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αντιμετώπιση του κορονοϊού η 
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Ιδεών

650.000 ευρώ από το Πράσινο 
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χώρου πρασίνου στην περιοχή 
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Με πολύ κόσμο και προστατευτικές 
μάσκες ο εορτασμός της Μεταμόρφωσης 

στον Χριστοσωτήρα Βέροιας
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Τι θα γίνει με το 
Καστελόριζο μετά την 

ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία 
για την ΑΟΖ;

  Η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια σημαντική κίνηση 
στην διπλωματική σκακιέρα μετά την χθεσινή υπογραφή 
συμφωνίας με την Αίγυπτο για κοινή οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ 
των δύο χωρών. Τα θετικά σημεία είναι η συμφωνία με έναν 
ισχυρό παίκτη στη Μεσόγειο και μάλιστα της Αραβικής 
Χερσονήσου που αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
χώρας μας, γιατί δεν φτάνει να τα διακηρύττουμε μόνοι μας.  
Είναι μια ισχυρή απάντηση στο ψευδοσύμφωνο Τουρκίας-
Λιβύης με αυξημένη νομική ισχύ σύμφωνα με τους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου. Μετά και την συμφωνία που είχε 
προηγηθεί με την Ιταλία, πλέον στριμώχνεται και η Λιβύη 
που πρέπει να αποδεχθεί τις νόμιμες συμφωνίες τις Ελλάδας 
με Ιταλία και Αίγυπτο και να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί 
να βασίζεται στην ψευτοσυμφωνία με την Τουρκία.
  Ωστόσο ερωτηματικά δημιουργούνται και θα πρέπει να 
απαντηθούν άμεσα από την κυβέρνηση για το τι συμβαίνει 
με το Καστελόριζο. Θα αναμένουμε το τελικό κείμενο, αφού 
σύμφωνα με πληροφορίες ο μερικός καθορισμός της ΑΟΖ 
αφήνει έξω το Καστελόριζο και την ανατολική Ρόδο, ενώ 
και το ποσοστό της θαλάσσιας περιοχής που ήταν προς 
διαπραγμάτευση μιλά για αναλογία 60-40 υπέρ της Αιγύπτου, 
με αντιπρόταση της Ελλάδας για 55-45. Όλα αυτά και κυρίως 
το θέμα του Καστελορίζου πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί όσο 
μακριά κι αν φαίνεται για κάποιους, είναι το νησί που χτυπά 
πιο δυνατά η καρδιά της Ελλάδας! 
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Τα Μερομήνια 
«δείχνουν» βαρυχειμωνιά 

στην Ημαθία 
Αν εφαρμόσει κάποιος την πρακτική μέθοδο

υπολογισμού του καιρού, τα γνωστάΜερομήνια,
τότε βλέπουμε να έρχεται βαρυχειμωνιά το 2021.
ΣύμφωναμεταΜερομήνια,τοπρώτο12ημεροτου
όγδοουφεγγαριούτουχρόνου,δηλαδήτουΑυγού-
στου αντιπροσωπεύει τους επόμενους 12 μήνες.
Έτσι η 5ηΑυγούστουπου ξεκίνησε η κακοκαιρία
αντιστοιχείστονΔεκέμβριο2021,ηχθεσινήημέρα
με τηνσυνεχή βροχόπτωση και τις χαμηλές θερ-
μοκρασίεςήτανοΙανουάριος,ενώαπ’ότιδείχνουν
ταφαινόμενακαισήμερα,δηλαδήοΦεβρουάριος
2021 επίσης θα είναι βαρύς.Φυσικά την εποχή
τωνδορυφόρωνκαιτωνευαίσθητωνψηφιακώνμέσωνπουχρησιμοποιείηΜετεωρολογία,όλααυτάφαντάζουνμεσαιω-
νικά,ωστόσοαπόπεριέργειακαιμόνοτσεκάρετετουςμήνεςκαιταλέμετουχρόνουτονΑύγουστο!

Στο μάτι της «Θάλειας»
η Βέροια

ΗΒέροιαείναιμέσαστιςπεριοχέςτιςοποί-
ες αναμένεται τις επόμενεςώρες ναπλήξει η
κακοκαιρία, σύμφωνα με την πρόγνωση του
μετεωρολόγου,ΣάκηΑρναούτογλου.Κάτιπου
φαίνεται και στον χάρτηπουδημοσίευσεστον
προσωπικό του λογαριασμόστο facebook.Με
κόκκινοχρώμαείναιοιπεριοχέςπουθαεκδη-
λωθούνβροχέςκαικαταιγίδεςκαιόπωςτονίζει
ο μετεωρολόγος χρήζουν προσοχής καθώς
«δεναποκλείεταιναδημιουργηθούνπροβλήμα-
τακυρίωςτιςβραδινέςκαι τιςμεταμεσονύχτιες
ώρες».

ΣπεύσατεστουςΔήμουςγιατιςδηλώσεις
τωνσωστώντετραγωνικώντωνακινήτωνσας

ΤελευταίοςμήναςοΑύγουστοςγιατιςδηλώ-
σεις διόρθωσης του εμβαδού ακινήτων, μέχρι
σήμερα υπέβαλαν τα σχετικά έγγραφαπερισ-
σότεροι από 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτωνπου
αντιστοιχούνσεπρόσθετα 16,3 εκατ. τετραγω-
νικάμέτρακτισμάτωνκαιοικοπέδωνπουέχουν
δηλωθείστουςΔήμουςτηςχώρας.Σταπαραπά-
νωστοιχεία δεν έχουνσυμπεριληφθείπερίπου
112.000 δηλώσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί
χειρόγραφαστουςΔήμους.

Ηρύθμισηαφοράόλα τααδήλωτατετραγω-
νικά.Αυτά, δηλαδήπου ενώ είναι δηλωμένα,
κανονικάστοΕ9,δενείναιδηλωμέναστουςλο-
γαριασμούςτηςΔΕΗ,μεαποτέλεσμαοιΔήμοιναχάνουνπολύσημαντικάέσοδααπότέλη.

Όσοιπροχωρούνστηρύθμισηαπαλλάσσονταιτελώνκαιπροστίμωντηςπροηγούμενηςπενταετίας.
Μέχριτις31Αυγούστου,λοιπόνηπροθεσμίακαθότισύμφωναμετονυπουργόδενπρόκειταιναδοθείάλληπα-

ράταση.

Μεπολύκόσμοκαιπροστατευτικέςμάσκες
οεορτασμόςτηςΜεταμόρφωσης
στονΧριστοΣωτήραΒέροιας

Μεπροστατευτικέςμάσκεςπαρα-
κολούθησανεκατοντάδεςπιστοίχθες
τηνπρωινή λειτουργία  στον Ι.Ναό
τηςΜεταμόρφωσηςτουΣωτήροςστο
παρεκκλήσιτηςοδούΜ.Αλεξάνδρου
τηςΒέροιας, ενώαπό το απόγευμα
τηςΠέμπτης ήδη ξεκίνησε ηπροσέ-
λευση του κόσμουστονπαλαιό ναό
γιαναανάψει τοκερί τουκαιναπα-
ρακολουθήσει την αγρυπνία, αφού
λόγω κορονοϊού δεν έγινε φέτος η
λιτάνευσητηςεικόνας.

Τοπρωίαγιάστηκανκαιταπρώτα
σταφύλιατηςφετινήςσοδειάςκαιμοι-
ράστηκανστον κόσμο, όπωςαπαιτεί
τολατρευτικόέθιμο!

Με 
τόσες βροχές, 

τόσος ζημιές και 
τόσο χαμηλές τιμές, 
αναρωτιόμαστε πόσο 
θα αντέξουμε, λένε 

οι αγρότες της 
Ημαθίας

Δίωρηδιακοπήνερού
σήμεραστοΚλειδί

Στην Κοινότητα του Κλειδίου θα γίνει σήμερα διακοπή
νερούγιατηνοποίαενημέρωσετουςκατοίκουςη Δ.Ε.Υ.Α.Α-
λεξάνδρειας.Ηδιακοπήθα είναι 2ωρηαπό τις  8.00 έως τις
10.00 τοπρωί, για λόγουςπροληπτικήςσυντήρησηςστο α-
ντλιοστάσιο.
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Η Βενετία στην Ημαθία!

Την ημέρα της εορτής της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 
η Βέροια… μεταμορφώθηκε σε 
Βενετία χάρη στους αυτοαπο-
καλούμενους «σωτήρες» της πόλης! Ο ανεπαρκής καθαρισμός των φρεατίων και η μη κατασκευή 
μεγαλύτερων προκάλεσε πλημμύρες σε σημεία της πόλης, με μεγάλο πρόβλημα ενδεικτικά να εντο-
πίζεται στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου. Η εικόνα μιλά από μόνη της και καταδεικνύει με ενάργεια 
την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να προβλέψει και να αντιμετωπίσει ακόμη και τα πιο απλά προ-
βλήματα, όπως μία έντονη βροχόπτωση. Προβλήματα τα οποία εμφανίζονται ξανά και ξανά, χωρίς να 
γίνεται τίποτα από τη Δημοτική Αρχή στην κατεύθυνση της αντιμετώπισής τους.

Αντώνης Μαρκούλης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Με ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
των βιοαποβλήτων θα προμηθεύσει το Δήμο 

Αλεξάνδρειας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημα-

θίας προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη 
Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας», Περιφέρεια και 
Δήμος θα οργανώσουν και θα αναπτύξουν στην Αλεξάνδρεια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των 
παραγόμενων βιοαποβλήτων.

Στόχος είναι να επιτευχθεί ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των διαφορετικών υλικών, που μπορεί να επιφέρει μια 
σειρά από περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και επίσης να συμβάλει σημαντικά στην απομάκρυνση του 
υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων από τις παραδοσιακές, μη βιώσιμες προσεγγίσεις, που έχουν ως 
βάση τους την υγειονομική ταφή.

Το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των παραγόμενων βιοαποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, αφορά στη χωριστή 
συλλογή οικιακών βιοαποβλήτων, που έχουν προδιαλεχτεί, αλλά και αποβλήτων κήπων και πάρκων. Αυτά θα μεταφέρο-
νται στη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Ημαθίας.

Η Περιφέρεια, μέσω ευρωπαϊκών πόρων, θα προμηθεύσει τον Δήμο Αλεξάνδρειας με τον αναγκαίο εξοπλισμό:
-790 τεμάχια πλαστικών καφέ κάδων οργανικών απορριμμάτων 240 λίτρων.
-Ένα απορριμματοφόρο όχημα 6 κ.μ. με σύστημα πλύσης για τη συλλογή των βιοαποβλήτων.
-Ένα μηχάνημα κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία της φυτικής μάζας.

650.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο  
στον Δήμο Βέροιας για διαμόρφωση του κοινόχρηστου 

χώρου πρασίνου 
στην περιοχή 

της οδού Ηρακλέους 
650.000 ευρώ εγκρίθηκαν  από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  στον Δήμο Βέροιας για 

την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με σκοπό να τους διαμορφώσει και να τους παραδώσει ελεύθε-
ρους προς χρήση στους δημότες μετά από πρόταση που  υπέβαλε πρόταση.

 Η πρόταση αξιολογήθηκε ως προς την πληρότητα της και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότηση, 
ύψους 650.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά την απόκτηση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή της οδού Ηρακλέους, συνολικού εμβαδού 
2.800,00 τμ. που βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 487° της πόλης Βέροιας, που είναι χαρακτηρισμέ-
νο ως «χώρος πρασίνου».

Αυτές τις ημέρες  ολοκληρώνονται οι διαδικασίες καταβολής αποζημίωσης ύψους 285.633,58 ευρώ σε δύο α-
πό τις πέντε ιδιοκτησίες του οικοδομικού τετραγώνου, συνολικού εμβαδού 1.670,84 τμ. Και αμέσως μετά, ο Δήμος 
θα ξεκινήσει τις εργασίες διαμόρφωσης του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου , κατασκευάζοντας υποδομές για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους όταν ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε 
όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελλη-
νικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διά-
δοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη 5 Αυγού-
στου, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επι-
κράτεια 15.999 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι 
ακόλουθες παραβάσεις:

• 390 για μη χρήση μάσκας – μη 
τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και ε-
πιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 
(150 ευρώ), ως ακολούθως:

(119) στην Αττική, (50) στη Θεσσαλονί-
κη,(28) στην Κρήτη, (24) στην Ήπειρο,(23) 
στη Δυτική Ελλάδα,  (22) στη Θεσσαλία, 
(22) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
(18) στην Κεντρική Μακεδονία,  (18) στο 
Νότιο Αιγαίο, (17) στα Ιόνια Νησιά.  (16) στη 
Στερεά Ελλάδα, (15) στην Πελοπόννησο,  
(13) στο Βόρειο Αιγαίο και   (5) στη Δυτική 
Μακεδονία

Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, 

έχουν βεβαιωθεί συνολικά 1.744 παραβά-
σεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά 
πρόστιμα των 150 ευρώ.

• 10 για κανόνες λειτουργίας κατα-
στημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (α-
παγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας 
από το προσωπικό, ποσοστό τετραγωνικών 
μέτρων επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις 
τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού 
και λίστας πελατών, κ.λπ.), ενώ συνελήφθη-
σαν 2 άτομα.

Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, 
έχουν βεβαιωθεί συνολικά 45 σχετικές πα-
ραβάσεις και έχουν συλληφθεί (6) άτομα.  

• 9 για μη συμπλήρωση της ηλε-
κτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator 
Form) από ταξιδιώτη.

Σημειώνεται ότι από 1 Αυγούστου 2020, 
έχουν βεβαιωθεί συνολικά 23 σχετικές πα-
ραβάσεις. 

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη 
ένταση με σκοπό την προστασία της δημό-
σιας υγείας.

15.999 έλεγχοι για τα μέτρα αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού

-390 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με αντίστοιχα πρόστιμα
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ (ΜΕΤΑΓΛ)
JUNGLE BEAT THE MOVIE
Προβολές:    Παρασκευή 7/8 – Σάββατο 8/8  στις 

20.30

Made in ITALY 
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Ντ’Αρσι,  Πρωταγωνιστούν: 

Λίαμ Νίσον, Μάικλ Ρίτσαρντσον, Βαλέρια Μπιλέλο, 
Λίντσεϊ Ντάνκαν

Προβολές: :    Πέμπτη 6/8, και Κυριακή 9/8 στις 
21.00 

 Παρασκευή 7/8 και Σάββατο 8/8 στις 22.00, 

 Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς Του Γιάννη 
Οικονομίδη

Προβολές: :    Δευτέρα 10/8 στις 21.00 

«Ευτυχία»  -    Προβολές:    Τρίτη 11/8 στις 21.00 

Για Πάντα -    Προβολές:     Τετάρτη 12/8 στις 
21.00 

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 
Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     6/8/20 - 12/8/20Aναστολή λειτουργίας των 
ομάδων του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας

  Ενόψει της εφαρμογής των νέων μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κο-
ρονοϊού, δυστυχώς για μία ακόμη φορά, ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία 
ΟΛΩΝ των Ομάδων του Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέ-
ροιας και της Στέγης Δημιουργίας του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

  Θα λειτουργήσουν μόνο οι ατομικές συνεδρίες με τα απαιτούμενα μέτρα προ-
στασίας και με συναίνεση του λήπτη ή φροντιστή, ενώ τα γραφεία θα είναι κανονικά 
ανοικτά.

   Πληροφορίες στο τηλ. 2331400426.
Το Δ.Σ.

Λόγω κακοκαιρίας
Την Κυριακή 

οι «Μουσικές Γειτονιές» 
της ΚΕΠΑ στο 

Εκκοκκιστήριο Ιδεών

Από την  ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας ανακοινώνεται ότι λόγω των άσχημων  και-
ρικών φαινομένων  που βρίσκονται σε εξέλιξη , η προγραμματισμένη για χθες  
Πέμπτη 5/8/2020 συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Εκκοκκι-
στήριο Ιδεών, αναβάλλεται. 

Νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μουσικές Γειτονιές» 
ορίζεται η Κυριακή 9/8/2020 στις 9.00 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο  για το κοινό 
και με τήρηση όλων των μέτρων  και των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 
προβλέπει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη μη διάδοση του 
COVID 19. 

Η Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάν-
δρειας ανακοινώνει την πραγματοποίηση του 6ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάν-
δρειας σε νέο χώρο. 

Μετά την απαγόρευση μαζικών εκδηλώσεων στην 
επικράτεια του Δήμου και σεβόμενοι την απόφαση 
της δημοτικής αρχής, το φετινό φεστιβάλ θα φιλο-
ξενηθεί σε έναν πανέμορφο χώρο τέχνης και πολιτι-
σμού στην Βέροια. 

Από τις 27-29 Αυγούστου στο Εκκοκκιστήριο Ιδε-
ών οι λάτρεις της 7ης τέχνης του νομού και όχι μόνο, 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  53  
ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. 

Σας περιμένουμε όλους και όλες για 3 μαγικές 
καλοκαιρινές νύχτες κινηματογράφου και πολιτισμού. 

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας γι’ αυτό παρακαλείται το κοινό  για την έγκαιρη 
προσέλευση στο χώρο. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα : 
Πέμπτη 27 Αυγούστου 
Έναρξη του 6ου Φεστιβάλ
21:00-21:15  Έναρξη του 6ου Φεστιβάλ και βρά-

βευση για την δημιουργία καλύτερης αφίσας
21:15-21:30  SPECIAL SCREENING / ΕΙΔΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ της νέας ταινίας μικρού μήκους NIMIC  
του βραβευμένου με Όσκαρ Έλληνα σκηνοθέτη                       
Γιώργου Λάνθιμου, 

21:30-22:30  Έναρξη προβολών των ταινιών μι-
κρού μήκους που συμμετέχουν στο   διαγωνιστικό.

22:30-22:35  Διάλειμμα 5 λεπτών
22:40-22:50  Ειδικό αφιέρωμα στην Μελίνα Μερ-

κούρη με προβολή βίντεο.
22:50-00:30  Αφιέρωμα FOCUS ON WOMEN 
 Συνέχεια προβολών των ταινιών μικρού μήκους 

που συμμετέχουν στο   διαγωνιστικό.
Παρασκευή 28 Αυγούστου 
21:00-22:45   Αφιέρωμα FOCUS ON WOMEN
Προβολές των ταινιών μικρού μήκους που συμμε-

τέχουν στο  διαγωνιστικό
22:45-22:50   Διάλειμμα 5 λεπτών
22:50-00:00   Συνέχεια προβολών των ταινιών 

μικρού μήκους που συμμετέχουν στο   διαγωνιστικό.
Σάββατο 29  Αυγούστου 
21:00-22:30    Αφιέρωμα FOCUS ON WOMEN.
Προβολές των ταινιών μικρού μήκους που συμμε-

τέχουν στο   διαγωνιστικό.

22:30-22:35   Διάλειμμα 5 λεπτών
22:35-00:30   Συνέχεια προβολών των ταινιών 

μικρού μήκους που συμμετέχουν στο   διαγωνιστικό.
Λήξη του 6ου Φεστιβάλ με την απονομή των 2 

βραβείων 
1ο Βραβείο : Καλύτερης Ξένης Ταινίας, 
2o Βραβείο : Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας
Απόδοση Ευφήμου Μνείας
3ο Βραβείο : Βραβείο Κοινού
Το βραβείο κοινού θα ανακοινωθεί την Κυ-

ριακή 30 Αυγούστου από την ιστοσελίδα https://
alexandreiashortfilmfestival.gr/ καθώς και από τα 
social media του Φεστιβάλ.

Είσοδος Ελεύθερη
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
Χορηγοί επικοινωνίας Ερτ3 – Independent.gr

27-29 Αυγούστου στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών  Βέροιας
6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας



Σε κατάσταση αυξημένης 
επιφυλακής για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κο-
ρονοϊού έθεσε χθες την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ο Περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης απο-
φάσισε επίσης την επαναφο-
ρά της 24ωρης λειτουργίας 
και της διαρκούς συνεδρία-
σης της Ομάδας Διαχείρισης 
Κρίσης για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορονοϊού 
στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, αλλά και δέσμη 
18 μέτρων που ισχύουν από 
σήμερα για τη θωράκιση της 
Περιφέρειας.

Ο κ. Τζιτζικώστας προή-
δρευσε σήμερα σε έκτακτη 
σύσκεψη της Ομάδας Διαχεί-
ρισης Κρίσης, παρουσία των 
έξι Γενικών Διευθυντών, του 
Εκτελεστικού Γραμματέα και 
της Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, προκειμένου να λη-
φθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
που εισήλθε σε νέα φάση με την αύξηση των κρουσμάτων σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας, «μετά τα αυξανόμενα κρού-
σματα κορονοϊού των τελευταίων ημερών στη Θεσσαλονίκη και την 
Κεντρική Μακεδονία, θέτουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και επαναφέρουμε την 24ωρη 
λειτουργία της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, η οποία θα τελεί σε καθεστώς διαρκούς συνεδρίασης».

Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης 
της τήρησης των μέτρων προστασίας, που ανακοινώνονται από την Κυ-
βέρνηση, αλλά και των μέτρων που λαμβάνει σε τοπικό επίπεδο η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο 
θα εισηγείται την επιβολή επιπλέον μέτρων, ειδικά τοπικού χαρακτήρα, 
όπου προκύπτει ανάγκη.

«Είχα προειδοποιήσει ότι οφείλουμε όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί για να μην γκρεμίσουμε όσα με κόπο και θυσίες χτίσαμε 
όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς, ο αριθμός των κρουσμάτων 
κορονοϊού και τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα μάς αναγκάζουν να 
λάβουμε νέα μέτρα. Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας επανέρχονται όλα 
τα μέτρα προστασίας, που είχαμε ανακοινώσει στην έναρξη της παν-
δημίας. Δε θα διακινδυνεύσουμε τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων 
και των συμπολιτών μας. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να κλείσουμε την 
πόρτα στον κορονοϊό, να περιορίσουμε τη διασπορά του και παράλ-
ληλα να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία και το βέλτιστο 
δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες μας. 
Ζητώ υπευθυνότητα και σύνεση από όλους. Πιστή τήρηση των μέτρων 
προστασίας, αποστάσεις, μάσκες, ατομική υγιεινή. Αποδείξαμε ότι μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε, θα το αποδείξουμε και πάλι. Όχι πανικός, όχι 
όμως και εφησυχασμός», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τα 18 μέτρα που τίθενται άμεσα σε ισχύ με απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας είναι:

1. Εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας με ηλεκτρονικό τρόπο και με φυσική παρουσία 
των πολιτών μόνο κατόπιν ραντεβού.

2. Τοποθέτηση προστατευτικών χωρισμάτων από Plexy Glass, όπου 
δεν υπάρχουν, σε θυρίδες εξυπηρέτησης κοινού.

3. Τοποθέτηση σήμανσης και ειδικών αυτοκόλλητων που θα κατα-
δεικνύουν τις αποστάσεις ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται από 
εργαζόμενους και πολίτες στις υπηρεσίες.

4. Προσδιορισμό του αριθμού επισκεπτών που εισέρχονται στους 
χώρους των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε α-
ριθμό ανάλογο του χώρου εργασίας.

5. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών θα τηρείται ελάχι-
στη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ 
των πολιτών και των εργαζομένων σε κάθε χώρο γραφείου.

6. Παράταση όλων των προθεσμιών, που έχουν οριστεί αποκλειστι-
κά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έως 31-08-2020.

7. Ενεργοποίηση τηλεφωνικού αριθμού για κάθε Γενική Διεύθυνση 
και σε κάθε μία από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες, για την ολοκλη-
ρωμένη ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο και τις διαδικασίες εξυ-
πηρέτησης, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις.

8. Παράταση της δυνατότητας υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου και αποδοχής από πλευράς υπηρεσιών, όλων των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών για τα οποία απαιτείται η κατάθεσή τους από 
τους πολίτες, προκειμένου να μη χρειάζεται να προσέρχονται στις υπη-
ρεσίες της Περιφέρειας.

9. Ενημέρωση για τις δυνατότητες εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης 
και επικοινωνίας των πολιτών με όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με ανάρτηση στην κεντρική ιστοσελίδα όλων 
των ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών στοιχείων.

10. Παράταση της αναστολής των δια ζώσης συνεδριάσεων όλων 

των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας, δηλαδή του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Επιτροπής Ανάπτυ-
ξης, της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, της Μητροπολιτικής, Οικονομικής 
Επιτροπής και οποιασδήποτε άλλης επιτροπής, τα οποία θα συνεδριά-
ζουν δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη.

11. Εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας σε 
όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, καθώς και οι εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς.

12. Απομάκρυνση των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και εφαρμογή κάθε 
μέτρου προάσπισης της υγείας όλων των εργαζομένων που ανήκουν 
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως αυτά περιγράφονται στο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 

13. Συνέχιση της διανομής μέσων ατομικής υγιεινής και προστασίας 
στους εργαζόμενους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπό το συ-
ντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

14. Απολύμανση των χώρων εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, υπό το συντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας, όπου και όποτε παραστεί ανάγκη.

15. Έλεγχος και καταγραφή των προσερχόμενων πολιτών σε όλα τα 
κτίρια της Περιφέρειας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

16. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτή επιβάλλεται από την σχετική 
νομοθεσία.

17. Εντατικοποίηση των ελέγχων αρμοδιότητας των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή των μέτρων 
προστασίας από τον κορoνοϊό (τήρηση αποστάσεων, χρήση ατομικών 
μέσων προστασίας) σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής 
δραστηριότητας.

18. Επαναφορά της λειτουργίας σε 24ωρη βάση της Ομάδας Διαχεί-
ρισης Κρίσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, υπό 
το συντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία συμμετέχει ο Εκτελεστι-
κός Γραμματέας και οι έξι Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της κρίσης 
της πανδημίας του κορoνοϊού και την ανάγκη περιορισμού της διασπο-
ράς του σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο AΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Θεμιστο-

κλή και της Φωτεινής, το γένος Βασι-
λειάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
Έδεσσα και η ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 
του Δημητρίου και της Θεοδώρας, το 
γένος Ιωαννίδη, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στον Τριπόταμο Η-

μαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο 
που θα γίνει στον Ιερό Ναό  Ζωοδόχου Πηγής στη Ν. 
Ζωή Σκύδρας Πέλλας.

Σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
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ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Σας  ενημερώνουμε,ότι λειτουργεί γραφείο  στο υπό-
γειο της Δημοτικής Αγοράς (Γ.Γενηματάς),για τις ανάγκες 
του Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας και επίσης υπάρ-
χουν τραπεζικοί λογαριασμοί προς οικονομική ενίσχυση 
του Γηροκομείου Βέροιας, στην ALPHA  BANK .Αρ.Λογ: 
829 00 2001 000024 , IBAN:  GR78 0140 8290 8290 
0200 1000 024και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ, Αρ.Λογ.:830 00 2001 000070 , ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

   Οι δωρεές και οι χορηγίες για το Γηροκομείο Βέροιας  
, εκπίπτουν από την Εφορία.  

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΠΑΡΑΣΙΔΗ 

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Η δισέγγονη

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται , μπορούν  να τα  προσφέρουν για  το  Γηροκο-
μείο Βέροιας ,στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 6 Αυ-

γούστου 2020 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας ο Αντώνιος Ιωαν. Καραφώλας 
σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ανακοίνωση
Το γραφείο του Συλλόγου 

θα είναι κλειστό 
από 1 Αυγούστου 2020

 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020

Μαζί σας και πάλι
 από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 

Σε περίπτωση απόφασης 
αναστολής λόγω

 κορωνοϊού θα ενημερώσουμε 
εγκαίρως τα μέλη μας

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων: 

 Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς επί τη εορτή του Αγίου Νικάνορος. 

 Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας. 

 Την Κυριακή 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Πολυδενδρίου επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του 
Κοκοβίτη.  

Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου Σελίου. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 8 Αυγού-

στου 2020 στον Ιερό Ναό Υπαπα-
ντής Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ
ΝΤΙΚΑ 

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς Θερινό ωράριο 
λειτουργείας 
φαρμακείων 
στην Ημαθία

 
Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑ-

ΘΙΑΣ, ανακοινώνει ότι κατά το χρονικό διάστη-
μα από 15/07 έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας 
των φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας καθορίζεται συνεχές από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 έως 
16:00, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η  Πρόεδρος               
Κατή Σοφία  

   Η Γ. Γραμματέας
Οικονομοπούλου Αικατερίνη



Αναδρομικά συνταξιούχων: Η ε-
φάπαξ δήλωση των ποσών στις δη-
λώσεις για τα εισοδήματα του 2020 
θα έχει ως συνέπεια η φορολογική 
επιβάρυνση στα εκκαθαριστικά του 
2021 να αυξηθεί σημαντικά για τους 
δικαιούχους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύ-
πο», «κούρεμα» έως και 55% από 
την εφορία θα υποστούν τα αναδρο-
μικά που θα εισπράξουν εντός των 
προσεχών έξι μηνών περισσότεροι 
από 1.000.000 συνταξιούχοι (ως ε-
πιστροφές των περικοπών που υ-
πέστησαν οι κύριες συντάξεις τους 
την περίοδο από 11-5-2015 έως 12-
5-2016), αν η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών δεν πα-
ρέμβει νομοθετικά για να εξαιρέσει 
τα ποσά αυτά από τις υπέρμετρες 
επιβαρύνσεις με φόρο εισοδήματος 
και ειδική εισφορά αλληλεγγύης που 
προβλέπουν τα άρθρα 15 και 43Α 
του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Συγκεκριμένα, τo «κούρεμα» θα 
κυμαίνεται σε ποσοστά από 23% έως και 55% εφόσον τα αναδρομικά 
δηλωθούν κανονικά ως εισοδήματα των ετών 2015 και 2016, ή σε πο-
σοστά από 24,2% έως και 54% εφόσον δηλωθούν εφάπαξ ως εισοδή-
ματα του 2020!

Από το κείμενο της διάταξης του άρθρου 114 του πρόσφατα ψηφι-
σθέντος νόμου 4714/2020, το οποίο αφορά στην καταβολή των ανα-
δρομικών των μειώσεων κύριων συντάξεων της περιόδου 2015-2016, 
προκύπτει -εμμέσως πλην σαφώς- ότι από τα αναδρομικά αυτά ποσά 
θα παρακρατηθεί άμεσα, πριν την καταβολή τους στους δικαιούχους, 
φόρος εισοδήματος 20%. Στη συνέχεια, τα προ φόρου ποσά θα πρέπει 
να δηλωθούν από τους δικαιούχους είτε στις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος του 2021 ως εφάπαξ καταβληθέν εισόδημα του 2020 είτε 
ως εισοδήματα των ετών 2015-2016, με την υποβολή τροποποιητικών 
δηλώσεων για τα συγκεκριμένα έτη.

Η εφάπαξ δήλωση των ποσών στις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 
2020 θα έχει ως συνέπεια η φορολογική επιβάρυνση στα εκκαθαριστικά 
του 2021 να αυξηθεί σημαντικά για τους δικαιούχους συνταξιούχους, 
αφού το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του καθενός, με την προ-
σθήκη σ’ αυτό ολόκληρου του ποσού των αναδρομικών, θα εκτιναχθεί 
στα ύψη και θα «σκαρφαλώσει» σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, 
όπου οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φτάνουν έως και το 44%, ενώ 
οι συντελεστές της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ανέρχονται σε 8%, ή 
ακόμη και σε 10%.

Στην περίπτωση της αναδρομικής δήλωσης, με την υποβολή τροπο-
ποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2015 και 2016 η καταβολή του επιπλέ-
ον φόρου εισοδήματος και της επιπλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
που θα προκύψουν θα πρέπει να γίνει εφάπαξ, μέσα σε ένα μήνα από 
την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων! Ειδικότερα:

1) Επί των «καθαρών» ποσών των αναδρομικών, πριν αυτά κα-
ταβληθούν στους δικαιούχους, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 
20%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 60 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 
4172/2013).

2) Τα ποσά των αναδρομικών θα μειωθούν περαιτέρω, λόγω 
επιπλέον φορολόγησης που θα υποστούν φέτος ή το 2021, κα-
θώς οι δικαιούχοι θα κληθούν να τα δηλώσουν είτε εφάπαξ είτε 

με εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για 
τα έτη 2015-2016. Ειδικότερα:

Α. Εάν τα αναδρομικά δηλωθούν εφάπαξ από τους δικαιούχους, 
στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το επόμενο 
έτος, για τα εισοδήματα του 2020, τότε τα συνολικά «καθαρά» αναδρο-
μικά, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που δεν θα έχουν εισπρα-
χθεί λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20%, θα προστεθούν 
στα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα από συντάξεις για το 2020 με απο-
τέλεσμα να αυξήσουν απότομα το συνολικό ύψος των φορολογητέων 
εισοδημάτων τους. Θα θεωρηθούν, δηλαδή, στο σύνολό τους ως φορο-
λογητέα εισοδήματα του έτους 2020 και θα φορολογηθούν αθροιστικά, 
μαζί με τα ποσά των κανονικών συντάξεων που θα έχουν λάβει εντός 
του 2020 οι δικαιούχοι. Η φορολόγησή τους θα είναι διπλή, καθώς θα 
γίνει με βάση την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές 
υπηρεσίες και στη συνέχεια με βάση την κλίμακα υπολογισμού της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης.

Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι οι αποδέκτες των αναδρομικών 
να φορολογηθούν επιπλέον για τα αναδρομικά αυτά ποσά με «σωρευτι-
κούς» συντελεστές φόρων, κλιμακούμενους από 4,2% έως και 34%. Κι 
αυτό θα συμβεί διότι:

α) Κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υπο-
βάλουν οι δικαιούχοι το 2021 για να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2020, 
τα εν λόγω αναδρομικά, επειδή θα θεωρηθούν φορολογητέα εισοδή-
ματα του έτους 2020 προερχόμενα από συντάξεις, θα υπαχθούν σε 
φορολόγηση με τους συντελεστές 22% έως 44% της κλίμακας φόρου 
που ισχύει για τις ετήσιες συντάξεις άνω των 10.000 ευρώ. Στη συνέ-
χεια, από τους φόρους εισοδήματος που θα αναλογούν στα ποσά αυτά 
θα αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος που ήδη παρακρατήθηκαν με συ-
ντελεστή 20%, κατά την καταβολή τους, οπότε τα επιπλέον πληρωτέα 
ποσά φόρου εισοδήματος που τελικά θα βεβαιωθούν θα αντιστοιχούν 
σε ποσοστά από 2% έως και 24% επί των αναδρομικών.

β) Περαιτέρω, στα ποσά των αναδρομικών θα επιβληθεί και ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 

και 10%.
Συνεπώς, η τελική επιπλέον επιβάρυνση των αναδρομικών θα 

φθάσει στα επίπεδα του 4,2% έως 34% κατά την εκκαθάριση των φο-
ρολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι το 2021. Εάν 
υπολογίσουμε και την αρχική παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20%, 
η συνολική φορολογική επιβάρυνση των αναδρομικών θα φθάσει τελικά 
στα επίπεδα του 24,2%-54%, ανάλογα με το συνολικό εισόδημα κάθε 
δικαιούχου.

Β. Εάν τα αναδρομικά δηλωθούν με τροποποιητικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015 και 2016, τότε τα φορολογη-
τέα εισοδήματα των αντίστοιχων ετών θα αυξηθούν σημαντικά και θα 
προκύψουν και πάλι επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης προς πληρωμή και για το 2015 και για το 2016. 
Για τον υπολογισμό των αναλογούντων φόρων επί των αναδρομικών 
θα ληφθούν υπόψη σωρευτικοί συντελεστές φόρου 23% έως και 49% 
για το 2015 (λόγω του ότι κατά το έτος εκείνο ο κατώτατος συντελεστής 
φόρου εισοδήματος ήταν 22% και ο ανώτατος 45%, ενώ ο κατώτατος 
συντελεστής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ήταν 1% και ο ανώτατος 
4%) και σωρευτικοί συντελεστές φόρου 24,2% έως και 55% για το 2016 
(λόγω του ότι κατά το έτος εκείνο ο κατώτατος συντελεστής φόρου εισο-
δήματος ήταν 22% και ο ανώτατος 45%, ενώ ο κατώτατος συντελεστής 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ήταν 2,2% και ο ανώτατος 10%). Στη 
συνέχεια από τα ποσά αναλογούντων φόρων που θα προκύψουν θα 
αφαιρεθεί ο ήδη παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος 20%, οπότε τα 
επιπλέον ποσά φόρων προς πληρωμή θα αντιστοιχούν σε ποσοστά 
1% έως και 29% επί των αναδρομικών του 2015 και σε ποσοστά 4,2% 
έως και 35% επί των αναδρομικών του 2016. Τα επιπλέον αυτά ποσά 
φόρων θα πρέπει, μάλιστα, να καταβληθούν εφάπαξ, το αργότερο 
μέχρι τον επόμενο μήνα από το μήνα υποβολής και εκκαθάρισης των 
τροποποιητικών δηλώσεων, βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τα παραπάνω προκύπτουν -εμμέσως- από το κείμενο του άρθρου 
114 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4714/2020, το οποίο αφορά 
στην καταβολή των αναδρομικών, επειδή στη διάταξη αυτή δεν περι-
ελήφθη καμία παράγραφος για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των 
συγκεκριμένων ποσών. Αν δεν προστεθεί μια τέτοια παράγραφος με 
νεότερη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών, τότε θα 
ισχύσουν όλα όσα περιεγράφησαν παραπάνω.

Η προσθήκη διάταξης για την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των 
εν λόγω αναδρομικών είναι αναγκαία για να μην εξελιχθεί σε φιάσκο για 
την κυβέρνηση το όλο εγχείρημα της -μερικής έστω- επιστροφής των 
μνημονιακών περικοπών στους συνταξιούχους. Υπάρχει άλλωστε και 
νομοθετικό προηγούμενο με τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων, 
για τα οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε την καταβολή με το 
ν. 4575/2018 χωρίς αρχικά να μεριμνήσει για την απαλλαγή τους από 
την υπέρμετρη επιβάρυνση με βάση τις κλίμακες φορολογίας εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων -όπου οι συντελεστές φόρου κυμαίνονταν από 
22% έως και 45%- και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης – όπου οι συντε-
λεστές κυμαίνονταν και τότε από 2,2% έως 10%.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει υποχρέωση του Δημοσίου να επι-
βάλει φόρους με συνολικούς συντελεστές από 24,2% έως και 55% στα 
συγκεκριμένα αναδρομικά. Η αποκάλυψη και επισήμανση του θέματος 
αυτού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των δικαιούχων 
με αποτέλεσμα η τότε κυβέρνηση να αναγκαστεί να νομοθετήσει εκ των 
υστέρων την αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών εκείνων με 20% 
και την εξάντληση κάθε άλλης φορολογικής υποχρέωσης, συμπεριλαμ-
βανόμενης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
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Κλειστή η Φιλόπτωχος 
Βέροιας μέχρι 
31 Αυγούστου

    Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, θα είναι κλειστά α-
πό 1-31 Αυγούστου, λόγω αδείας της μαγείρισσας. Παράλληλα όμως 
ετοίμασε και διένειμε στους τροφίμους της δέματα με ικανή ποσότητα 
τροφίμων, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους, για το διάστημα που 
δε θα λειτουργεί. Ραντεβού ξανά στις 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Συλλυπητήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών 

Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»
Εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια  Παπα-

γιαννάκη για την απώλεια της λατρευτής Ισμήνης  Παπαγιαννάκη, 
Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου.

Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο…

Αναδρομικά συνταξιούχων με «κούρεμα» 
έως 55% - Πώς θα φορολογηθούν



Ο29χρονοςΚυπελλούχοςΕλλάδας με τονΠΑ-
ΟΚ, υπέγραψεστοΛαογραφικόΜουσείοΣελίου το
νέοτουσυμβόλαιοκαιεντάχθηκεστοέμψυχοδυνα-
μικό των «ερυθρόλευκων τηςΒέροιας», ενόψει της
νέαςσεζόν 2020-2021τηςVolley League. Γεννημέ-
νοςστις14Μαρτίου1991,στηνΑθήναοΤάσοςΓά-
τσης,πουστοπαρελθόνσυνεργάστηκεξανάμετον
προπονητή, ΣωκράτηΤζιουμάκα και τουςφετινούς
άσους τουΦιλίππου Βέροιας, ΚώσταΠρούσαλη,
ΑντώνηΜπουράκη, Στέλιο και ΓιώργοΤζιουμάκα,
αγωνίζεταιωςκεντρικόςκαιέχειύψος1.95μ.

Ξεκίνησετηνεπαγγελματικήτουκαριέρααπότην
Έδεσσατο2007-08,ενώαπότο2008έωςτο2010
αγωνίστηκεστονΗρακλήΘεσσαλονίκης.Μετο«Γη-
ραιό»το2008-09κατέκτησεστηνΜίκρατηςΘεσσα-
λονίκης τον τίτλο τουΠανελληνίουπρωταθλήματος
εφήβων, επιτυχίαπου επανέλαβε και την επόμενη
σεζόνστηνΑθήνα,στηΝέαΕρυθραία.

ΑκολούθησαντατρίαεπόμεναχρόνιαστοΑιγίνιο,
όπου το 2013πανηγύρισε με την τοπικήΝίκη την
κατάκτησητουτίτλουτηςΑ2Ανδρώνκαιτηνιστορική
άνοδοστηνκορυφαίαεπαγγελματικήκατηγορία.

Τησεζόν 2013-14 μεταπήδησεστονΆρη, όπου
αγωνίστηκε γιαμία χρόνια και μετέπειτα επέστρεψε
στονΗρακλή, του οποίου το «ρόπαλο» κρατούσε
σταχέριατουμέχρικαιτο2017.

Ντυμένοςστα«κυανόλευκα»,κάτωαπόδύσκολες

συνθήκες,συνέβαλλεταμέγιστατο
2015με την κατάκτηση του τίτλου
τηςΑ2Ανδρών στην επιστροφή
του Ηρακλή Θεσσαλονίκης στα
«σαλόνια»τουελληνικούβόλεϊ.

Το2018σαλπάρει για τηΣύρο
και επιβιβάζεται στο «Πειρατικό»
τουτοπικούΦοίνικα.

Την επόμενησεζόν 2018-19 ε-
πιστρέφει ξανά στη «Νύμφη του
Βορρά», αλλά αυτή τη φορά για
λογαριασμό τουΠΑΟΚ, με τον ο-
ποίοστέφθηκετο2019Κυπελλού-
χοςΕλλάδας.ΣτοντελικότηςΙερά-
πετραςο «Δικέφαλος τουΒορρά»
επικράτησεμε3-1σεττουΗρακλή
τωνφιναλίστ ΓιώργουΤζιουμάκα,
Προύσαλη καιΜπουράκη,Φέτος
μετηνομάδατουέφτασεμέχρι τα
πλέι οφ τηςVolley League, όπου
αποκλείστηκε από τον πρωτα-
θλητή Παναθηναϊκό. Ως διεθνής
με τιςΕθνικές ομάδεςπαίδων και
εφήβων,το2010στηΝέαΔοϊράνη
τηςπρώηνFYROM, ο Γάτσης με

συμπαίκτητονΓιώργοΤζιουμάκα,κατέκτησετοαση-
μένιομετάλλιοστοΒαλκανικόπρωτάθλημαΕφήβων,
καθώςστοντελικόηττήθηκε3-1σεταπότηΣερβία,
τηνομάδαπου έναχρόνοπριν είχεαναδειχθείπα-
γκόσμιαπρωταθλήτριαστουςΠαίδες.

Στις πρώτες του δηλώσειςως αθλητής τουΦί-
λιππουΒέροιας οΤάσος Γάτσης, εξέφρασεμεταξύ
άλλωντηνικανοποίησητουγιατημεταγραφήτουκαι
τογεγονόςότιθαβρεθείξανάμεπρώηνσυμπαίκτες,
έθεσετουςστόχουςτηςνέαςσεζόνκαιέδειξεπανέ-
τοιμοςγιατηνπροετοιμασίαστοΣέλι,δίνονταςμάλι-
σταπρώτοςτοσύνθημαγιασκληρήδουλειά.

Καλωσορίζουμε τονΤάσοΓάτσηστηνοικογένεια
τουΦίλιππουΒέροιας και του ευχόμαστε μία νέα
επιτυχημένηχρονιάμευγείακαιδιακρίσεις»

ΠαρουσίασηΓάτσηστοΣέλι
ΜέσωτουVideoπαρουσίασηςτουνέουαποκτή-

ματοςτουΦίλιππουΒέροιας,ΑναστάσηΓάτση,οιφί-
λοιτουαθλήματοςμπορούναπόσήμεραναπάρουν
μία «πρώτη γεύση»από τοαπαράμιλλης ομορφιάς
περιβάλλονστοΣέλι,στιςδυτικέςπλαγιέςτουόρους
Βερμίου.

Εκεί,τιςεπόμενεςμέρες,παλιοίκαινέοιαθλητές,
έχουν ραντεβούστοψηλότερο χωριό τηςΕλλάδας,
για ναπραγματοποιήσουν, σε υψόμετρο1500μ και

ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες
τοβασικόστάδιο τηςφετινής τους
προετοιμασίας,υπότιςοδηγίεςτου
τεχνικούμας,ΣωκράτηΤζιουμάκα.

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020www.laosnews.gr

CMYK

Στον πρώτο Ενωσιακό Ε3 τουρ-
νουά στην Πτολεμαΐδα την 
πρώτη θέση κατέλαβε ο Φίλιπ-

πος Σεραφείμ της Ακαδημίας Αντι-
σφαίρισης Νάουσας στην κατηγορία 
Α16 αφού πρώτα στον ημιτελικό 
απέκλεισε τον φίλο του και συναθλη-
τή του Καρανάτσιο Ορέστη ο οποίος 

κατέλαβε την τρίτη θέση. 

Μετά σειρά είχε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
στηνΑθήνακαιστιςολυμπιακέςεγκαταστάσειςτου
ΟΑΚΑόπουτελικάοΦίλιπποςαποκλείστηκεστον
πρώτογύρωμιαςκαιστάθηκεάτυχοςστηνκλήρω-
σηκαιαντιμετώπισετονΓιώργοΧαϊδεμένοαπότην
Αθήνανούμερο10στηνΠανελλήνιακατάταξη.

Ηπροετοιμασίασυνεχίζετε με επόμενοαγώνα
πιθανόν τοΠανελλαδικόΕ1 τέλη του μήναστην
Πτολεμαΐδα

ΟΤάσοςΓάτσης
στονΑΠΣΦίλιπποΒέροιας

ΑκαδημίαΑντισφαίρισηςΝάουσας
O Φίλιππος Σεραφείμ «χτύπησε»... πρωτιά

στο Ενωσιακό Ε3 τουρνουά στην Πτολεμαϊδα

ΕυχαριστήριοτουΑγροτικού
ΑστέραΑγ.Βαρβάρας

ΑπότονΑγροτικόΑστέραΑγ.Βαρβάραςανακοινώθηκανταεξής:
Θαθέλαμεναευχαριστήσουμεόποιουςγονείςκαιόχιμόνο,συντέλε-

σανεθελοντικάκαιβοήθησαν τηνομάδαμας,στηνλειτουργία της.Απέ-
δειξανότιδενχρειάζεταιναείσαιμέλοςτουΔΣγιαναβάλειςέναλιθαράκι
σεκάτιπουαγαπάς.ΕυχαριστούμετονκύριοΤσάτσηΓιάννηγιατατόσα
χρόνιαπουστάθηκεδιπλαμαςκαιόλους τουςανώνυμουςήρωεςμας.
Ευτυχώςοιθέσειςπουβοηθούσανέχουναντικατασταθείαπόνέαπρόσω-
παπουείναιδιατεθειμέναναμαςβοηθήσουνγιαναστήσουμεμιαομάδα
πρότυποεπαγγελματισμούκαιναείναιάξιαπρέσβειρατουνόμουμας.Με
σεβασμόσεόλουςόσουςυπήρξανκαιυπάρχουν,πουδούλεψανκαιδου-
λεύουνγιαναυπάρξειαυτήηομάδα.
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Η ΒΕΡΟΙΑ 2017 συνεχίζει την 
ενισχυση της για την επόμενη 
σεζόν με την απόκτηση της Χρι-

στίνας Εμμανουηλιδου.

ΔήλωσηΧριστίναςΕμμανουηλιδου:Καταρχήνθα

ήθελαναευχαριστώτουςανθρώπουςτηςομάδαμου
για την επιλογή τουςστοπρόσωπομου.Μέσααπό
σκληρήδουλειάθαδώσωτονκαλύτερομουεαυτόη
ομάδαναπετύχειτουςστόχουςτης.Ναευχηθώυγεία
σε όλο τον κόσμο για ναμπορούμε να χαρούμε το
άθλημαπουαγαπάμε

Την πρώτη 
προπόνηση 
για τη νέα 

σεζόν πραγματοποί-
ησε  ο Ζαφειράκης 
Νάουσας  κάτω 
από τις οδηγίες του 
νέοτ προπονητού 
Κώστα Δεληγιάννη. 
Η ομάδα της Νάου-
σας θα αγωνιστεί 
και πάλι στην Α1 
κατηγορία με στόχο 
την παραμονή και 
ότι καλύτερο προκύ-
ψει. Το πρόγραμμα, 
όπως φαίνεται  και 
από τις ακόλουθες 
φωτογραφίες, αφο-
ρούσε πρόγραμμα 
φυσικής κατάστα-
σης.

Ηανάρτηση τουΖαφειρά-
κη:

Τοταξίδιμόλιςξεκίνησε…
Καλή αγωνιστική χρονιά

μευγεία!

Συνέχειαενισχύσεων
γιατηΒΕΡΟΙΑ2017

Απέκτησε την Χριστίνα Εμμανουηλίδου

Ξεκίνησε την προετοιμασία η ομάδα 
χαντ-μπολ του Ζαφειράκη

με τις οδηγίες του Κώστα Δεληγιάννη

Μετά από μια διετία αποχω-
ρεί από τον Αλμωπό Αρι-
δαίας ο έμπειρος κεντρι-

κός αμυντικός, Νίκος Τζιμογιάννης

Αναλυτικάηανακοίνωση
«ΗΠΑΕΑλμωπόςΑριδαίας ευχαριστεί τον

ποδοσφαιριστήΝίκοΤζιμογιάννη γιαόσαπρό-
σφερε και μαςβοήθησε κατά την διάρκεια της
παραμονήςτουστηνομάδαμας.ΟΝίκοςγιαμια
διετίαήτανοστυλοβάτης,οάρχοντας,οηγέτης
πουκατηύθυνεμαεστρικάμετονδικότουτρόπο
τηνάμυναμαςκαιγιααυτόηπροσφοράτουδύ-
σκολαθαξεχαστείαπόόλουςστονΑλμωπό,την
ομάδαπουυπηρέτησεπιστά.

Η ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας με
τονΝίκοΤζημογιάννη, ήταν μια ευχάριστη ε-
παγγελματική σχέση που ολοκληρώθηκε, με
τονκαλύτεροτρόποκαιάφησεθαυμάσιεςανα-
μνήσεις.

ΝικόλαθαείσαιέναςφίλοςτουΑλμωπούγια
πάντα,ηοικογένειατουΑλμωπούθέλεινασου
ευχηθεί ότι καλύτεροστη ζωή και στηνποδο-
σφαιρικήσουκαριέρα,μεευχέςγιακαλήεπιτυ-
χίαστονεπόμενοποδοσφαιρικόσουσταθμό».

ΑποχώρησεαπότονΑλμωπό
ΑριδαίαςοΝίκοςΤζιμογιάννης

Οι διεργασίες για τη νέα Γ’ 
Εθνική βρίσκονται στην τελι-
κή ευθεία και σύμφωνα με 

πληροφορίες της mikriliga.com το 
οποίο διεξαγωγής θα «κλειδώσει» με 
9 ομίλους. Το περσινό φαινόμενο με 
106 ομάδες συνολικά και τους 8 ομί-
λους αλλάζει λόγω της αύξησης των 
συλλόγων που θα πάρουν μέρος την 
ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Με 
135 ομάδες ήδη να έχουν δηλώσει 
συμμετοχή -ίσως αυξηθεί ο ο αριθ-
μός- η ΕΠΟ ετοιμάζεται να προχωρή-
σει στη σχετική αναδιοργάνωση του 
πρωταθλήματος, καθώς είναι αξιοση-
μείωτο και εντυπωσιακό πως σχεδόν 
όλα τα νησιά έχουν εκπροσώπηση.

Με λίγα λόγια μηνπεριμένετε το ίδιο έργο με

περσινόόταν γιαπαράδειγμαστον5οόμιλοήταν
μαζί οι ΕνώσειςΑθήνας και Πειραιά. Το πλάνο
που σχεδιάζεται είναι να χωριστούν, σωστά, οι
σύλλογοικατάτονκαταρτισμότωνομίλωνώστενα
«κουμπώσει» ανά όμιλοσύνολο ομάδωνπου θα
κυμαίνεταιαπό14-16.

Εξυπακούεται πως ο κρητικός όμιλος θαπα-
ραμείνειως έχει με εκπροσώπησηαπό τοσυγκε-
κριμένο νησί, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως την
προσεχήΠαρασκευήείναικαιτοdeadlineγιατους
τριταθλητές τωνΕνώσεων να δηλώσουν συμμε-
τοχή εφόσον υπάρξουν τυχόν αποχωρήσεις από
πρωταθλητέςκαιδευτεραθλητέςτωνΕΠΣ.

Και κάτι ακόμα: να μην ξεχνάμεπως τηνπε-
ρασμένησεζόν,κατάτονκαταρτισμότωνομίλων,
υπήρξεομάδαπουμπήκεαπότοπαράθυροανε-
ξάρτητααπότογεγονόςπωςδενπήρεμέρος.

Το σκηνικό που συνέβη με τονΆρηΠαλαιο-
χωρίου που τότε έπαιζε για… συγχώνευση με
τονΗρακλή, δεν αποκλείεται να επαναληφθεί και
φέτος.Κρατήστεέναπαράθυροανοιχτόμέχρι την
τελευταίαστιγμήγιαέξτραπροσθήκη,καθώςπλέ-
ονπλησιάζουμεστοφινάλεγιατονέοχάρτητηςΓ’
Εθνικής2020-2021.

 «Κλειδώνουν» οι 9 όμιλοι
στη Γ’ Εθνική
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   

Αλεξάνδρεια 06/08/2020                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.11401                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 

κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προ-
μήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπω-
λείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του 
Προσώπων, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού  
214.801,67 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 15511000-3 Γάλα,  15800000-

6 Διάφορα προιόντα διατροφής, 15842300-5 Είδη 
ζαχαροπλαστείου, 15612500-6 Προιόντα αρτοποι-
είας, 15411110-6 Ελαιόλαδο, 03221200-8 Οπω-
ροκηπευτικά, 15110000-2 Κρέατα, 03311000-2 
Είδη ιχθυοπωλείου, 15900000-7 Ποτά.

Η προμήθεια διαιρείται σε τριάντα τρεις (33) 
ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ 
Α.1.1.: Γάλα εβαπορέ για τους υπαλλήλους του 
Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 40.397,95 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Α.1.2.: Είδη παντοπωλείου–γαλα-
κτοκομικά για το Κοινωνικό παντοπωλείο  Δήμου 
Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 14.729,55 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Α.1.3.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
το Δήμο Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 355,95 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Α.1.4.: Είδη ζαχαροπλαστείου για τη 
διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων του τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας και Πολιτισμού 
Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 217,53 
ευρώ.  

ΟΜΑΔΑ Α.1.5.: Είδη αρτοποιείου για τη δι-
ενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων του τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας & Πολιτισμού 
Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 732,24 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Α.2.1.: Ελαιόλαδo για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογι-
σμού 25.201,26 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.1.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
Παιδικών Σταθμών, προϋπολογισμού 3.967,66 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.2.: Γάλα για τους υπαλλή-
λους “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, προϋπολογισμού 
3.967,66 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.3.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
“Εναρμόνισης”, προϋπολογισμού 4.959,57 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.4.: Είδη παντοπωλείου – γαλα-
κτοκομικά για τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπο-
λογισμού 24.785,42 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.5.: Είδη ζαχαροπλαστείου για 
τους Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 
265,55 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.6.: Είδη αρτοποιείου για τους 
Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 11.752,00 
ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.7.: Είδη ζαχαροπλαστείου για το 
ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 240,13 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β.1.8.: Είδη αρτοποιείου για το ΚΑ-
ΠΗ, προϋπολογισμού 2.630,64 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.1.9.: Είδη παντοπωλείου για το 
ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 788,20 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.1.: Ελαιόλαδο για τους Παιδικούς 
Σταθμούς, προϋπολογισμού 2.400,12 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.2.: Κηπευτικά-φρούτα για τους Παι-
δικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 15.714,57 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.3.: Είδη κρεοπωλείου για τους 

Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 18.559,12 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β.2.4.: Είδη ιχθυοπωλείου για τους 
Παιδικούς Σταθμούς, προϋπολογισμού 3.691,71 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.1.: Είδη παντοπωλείου-γαλα-
κτοκομικά για το Βρεφικό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, 
προϋπολογισμού 2.493,23 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.2.: Είδη παντοπωλείου-τρόφιμα 
για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
προϋπολογισμού 2.404,19 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.3.: Είδη παντοπωλείου-Ποτά για 
την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋ-
πολογισμού 1.636,80 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.4.: Είδη ζαχαροπλαστείου για την 
υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολο-
γισμού 1.638,50 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.5.: Είδη αρτοποιείου για την υλο-
ποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογι-
σμού 2.000,10 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.6.: Γάλα για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό, προϋπολογισμού 721,39 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.1.7.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
του Βρεφικού Σταθμού Π. Σκυλιτσίου, προϋπολο-
γισμού 1.082,09 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.1.: Ελαιόλαδο για το Βρεφικό 
Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογισμού 360,02 
ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.2.: Ελαιόλαδο για την υλοποίη-
ση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολογισμού 
210,01 ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ.2.3.: Κηπευτικά-φρούτα για το Βρε-
φικό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογισμού 
1.964,39 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.4.: Είδη κρεοπωλείου για το Βρε-
φικό Σταθμό Π. Σκυλιτσίου, προϋπολογισμού 
2.588,60 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ.2.5.: Είδη κρεοπωλείου για την 
υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, προϋπολο-
γισμού 343,07 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Δ.1.1.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, προϋπολογισμού 16.952,71 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Ε.1.1.: Γάλα για τους υπαλλήλους 
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, προϋπολογισμού 5.049,74 ευρώ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, η οποία 
θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε 
ομάδας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις 
εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) της ΟΜΑΔΟΣ 
ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες καταθέτουν προ-
σφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει 
χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
ή αντιπροσφορές.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016, την 04/09/2020 ημέρα Παρα-
σκευή. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
είναι 10/08/2020 και η ώρα έναρξης η 15:00. Η 
ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 
31/08/2020 και η ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφε-
ρόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή.

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.
promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου http://
www.alexandria.gr και στον Ελληνικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 

η υποβολή αιτήσεων για εννέα υποτροφίες 
σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Παρατείνεται έως και τις 31 Αυγούστου 2020 η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) υποτροφίες σπουδών για την Περι-
φέρεια Μακεδονίας, που παρέχει ο θεσμός «Υποτροφίες στις Περιφέρειες», μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέ-
ων ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ.2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ.2), 
μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στις Περιφέρειες» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με 
κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο λύκειο) σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών 
που ενδιαφέρει τους δικαιούχους, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους 
συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς. 

Η προκήρυξη των υποτροφιών καθώς και η σχετική αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό 
τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ενημέρωση \ Προκηρύξεις) και είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδε-
σμο: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=62&proclid=4322

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών
 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ετεροθαλής αδερφός 

του Ανδρέα Παπανδρέου
Ο Γεώργιος Γ. Παπανδρέ-

ου ήταν ετεροθαλής αδερφός 
του Ανδρέα Παπανδρέου, 
γιος του Γεωργίου Παπαν-
δρέου και της Κυβέλης και 
γεννήθηκε το 1928. Σπούδα-
σε στο Παρίσι και ασχολήθη-
κε και με τη φωτογραφία.

Ο Γεώργιος Παπανδρέ-
ου αντιμετώπιζε τα τελευταία 
χρόνια σοβαρά προβλήματα 
υγείας και ζούσε σε γηροκο-
μείο.

Μάλιστα, σε συνέντευ-
ξή του στην εφημερίδα 
«Espresso» λίγες μέρες μετά 
τον εγκλεισμό του σε μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων, εί-
χε υποστηρίξει ότι τον παγί-
δευσαν λέγοντάς του ότι τον 
μετέφεραν εκεί για απλές εξετάσεις και διαμαρτυρόταν έντονα που τον έβγαλαν άδικα -όπως έλεγε- από το σπίτι όπου 
έμενε τόσα χρόνια για να πεθάνει μόνος και έρημος σε ένα δωμάτιο οίκου ευγηρίας.

Τον Φεβρουάριο του 2016 είχε μιλήσει on camera για τη διαμονή του στον οίκο ευγηρίας, αλλά και για το παράπονό 
του για τον ανιψιό του, Γιώργο Παπανδρέου, που δεν το είχε επισκεφθεί ποτέ.

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων  
στη Νάουσα από τον «Έρασμο»  

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ», διορ-
γανώνει νέο κύκλο Βιωματικών Σεμιναρίων στη Νάουσα με 
θέματα:  «Αυτογνωσία» ,«Τα όρια- καθορισμός ορίων», «Ε-
κτίμηση αναγκών», «Αυτοεκτίμηση», «Αγχώδεις Διαταραχές» 
(πανικού, αγοραφοβίας, ύπνου, διατροφής, φοβίες), «Διαχεί-
ριση πένθους» κ.α. 

Σκοπός της δράσης είναι να προσφέρει ερεθίσματα στους 
συμμετέχοντες  να  εκφραστούν ελεύθερα,  να  πειραματι-
στούν, να επεξεργαστούν  τις εμπειρίες τους και να αναπτύ-
ξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταί-
ρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 
17, στη Βέροια Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: 
erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Τουρισμός για όλους: 
Νέο πρόγραμμα 

για όσους έμειναν εκτός
Σε ισχύ από την 1/8 είναι το πρόγραμμα 

«Τουρισμός για Όλους», το οποίο θα ολοκλη-
ρωθεί στις 21 Δεκεμβρίου του 2020. Έρχεται 
νέο πρόγραμμα για όσους έμειναν εκτός του 
Τουρισμός για Όλους.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος Τουρισμός 
για Όλους που επιλέχθηκαν ύστερα από κλή-
ρωση, με το e-voucher τους, το οποίο λαμβά-
νεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet μέ-
σω της πλατφόρμας https://www.tourism4all.
gov.gr/, μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα ανά-
λογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Στην ιστοσελίδα είναι αναρτημένο το Ο-
ριστικό Μητρώο Παρόχων, όπου βρίσκονται 
καταχωρισμένα όλα τα διαθέσιμα καταλύματα.

Η έναρξη των αφίξεων (check in) στα συμ-
βεβλημένα καταλύματα ξεκίνησε, με τους δι-
καιούχους να παραμένουν στις επιλογές τους 
απαραίτητα για 4 βράδια.

Η τιμή συνεργασίας επιδοτείται από το 
πρόγραμμα σε ποσοστό 50% (ή 60% ως ορίζεται), με ανώτατο ποσό τα 30 ευρώ κατ’ άτομο/ανά διανυκτέρευση. Ο δικαι-
ούχος συμμετέχει πληρώνοντας το υπόλοιπο. Αν ο δικαιούχος αποχωρήσει νωρίτερα, το e-voucher ακυρώνεται, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση και επιβαρύνεται με το σύνολο του κόστους της διαμονής.

Η συμφωνία για το ενοίκιο του καταλύματος γίνεται ανάμεσα στον πάροχο και τον δικαιούχο. Το υπουργείο Τουρισμού 
δεν εμπλέκεται σε αυτή τη συμφωνία.

Νέο πρόγραμμα για όσους έμειναν εκτός
Όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελική λίστα των δικαιούχων που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 31/7, θα συμπε-

ριληφθούν στο προσεχές διάστημα σε ένα δεύτερο πρόγραμμα που αφορά ταξιδιωτικά γραφεία.
Με αυτόν τον τρόπο κανείς από όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή και τηρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν θα μείνει 

εκτός προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα για τουρισμό θα ανακοινωθεί προσεχώς.



Έπειτα από πυρετώδεις διαπραγματεύσεις
ενόςμηνός,ηΕλλάδακαιηΑίγυπτοςσυμφώνησαν
οριστικάσε–μερική–οριοθέτησητωνθαλασσίων
ζωνώντουςκατάτηδιάρκειατηςμυστικήςεπίσκε-
ψης–αστραπή τηνοποίαπραγματοποίησε χθες,
Πέμπτη6Αυγούστου,στοΚάιροοΝίκοςΔένδιας.

«Σήμερα, υπογράψαμε με την φίληΑίγυπτο
συμφωνίαΟριοθέτησηςΘαλασσίωνΖωνώνμας»
είπεοπρωθυπουργόςΚυριάκοςΜητσοτάκηςπρο-
σθέτοντας οτι «χρειάστηκαν 15 χρόνια διαπραγ-
ματεύσεων για να καταλήξουμεσε μίασυμφωνία
σύμφωνημε τοΔιεθνέςΔίκαιο,με τηνοποίαανα-
γνωρίζονται όλα τα δικαιώματα των νησιών μας
στιςΘαλάσσιεςΖώνεςτους».

Οπρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για
μία συμφωνία καθ’ όλα νόμιμη, που ικανοποιεί
απόλυτα και τις δύο χώρες. «Μίασυμφωνίαπου
δημιουργείμίανέαπραγματικότηταστηνΑνατολική
Μεσόγειοκαιεπαναφέρειτηνομιμότηταστηνπερι-
οχή.Νομιμότηταπουεπιχειρήθηκεναδιασαλευθεί
από τοπαράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό
μνημόνιο»υπογράμμισε.

Επισήμανε ότι με τηνΑίγυπτο, όπως καιπριν
από λίγουςμήνεςμε την Ιταλία, αποδείξαμεότι η
προσήλωσηστοΔιεθνέςΔίκαιοείναιομόνοςδρό-
μοςγιατηνασφάλεια, τηνειρήνη,τησταθερότητα
και τις σχέσεις καλής γειτονίας. «Εμείς σε αυτόν
τονδρόμοθαπορευτούμεμεόλους τουςγείτονές
μας.Ελπίζουμε καιπροσδοκούμε ότι θαπράξουν
καιεκείνοιτοίδιο»τόνισε.

Αμέσωςμετά τηνυπογραφή τηςσυμφωνίας,ο
κ.Δένδιας τόνισεσυγκεκριμέναότι«σήμερα, είναι
μίαιστορικήμέρα.Καταρχήνσυμπληρώνονταιπέ-
ντε χρόνιααπό τα εγκαίνια της διαπλάτυνσης της
ΔιώρυγαςτουΣουέζ.ΜίαςΔιώρυγαςπουμαςενώ-
νει καιστηνοποία,δίπλαστουςΑιγυπτίουςσυνα-
δέλφουςτους,800Έλληνεςεργαζόμενοικαιείκοσι
Έλληνεςπιλότοιδούλεψανσκληράκαιπαρέμειναν
στιςθέσεις τους το1956,ώστεηΔιώρυγανασυ-
νεχίσειναπαραμείνειανοικτήκαιναυπηρετεί την
ανθρωπότητα.Ηδιαπλάτυνση τηςΔιώρυγας είναι
έναεμβληματικόέργο.Συμβολίζειτηνπροσπάθεια

Τατέσσεραβασικάσημείααναφέρουνταεξής::
•Η χώραμαςαυξάνει σημαντικά το κυριαρχικό

τηςαποτύπωμακαικατοχυρώνειτακυριαρχικάτης

δικαιώματακαιτηδικαιοδοσίατης.
•Η χώραυλοποιεί μιαστρατηγική εθνικής ολο-

κλήρωσηςκατοχυρώνονταςτοναπόλυτοσεβασμό
του διεθνούς δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης
τωνδιαφορώνστηνανατολικήΜεσόγειο.

•Η χώραδημιουργεί στοπλαίσιο του διεθνούς

δικαίου ένα κεκτημένοπου δεν μπορεί να αμφι-
σβητηθείαπόκανέναν.Δρέπειτουςκαρπούς(στην
πράξηκαιόχισταλόγια)μιαςπολιτικήςαρχώνπου
στηρίζεταιστησυνεργασίακαιτοΔιεθνέςΔίκαιο.

•Είναι μία συμφωνία μεταξύ χωρώνπου δεν
αμφισβητούν η μία τα δικαιώματα της άλλης, δεν
εκβιάζουν,δεναπειλούν.

Αλ.Τσίπρας:
Κακήσυμφωνία,

δίνειόπλα
στηνΤουρκία

Οι δ ιαπραγμα-
τεύσεις γιαΑΟΖ με
τηνΑίγυπτο«σαφώς
πρέπει να εντατικο-
ποιηθούν με σκοπό
τηνσυμφωνία»,τονί-
ζειοΑλέξηςΤσίπρας

στοβ’μέροςτηςσυνέντευξήςτουστο«iEidiseis»,
τοοποίοστοσύνολοτουδημοσιεύεταιαύριο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το
παράνομο σύμφωνοΤουρκίας-Σαράζ πρέπει να
«σπάσει».Και υπάρχουνδυο τρόποι για νασπά-
σει. Είτε με συμφωνία με τηνΑίγυπτο γιαΑΟΖ,
είτε μονομερώς με επέκταση των χωρικών μας
υδάτων».«Θαπροτιμούσαμετησυμβολήενόςτρί-
του γείτονα, τηςΑιγύπτου»,προσθέτει ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπογραμμίζει
ότι«ωστόσοαυτόδεσημαίνειότιπρέπεινααπο-
δεχθούμε μια οποιαδήποτε συμφωνία». Τονίζει
χαρακτηριστικάότι«μιακακήσυμφωνίαμετηνΑί-
γυπτοθαμπορούσεναδώσειανέλπισταόπλαστη
Τουρκίασεό,τιαφοράτιςδιεκδικήσειςτηςαπέναντι
σεκυριαρχικάμαςδικαιώματα,έτσιόπωςορίζονται
από τοΔιεθνέςΔίκαιο». «Συνεπώς», υποστηρί-
ζει, «θαήταναυτοκαταστροφικό νααποδεχθούμε
περιορισμένηεπήρειατηςΚρήτηςπουείναιτομε-
γαλύτερο νησί τηςΕλλάδας».Σημειώνει επιπλέον
ότι«ασφαλώςδενμπορούμεναδεχθούμετηναυ-
θαίρετηθέσηπουκατέθεσεστονΟΗΕηΤουρκία,
ότι από τον28ο καιπέραδενμπορεί να υπάρξει
οριοθέτηση.Πρέπειναυπάρξειοριοθέτησημετην
ΑίγυπτολαμβάνονταςυπόψινόλητηΡόδοκαιόχι
τημισή».

Ερωτηθείςγιατιςεξελίξειςσταελληνουτουρκικά,
οπρώηνπρωθυπουργός εκτιμάότι «βρισκόμαστε
σεμια νέαφάση του τουρκικούαναθεωρητισμού»
καιγι’αυτόέχειεγκαίρωςυπογραμμίσειτηνανάγκη
νααναλάβει ηΕΕ τις ευθύνες της, νααξιοποιηθεί
η γερμανικήΠροεδρία και να τεθείσε νέεςβάσεις
ο ευρωτουρκικόςδιάλογοςμε τηναπειλή ισχυρών
κυρώσεων.

Ο κ. Τσίπρας υπο-
γραμμίζειότι«δενμπορεί
να υπάρξει καμία συζή-
τηση για διάλογο-πακέτο
όπως ζητάει η Τουρκία
εδώ και δεκαετίες» και
σημειώνει ότι δεν τίθεται
ζήτημααναθεώρησηςτης
Συνθήκης τηςΛωζάννης,
δεν υπάρχουν «γκρίζες
ζώνες» στοΑιγαίο, δεν
μπορεί να υπάρξει δια-
σύνδεση ελληνοτουρκι-
κών-Κυπριακού.

Εκνευρισμός
τηςΤουρκίας

Έκδηλοςείναιοεκνευ-
ρισμόςτηςΤουρκίαςμετά
τη συμφωνίαΕλλάδας –
Αιγύπτου για την οριοθέ-

τησηθαλάσσιων ζωνών, με τηνοποία ουσιαστικά
ακυρώνεταιτοτουρκολιβυκόμνημόνιο.

ΗΆγκυρα, μέσω ανακοίνωσης του υπουργεί-
ουΕξωτερικών, θεωρεί ανύπαρκτη τη συμφωνία
που υπέγραψαν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών,

υποστηρίζονταςπωςβρίσκεταιεντόςτηςτουρκικής
υφαλοκρηπίδας.Μάλιστα,επισημαίνειπως«θατο
αποδείξουμεκαιστομέτωποκαιστοτραπέζι».

Στοπλαίσιοαυτό,ηΆγκυραδιαμηνύειπωςδεν
θα επιτρέψει καμίαδραστηριότηταστηνσυγκεκρι-
μένηπεριοχή, όπουΕλλάδα καιΑίγυπτος επιχει-
ρούννασφετεριστούνταδικαιώματατηςΛιβύης.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής 
της ΔΕΥ ΑΒ

Αύγουστος 2020
Τοσυνεργείοεπιφυλακής

τηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστη-
μααπό3-8-2020 μέχρι

9-8-2020 θαείναιτοεξής:
Αυτόματοςτηλεφωνητήςβλα-

βών:τηλ.2331021814.

ΥπογράφηκεησυμφωνίαΑθήνας–ΚαΐρουγιαΑΟΖ
Αντιδράσεις Τσίπρα – Ανύπαρκτη θεωρεί την συμφωνία η Τουρκία

Παρασκευή 7-8-2020
16:00-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΛΗΑΣ 4 23310-
60064

16:00-21:00 ΤΕΡ-
ΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-
ΝΙΑ23310-60279

19:00-21:00ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απένα-
ντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε.ΠΙΕΡΙΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλά-
νη)23310-73324

Φαρμακεία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
03/08/2020 έως 07/08/2020

ΣτοΔημοτικόΙατρείοτουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπηρεσίεςΠρω-
τοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες του
ΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίεςκαι
ραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούνστο
τηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημο-
τικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτης
Βέροιας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά γκαρσονιέρα

στο κέντρο και Καλ-

λιθέα, με ασανσέρ,

1ος και άνω, μέχρι

20.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφη κατοικία του

‘71, 140 τ.μ. συνο-

λικά, κάτωαπόΠιε-

ρίων, εντός οικοπέ-

δου, 55.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διό-

ροφη οικοδομή από

100 τ.μ. περίπου ο

κάθε όροφος, κοντά

στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.:

6971706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή Ε-

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστον

κεντρικό δρόμο του

Δ ιαβατού  μαγαζ ί

111 τ.μ. Τιμή συζη-

τήσιμη. Τηλ.: 6942

067283 κος Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά-

στημα63τ.μ.μεπα-

τάρι και υπόγειοστη

Βέροια, οδός Τρύ-

φωνος3.Τηλ.:6944

024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-

κατοικία κοντά στο

7οΔημοτικό,75τ.μ.,

με υπόγειο 75 τ.μ.

και οικόπεδο 200

τ.μ., 48.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό1-7-2020έως6-9-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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 Νάου-
σας

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ο ι κ ό -

πεδο στη Μέση Βέ-

ροιας, 6 στρέμματα,

τ ιμή  130.000 ευρώ

(συζητήσ ιμη) .  Κ ιν . :

6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΤΟΣ ενοικι-

άζεται διαμέρισμα 3Δ,

ΣΛΚ, 2W.C., 1ος όρο-

φοςμονοκατοικίας.Τιμή

συζητήσιμη.Τηλ.: 6981

760123.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη,

Πλατεία Ωρολογίου, ο-

δόςΜιαούλη17,Βέροια.

Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πε-

ρίπτερο Ακροπόλεως,

στην καινούργια γέφυρα

«Κούσιου». Τηλ.: 6984

108684.

ΠΙΝΔΟΥ&ΕΜ.ΠΑΠ-

ΠΑ γωνία ενοικιάζεται

κατάστημα 45 τ.μ. με

πατάρι &W.C., ανακαι-

νισμένο με καινούργια

κουφώματα.Τηλ.: 6936

554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.
στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμά-
τιο,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1980καιδιαθέτειΚουφώματαΞύλινα,Ανελκυ-
στήρα,Ανοιχτωσιά-Τιμή:150€.Αποκλειστικά
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ
επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο,1
οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/Cκαι
ελάχιστακοινόχρησταμόνο200€.Θαείναιελεύ-
θεροκαιεπισκέψιμοαπό1/05/2020.

Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,επιπλωμένηκομπλέ
,γκαρσονιέρα30τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος
,2οςόροφος,βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινι-
σμένηκομπλέ,σεάψογηκατάσταση,συνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο150€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106563 ΚΕΝΤΡΟ, Ξενοικιάζεται
Studio35τ.μ.,1ουορόφουυπερυψωμένου,
σεάριστηκατάσταση,αποτελείταιαπόέναν
μεγάλοενιαίοχώροκαιWC,βρίσκεταισεπολύ
κεντρικόσημείο,μεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,σεπολύκαλήτιμήμόνο:170€.Θαείναι
ελεύθεροαπό1/08/2020.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23771 -ΣΤΟΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
40τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλοκουζίνα,Μπάνιομερικώς
επιπλωμένη.Είναικατασκευασμένητο1978
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,
Ανελκυστήρα,ΘέρμανσημεκλιματιστικήΤιμή:
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24438ΣΤΗΒΕΡΟΙΑπεριοχήΑνοίξε-
ως,ενοικιάζεταιμερικώςανακαινισμένηγκαρ-
σονιέρα50τ.μ.,μεκαλήκουζίνακαιμπάνιο
κατασκευή1972,1υ/δ,3οςόροφος ,χωρίς
ασανσέρ,μεατομικήθέρμανσηκαιελάχιστα
κοινόχρηστα,καινούργιασυνθετικάκουφώματα
καιενοίκιομόνο180€.Θαείναιελεύθεροαπό
20/7/2020.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106569ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας75τ.μ.στον5οόρο-
φο,Ρετιρέ,με2υ/δ,σαλόνι,ανακαινισμένηκου-
ζίνα,μπάνιο,έχειατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
επιπλωμένοκομπλέ,μεηλεκτρικέςσυσκευές
καιπλυντήριορούχων,μεμίαντουλάπα,δια-
μπερές,βλέπεισεμεγάληανοιχτωσιά,ηλιόλου-
στοιχώροι,κουφώματααλουμινίουσυρόμενα,
μεανελκυστήρα,ηλιακόθερμοσίφωνα,σεπολύ
κεντρικόσημείο,μίσθωμα350€.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115202ΑΝΟΙΞΕΩΣ,Διαμέρισμα77
τ.μ.,καθ.και87τ.μ.μικτάκατασκευή1980,2
υ/δ,4οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
ανακαινισμένοπολυτελώς ,άψογασυντηρη-
μένο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,σεεξαιρετική
κατάσταση,σύγχρονεςπροδιαγραφές , και-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
απίστευταεργονομικό,οιχώροιτουλειτουργικοί,
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου, επιπλωμένο
,μεανελκυστήρα,μεδύοντουλάπες,μεηλι-
ακόθερμοσίφωνα,μεκλιματιστικό ,μεπολύ
μεγάληβεράντα, μεθωρακισμένηπόρτα,με
πολύωραίομπάνιο,γιααπαιτητικούςμισθωτές,

γωνιακό,τιμή280€.
ΚΩΔ:106507ΕΛΗΑ,Διατίθεταιέναωραι-

ότατοΔιαμέρισμα80τ.μ.σεΗμιόροφο,με2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,κομπλέεπιπλωμένο,
μεηλεκτρικέςσυσκευές,ηθέρμανσηείναιμε2
κλιματιστικάInverter,μεπολύμοντέρναδιακό-
σμηση,διαμπερές,μεμίαντουλάπα,θωρακι-
σμένηπόρταεισόδου,ηλιακόθερμοσίφωνα,σε
πολύκαλήτοποθεσία,μηνιαίομίσθωμα380€.
ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23712-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙανακαινισμένοΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας98τ.μ.μικτάκαι88τ.μ.καθ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,
Σαλόνι,Κουζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένοτο1968καιδιαθέτειΑτομική
θέρμανσηΠετρελαίου,ΑπεριόριστηΘέα,Κου-
φώματαΑλουμινίου,ΠόρταΑσφαλείαςμετρί-
αινα,Ανελκυστήρα,A/C,Έπιπλα,Διπλάτζάμια
-Τιμή:270€.

Κωδ:12742-ΚΑΛΛΙΘΕΑΕνοικιάζεταιπο-
λύάνετοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105
τ.μ.μικτάκαι78τ.μ.καθ.ευρισκόμενοστον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλονοκουζίνα
,μπάνιοκαιαποθήκη.Είναικατασκευασμένο
το1995,έχειΚουφώματαΑλουμινίου,μεδιπλά
τζάμια,χωρίςθέρμανση,Αποθήκη4τ.μ.,,Τιμή
200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θεροαπό1/08/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

λαμίνοςμίαΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
100τ.μ.ισόγειασεσχετικάκαλήκατάστασημε
οικόπεδο600τ.μ..Αποτελείταιαπό2-3Υπνο-
δωμάτιασαλονοκουζίνακαιμπάνιοΔιαθέτει
επίσηςθέρμανσηΑτομικήμεΠετρέλαιοκαιμία
μεγάληαποθήκη.-Τιμή:220€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλάπες
,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακόθερ-
μοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,350€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικής επιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά .
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.24763ΚΕΝΤΡ0, Γραφείο 35 τ.μ.,

κατασκευή2000,μεδύοχώρους ,3οςόρο-
φος,καινούργιοεντελώς,σεάψογηκατάσταση,
συνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,άψογα
συντηρημένο,μεωραίαδιαρρύθμιση,μευδραυ-
λικόανελκυστήρα,κεντρικότατο,μεμίσθωμα
τα200€.

Κωδ:24716-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνε-
όδμητοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.
κομπλέεπιπλωμένο1ουορ.Αποτελείταιαπό

2Χώρουςκαιδικότουwcαλλάκαιμεκουζινάκι
.Είναικατασκευασμένοτο2005καιδιαθέτει
θέρμανσημεκλιματιστικό,τακουφώματατου
ΣυνθετικάκαιΔιπλάτζάμια,πόρταθωρακισμένη
,μεΑνελκυστήραμεγάλο,A/C,Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

τάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,μεμεγάληπρόσοψησεκε-
ντρικόδρόμο,σεσημείομεγάληςπροβολής
καιεμπορικότητας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεμηνιαίομίσθωμα220€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106195ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα105τ.μ. Ισόγειοκαι20τ.μ.πατάρι,
μεπολύμεγάληβιτρίνα,σπάνιαςπροβολής,
σεεμπορικόδρόμο,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεWC,μίσθωμαπολύλογικόμόνο
500€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:1112-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστονπεζόδρο-
μοκατ ́αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας160τ.μ.αναλυτικάμε60τ.μ.ισόγειο,
60τ.μ.υπόγειοκαι40τ.μπατάρι,μεπολύμε-
γάληβιτρίνα,σπάνιοτοσημείοκαιηευκαιρία
μοναδική.Υπόδειξημόνοσεσοβαρόενδιαφε-
ρόμενομισθωτή.Τιμή:1.200€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106447-ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΝεόδμητοΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
172τ.μ.Ισόγειοκαι172τ.μ.Υπόγειο.Είναικατα-
σκευασμένοτο2005,διατίθεταιγιαπολλαπλές
χρήσεις, ιδανικόγιαγραφειακούςχώρους,με
πολύμεγάληβιτρίνακαιπροαύλιοχώρο,Τιμή:
550€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:12870 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι
80τ.μ.καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,
οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,
ανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδι-
αρρύθμιση,σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοπο-
θεσία,σετιμήπροσφοράςμόνο:52.000€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2Υπνοδωμάτια,Σαλο-
νοκουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσημεσόμπαη
ότιάλλοθελήσειοαγοραστής,έχεικαινούργια
κουφώματααλουμινίουμεδιπλά τζάμια,και
ανελκυστήρα,έχειεπίσηςπάρκινγκπυλωτής,
αποθήκημέσακαιηλιακόθερμοσίφωνα-Τιμή:
50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13084ΡΟΔΩΝΠΩΛΕΙΤΑΙΟροφο-
διαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας105τ.μ.στον
5οόροφοΡετιρέ,αποτελείταιαπό3υπνοδω-
μάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευα-
σμένοτο1997καιδιαθέτειθέρμανσηατομική
μεκλιματιστικό,απεριόριστηΘέαστονκάμπο,
κουφώματααλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακό
θερμοσίφωνα,θωρακισμένηπόρταεισόδου,
ανελκυστήρα,μετέντες,κλειστόπάρκινγκ18τ.μ.
καθώςκαιμιααποθήκη9 τ.μ.,σεπολύκα-
λήγειτονιά,άνετοιχώροι,σετιμήπροσφοράς
95.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικής επιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμησης
οικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο ,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήμόνο:300.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.μεανε-
ξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κατα-
σκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,με
πολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρημένο,
χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησης
γιατζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα),επιπλω-
μένο ,μεαποθήκη ,μεδύοντουλάπες ,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοιχώ-
ροι,μεδύομπάνια,διαμπερές,σετιμήπραγ-
ματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας,πωλεί-
ταισπάνιαΒίλα400τ.μ.,συνολικάσετρίαεπίπε-
δα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάστασηεξαιρετική
,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,πολύαυ-
στηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεωμετρικά
δομημένη,γιαπολύαπαιτητικούςαγοραστές,
επιβλητικήστηνόψη,μεαρμονικέςαναλογίες,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκι,μιαμεγάληαποθήκηκαιέναδεύτερο
διαμέρισμαξενώναστοισόγειο,μεδιπλόγκαράζ
κλειστόκαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστάμε
ντουλάπεςπαντού,διαθέτειδρύιναδάπεδαστα
υπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευκόμάρμαρο
Βεροίαςστοσαλόνι,αλουμινίουκουφώματαμε
θερμογέφυρακαιμεδιπλάτζάμιακαι3μπάνια.
Τοοικόπεδοτουείναι5680τ.μ.περιφραγμένο,
ζητούμενοτίμημα380.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας27τ.μ.1οςΥπε-
ρυψωμένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίουσυρόμενα,Σκαλιάεισόδου
-Τιμή:12.000€.

Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιογραφείο
39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.αποθήκηστουπόγειο
1οςόρ.ψηλός οικοδομήτου1999,σεπολύ
καλήκατάστασηκαισεεξαιρετικάκαλήτιμή,χω-
ρίςθέρμανση.Πρόκειταιγιαέναπολύφωτεινό
καιγωνιακόακίνητοστοκέντροτηςπόλης,με
ανοιχτωσιάμπροστάτου,Τιμή28.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:54.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

στημα70τ.μ.,κατασκευή90,ενιαίοςχώρος,Ι-
σόγειο,γωνιακό,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σεπολύκαλή
τιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή20.000€.

Κωδ:105093-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςε-
πιφάνειας114τ.μ.Ημιυπόγειο.Αποτελείταιαπό
καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1979καιδι-
αθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Τιμή:18.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουπωλείταιαγροτεμάχιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12734ΑΓΚΑΘΙΑΗΜΑΘΙΑΣπωλείται
οικόπεδο4.420τ.μ.τ.μ.,μέσαστοχωριό,εντός
σχεδίουάρτιοκαιοικοδομήσιμο,με ,σεπολύ
καλήγειτονιάμόνο45.000€όλομαζί.Πωλείται
καιτομισόστις25.000€Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαι ακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1ο
όροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά,
επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλείται
σετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
έμπειρο προ-
σωπικόγιανα
εργαστεί στα
ψητοπωλεία
«ΓΙΑΝΝΗΣ».

Πληρ.ηλ.:
2331025170
&25178.



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικός χώρος

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό,

δίπλασταΑστικά.Τηλ.:6946

740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρα,

γυράςκαιλαντσέρα,ημερομί-

σθιοπολύκαλό.Τηλ.: 23310

88018&69720126622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτο-

κινήτων, ηλεκτρολόγοςαυτο-

κινήτωναπό επιχείρησηστη

Βέροιαγιαπλήρηαπασχόλη-

ση.Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί γιαπλή-

ρη απασχόληση, καθώς και

ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια.Τηλ.

επικοινωνίας: 2331071553&

2331062900.Ώρες επικοινω-

νίας:9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-

ποίησηκαιφροντίδαηλικιωμέ-

νουστηΒέροια.Τηλ.: 23310

91098κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντί-

δαηλικιωμένηςστηνΑγ.Βαρ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ30τ.μ.κοπλαμ,130€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.15ετίας,πολύκαλό,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,260€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.υπερλουξ,ανακαινισμένο&επιπλω-
μένο,270€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ35τ.μ.ανακαινισμένο&επιπλωμένο,200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,190€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ50τ.μ.επιπλωμένο,θέα,220€
ΡΟΛΟΙ50τ.μ.12ετίας,καλό,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,200€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,ντουλάπα,200€
ΕΛΗΑ60τ.μ.10ετίας,τζάκι,θέα,λουξ,300€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.γωνιακό,ανακαινισμένο,270€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τ.μ.12ετίας,επιπλωμένο,θέα,320€
ΚΤΕΛ75τ.μ.κόπλαμ,θωρακισμένη,καλό,200€
EΛΗΑ80τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,καλό,400€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ90τ.μ.καλό,επιπλωμένο,250€
ΠΙΕΡΙΩΝ95τ.μ.καλό,ατομ.λέβητα,θέα,370€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ100τ.μ.καλόμε3υ/δ,290€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.10ετίας,λουξ,370€
ΚΕΝΤΡΟ110τ.μ.,ανακαινισμένο&επιπλωμένο,280€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξμεζονέτα,400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ40τ.μ.ευκαιρία,13.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένοκαλό16.000€
ΡΟΛΟΙ55τ.μ.επιπλωμένο&μισθωμένο,34.000€
ΓΗΠΕΔΟ55τ.μ.15ετίαςμεαποθήκη&ηλιακό37.000€
ΚΕΝΤΡΟ65τ.μ.,ευκαιρία,μεparking,35.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο,
18.000€
ΡΟΛΟΙ78τ.μ.ευκαιρία,θέα,επενδυτικό,29.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,θέα,54.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ105τ.μ.18ετώνμε3υ/δ,ευκαιρία,75.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ120τ.μ.νεόκτιστολουξ112.000€
ΕΛΗΑ125τ.μ.αρχοντικό165.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.ημιτελήςμεζονέτα,ευκαιρία,29.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ35τ.μ.πολύκαλό,220€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.μεκαλήπροβολή,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ250τ.μ.1.200€
ΛΑΙΚΗ300τ.μ.2.200€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ&ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέ€α,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,18.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκρεοπωλείοπλήρωςεξοπλισμένο,σεχω-
ριόδίπλαστηνΒέροια,ενοίκιο380€/μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστά-
σεις,σεπλήρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικής
πώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρηςανα-
καιν.50000€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣκατοικια80τ.μμεοικοπεδο350τ.μ60000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΚΕΝΤΡΟΔιατηρητεομε3ΔΣΚκαιαδειααπόαρχαιολογιαγια
εργασιεςμονο25000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ30000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας38
ΑΝΩΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΕΡΜΟΥΙσογειο1ΔΣΚσειδιοκτητητριοροφηοικοδομγη150€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο2000μ.από
παραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΟικοπεδο450τ.μμεθεαΘαλασσαα-
ποστ.1800μ,15000€

ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμα-
θησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα
50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚΥΠΑΙΘΡΙΟΣΤΗΝΑΓΟΡΑ50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗτ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

ΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστασια.Επί-
σηςένατρακτέρUNIMOK,μίαπλατφόρμακαινούργιακαιμία
φρέζασυρταρωτή1,70σχεδόνκαινούργια.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστήμεγνώσειςδιπλογραφικών
βιβλίων.Δεν απαιτείται οποιαδήποτεπροϋπηρεσία.Α-
παιτείται βασική γνώσηαγγλικών και εκπλήρωσηστρα-
τιωτικών υποχρεώσεων. Νικόλαος Γκίκας&ΣΙΑΟ.Ε.,
ΕμπόριοΞυλείας, 5,5ο χλμ.ΠΕΟΒέροιας –Νάουσας,
Τηλ.6983438046.



βάραγια24ωρηβάση.Πληρ.

τηλ.:2331300216.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαπερι-

ποίησηκαιφύλαξηηλικιωμέ-

νουμεάνοιασε24ωρηβάση

στοΔιαβατό Ημαθίας. Τηλ.:

6970307198&6980489597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από τη

Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»

Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή

Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή

προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310

22022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπαλληλος

για το κρεοπωλείο «Κα-

ρατζούλας» στη Βέροια,

με εμπειρία. Τηλ.: 6937

249048.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εται-

ρία κρεάτων ξεκοκαλιστής

και οδηγός με επαγγελμα-

τικό δίπλωμα. Πληρ. τηλ.:

2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςμεδι-

πλωμα Γ΄ κατηγορίας για

οδική βοήθεια στη Βέροια.

Τηλ.:2331041601&6980

136902&6988564576.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  π τ υ χ ι ο ύ -

χος βοηθός φαρμακείου

στη Βέροια. Τηλ.:  6947

564217.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDIS SECURITY’’

ζητάει να προσλάβει για

μόνιμη απασχόληση, εξω-

τερικό πωλητή ή πωλήτρια

για τους Νομούς Ημαθίας,

Πέλλας, Θεσσαλονίκης.Α-

παραίτηταπροσόντα, ευχέ-

ρεια λόγου, αγγλική γλώσ-

σα, δίπλωμα αυτοκινήτου,

άδεια εργασίας προσωπι-

κούασφαλείας,εμπειρίαμε

βιογραφικό και συστάσεις.

Μισθός, ασφάλιση και πο-

σοστά. Παραλαβή δικαιο-

λογητικών με συνέντευξη

στα κεντρικά γραφεία μας,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.securitytsif l idis.gr-

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύ-

που ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου

7100, 17 ίππους, μαζί

με πλατφόρμα, σε καλή

κατάσταση. Τηλ.:  6942

256821 από τις 3.00 μ.μ.

έως10.00μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από μα-

θητή τουΜουσικού Σχο-

λείουσεάριστηκατάστα-

σηAlto Σαξόφωνο μάρ-

κας Jinbao και ταμπου-

ράς. Ελαφρώς μεταχειρι-

σμένα μαζί με τις θήκες

τους. Τιμή Σαξόφωνου

300 ευρώ. Τιμή ταμπου-

ρά 80 ευρώ. Τηλ.: 6973

658037.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ευκαιρία νο-

σοκ. κρεβάτι ηλεκτρ. με

κομπιούτερ σε άρ ιστη

κατάσταση. Τηλ.:  6977

402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά

είδη της CICU σε πολύ

καλή κατάσταση, 400 ευ-

ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ  συνταξ ιού -

χος, ζητά γνωριμία με κυ-

ρία από 55 ετών έως 68

ετών,μεσκοπότησυμβιω-

ση ή το γάμο. Τηλ.: 6986

585060.

ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συντα-

ξιούχος, κοινωνική, αξιο-

πρεπής, αναζητά σύντρο-

φο έως 68 ετών με τα ί-

δια χαρακτηριστικά για μία

ουσιαστική σχέση ζωής.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ.:6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με εμπειρίαπαραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-

ου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.



Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από χαλαζόπτωση που ση-
μειώθηκε την Τετάρτη γύρω στις 20.30΄ - 21.00΄ σε περιοχές από 
την διασταύρωση της Νάουσας μέχρι και την Πατρίδα Βέροιας. 
Συγκεκριμένα μετά από επικοινωνία που είχε ο ΛΑΟΣ με αγρότες 
της περιοχής, μας ανέφεραν ότι στον Τρίλοφο και ειδικά στις περι-
οχές Κοτσιά και Καψούρα, όπου υπάρχουν κυρίως αμπέλια, έπεσε 

χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού για περίπου 20 
λεπτά, με αποτέλεσμα σε κάποια χωράφια να 
καταστραφούν εντελώς οι παραγωγές και να 
υποστούν ζημιές και τα φυτά. Στον Άγιο Γεώγιο 
και στην περιοχή Μέζιρα, την ίδια περίπου 
ώρα έπεσε χαλάζι σε μέγεθος στραγαλιού και 
έκανε ζημιές σε ροδακινοκαλλιέργειες και στην 
Πατρίδα στο ύψος του «Επτάμισυ» χαλαζό-
πτωση γύρω στις 9 το βράδυ έκανε ζημιές σε 
παραγωγές ροδακίνων. 

Επίσης διερχόμενοι οδηγοί εκείνη την ώρα 
από τον οδικό άξονα Νάουσας-Βέροιας, από 
το ύψος του Στενήμαχου μέχρι την Πατρίδα, 
μας ανέφεραν για περίπου μισή ώρα σφοδρή 
χαλαζόπτωση. Σε επαφή που είχε ο ΛΑΟΣ με 
το τοπικό κατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια 
χθες το πρωί (Πέμπτη) μας ανέφεραν ότι ό-
λο το προσωπικό είναι σε επιφυλακή, ωστό-
σο ήταν ακόμη νωρίς για να αξιολογήσουν 
με ακρίβεια την κατάσταση και να υπάρξουν 
συγκεκριμένες εκτιμήσεις, δεδομένου ότι η 
κακοκαιρία είναι ακόμη σε εξέλιξη  μέχρι και 
τις πρωινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με 
την ΕΜΥ, ενώ επισημαίνεται ότι τα πιο έντονα 
φαινόμενα προβλέπεται πως θα σημειωθούν 
αύριο  Σάββατο. 

«Από την στιγμή που η κακοκαιρία θα συ-
νεχιστεί  δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 
για τίποτα. Για το μόνο που είμαστε σίγουροι 
είναι πως οδεύουμε στην καταστροφή αφού 
δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι», λένε οι 
αγρότες, που μετά τις βροχές και τις καταιγί-
δες θα έρθουν αντιμέτωποι με την μονίλια και 
με νέα ραντίσματα για να σώσουν ότι θα έχει 
απομείνει.

P Κάπου το διάβασα και μου ά-
ρεσε. Το μεταφέρω ως προσφορά της 
στήλης γι’ αυτές τις μέρες της άδειας 
του ‘Λαού’. Μήπως φανεί κι αυτή κά-
που χρήσιμη…

 
P Δεν είναι αστείο. Δεν ήταν πο-

τέ.
Πρώτον: Ο ιός υπάρχει. Τελεία. 

Παύλα. Έλεος! Είναι πάνω από 10 
φορές πιο θανατηφόρος από τη γρί-
πη, είναι εκθετικά πιο επικίνδυνος 
για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά φαί-
νεται επίσης να μπορεί να προκαλεί 
και σοβαρές, ίσως χρόνιες, βλάβες 
σε διάφορα όργανα ακόμα και σε 
όσους νοσήσουν «ήπια».

Ακούμε τους ειδικούς: Βασική αγω-
γή του πολίτη.

 
P Δεύτερον: Ο ιός δεν κατασκευ-

άστηκε από σκοτεινά κέντρα που θέ-
λουν να πλήξουν... τους πάντες αδια-
κρίτως. Ο συνεχής στραγγαλισμός της 
φύσης, η αποψίλωση, η αλόγιστη και 
αχόρταγη ανάπτυξη του ανθρώπινου 
«βιο-χώρου» που έχει φέρει τα προά-
στιά μας σχεδόν μέσα στις ζούγκλες, 
οι διατροφικές μας συνήθειες, υπεραρ-
κούν για να εξηγηθεί η (κάθε) πανδη-
μία. Οι κορωνοϊοί είναι γνωστοί εδώ και δεκαετίες. 
Οι ιοί συχνότατα μεταλλάσσονται. Οι ιοί ενίοτε 
σπάνε το φράγμα των ειδών:

Βασική βιολογία μέσης εκπαίδευσης.
 
P Τρίτον: Η καραντίνα δεν εφαρμόστηκε 

για να μας... καταστείλει. Τι να καταστείλει; Το 
τρομερό κίνημα των παλλαϊκών διαδηλώσε-

ων; Το ότι η εξουσία, με αφορμή την καραντί-
να, πέρασε αποτρόπαια νομοσχέδια και τσέ-
καρε τις αντοχές μας, είναι άλλο θέμα. Έτερον 
εκάτερον. Κανείς δεν θέλει τους παραγωγούς 
(δηλαδή τους προλετάριους) σπίτι τους. Κα-
νείς δεν θέλει τους καταναλωτές κλεισμένους 
μέσα. Δεν-παράγεται-έτσι-η-υπεραξία.

 Βασική πολιτική οικονομία μέσης εκπαί-
δευσης.

 

P Τέταρτον: Οι μάσκες προστατεύουν. Πρέπει 
να τις φοράμε. Το ποιο είδος μάσκας προστατεύει 
περισσότερο είναι άλλο θέμα. Το ότι κάποιοι κερ-
δοσκοπούν από το εμπόριό τους ενώ θα έπρεπε 
να διανέμονται δωρεάν, είναι επίσης άλλο θέμα. 
Έτερον εκάτερον.

Βασική κοινή λογική.
 
P Πέμπτον: Δεν συνωστιζόμαστε σαν η-

λίθιοι. Το ότι η κυβέρνηση στέλνει μπάτσους 
στις πλατείες που τα πίνουν οι πιτσιρικάδες 
και όχι στις... φιέστες του Μπακογιάννη (το αυ-
τονόητο δηλαδή), δεν ανάγει τον συνωστισμό 
σε... αντιστασιακή πράξη.

Δεν είστε πεντάχρονα. Μην-αντιδρά-
τε-σαν-πεντάχρονα.

 
P Και τελικό έξτρα μπόνους:
Το 5G δεν προκαλεί... νοητικό έλεγχο (η αμορ-

φωσιά τον προκαλεί), τα εμβόλια δεν περιέχουν 
μικροτσίπ (δηλαδή εδώ τι να σχολιάσουμε καν), 

κανείς δεν μας ψεκάζει από τα 30 χιλιάδες πόδια 
(μια και αυτό, ακόμα κι αν κάποιος θα ήθελε να το 
κάνει, βάσει των νόμων της ρευστομηχανικής και 
της μετεωρολογίας θα ήταν ΕΝΤΕΛΩΣ αναποτε-
λεσματικό), και ο Μπιλ Γκέιτς δεν θέλει διακαώς 
να παρακολουθεί τη ζωή της κυρα-Κατίνας και 
του κυρ-Παντελή από τα Άνω Λιόσια (τα συλλε-
γόμενα δεδομένα από τη διαδικτυακή μας κίνηση 
υπεραρκούν για τις στοχευμένες διαφημίσεις που 
μας στέλνουν).

 
P Καλές διακοπές σε εμάς και προσοχή 

σε όλες και όλους!
 
P Και το σύντομο:
 
-Τι κάνει μια γυναίκα να κάνει «μμμ μμμ 

μμμμμμμμμμμ»;
-Η μονωτική ταινία!

Κ.Π.
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Σε ροδακινοκαλλιέργειες και 
αμπέλια χτύπησε η καταιγίδα 
και το χαλάζι, στην Ημαθία
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