΣΤΡΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Κλειστή, 1 -31 Αυγούστου 
η Φιλόπτωχος Βέροιας

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι 
κλειστή  από 1 Αυγούστου-31 Αυγούστου 2021, λόγω 
αδείας της μαγείρισσας. Τα μέλη του Δ.Σ. ετοίμασαν δέ-
ματα με τρόφιμα, τα οποία θα παραλάβουν οι ωφελού-
μενοι του συσσιτίου, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
για το διάστημα που δε θα λειτουργεί.

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται στους 
φίλους, τις φίλες και όλους  που βρίσκονται στο πλευρό 
μας και  στηρίζουν τον αγώνα μας για συμπαράσταση 
ευάλωτων οικογενειών της πόλης μας       

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00

Ευχαριστήριο του 
Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ. και οι τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.Σωσσίδειο Γηροκο-
μείο  Βέροιας ευχαριστούν θερμά.

Την κ.Χιώλιου Αγγελική για τη ευγενική προσφορά 
εδεσμάτων  εις μνήμη της κουμπάρα της Παρασκευής.

 Οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες του Ακτινοδιαγνω-
στικού Τμήματος  του Νοσοκομείου Ημαθίας [ Μονάδα 
Βέροιας ]εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον αδόκη-
το χαμό του αγαπητού μας συναδέλφου

ιατρού Χρήστου Τσιάμη .Ο Χρήστος υπηρέτησε στο 
νοσοκομείο Βέροιας κατά τη διάρκεια της ειδικότητας  
του και στη συνέχεια ως ειδικευόμενος  Ακτινοδιαγνώ-
στης  προσέφερε τις υπηρεσίες του

τόσο στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου  
όσο και στο Κ.Υ.Αλεξάνδρειας .Πάντα ευγενικός και χα-
μογελαστός .Στη μνήμη του αντί στεφάνου,προσφέρου-
με  χρηματικό ποσό των 150 ευρώ 

 στο Γηροκομείο Βέροιας  για τις ανάγκες των υπε-
ρηλίκων  συμπολιτών μας.Τα ειλικρινή συλλυπητήρια 
στην οικογένεια  και στους οικείους   από     όλους τους  
συναδέλφους του Ακτινοδιαγνωστικού

Τμήματος.
Την κ   Ελένη  Μαλούτα για  τη  δωρεά του ποσού 

των 300 ευρώ εις μνήμη του συζύγου της Κωνσταντίνου  
Μαλούτα.        

 Οι τρόφιμοι  και το προσωπικό  ευχαριστούν   το ψη-
τοπωλείο  ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ΄΄ για την ευγενική προσφορά  80  
σάντουιτς με γύρο και μπιφτέκια εις μνήμη του πατέρα  
του Ιωάννη  Κουκτσίδη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
1.Τον κύριο Κίμωνα Παπαθωμά για τη δωρεά ποσού 

150€.
2.Την κυρία Γεωργία Μπακατσιά για τη δωρεά ποσού 

30€ στη μνήμη του Δημήτρη Ζαρκάδα.
3.Την κυρία Αναστασία Καραγιάννη για τη δωρεά πο-

σού 4€ στη μνήμη του Μήτσου Ζαρκάδα.
4.Ανώνυμο/η κύριο/α  για τη δωρεά ποσού 20€ στη 

μνήμη του Δημήτρη Ζαρκάδα.
5.Την κυρία Άννα Πατρώνη για τη δωρεά ποσού 20€ 

στη μνήμη του ξαδέρφου και συντρόφου Μήτσου Ζαρ-
κάδα.

6.Την κυρία Βασιλική Κοΐδου για τη δωρεά ποσού 
20€ στη μνήμη του Μήτσου Ζαρκάδα.

7.Ανώνυμο/η κύριο/α  για τη δωρεά ποσού 50€ στη 
μνήμη του Δημήτρη Ζαρκάδα.

8.Την κυρία Ασπασία Μακρή και τον κύριο Σπύρο 
Ρωμαίο για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη του Μή-
τσου Ζαρκάδα.

9.Την κυρία Ευδοξία Ξενίδου για τη δωρεά ποσού 
20€ στη μνήμη του Δημήτρη Ζαρκάδα.

10.Ανώνυμο/η κύριο/α  για την οικονομική ενίσχυση 
με ποσό 20€.

11.Ανώνυμο/η κύριο/α  για την οικονομική ενίσχυση 
με ποσό 10€.

12.Την κυρία Βουλγαροπούλου για την τακτική οικο-
νομική ενίσχυση.

13.Το Φαρμακείο του κυρίου Θεόδωρου Θεοδωρίδη 
για την προσφορά αντιφθειρικών σκευασμάτων..

14.Τον κύριο Καραβασίλη για την προσφορά παπου-
τσιών.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Νοσοκομείο Νάουσας:
Πρόγραμμα λειτουργίας Τακτικών 

Εξωτερικών Ιατρείων 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας, προς ενημέρωση των πολιτών του 

Δήμου Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημαθίας, παραθέτει 
επικαιροποιημένο πρόγραμμα λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 
(Τ.Ε.Ι.) κατά τον μήνα Αύγουστο 2021. Συγκεκριμένα: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α/Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ
1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-14:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ «  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  «
2 ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00
3 ΟΦΘ/ΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-13:00
  ΤΡΙΤΗ 09:00-11:30
  ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:30
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  09:00-13:00
4 ΩΡΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-14:00
5 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ (Τσιάμης) 09:00-13:00
   ΤΡΙΤΗ (Ελευθερόπουλος) 09:00-14:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ (Γκαντσος) 09:00-13:00
  ΠΕΜΠΤΗ (Παπαμιχαήλ-Μποσινάκης) 09:30-11:30
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Παπαμιχαήλ-Μποσινάκης) 09:00--14:00
6 ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09:30-13:30
  ΤΕΤΑΡΤΗ «»  ΠΕΜΠΤΗ «»  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  «»
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ
Α/Α TMHMA ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ
1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-14:00
2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 09:00-12:00
  ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:30
3 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ (Λάμπρου) 09:00-12:00 
  ΤΡΙΤΗ (Αιδίνης) 09:00-15:00 
  ΤΕΤΑΡΤΗ (Προδρομίδης) 09:30-12:30
  ΠΕΜΠΤΗ (Παπάζογλου) 09:30-14:30
4 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-15:00
ΔΙΑΤΟΜΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ
1 ΓΡΑΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:30-12:30
  ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30-13:30
  ΠΕΜΠΤΗ 08:30-13:30
2 ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:30-13:30
3 ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12:00-15:00
  ΠΕΜΠΤΗ 13:00-15:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Α/Α TMHMA ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ
1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ (Προδρομίδης) 15:30-18:00
  ΤΡΙΤΗ (Λάμπρου) 15:00-18:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ (Αιδίνης) 16:00-19:00
2 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ (Ελευθερόπουλος) 18:00-21:30
  ΤΡΙΤΗ (Γκάντσος) 18:00-21:30
Επισημαίνεται ότι, κατά το μήνα Αύγουστο, ο Δ/ντής του Τμ. Ω.Ρ.Λ. του Νο-

σοκομείου Νάουσας θα πραγματοποιήσει Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.) στις 
ημερομηνίες: 4/8/2021 και 18/8/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να επι-
κοινωνούν τηλεφωνικώς με το Τμ. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσο-
κομείου στα νούμερα: 2332350247 & 2332350248.

 Ο Αναπλ. Διοικητής
Γ.Ν.Ημαθίας – Υγ. Μον. Νάουσας
 Δρ. Λυκοστράτης Κωνσταντίνος



Έκτακτοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση 
κουνουπιών στις αγροτικές 

περιοχές ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου 
Θεσσαλονίκης και Ημαθίας 

Από την Αντιπεριφέρεια Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι από τα 
αποτελέσματα των παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών που έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές 
των ορυζώνων του κάμπου της Θεσσαλονίκης προκύπτει μεγάλη αύξηση του πληθυσμού ακμαίων 
κουνουπιών.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι, πέραν των υψηλών επιπέδων όχλησης από τα τσιμπήματα 
των κουνουπιών, η ύπαρξη κινδύνων για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνού-
πια. Για το λόγο αυτό, με σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας, του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, προγραμματίζεται η πραγματοποίηση έκτακτων δράσεων εναέριας ακμαιοκτονίας με τη μέθοδο 
ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) 
στις περιοχές αυτές, με σκοπό την 

άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών.
Επισημαίνεται ότι για τους ψεκασμούς αυτούς έχουν εκδοθεί οι απαιτού-

μενες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος, με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα 
καλύψουν συνολικά έκταση ως ογδόντα χιλιάδων (80.000) στρεμμάτων του 
μπλοκ των εκτάσεων της περιοχής των ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου της 
Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές 
συνθήκες.

Οι έκτακτοι αεροψεκασμοί προγραμματίζονται και για σήμερα Τρίτη 03 
Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που δεν ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες, οι 
δράσεις θα γίνουν τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Οι έκτακτοι αεροψεκασμοί θα ξεκινήσουν μετά τη δύση του ηλίου με πτή-
σεις διάρκειας το ανώτερο έως τρεις (3) ώρες (έναρξη περί την  19.00μ.μ.) με 
εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα.

Η διενέργεια των έκτακτων αεροψεκασμών θα γίνει από την ανάδοχο εται-
ρία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονι-
κή κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές υπό την επίβλεψη επιστη-
μονικού προσωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και του 
Δήμου Δέλτα, σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από 
τους οικισμούς της περιοχής.

Για προληπτικούς λόγους επιβάλλεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού 
και λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των ψε-
κασμών (τρεις ώρες κάθε βράδυ) να μη κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις 
περιοχές αυτές.

Οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα 
μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας

Κλιματιζόμενοι χώροι 
στον Δήμο Νάουσας 
λόγω του καύσωνα 

Σε κατάσταση ετοιμότητας για την προστασία των δημοτών και 
ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων βρίσκεται ο Δήμος Νάουσας, λόγω 

του καύσωνα.  Συγκεκριμένα, με τον Συντο-
νισμό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας θα δι-
ατίθενται  και αυτήν την εβδομάδα από χθες 
Δευτέρα (02.08.2021) έως και την Παρασκευή 
(06.08.2021), κλιματιζόμενοι χώροι και συγκε-
κριμένα οι χώροι των ΚΑΠΗ στη Νάουσα και 
στις Τοπικές Κοινότητες του Κοπανού, Λευκαδί-
ων, Επισκοπής, Μαρίνας και Μονοσπίτων, λό-
γω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, που 
θα επικρατήσουν αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με 
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι χώροι αυτοί θα παραμείνουν, τις παρα-
πάνω ημέρες ανοιχτοί, από τις 11:00 έως τις 
21:00, οπότε και θα επανεκτιμηθούν οι καιρικές 
συνθήκες. Επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου και η Ομάδα Στήριξης που έχει συγκρο-
τηθεί βρίσκονται σε επιφυλακή για την συνδρο-
μή τους σε πολίτες που χρειάζονται βοήθεια 
(είδη πρώτης ανάγκης, ενημέρωση για τη λει-
τουργία των κλιματιζόμενων χώρων κλπ).
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TΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                            Αριθμ.πρωτ: 14134
Ταχ. Διεύθυνση:Εθν. Αντίστασης 42
Πληροφορίες: Μεσσαλάς Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 2333350123Fax:  2333350159
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγεί-
ου Αλεξάνδρειας.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας 
Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας και να καλύπτει τα εδαφικά 
όρια που έχουν οριστεί από την Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση Ν.Η-
μαθίας, και αποτυπώνονται στο με αριθμ. Πρωτ. 119/2021 έγγραφο 
της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας και ορίζεται 
από τις οδούς: Εθν. Αντίστασης – Ταγ/χου Γεωργούλη – Θεμ. Σο-
φούλη – Αλ. Παπάγου – Φιλίππου – Σ. Βενιζέλου – Μ. Αλεξάνδρου 
– Δ. Βετσοπούλου - Γ. Βιζυηνού – Σμύρνης. Να βρίσκεται αποκλει-
στικά σε ισόγειο όροφο ώστε να εξασφαλίζεται η διέλευση και απο-
χώρηση των νηπίων. Να έχει δύο (2)  εισόδους ( κεντρική είσοδος 
και έξοδος κινδύνου), να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης ειδικών 
χώρων υγιεινής νηπίων (τουαλέτες κ.λ.π), να έχει  αυτόνομη θέρ-
μανση, να υπάρχει τουλάχιστον μία αίθουσα για διδασκαλία και 
άλλες δραστηριότητες. Η  ωφέλιμη επιφάνεια του ακινήτου να είναι 
από 80 έως 100 τ.μ και να βρίσκεται εγγύς του κεντρικού κτηρίου 
του 3ου Νηπιαγωγείου. Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποι-
ητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προ-
θεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια 
δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, 
και παραδίδονται στην επιτροπή καταλληλότητας ακινήτων της 
παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 όπως έχει οριστεί με την 
156/11620/28-06-2021 με ΑΔΑ ΩΜΞΣΩΨΠ-ΗΧΖ Απόφαση Δημάρ-
χου , η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας 
των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους 
όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσε-
ως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι 
λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  
παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων & Περιουσίας ημέρες Δευτέρα 
–Παρασκευή και ώρες  07:00-15:00 ,  Τηλέφωνο 2333 3 50123. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γκυρίνης Παναγιώτης

Συνεχίζονται και τον 
Αύγουστο τα Rapid tests 
στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
 
Ο Δήμος Αλεξάν-

δρειας, σε συνερ-
γασία με τον ΕΟΔΥ, 
συνεχίζει τη διενέρ-
γεια δωρεάν δειγμα-
τοληπτικών ελέγχων 
(rapid tests) στον γε-
νικό πληθυσμό, στο 
πλαίσιο της επιδημι-
ολογικής επιτήρησης 
του covid-19.

Αυτή την εβδομά-
δα (έως και Παρα-
σκευή 6 Αυγούστου) 
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας 
(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) από τις 9:30 π.μ. έως και τις 
14.00 μ.μ.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλε-
φώνου επικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιή-
σουν rapid test χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα (από Δευτέρα 26 έως και Παρασκευή 
30 Ιουλίου), το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας πραγμα-
τοποίησε συνολικά 468 rapid tests, από τα οποία τα 463 ήταν αρνητι-
κά και τα 5 θετικά.

Δωρεάν rapid tests 
στη Νάουσα από τον ΕΟΔΥ

Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιούνται καθημερινά και αυτήν την 
εβδομάδα στη Νάουσα και συγκεκριμένα από χθες Δευτέρα έως και την 
Παρασκευή (06.08.2021), στην πλατεία Καρατάσου, από τις 09:30 έως 
τις 14:00, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
νόσου COVID-19.  Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας 
ΑΜΚΑ, ενώ θα πρέπει  να δίνουν και τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να 
ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

                
        

  
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
 ορισμένου χρόνου  (Ν.4643/2019)

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθη-
ναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59/2021  Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβού-
λου του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού 
Ημαθίας και συγκεκριμένα: πέντε (5) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων 
Δικτύων , δύο (2) ΤΕ Υπαλλήλων Γραφείου (ΔΟ3/Α) και ένα (1) ΤΕ Τεχνολόγο Η-
λεκτρολόγο Μηχανικό. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 
για όλες τις ειδικότητες πλήν των Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΔΕ που το όριο 
ηλικίας είναι 18 έως 45 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, εντός δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρούσης. Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης, 
μαζί με το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ» ,  το Ειδικό Παράρτημα (Α1), Απόδειξη 
Χειρισμού Η/Υ, και   νέο έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπο ΣΟΧ) 
νέο Ειδικό Παράρτημα για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 
,θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω 
θέσεις, στον δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr και στο χώρο των ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βέροιας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Βέροιας, Βενιζέλου 87, Τ.Κ. 59100 
Βέροια, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης,  υπόψη κ.Γοροτσίδου Γε-
ωργίας (τηλ. Επικοινωνίας 2331074805, 23310 74834), είτε με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  G.Gorotsidou @deddie.gr

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση  του ν. 
1599/1986  (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγρα-
φες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρο-
νται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υπο-
βάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν 
έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., 
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕ-
ΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, 
σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά 
την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γοροτσίδου Γεωργία (τηλ. 
επικοινωνίας: 23310 74805, 23310 74834)

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ /ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87 ΒΕΡΟΙΑ
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Με ασφάλεια και επιτυχία, ολοκληρώθηκε 
το Φεστιβάλ Δασών σε Συκιά και Ξηρολίβαδο
Πάνω από 3.500 θεατές στην συναυλία του Μπρέγκοβιτς

Όταν ξεκινάει κάτι καινούρ-
γιο, μια νέα ιδέα και πρόταση, 
ποτέ δεν ξέρεις πως θα περά-
σει στον κόσμο και γι αυτό α-
πό μόνο του αποτελεί στοίχη-
μα για κάθε νέα προσπάθεια.

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
με την συνεργασία του Δήμου 
και της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ημαθίας, έκαναν μία αρ-
χή πάνω σε μία ιδέα για την 
δημιουργία ενός νέου φεστι-
βάλ στα πανέμορφα δάση 
του Βερμίου και των Πιερίων 
(Φεστιβάλ Δασών) και το στοί-
χημα φαίνεται ότι κερδήθηκε, 
ως προς το στήσιμο και την 
διοργάνωσή του που απο-
τελεί σημαντικό κριτήριο για 
την συνέχεια. Παρότι υπήρ-
χαν κάποιοι προβληματισμοί 
από τον κόσμο για το πώς θα 
μετακινηθούν τόσα αυτοκίνη-
τα και χιλιάδες θεατές που α-
ναμενόταν να ανηφορήσουν 
κυρίως στο Ξηρολίβαδο και 
πως θα  λειτουργούσαν  όλα 
σωστά στις παρούσες συνθή-
κες της πανδημίας,  σε δύο α-
νοιχτούς δασικούς χώρους εν 
μέσω καύσωνα, τελικά το α-
ποτέλεσμα διέλυσε κάθε προ-
βληματισμό και οι εκδηλώσεις 
που έγιναν τόσο στην περιοχή 
Βάντα Συκιάς στα Πιέρια, με  
ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC - Thrax Punks και Κωνσταντή Πιστιόλη, όσο και η μεγάλη συναυλία του Μπρέγκοβιτς στο δά-
σος του Ξηρολιβάδου, αποδείχθηκαν επιτυχημένες και ασφαλείς, χωρίς να προκληθεί το παραμικρό θέμα με 
την προσέλευση, την παρουσία  και την αποχώρηση του κοινού.

Στο καλλιτεχνικό μέρος, το κοινό είχε  τρεις επιλογές που η κάθε μία απευθυνόταν με τον δικό της τρόπο 
και τη δικιά της δυναμική στον κόσμο και όλες με κοινό παρονομαστή και αρχικό υλικό τα παραδοσιακά ακού-
σματα.

Οι προσδοκίες από  το μουσικό σχήμα της μεγάλης συναυλίας του Μπρέγκοβιτς, αρχικά μπήκαν σε… α-
ναμονή, καθότι, όπως φάνηκε, προς το τέλος «δόθηκε» η δυναμική του βαλκανικού ήχου που «ξεσήκωσε» το 
κοινό, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις    ξεπέρασε σε αριθμό, τους 3.500 θεατές.  

Ευχάριστη έκπληξη, το άνοιγμα της βραδιάς από τους εξαιρετικούς «Balkan Melody”, τοπικό μουσικό σχή-
μα της Βέροιας.

Στο χαιρετισμό τους, ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Θ. Κορωνάς, ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης και ο αντι-
περιφερειάρχης, Κ. Καλαιτζίδης (ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια την υπεύθυνη προγραμματισμού της ΚΕΠΑ, 
Νανά Καραγιαννίδου για την διοργάνωση), ευχήθηκαν να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Δα-
σών και ευχαρίστησαν θερμά όλους, όσοι δούλεψαν, οργάνωσαν, βοήθησαν και στήριξαν με όποιον τρόπο 
τις εκδηλώσεις. Και ως γνωστόν πίσω από την σκηνή και από την επιτυχία απαιτητικών, εν τοις πράγμασι,  
διοργανώσεων, υπάρχει πολλή δουλειά, πολλή αγωνία, συνεργασία Υπηρεσιών και πολύς κόσμος, που στη-
ρίζει και τρέχει για την παραμικρή λεπτομέρεια.

Άγνωστοι έκαναν διάρρηξη στις 
εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Μακροχωρίου

Παραβιασμένες πόρτες, σπασμένες κλειδαριές και ανακατεμένα συρτάρια και πράγματα βρήκε η φύλακας των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
ΔΑΚ Μακροχωρίου χθες το πρωί. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε η φύλακας στις 7 το πρωί της Δευτέρας(02/8), μόλις έφτασε στο ΔΑΚ Δ. Βικέλας βρήκε 
την κεντρική είσοδο από την πλευρά του κυλικείου παραβιασμένη και ανοιχτή, ενώ στο εσωτερικό του κλειστού γυμναστηρίου, είχε παραβιαστεί και 
η πόρτα που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο. 

Από εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι μπήκαν οι δράστες και  προχώρησαν στους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους και στο 
γραφείο, όπου άνοιξαν συρτάρια, σκόρπισαν και πήραν κλειδιά από διάφορους χώρους των εγκαταστάσεων. 

Στη συνέχεια πήγαν στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων, στα γήπεδα τένις, όπου παραβίασαν και άνοιξαν την πόρτα του γραφείου των συλλό-
γων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη αν οι διαρρήκτες απέσπασαν κάτι αξίας. 

Αμέσως ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, Λεωνίδας Ακριβόπουλος, με εντολή του οποίου εκλήθη άμεσα η Αστυνομία. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος φυλάσσεται μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, πιθανότερο θεωρείται η διάρρηξη να έγινε το βράδυ της 
Κυριακής. 

	 Ζήσης	Μιχ.	Πατσίκας



Η ΠΑΕ ΝΠΣ 
ΒΕΡΟΙΑ ανα-
κοινώνει ότι 

συμπληρώθηκαν τα 
μέλη της προπονητικής 
ομάδας. Συνεργάτες 
του Παύλου Δερμι-
τζάκη τη νέα χρονιά, 
εκτός από τον Αλέξη 
Βεργώνη, θα είναι ο 
Γιάννης Ματζιαρίδης ως 
γυμναστής, ο Θόδωρος 
Γκίτκος ως προπονητής 
τερματοφυλάκων και ο 
Χρήστος Βοργιατζίδης 
ως γυμναστής αποκατά-
στασης. Όλοι οι συνερ-
γάτες του προπονητή 
είναι από την Βέροια.

Έναρξηπροετοιμασίας
Την Τετάρτη 4 Αυγούστου

θα ξεκινήσει η προετοιμασία
της Βέροιας εν όψει της νέας
αγωνιστικής σεζόν.Οι προπο-
νήσειςτιςπρώτεςημέρεςθαδι-
εξαχθούνστοΤαγαροχώρι ενώ

παράλληλα οι ποδοσφαιριστές
θαπεράσουν ιατρικέςκαι εργο-
μετρικές εξετάσεις (οι παίκτες
θα εξεταστούναπό τον καρδιο-
λόγοΒασίληΤσίλη και τον ορ-
θοπεδικόΝικόλαοΧαυτίκη ενώ
εργομετρικά θαπεράσουν στο
κέντροS.M.A..R.TPhysioστην

Θεσσαλονίκη).
Τοπρώτοφιλικό τηςΒέροι-

ας προγραμματίσθηκε για την
Παρασκευή 13Αυγούστου με
αντίπαλοτονΜ.ΑλέξανδροΤρι-
κάλων.ΗΒέροια θα δώσει άλ-
λο ένα φιλικό πριν το βασικό
στάδιο προετοιμασίας της.Θα
αντιμετωπίσει την ομάδα Κ23
τουΠΑΟΚ το Σάββατο 21Αυ-
γούστου.

Το βασικό στάδιο προετοι-
μασίαςθαπραγματοποιηθείκαι
φέτος στονΒώλακα.ΗΒέροια
θαανέβειστοορεινόχωριότου
νομούΔράμας τηνΔευτέρα 23
Αυγούστουκαιθαμείνειεκείμέ-
χρι το Σάββατο 4 Σεπτεμβρί-
ου. ΣτονΒώλακα, ηΒέροια θα
δώσει φιλικές αναμετρήσεις με
τηνΔόξαΔράμαςτοΣάββατο28
ΑυγούστουκαιμετοΠαραλίμνιο
τηνΤετάρτη1Σεπτεμβρίου.Με

τηνολοκλήρωσητωνπροπονή-
σεων στον Βώλακα, η Βέροια
θα μεταβεί στην Ξάνθη και θα
δώσειφιλικόμετηντοπικήομά-
δατοΣάββατο4Σεπτεμβρίου.

Μετάτοβασικόστάδιοπροε-
τοιμασίαςστονΒώλακα,ηαπο-
στολήθαεπιστρέψειστηνβάση
τηςκαιθασυνεχίσειτιςπροπο-
νήσεις στηνΒέροια.Άλλαφιλι-
κάπου έχουνπρογραμματιστεί
είναι, με τονΟλυμπιακόΒόλου
στις 11Σεπτεμβρίου και με τον
Μακεδονικόστις 15Σεπτεμβρί-
ου.Αναζητείται αντίπαλος για
ένα ακόμη φιλικό στις 10 Σε-
πτεμβρίου.

Η έναρξη τουπρωταθλήμα-
τοςέχειορισθείγιατηνΚυριακή
26Σεπτεμβρίου.Νωρίτερα, την
Τετάρτη22Σεπτεμβρίου,θαδιε-
ξαχθούνταπρώταπαιχνίδιαγια
τοκύπελλοΕλλάδος.
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CMYK

ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

Έναρξησυνεργασίας
μετονΠέτροΟρφανίδη

ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑανακοινώνει την έναρξησυνεργασίαςμε
τονποδοσφαιριστήΠέτροΟρφανίδη.Οαθλητήςσυμφώνησεμετην
πρότασηπου τουκατατέθηκεκαιπροστέθηκεστηνοικογένεια της
Βέροιας.ΟΠέτροςΟρφανίδηςγεννήθηκεστις23Μαΐουτου1996
στηνΞάνθη.Έχειύψος1,79μ.καιαγωνίζεταιστηνμεσαίαγραμμή.
Ξεκίνησετηνποδοσφαιρικήτουκαριέρααπότηνομάδατηςγενέτει-
ράςτουτηνσεζόν2014-2015.ΤονΙανουάριοτου2019μετεγγράφη-
κεστονΗρακλήκαιτοκαλοκαίριτουίδιουέτουςμετακινήθηκεστον
Λεβαδειακό.ΤελευταίοςτουσταθμόςήτανηΚαβάλα.Στους«Αργο-
ναύτες»μετεγγράφηκετονΙανουάριοτου2020.

Οι νέοι συνεργάτες του Παύλου Δερμιτζάκη
Στις4Αυγούστουη«πρώτη»τηςΒέροιας

ΑποχαιρέτησετονΑΟΚ
καιετοιμάζει...βαλίτσες

γιαΒΕΡΟΙΑ

Ο Βασίλης Γαβριηλίδης που θα συνεχίσει την 
καριέρα του στη «Βασίλισσα του Βορρά», 
ευχαρίστησε την ομάδα της Καβάλας για 

όλα όσα του πρόσφερε.

Αναλυτικάτομήνυμάτου:
«Έφτασε η μέραπου δεν θασυνεχίσουμε μαζί.Αυτή η ομάδα

αποτέλεσε και αποτελεί τομεγαλύτερο κεφάλαιο για εμένα!Φεύγω
ΓΕΜΑΤΟΣέχονταςζήσειδύοανόδουςμέσασετρίαχρόνια!Νιώθω
ευγνώμωνπουυπηρέτησα την ομάδα τηςπόληςμου και θα είμαι
παρών όποτε και εφόσον μου ζητηθεί ξανά.Ευχαριστώ τους συ-
μπαίκτεςμουγιαόλααυτάπουκαταφέραμε, τοπροπονητικό team
για τηνάψογησυνεργασίαπουείχαμε, τουςφροντιστέςκαιόλο το
προσωπικό τηςομάδας, τονκόσμοπουπραγματικάαγαπάειαυτή
τηνομάδακαιτέλοςτηνδιοίκησηγιατηνυπομονήκαιτηνπροσπά-
θειαπουκάνειόλααυτάταχρόνια!

ΑΟΚΑΡΑΕΥΧΑΡΙΣΤΩΓΙΑΟΛΑ!!»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό19-
07-2021 μέχρι 
25-07-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/07/2021 έως 30/07/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Χρυσό μετάλλιο
ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος 

με άλμα στα 8,41μ.
Στην κορυφή

οΜίλτος Τεντό-
γλου κατέκτη-
σε το δεύτερο
χρυσό ελληνικό
μετάλλιο στους
ΟλυμπιακούςΑ-
γώνεςτουΤόκιο.

Οπρωταθλη-
τής από τα Γρε-
βενά, αναδείχθη-
κε χρυσόςΟλυ-
μπιονίκης στον
τελικό τουμήκουςανδρών,μεάλμαστα8.41μ., επίδοσηπουέπιασε
στο6οκαιτελευταίοάλματουανατρέπονταςόλαταδεδομένα,καθώς
μέχριεκείνοτοσημείοήταν4οςστηνκατάταξη.

Μετάαπόένααπίστευτοσεεξέλιξηαγώνα,οΈλληναςπρωταθλητής
έκανεμιατέλεια«πτήση»,επιβεβαιώνονταςτοντίτλοτουκορυφαίουάλ-
τημετονοποίοπήγεστοΤόκιο,μετάτο8.60πουείχεφέτοςωςκαλύτε-
ρηεπίδοσηστονκόσμο.Πατώνταςμόλις2εκατοστάπίσωαπότοόριο,
έφτασεστα8.41μ., επίδοσηπουείχε«πιάσει»κι οΚουβανόςΧουάν
ΜιγκέλΕτσεβαρίααπό το τρίτοάλμα του,όμωςήτανπολύκαλύτερος
σεόλαταυπόλοιπακιανέβηκεστοπιοψηλόσκαλίτουβάθρου.

«Νιώθω τυχερός, δεν τοπερίμενα»Ο23χρονοςπρωταθλητής τό-
νισεπωςταπρώταπέντεάλματάτου«ήτανχάλια»,όμωςστοτέλοςέ-
κανεαυτόπουέπρεπεγιανατερματίσειστηνπρώτηθέση,συμπληρώ-
νονταςπωςήταν«τυχερός».«Δεντοπερίμενανακερδίσω,ειδικάέτσι
όπως εξελίχθηκεοαγώνας.Ημουν τυχερόςσήμερα, αλλά και άτυχος
μαζί,γιατίδενέκανακαθόλουκαλάάλματαστηναρχή.Δενξέρωγιατί
ήταν έτσιοιπρώτεςπέντεπροσπάθειέςμου.Ήταν... χάλια.Δεν ξέρω
τιέπαθα.Σανναείχαναγχωθεί,δενξέρω....Στοτέλοςέκαναακριβώς
τηνίδιαεπίδοσημετονπρώτο.ΣήμεραοΧουάνΜιγκέλΕτσεβερίαήταν
καλύτερααπόμένα,νιώθωλίγοκάπωςπουκέρδισα.Νιώθωτυχερός.

Απλάπροσπάθησανακάνωένααπλόαλματάκι.Στιςπροηγούμενες
προσπάθειεςπροσπαθούσαμάλλονπολύ,σκεφτόμουνπερίεργα, δεν
μπορούσα να το βρω.Έτρεξα νορμάλ, έκανα ένα αλματάκι κι έγινε»
τόνισεαρχικάοΈλληναςπρωταθλητήςκαιχρυσόςΟλυμπιονίκηςστην
κάμερατηςΕΡΤκαιπρόσθεσεγιατησυζήτησηπουείχεμετονΓκρεγκ
Ράδερφορντ: «Μου είπεπολλάμπράβο, ότι ήταν καταπληκτικό άλμα
καιχειροκροτούσεγιαμένα».Στοτέλος,οΤεντόγλουδήλωσε...άγνοια
γιατηνώρατηςαπονομήςτωνμεταλλίων.«Τοαπόγευμαείναι;Τιώρα;
Δεννιώθωτίποτααυτήτηνστιγμή»είπεχαμογελώντας,μετάτονσπου-
δαίοαγώνατου.

Τρίτη 03-08-2021

1 6 : 0 0 - 2 1 : 0 0

ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.Α-

ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ

23310-60340

16:00-21:00 ΣΙ-

ΜΟΥΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠ-

ΠΟΥ 4 (πεζόδρομος

αγοράς)23310-73124

19:00-21:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

21:00-08:00ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

Φαρμακεία

Την ανανέωση 
της συνεργασίας 
με τους πέντε 

αρχηγούς της ομάδας, 
ανακοίνωσε η διοίκη-
ση του Μ. Αλέξανδρου 
Τρικάλων, ο οποίος 
για μία ακόμη σεζόν θα 
αγωνιστεί στο πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής 
κατηγορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση α-
ναφέρει:

ΟΜέγαςΑλέξανδροςανακοι-
νώνει επίσημαότι ήρθεσεσυμ-
φωνία με τουςπέντε αρχηγούς
της ομάδας: ΒαγγέληΑβραμό-
πουλο,ΔημήτρηΑργυρόπουλο,
ΔημήτρηΠέικο,ΑποστόληΛίτσι
καιΔημήτρηΒλάχο, οι οποίοι α-
νανέωσαν τη συνεργασία τους
για την νέα χρονιά. Τους ευχό-
μαστε καλήποδοσφαιρικήσεζόν
χωρίςτραυματισμούς.

ΜέγαςΑλέξανδροςΤρικάλων:
Ανανέωσανοιπέντεαρχηγοί!

Συνεχίζει στον Φίλιππο Μελίκης 
ο Αντώνης Παρσόπουλος

ΓιαμίαακόμηχρονιάθααγωνίζεταιμετηνφανέλατουΦιλίπ-
πουΜελίκηςοικανότατοςεπιθετικόςΑντώνηςΠαρσόπουλος.

Αναλυτικά:
ΟΦίλιπποςΜελίκης ανακοινώνει την ανανέωση της συνερ-

γασίαςμετονΑντώνηΠαρσόπουλο.ΟΑντώνηςθασυνεχίσεικαι
φέτοςνασκοράρειγιαλογαριασμότηςομάδαςμας,ενώθαείναι
καιπροπονητής ενός τμήματος τηςΑκαδημίας μας, αφού είναι
απόφοιτοςΤΕΦΑΑκαικάτοχοςδιπλώματοςUEFAB

Λονγκ:«Υψηλότατου
επιπέδουαντίπαλοςοΠΑΟΚ»

Ο τεχνικός τηςΜποέ-
μιαν, ΚιθΛονγκ, στη συ-
νέντευξη Τύπου για το
σημερινό παιχνίδι με τον
ΠΑΟΚμίλησε με τα καλύ-
τερα λόγια για την ομάδα
τηςΘεσσαλονίκης.

Με τα καλύτερα λόγια
μίλησε για τον ΠΑΟΚ ο
προπονητής της Μποέ-
μιαν,ΚιθΛονγκ,ενόψειτης
αναμέτρησης της Τρίτης
(3/8) για το Conference
Europa League.Ο έμπει-
ρος τεχνικός χαρακτήρισε
τονΔικέφαλοωςαντίπαλο
υψηλότατουεπιπέδου,ση-
μειώνοντας ότια θα είναι

μιαμεγάληπρόκλησηγιατουςποδοσφαιριστέςτου.

ΑναλυτικάταόσαδήλωσεοπροπονητήςτωνΙρλανδών:
«Αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια μεγαλύτερηπρόκληση για

εμάςμετάταπροηγούμεναπαιχνίδιαμεΣτιάρνανκαιΝτουντελανζ.
ΟΠΑΟΚείναιμιαομάδαγεμάτημεδιεθνείςκαιποιοτικούςποδο-
σφαιριστές και θα είναι μιαμεγάληπρόκληση για ταπαιδιά, ένα
τεστ για όλουςμας κόντρασε έναναντίπαλουψηλοτάτου επιπέ-
δου.Θαμαςδείξειπουείμαστεσανγκρουπ.ΟΠΑΟΚαντιμετώπι-
σεδυνατούςαντιπάλουςσταφιλικάόπωςηΦέγενορντκαιηPSV,
οπότεθαείναιαρκετάέτοιμος».

ΑπότηνπλευράτουοποδοσφαιριστήςτηςΜποέμιαν,ΚιθΟυ-
άρντυπογράμμισε:

«ΕίναιδύσκολονακρίνωτονΠΑΟΚαπόταvideo,αλλάδείχνει
καλήομάδα.Τοναπαίζουμεσε έναγήπεδο-χαλί όπως τοAviva,
ταιριάζει στον τρόποπαιχνιδιού μας.Επίσης είναι καλόπου θα
έχουμεμαζίμαςτουςοπαδούς.Εμείςαπότηνπλευράμαςπρέπει
ναείμαστεσυγκεντρωμένοισεκάθεμονομαχία».



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021  

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή, 
στον οικισμό Ν. Προδρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας 

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτη-
ση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος λόγω φθορών και καθι-
ζήσεων η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευ-
σης, παντός είδους οχημάτων, από τη διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Βέροιας - Κυψέλης με την Ανώνυμη 
Δημοτική Οδό [με κατεύθυνση προς Ν. Πρόδρομο (γεωγ.πλ. 40.543677 – γεωγ.μ. 22.434318)] έως τη συμβολή 
της Δημοτικής Οδού Νεοκάστρου – Ν. Προδόμου με την ανωτέρω Ανώνυμη Δημοτική Οδό [με κατεύθυνση από 
Νεόκαστρο προς Ν. Πρόδρομο (γεωγ.πλ. 40.538703 – γεωγ.μ. 22.433975)].

Οι  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00΄ώρα της Τρίτης 03-08- 2021 έως και την 
18:00΄ώρα της Παρασκευής 06-08-2021. 

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες ο-
δούς, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ 
Ημαθίας για 

την λειτουργία των 
Νοσοκομείων Βέροιας 

και Νάουσας
 Από την  ΤΕ  Ημαθίας  του   ΚΚΕ, ανακοινώνονται 

τα εξής:
« Παρά   το  γεγονός  ότι   η  πανδημία καλπάζει  

και  βρισκόμαστε   μπροστά   στην εκδήλωση   του   
τέταρτου  κύματος  ,το δημόσιο   σύστημα  υγείας  πα-
ραμένει  αθωράκιστο .  

    Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  κατά-
σταση   που  έχει  διαμορφωθεί στο  Γ.Ν Βέροιας   με   
την  κρίσιμη  ειδικότητα  των αναισθησιολόγων.

Στο  Νοσοκομείο  προβλέπονται  5 οργανικές  θέ-
σεις  οποίες  καλύπτεται μόνο  η μία . Οι  ανάγκες  του  
Νοσοκομείου  εξυπηρετούνται  και από  μια  ακόμα 
αναισθησιολόγο  που  οργανικά ανήκει  στο  Νοσοκο-
μείο  Νάουσας.

Αυτή τη  στιγμή  το  ΓΝ Βέροιας  λειτουργεί  ουσια-
στικά μόνο με  έναν  αναισθησιολόγο  για  όλα  τα περι-
στατικά  και  ο οποίος  εφημερεύει  30  μέρες  το μήνα!

Είναι  αυτονόητο  ότι η  αυτή η  κατάσταση  εγκυμο-
νεί  πολλούς  και σοβαρούς  κινδύνους  για  την   υγεία   
των ασθενών. 

Πρώτα από όλα  είναι βιολογικώς αδύνατο ένας 
άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε συνθήκες τέτοιας έντα-
σης, χωρίς την πιθανότητα να διαπράξει ιατρικό λάθος, 
πράγμα που έχει αποδειχθεί από δεκάδες επιστημονι-
κές μελέτες.

Πώς  θα αντιμετωπίσει  ένας μόνο  αναισθησιολό-
γος  το προγραμματισμένο , το χρόνιο περιστατικό;  
Ποιος   και  πώς  θα  αντιμετωπίσει  ένα έκτακτο περι-
στατικό  που  απαιτεί  άμεση αντιμετώπιση (  επείγον  
χειρουργείο , άμεση διασωλήνωση )  παράλληλα  με    
τις  υπόλοιπες ανάγκες    των  ασθενών;

   Όλη   αυτή  η  κατάσταση  δεν  προέκυψε  από  το 
πουθενά. Είναι  αποτέλεσμα της πολιτικής  όλων των  
αστικών  κυβερνήσεων  που  οδήγησε  στην  αποσά-
θρωση  του  δημόσιου  συστήματος  υγείας .Είναι   η 
πολιτική  που   βάζει   στο  ζύγι  του  κόστους -οφέλους   
την υγεία   των  εργαζομένων  και του  λαού. 

Με  τις  πρόσφατες   εξαγγελίες   του  ο   πρωθυ-
πουργός    για  το νέο  ΕΣΥ  έδωσε  το  στίγμα   για την 
παραπέρα  εμπορευματοποίησή του.

Προωθείται  η πλήρης προσαρμογή της λειτουργίας 
των δημόσιων υγειονομικών μονάδων στα επιχειρημα-
τικά κριτήρια,   η  πλήρης  απαλλαγή του κράτους από 
τις δαπάνες για την Υγεία, την παροχή υπηρεσιών στη 
βάση τού «ό,τι πληρώνεις άμεσα ή έμμεσα παίρνεις». 
Επιβάλλει ταυτόχρονα στους υγειονομικούς να γίνουν 
πιο «φθηνοί» οι ίδιοι, αλλά να συμβάλλουν ώστε και οι 
ασθενείς να στοιχίζουν λιγότερο, προκειμένου οι ισολο-
γισμοί των δημόσιων νοσοκομείων - επιχειρήσεων να 
αποτυπώνουν όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη.

Ουσιαστικά, προβάλλει ως «λύση» για τα οξυμένα 
λαϊκά προβλήματα στην Υγεία τις ίδιες συνταγές που 
εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια, απ’ όλες τις κυβερ-
νήσεις, και ευθύνονται για την επιδείνωσή τους!

Το  ΚΚΕ  καλεί  τους  εργαζομένους  και τα λαϊκά  
στρώματα  της περιοχής  μας  να αγωνιστούν :

-για  την πλήρη κάλυψη  με  το αναγκαίο  ιατρικό 
,  νοσηλευτικό  και  βοηθητικό  προσωπικό  των μονά-
δων  υγείας  στο Νομό  μας.

-για  την ουσιαστική ενίσχυση  της  ΠΦΥ  στο  νομό.
-Να  αναβαθμιστούν  το  Νοσοκομείο  της Νάουσας  

και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας.
-Να στελεχωθούν  με  το απαραίτητο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό  τα  αγροτικά ιατρεία  του  
Νομού».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 362296/29-07-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ 
ΚωδικόςNUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 

2331092347, 
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.culture.gr www.byzantine-museum-

veria.gr 
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ-

ΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας 
– Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β’» (Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 
5000989)και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, 
ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, στο πλαίσιο 
του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020. 

Βάσει του εγγράφου 3840/28-07-2021 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

Τόπος παράδοσης υλικών
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ 

ΗΜΑΘΙΑΣ, 
Τηλέφωνο&Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων 

οκτώ χιλιάδων ευρώ (308.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογι-
σμός χωρίς ΦΠΑ: € 248.387,10 ΦΠΑ : 59.612,90€).

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι 
η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810025). 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» CPV: 

19520000-7 για τα έτη 2018 έως 2020 μέσος γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή μεγα-
λύτερος με το 100% του προϋπολογισμού του τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, ήτοι 101.622,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙ-
ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» CPV: 39151300-8, 39155000-3για τα έτη 
2018 έως 2020 μέσος γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος με το 60% του 
προϋπολογισμού του τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 60.362,46 € 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ» CPV: 39173000-5 για τα έτη 2018 έως 2020 μέσος γενικός 
κύκλος εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος με το 60% του προϋπολογισμού του τμήματος, 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 16.441,20 €. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
ΤΜΗΜΑ 1
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, δηλαδή τα έτη από 2018 ως 

και 2020 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) προμήθειες και εγκαταστάσεις εξο-
πλισμού από πλαστικές ύλες σε εκθεσιακούς χώρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων 
και καθαρής αξίας ίσης με το 100% του προϋπολογισμού του τμήματος 1, μη συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή 101.622,00€ . 

Σημειώνεται ότι λόγω των απαιτήσεων των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου και 
της ιδιαίτερης εξειδίκευσης του εν λόγω εξοπλισμού απαιτείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή η προμήθεια και η κατασκευή-εγκατάσταση των ανωτέρω παραδόσεων να ανή-

κουν στον ίδιο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 
ΤΜΗΜΑ 2
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν 

εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) παραδόσεις ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος 
με τα ζητούμενα για το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες και κα-
θαρής αξίας ίσης τουλάχιστον με το 50% προϋπολογισμού του τμήματος 2, δηλαδή 
50.302,05 €. 

Σημειώνεται ότι λόγω των απαιτήσεων των χώρων του Μουσείου και της ιδιαί-
τερης εξειδίκευσης του εν λόγω εξοπλισμού απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
προμήθεια και η κατασκευή-εγκατάσταση των ανωτέρω παραδόσεων να ανήκουν 
στον ίδιο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 

ΤΜΗΜΑ 3
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν 

εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος 
με τα ζητούμενα για το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες και κα-
θαρής αξίας ίσης τουλάχιστον με το 50% προϋπολογισμού του τμήματος 2, δηλαδή 
13.701,00 €. 

ΤΜΗΜΑ 4-5-6-7
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018,2019 2020), να έχουν ε-

κτελέσει τουλάχιστον μια (1) παράδοση ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος με τα 
ζητούμενα για το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες. 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Ολοκλήρωση της προμήθειας σεχρονικό διάστημα δύο(2) μηνώνγια τατμήματα 

1,3,4,5,6 και δύο και μισό μήνες (2,5) για το τμήμα 2 από την υπογραφή της σύμβα-
σης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
206 του ν.4412/2016. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας του τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προκηρυχθέντος τμήματος. 
Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 

σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, για το ΤΜΗΜΑ 1,σε ποσοστό 

2% επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τουλά-
χιστον τριών (3) ετών από την Οριστική Παραλαβή του συνολικού αντικειμένου. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζό-
μενες συναφείς διατάξεις

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού. 
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρου-

σα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής και για τα δύο τμήματα. 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δω-

ρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προανα-

φερθείσα διεύθυνση. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.

culture.gr

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αί-
τηση συμμετοχής:

Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 

240 ημέρες από την από την αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
του διαγωνισμού. 

Υποβολή προσφυγών
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνο-

μης πράξης ή παράλειψης 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 

2331029737, Fax: 2331071725, αρμόδιοι υπάλληλοι Χατζημιχάλη Μ., Τουπαρλάκη 
Ε.,Κηρυττοπούλου Κ., Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ 
2021-102990/29-07-2021 

Η Νόμιμος εκπρόσωπος 
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αγγελική Κοτταρίδη 
 Αρχαιολόγος
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   της υπ. αρ. 362296/29-07-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 59 132, ΒΕΡΟΙΑ 
ΚωδικόςNUTS: EL521, Τηλέφωνο: 2331029737, 2331092347, Fax: 2331071725, 2331092347,  
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.culture.gr www.byzantine-museum-veria.gr 
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τις 
ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'» 
(Κωδ. Πράξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989)και συγκεκριμένα για το ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, 
ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020. 
Βάσει του εγγράφου 3840/28-07-2021 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
Τόπος παράδοσης υλικών 
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, 
Τηλέφωνο&Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521 
Προϋπολογισμός  
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων οκτώ χιλιάδων 
ευρώ (308.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 
248.387,10 ΦΠΑ : 59.612,90€). 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
1ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
19520000-

7 
101.622,00 € 24.389,28€ 126.011,28 € 

2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 

39155000-
3 

100.604,10€ 24.144,98€ 124.749,08 € 

3ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ από μέταλλο 

39173000-
5 

27.402,00€ 6.576,48 € 33.978,48 € 

4ο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

44212310-
5 

2.900,00 € 696,00 €      3.596,00 € 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ε. Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

2014-2020 

 

       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
       ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΤΠΑ 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) 
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ΑΠΟ
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5ο  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

39713410-
0 

3.745,00 € 898,80 € 4.643,80 € 

6ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΩΝ 44512930-
0 

1.514,00 € 363,36 € 1.877,36 € 

7ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

42415100-
9 

10.600,00 € 2.544,00 € 13.144,00 € 

 
Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810025). 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» CPV: 19520000-7 για τα έτη 2018 έως 
2020 μέσος γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος με το 100% του προϋπολογισμού του 
τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 101.622,00 € 
ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΞΥΛΕΙΑΣ» CPV: 39151300-8, 39155000-3για τα έτη 2018 έως 2020 μέσος γενικός κύκλος εργασιών 
ίσος ή μεγαλύτερος με το 60% του προϋπολογισμού του τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
ήτοι 60.362,46 € 
ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΛΛΟ» CPV: 39173000-5 για τα έτη 2018 έως 2020 μέσος γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή 
μεγαλύτερος με το 60% του προϋπολογισμού του τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 
16.441,20 €. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
ΤΜΗΜΑ 1 
α) κατά τη διάρκεια των  τριών (3) τελευταίων ετών, δηλαδή τα έτη από 2018 ως και 2020 να έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) προμήθειες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού από πλαστικές ύλες σε 
εκθεσιακούς χώρους δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και καθαρής αξίας ίσης με το 100% του 
προϋπολογισμού του τμήματος 1, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή 101.622,00€ . 
Σημειώνεται ότι λόγω των απαιτήσεων των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου και της ιδιαίτερης 
εξειδίκευσης του εν λόγω εξοπλισμού απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή η προμήθεια και η 
κατασκευή-εγκατάσταση των ανωτέρω παραδόσεων να ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα. 
ΤΜΗΜΑ 2 
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν εκτελέσει 
τουλάχιστον τρεις (3) παραδόσεις ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος με τα ζητούμενα για το 
τμήμα για το οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες και καθαρής αξίας ίσης τουλάχιστον με το 50% 
προϋπολογισμού του τμήματος 2, δηλαδή 50.302,05 €. 
Σημειώνεται ότι λόγω των απαιτήσεων των χώρων του Μουσείου και της ιδιαίτερης 
εξειδίκευσης του εν λόγω εξοπλισμού απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή η προμήθεια και η 
κατασκευή-εγκατάσταση των ανωτέρω παραδόσεων να ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα. 
ΤΜΗΜΑ 3 
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
δύο (2) παραδόσεις ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος με τα ζητούμενα για το τμήμα για το 
οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες και καθαρής αξίας ίσης τουλάχιστον με το 50% 
προϋπολογισμού του τμήματος 2, δηλαδή 13.701,00 €. 
ΤΜΗΜΑ 4-5-6-7 
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κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018,2019 2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον  
μια (1) παράδοση ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος με τα ζητούμενα για το τμήμα για το 
οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες. 
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης 
Ολοκλήρωση της προμήθειας σεχρονικό διάστημα δύο(2) μηνώνγια τατμήματα 1,3,4,5,6 και δύο 
και μισό μήνες (2,5) για το τμήμα 2 από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο συμβατικόςχρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.4412/2016. 
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του 
τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  
Γίνονται   δεκτές   προσφορές για το σύνολο  του προκηρυχθέντος τμήματος.  
Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, για το ΤΜΗΜΑ 1,σε ποσοστό 2% επί του 
συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών από 
την Οριστική Παραλαβή του συνολικού αντικειμένου.  
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς 
διατάξεις 
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 
Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού. 
Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης 
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και για τα δύο τμήματα. 
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση.  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.culture.gr 
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

29-07-2021 

 

29-07-2021 

06-09-2021 

Ημέρα Δευτέρα & 

ώρα 23:59 

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: 
Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 240 ημέρες από 
την από την αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού. 
Υποβολή προσφυγών 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία200τμ,στηΦυτειά
μεπανοραμικήθέα,σε
οικόπεδο1.500τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ. α-
σανσέρ, στηνΜητρό-
πολη, σε τιμή ευκαιρί-
ας 38.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο,90τ.μ.,34.000ευ-
ρώ.Τηλ.: 6934888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στηνΑγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -
γρός χέρσος 11.000
τ.μ. στονΆγιο Γεώρ-
γιο, θέση «ΣΥΚΙΕΣ».
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα
όριαΑγγελοχωριου-Αρ-
χαγγέλου 2 χωράφια
κολλητά, 25 και 11
στρέμματα, περιφραγ-
μένα, παλμέττα βερύ-
κοκα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρε-
τικέςποικιλίες,μεμπε-
κάκια.Παρακαλώμόνο

σοβαρές προτάσεις.
Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

διαμέρισμα στον 3ο
όροφο, κεντρικότα-
το, κατά προτίμηση

σε  κοπέλα  ή  ζ ευ -
γάρι .  Άνετο,  φωτει-
νό,  μεγάλο σαλόνι ,
μ ε γ ά λ ο  δω μ ά τ ι ο ,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοίχώροιαπό350τ.μ.οκαθέναςμεδυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος,στονπεριφερειακό
δρόμοΚοπανού, δίπλαστοβενζινάδικοΣαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρόύψος, χωρίς εσωτερικές
κολώνεςκαιπεριφραγμένηαυλή600τ.μ.Τιμή
1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται ημιτελής
μονοκατοικία 175
τ.μ., διόροφη σε
700 τ.μ. οικόπεδο,
με υπόγειο 90 τ.μ.
και θέα τη λίμνη
τουΑλιάκμονα. Τι-
μή90.000,00ευρώ.
Πληροφορίες στο
τηλ. 6973388102
και2331027832.
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χωλ,  κουζ ίνα ,  μπάν ιο
με  μπαν ι έρα ,  μεγάλο
μπαλκόνι, μεγάλη ντου-
λάπα,  καλορ ιφέρ,  α ιρ
κοντίσιον. Τιμή ενοικίου
250 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
23310  62163 ,  23310
60305,  6936 597771,

6 936  597770 ,  6 936
577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικι-
άζεταιγκαρσονιέρα,1ος
όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγια
έναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστο
κέντροτηςπόλης,Τιμή220€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45τ.μ.
,στον2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύ
καλήγειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστι-
κόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα
220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

Κωδ:23124ΑΚΡΟΠΟΛΗ,νεόδμητοδι-
αμέρισμαμε70τ.μ.καθ.και92τ.μ.,μικτά
κατασκευή2005,1οςόροφος,ηθέατουείναι
μοναδική,έχεισυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,άριστηκατασκευή,γεωμετρικάδομημέ-
νο,φανταστικόμπάνιο,ιδανικόγιαοικογένεια,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,άνετοιχώροι,
ενοίκιο300€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115750-ΑΝΟΙΞΕΩΣΕνοικιάζεται
Διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105 τ.μ.
μικτάκαι95τ.μ.καθ.,ανακαινισμένομερικώς
στον3οόροφο.μεμοναδικήθέαπρώτοστον
κάμπο,μεαστείρευτηαίσθησηαρχοντιάς,δι-
αμπερές, γιαπολύαπαιτητικούςενοικιαστές.
Αποτελείταιαπό2υπνοδωμάτια,σαλόνι,κου-
ζίνα,καικαθιστικότοοποίομπορείναγίνει
3ουπνοδωμάτιο,μπάνιοκαιWC,διαθέτει
ανελκυστήρακαιατομικήθέρμανσηπετρελαί-
ου.Είναικατασκευασμένοτο1972καιΑνακαι-
νίστηκετο2018.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενομισθωτή,Τιμή:400€Τελική.

Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύθε-
ρο10/08/2021.

Κωδ:24553ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Διαμέρισμα
110τ.μ.,κατασκευή2000,3υ/δ,ημιόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,άψογασυντηρημένο,
σεπολύκαλήκατάσταση,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτου
λειτουργικοί,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεηλεκτρικέςσυσκευέςκαιμεγάληγωνιακή
κουζίνα ,μεηλιακόθερμοσίφωνα,διαθέτει
μίαντουλάπα,ηλιόλουστοιοιχώροιτου,με
δυνατότηταστάθμευσηςκαικαθόλουκοινό-
χρηστα , ενοίκιο300€.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ   

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-
νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμε τραπεζαρίακαι ένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο
οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκα-
τάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφος
απέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώ-
ρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,
ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  ,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-

ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

λικήςεπιφάνειας30τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείται
από1Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.
-Τιμή:140€.

Κωδ:105035 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
καιστηΜητρόποληκοντάκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας65τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC,ενοίκιο200€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικο-
ντάσταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας70τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1975καιείναιφωτεινό ,
ανακαινισμένομεψευδοροφή.Ενοίκιομόνο

300€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩΜΟΥ-

ΣΕΙΟπωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο
Ισόγειο,με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαι
αποθήκη,σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαι-
νισμένοκομπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίς
θέρμανση,μαζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.
σετιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο37.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
ΣαλονοκουζίνακαιΜπάνιο .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσό-
μπαηότιάλλοθελήσειοαγοραστής  ,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμια,καιανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκ
πυλωτής,αποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίας
μόνο:55.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-

σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13572Πωλείται στοΠανόραμα
ΒέροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175 τ.μ. επί
τουκεντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμο-
ναδικόακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμία
κατασκευήπολυτελέστατητου1992καιπρο-
σφέρεταισεμίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίας
μόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται

Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα58τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769 -ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο

πολύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές , ευκαιρία

χωρίςαμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο
40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο
1.820τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομί-
σημο ,εξαιρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέ-
γερσημονοκατοικίας ,ητιμήτουεξαιρετικά
συμφέρουσα ,μόνο25.000€,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000
τ.μ., εντόςζώνης ,μεεκπληκτικήθέαστον
κάμπο,αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύα-
παιτητικούςαγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμή
προσφοράς,μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
,εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,μόνο25.000€.

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
ΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑτουακινήτουαυτού.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρουΠιερίας σε
απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
καταπράσινοπεριβάλ-
λον, νοικιάζονται για
την θερινή περίοδο
διαμερίσματαπλήρως
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένακαιμεWi-Fi.
(τηλ. 6977 241877,
23520 61207, 23510
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ-
πάλληλος για φαρ-
μακ ε ί ο  σ το  Δήμο
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η
πλήρους  απασχό-
λησης. Θα εκτιμηθεί
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρή-
ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.
Τηλ.: 6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  π ροσωπ ι κό
για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και στο
Τσερμένι. Τηλ. επικ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα
για σπιτι στηΜυκονο, να βο-
ηθακαιστιςδουλειεςτουσπι-
τιου. εργασια καθημερινη και
ΙΚΑ .Παρεχεται διαμονη.Τηλ
Επικοινωνιας 6977 352085
κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  νεος γενικων
καθηκοντων για χειρωνακτι-
κες εργασιες σε καταστημα
στη Μυκονο, με πιθανη συ-
νεργασια και στην Αθηνα.
Παρεχεται διαμονη. Τηλ. Επι-

κοινωνιας κ. Χρηστος 6977
352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων.
Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-
κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ.
Β ι ο γραφ ι κά  σ το  e -ma i l :
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατο
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φρο-
ντίζει ηλικιωμένη σε 24ωρη
βάσηστηΝάουσα,γιατηνπε-
ρίοδο 18Αυγούστου με αρ-
χές Σεπτεμβρίου. Τηλ.: 6944
647074.

ZHTEITAI οικιακή βοηθός
για τετράωρη πρωινή απα-

σχόλησηδύοφορέςτηνεβδο-
μάδασεπεριοχήτηςΒέροιας,
κάτοχος διπλώματος αυτοκι-
νήτου.Τηλ6944324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑΧΙ
με ειδική άδεια και κοπέλα
για γραφείο με γνώσεις Η/Υ.
Πληρ.τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για
να εργασθει Σαββατοκύριακο
στην ταβέρνα του «Χαρατσή»
στηΒεργίνα.Πληρ.τηλ.:6906
404964.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο:2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπαρόμοια

θέσηστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
·Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
·Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Erp)
·ΔίπλωμαΓκατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
·Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςκαιμόνιμηαπασχόληση,
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμανέαςθέσηςεργα-
σίαςΒΟΗΘΟΥΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρί-
ουτης.

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηλογιστηρίου
•ΓνώσηΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνERP
•ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
ΠαροχέςΕταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

2021βιογραφικόώστε ναπεράσουναπόπροσωπικήσυνέντευξη
καιναγίνειάμεσαηπρόσληψήτους.Κατάθεσηβιογραφικώνστην
έδρατηςεταιρίας,είτεσεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr,
καιστις2περιπτώσειςεπιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό, απόφοιτους ΤΕΙ – ΕΠ.Α.Λ.:

Μηχανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυ-
τοματισμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  σ τη
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμα-
κοποιό ή βοηθό φαρ-
μακείου για πλήρη α-
πασχοληση. Αποστολή
βιογραφικών στο: info.
pharmacywork@gmail.
com.

ΗνηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.ΕμεέδρατηνΝάου-
σαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Ηθέση εργασίας είναιπλήρουςαπασχόλησης.Περισ-

σότερεςπληροφορίεςκαΌλγαΡούσσουστοemailrolga@
varvaressos.eu,ήστατηλ.τηςεταιρίας2332052650-60



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.

Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη

τηςCICU:καροτσάκι(χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλα-
θούνα με βάση, τραπεζάκι
φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-
του και 2 ποδήλατα παιδι-
κά σε πολύ κατάσταση, 400
ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτηταπροσόνταόρεξη,κέφιγιαδουλειάκαιδημιουργία.
Πλήρεςωράριο,Ασφάλιση.Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη

θέση εργασίας.Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν.Πληροφορίες
και βιογραφικά στοmail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπωςστο κεντρικό κατάστημαΜΙΑΟΥΛΗ17στηΒέροια
(8.00-11.00π.μ.)

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr



Με την ευκαιρία της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του 
Νέου Πολιούχου Βεροίας, την Κυριακή 1 Αυγούστου το πρωί, ο Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Προσκυνηματικό Ναό του Οσίου Αντωνίου στη Βέροια.

Ακολούθησε ο καθιερωμένος αγιασμός με 
την ευκαιρία της προόδου του Τιμίου Σταυρού, 
ενώ εχθές το απόγευμα ο Πρωτοσύγκελλος της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας και Καθηγούμενος του 
Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά Αρ-
χιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας μετέφερε τον Τίμιο 
Σταυρό από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας 
Σουμελά, που όπως κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει 
με τον πολιούχο της Βεροίας. Στο τέλος ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
χειροθέτησε Πνευματικό τον εφημέριο του Ιερού 
Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βεροίας Αρχιμ. Γρηγόριο 
Μάζα. 

Υποδοχή Τιμίου Σταυρού
 από την Παναγία Σουμελά

Την παραμονή της εορτής,  Σάββατο 31 Ιου-
λίου το απόγευμα, στα προπύλαια του πανηγυ-
ρίζοντος Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου του 
Νέου, ο ιερός κλήρος και οι ευλαβείς πιστοί υπο-
δέχθηκαν τον Τίμιο Σταυρό από το Ιερό Προσκύ-
νημα της Παναγίας Σουμελά Βερμίου που όπως 
κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει με τον πολιούχο της 
Βεροίας, λόγω της αυριανής τελετής της προό-
δου του Τιμίου Σταυρού.

Τον Τίμιο Σταυρό μετέφερε ο Πρωτοσύγκελ-
λος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας και Καθηγούμενος του Ιερού 
Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά Αρχιμ. Αθη-
ναγόρας Μπίρδας.

Εν συνεχεία τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός 
Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος 

κήρυξε και τον θείο λόγο.
Εξαιτίας των ειδικών υγειονομικών μέτρων προστασίας δεν πραγμα-

τοποιήθηκε η καθιερωμένη ιερά λιτανεία των Ιερών Λειψάνων του Αγίου 
Αντωνίου του Βεροιέως και του Τιμίου Σταυρού στους δρόμους της 
πόλεως, αλλά κατόπιν σχετικής άδειας πραγματοποιήθηκε μόνον στον 
αύλειο χώρου του Ιερού Ναού και με την συμμετοχή μόνο του Ιερού 
Κλήρου και των Αρχών.
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P Συγχωρείστε με αν δεν είναι καλή η στήλη 
σήμερα. Έχω κάψει φλάντζα…

 
P Παλιά πηγαίναμε τουλάχιστον στο Σέλι και 

βρίσκαμε λίγη δροσιά. Τώρα, μας έχουν περικυκλώ-
σει οι καύσωνες παντού.

 
P Δεν ζιέται! Παθητική φωνή ενεστώτα του 

ρήματος ζω. Από τη σημαία και ποιητική αδεία.
 
P Απανωτές οι επιθέσεις ανδρών στις γυναίκες 

τους το τελευταίο διάστημα. Θαρρώ ήλθε η ώρα για 
την αγάπη. Χάριν στατιστικής.

 
P Είδα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αν-

δρών και μετά θυμήθηκαν την αύξηση 2% που 
έδωσαν στον κατώτερο μισθό. Πόση ντροπή πια;

 
P Σειρά ανακοινώσεων για το πόθεν έσχες Μη-

τσοτάκη από ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. Τελικά στα κόμματα 
εκτός από πολλά λεφτά έχουν και πολύ ελεύθερο 
χρόνο.

 
P Και να πω ότι δεν είχα τις ευκαιρίες να 

μπω να βολευτώ. Χωρίς καν προϋπηρεσία αφι-
σοκόλλησης. Αριστίνδην!

 

P Αργία για τις μέρες του καύσωνα στο δημόσιο 
ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Που όλο και περισ-
σότερο ρέπει προς την ανοησία.

 
P Think επικινδύνως.
 
P Να φύγουν δηλαδή από το τσάμπα ερκοντίσι-

ον και να πάνε σπίτι να στάζουν. Το λες και μίσος για 
τον δημόσιο υπάλληλο.

 

P Κάθε τέτοια εποχή θυμάμαι που 
νεότερο με ήθελε η Μαρία που ο πα-
τέρας της είχε μαγαζί ‘ψύξη θέρμανση 
κλιματισμός’ κι εγώ έκανα τον δύσκολο.

 
P Και:
 
Πάει ένας παντρεμένος στον γιατρό και 

του λέει:
«Γιατρέ μου δεν είμαι καθόλου καλά, 

πριν από 5 μέρες έπιασα τη γυναίκα μου 
με ένα ναύτη στην κρεβατοκάμαρά μας…»

«Αυτό είναι πολύ σοβαρό… Μα τι ακρι-
βώς έγινε;» λέει ο γιατρός

«Να, γύρισα νωρίτερα στο σπίτι και 
τους βρήκα μαζί. Μου ανέβηκε το αίμα στο 
κεφάλι, έβγαλα το όπλο και πήγα να τον 
σκοτώσω».

«Και τι κάνατε μετά;» λέει ο γιατρός
«Μισό λεπτό, μου λέει ο ναύτης, πάμε 

να πιούμε ένα καφέ να το συζητήσουμε…. 
Πήγαμε και μου εξήγησε πως είχε 5 μήνες 
να πάει με γυναίκα, πως δεν ήξερε πως ή-
ταν παντρεμένη, μου ζήτησε και συγνώμη και τελικά 
δεν τον σκότωσα»

«Το ότι καταφέρατε και συγκρατηθήκατε είναι πο-
λύ σημαντικό!» λέει ο γιατρός

«Μετά από 2 μέρες γυρνάω πάλι σπίτι νωρίτερα 
και τη βρίσκω με το διαχειριστή της πολυκατοικίας. 
Άρχισα να τρέμω από τα νεύρα μου… έβγαλα το 
όπλο και πήγα να τον σκοτώσω. Μισό λεπτό, μου 
λέει ο διαχειριστής, πάμε να πιούμε ένα καφέ να το 
συζητήσουμε… πήγαμε τα είπαμε, έχει και μικρά 
παιδιά και τελικά δεν τον σκότωσα… Εχθές γυρνάω 
σπίτι και τη βρίσκω με τον ταχυδρόμο. Έβρασα από 

τον θυμό μου… έβγαλα το όπλο και πήγα να τον 
σκοτώσω. Κάτσε μισό λεπτό, μου λέει ο ταχυδρόμος, 
πάμε να πιούμε ένα καφέ να τα πούμε ψύχραιμα… 
πήγαμε, τα είπαμε, έχει πεθάνει και η γυναίκα του 
πρόσφατα και τελικά δεν τον σκότωσα…»

Τα ακούει αυτά ο γιατρός και του λέει:
«Τα ακούω όλα αυτά και αναρωτιέμαι: εγώ πού 

μπορώ να σας βοηθήσω;»
«Ξέρεις γιατρέ, όλοι αυτοί οι καφέδες μου ‘χουν 

τσακίσει το στομάχι»!
Κ.Π.

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η θερινή πανήγυρη 
του Οσίου Αντωνίου στη Βέροια
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