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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μέχρι τις 4 Μαΐου η προθεσμία 

υποβολής δηλώσεων ζημιάς 
από παγετό της 17/03/2020 

σε οπωροφόρα δέντρα

Παρά τις καταγγελίες για επιθέσεις 
σκυλιών, κάποιοι παρεμποδίζουν 

την περισυλλογή τους 

Καιρού θέλοντος και κορονοϊού 
επιτρέποντος θα δοθεί η Γέφυρα 

μέχρι τέλος Ιουνίου

Την συνδρομή της Αστυνομίας και των 
Ζωόφιλων ζητά ο Δήμος Βέροιας
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Ο αόρατος πόλεμος των 
λογιστών, που έχουν μετατραπεί 

σε ανθρώπινες μηχανές
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«Υπακοή» στις οδηγίες της 
Εκκλησίας για το Πάσχα

  Αν και είναι ένα «καυτό» θέμα που πολλοί αποφεύγουν 
ως ο διάβολος το λιβάνι, δεν θα μπορούσε να μην 
πάρει θέση η «Θέση μας». Μετά και τις αναλυτικές 
οδηγίες που εξέδωσε ο μητροπολίτης σεβόμενος τις 
αποφάσεις της πολιτείας και της Ιεράς Συνόδου, 
είναι πλέον θέμα «υπακοής» για να μιλήσουμε και 
χριστιανικά. Κανένας δεν χαίρεται, ούτε επικροτεί 
τα συγκεκριμένα μέτρα, που είναι πρωτοφανή, όπως 
πρωτοφανής είναι και η υγειονομική απειλή που 
δέχεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Οι συνωμοσιολογίες 
και τα σενάρια που διαρρέουν κάποιοι δεν χωρούν 
σχολιασμού όταν εξαιτίας της πανδημίας χάνονται 
ανθρώπινες ζωές. Ο καθένας μπορεί νε κατάνυξη να 
βιώσει την Μ. Εβδομάδα και το Πάσχα μέσα από την 
προσευχή και την παρακολούθηση των ακολουθιών 
από την τηλεόραση. Δεν απειλείται ούτε η πίστη, ούτε 
η Εκκλησία, που μετά από αυτή την δοκιμασία θα βγει 
πιο δυνατή και με περισσότερους πιστούς. 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΟΜΟΥΗΜΑΘΙΑΣ

(τακτικόμέλοςΣ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ΖΗΣΗΣΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑΤΣΙΚΑΣΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣΕ.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣΜΙΧ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣΖ.ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βενιζέλου10,Βέροια
Τ.Κ.59132
ΤΗΛ.2331502603
FAX2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mailλογιστηρίου:
info@laosnews.gr

Συνδρομές
Ετήσιαιδιωτών
εσωτερικού100ευρώ+ΦΠΑ
Εξαμηνιαίαιδιωτών
εσωτερικού50ευρώ+ΦΠΑ
ΕτήσιαΔήμων,Περιφερειών,Τρα-
πεζών,Οργανισμών&εταιριώνΑ.Ε.
300ευρώ+ΦΠΑ

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλειστηριασμώνκαι
Διακηρύξεων5,00ευρώ.
ΙσολογισμώνΑ.Ε.-Ε.Π.Ε.5,00ευρώ.
ΔημοσιεύσειςΔημοσίου2,00ευρώ.
Ιδιωτικέςδημοσιεύσειςκατόπινσυ-
νεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2020
Μήνας:4

Εβδομάδα:15

ΑνατολήΉλιου:05.58

ΔύσηΉλιου:18.55

100-266

ΠΕΜΠΤΗ
9

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ευψυχίου μαρτ., Βαδίμου ιερομ.

Καιρού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος,
θα δοθεί η Γέφυρα μέχρι το τέλος  Ιουνίου

Άρχισε να περ-
πατιέται πλέον η γέ-
φυρα Κούσιου, από
την μια άκρη έως
την άλλη, μετά και
την ολοκλήρωση της
σκυροδέτησης  του
καταστρώματος –ο-
ριζόντιου τμήματος-
της γέφυρας, ενώ
απόχθες- όπωςμας
ενημέρωσε ο αρμό-
διοςεπίτουθέματος,
πρώηναντιδήμαρχος
Τεχνικών ΆρηςΛα-
ζαρίδης- ξεκίνησαν
και οι εργασίες κατα-
σκευής πεζοδρομί-
ων, ηλεκτρολογικών
και υδραυλικώνυπο-
δομών και ότι άλλο
χρειάζεταιγιαναακολουθήσειηασφαλτόστρωσήτης.Τελευταίαφάσηθαείναι τοκούμπωματηςγέφυραςστιςδύο
πλευρέςτωνδρόμωνπουενώνει,δηλαδήτηνΑκροπόλεωςμετηνΗρωίδωνΒλάχωνστηνπλατείαΚτηνιατρείου,ενώ
παράλληλαοΔήμοςΒέροιαςεπεξεργάζεταικαιτοκυκλοφοριακόκομμάτι,ώστενασυγχρονιστείκιαυτόμετηνπαρά-
δοσητηςγέφυρας.Πότεθαγίνειηπαράδοση;

Καιρούθέλοντοςκαικορονοϊούεπιτρέποντος,δενθαφύγειοΙούνιος,όπωςείπεοκ.Λαζαρίδης.

Όλοισπίτι,υπενθυμίζει
ηΑστυνομικήΔιεύθυνση

Κ.Μακεδονίας

Μεμια«χιουμοριστική»ανάρτησηστηνεπίσημησελίδατης
στο facebook, η ΓενικήΠεριφερειακήΑστυνομικήΔιεύθυνση
ΚεντρικήςΜακεδονίας στέλνει  μήνυμα - υπενθύμισηπρος
τουςπολίτεςνασυνεχίσουνναπαραμένουνστοσπίτι,καθότι
–ωςγνωστόν-απαιτείταιηπροσπάθειαόλωνμαςγιατηναντι-
μετώπισητηςπανδημίαςτουνέουκορωνοϊούκαιτηδιαφύλα-
ξητηςδημόσιαςυγείας…Ηφωτογραφίαδενείναιτυχαίαδιότι
ημόνηπουβρίσκεταιπάντασπίτιείναιηχελώνα!

Χθεςκαταγράφηκεηπρώτηεξαποστάσεωςσυνεδρία-
σημετηλεδιάσκεψηστηνιστορίατουδημοτικούσυμβουλί-
ουΒέροιας.Γενικάηδιαδικασίακύλησεομαλάκαιυπήρξε
μεγάλησυμμετοχή.Ταπροημερησίαςθέματα,αφορούσαν
κυρίως ενημερώσεις από τους αντιδημάρχους και τους
προέδρουςτωννομικώνπροσώπωνγιατηνέκτακτηκατά-
στασηλόγωκορωνοϊού,ενώτέθηκανερωτήματααπότους
επικεφαλής τωνπαρατάξεων, αλλά και από δημοτικούς
συμβούλους.

Ο επικεφαλής τηςπαράταξης «ΣΥΝ-
ΔΗΜΟΤΕΣ»ΠαύλοςΠαυλίδης έθεσε το
θέμαμετασχηματισμούτων βρεφονηπια-
κώνσταθμώνσεβρεφικούς,λόγωτηςμει-
ωμένηςπλέον συμμετοχήςπαιδιώνπου
στρέφονταιπλέονστιςκρατικέςδομέςκαι
ανέφερε ότι ίσως χρειάζονται μελέτες και
διαδικασίεςμεάδειεςκλπ.

Οεπικεφαλήςτηςπα-
ράταξης «Προτεραιότητα στον Πολίτη»
ΑντώνηςΜαρκούληςζήτησεδιευρυμένη
αναστολήπληρωμής των δημοτικών τε-
λώνγιαμεγαλύτεροδιάστημαστοσύνολο
των πολιτών και συγκεκριμένα για 2+2
μήνες,  ενώπρότεινε την ετοιμασία και
διάθεση χώρων ιδιοκτησίας του δήμου
σε περίπτωση  εμφάνισης κρουσμάτων
κορωνοϊού.

Οπρόεδρος τουΔη.Βρε.Στα.Θεανώ
Ζωγιοπούλου, Κώστας Βασιλειάδης
πρότεινε την αγορά συστήματος απολύ-
μανσης χώρων με νανοτεχνολογία που
παράγει νεφέλωμα χωρίς τοξικότητα και
μεαυτότοντρόπονααπολυμαίνουνΚΑ-
ΠΗ,παιδικούςσταθμούς,ΚΕΠκλπκαινα
το διατηρήσουν και για μελλοντική χρή-
ση. Επίσης απάντησε στον κ. Παυλίδη

αναφορικά με τον βρεφονηπιακόΘεανώ Ζωγιοπούλου,
ότιπαρακολουθούν τοθέμακαιότιυπάρχει τροποποίηση
στην χρηματοδότηση από το υπουργείοπροκειμένου να
προχωρήσουνσετροποποίηση.

ΟδημοτικόςσύμβουλοςΧρήστοςΚε-
λεσίδης απευθύνθηκεπρος τηναρμόδια
αντιδήμαρχοΠαιδείας Συρμούλα Τζήμα
για την ανάγκη διάθεσης σχολικών γευ-
μάτωντώραπουείναικλειστάτασχολεία
γιατί υπάρχουν οικογένειεςπου τα έχουν
ανάγκη.

Οπρόεδρος τηςσχο-
λικής επιτροπήςΘανάσηςΔέλλας  ανα-
φέρθηκε στην συνεργασία με την διεύ-
θυνσηπρωτοβάθμιαςεκπαίδευσηςκαι τα
γρήγορα αντανακλαστικάπου επέδειξαν
αφούοδήμοςενεργοποιήθηκε1εβδομά-
δανωρίτερααπότουπουργείο.Μεευαι-
σθησία και αφουγγραζόμενοι τις ανάγκες
τωνσυμπολιτών, ξεκίνησαν την καταγρα-

φήτωνοικογενειώνπουδενέχουνυπολογιστές,αγόρασαν
100 υπολογιστές με παρελκόμενο εξοπλισμό(κάμερα,
ηχεία,μικρόφωνο)καιταδάνεισαν,ενώθαδιαθέσουνάλ-
λους25τιςεπόμενεςημέρες.

Η αντιδήμαρχοςΠαιδείαςΣυρμούλα
Τζήμα-Τόπηαναφέρθηκεστααντανακλα-
στικά του δήμουπου ήταν δίπλα στους
διευθυντέςτωνσχολείωνκαιστουςμαθη-
τέςαπότηνπρώτηστιγμή.Γιατασχολικά
γεύματα απάντησε στον κ. Κελεσίδη ότι
έχουνήδηπρονοήσει και απήυθυναν έγ-

γραφοστοαρμόδιουπουργείοπουείναιυπεύθυνογιατα
γεύματαναμεριμνήσειγιανασυνεχιστούνταγεύματαστις
οικογένειεςπουέχουνανάγκη.Επίσηςπρόσθεσεότιδιέθε-
σαντιςσχολικέςκαθαρίστριεςσεάλλακτίριατουδήμουγια
νασυνεισφέρουνστοναγώναγιατονπεριορισμόεξάπλω-

σηςτουιού.
Ο αντιδήμαρχοςΟικονομικώνΣτέλι-

οςΑσλάνογλου υπογράμμισε μόνο την
άψογη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και
ότιτηρήθηκανόλαταμέτραασφάλειαςκαι
πρόληψης.

Οαντιδήμαρχος καθαριότητας καιΠο-
λιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαδό-
πουλος είπε εξαρχήςότι

ακολούθησανπιστάτιςοδηγίεςτουΕΟΔΥ
καιτωνειδικών,μοίρασαναντισηπτικάγά-
ντιαμάσκες,στοπροσωπικόκαιδημιουρ-
γήθηκεπρόγραμμακυλιόμενογιαναμην
υπάρχεισυγχρωτισμόςτωνεργαζομένων.
«Κάνουμε ενέργειες ουσίας, απολύμανση
κάδωνκαιχώρων,όπουχρειάζεταικαιόχι
για εντυπώσεις»πρόσθεσε. Ενώμίλησε
για ολοκληρωμένοσχέδιο με μέτρα κατά
του κορωνοϊούσεφάσεις.Ανέφερεότι βρισκόμαστεστην
1ηφάση.Ωστόσοείπεότιανχρειαστείκαιελπίζειναμην
χρειαστείότιυπάρχεισχέδιομεειδικόεξοπλισμόγιααντι-

μετώπισηπιοδύσκολωνκαταστάσεων.
ΟπρόεδροςτηςΔΕΥΑΒΣτέργιοςΔια-

μάντης μίλησε για τηνπρωτοπορία τους
να συνταχθεί ένα σχέδιο έκτακτης ανά-
γκης από τηνΔΕΥΑΒσε 3 ενότητες για
τονκορωνοϊό,έχουνληφθείήδηταμέτρα
της 1ης ενότητας,ωστόσουπάρχουνμέ-
τρα 2ης και 3ης ενότηταςσεπερίπτωση
που εμφανιστούνπερισσότερα κρούσμα-
τα. Επίσης πρόσθεσε ότι θα παρέμβει

προσωπικάστουςβουλευτέςΗμαθίας για ναυπάρξει αλ-
λαγήστιςσυμβάσεις των εργαζομένωνστο«Βοήθειαστο
Σπίτι»σε αορίστου χρόνουως ελάχιστηαναγνώριση της
προσφοράςτους.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Λεωνίδας
Ακριβόπουλος μίλησε για το έγκαιρο
κλείσιμο των  ΚΑΠΗπριν τις εξαγγελίες
μέτρων της κυβέρνησης, όπως και την
σφράγιση των κλειστών και ανοιχτών α-
θλητικών χώρων στη συνέχεια. Έκανε
μνεία στοπροσωπικό του «Βοήθεια στο
Σπίτι», αφούαυτό το διάστημα έχουν δι-
πλασιαστεί οι εξυπηρετούμενοι δημότες
σεδιανομήζεστούφαγητούκαιψώνια,ενώμίλησεγιατα
μέτραπροστασίαςπου λαμβάνει  για τοπροσωπικόπου
πηγαίνει σε ιδιωτικούς χώρους.Τέλος απάντησε στον κ.
Παυλίδηγιατουςβρεφονηπιακούςσταθμούςότιείναιστην
σκέψητουςκαιθατοπροχωρήσουν.

Ο δήμαρχοςΚώστας Βοργιαζίδης
κατέθεσεπρότασηγιαονοματοδοσίαδρό-
μου της πόλης προς τιμή τουΜανώλη
Γλέζου.Απάντησε στον κ. Παυλίδη ότι
στοχεύουνμέχριτονΣεπτέμβριο2021να
λειτουργούν  8 νέα βρεφονηπιακά τμή-
ματαστοκτίριο τηςΚυψελης.Όσογια τα
δημοτικάτέλη,ανέφερεότιδενθαπληρώ-
σουν οι επιχειρήσεις όσο είναι κλειστές.

Ωστόσοείπεότιθαελέγξουνποιοιδημότεςέχουνανάγκη,
για ναπροχωρήσουνσεπεραιτέρωαπαλλαγές,ωστόσο
δενέχουνακόμηδεδομένακαιδενμπορείναδεσμευτείγια
κάτισυγκεκριμένοακόμη.

Σεκαλόκλίμακαιομαλότατακύλησεηπρώτη
συνεδρίασητουδημοτικούσυμβουλίουμετηλεδιάσκεψη
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Παρά τις καταγγελίες για επιθέσεις 
σκυλιών, κάποιοι παρεμποδίζουν 

την περισυλλογή τους 
-Την συνδρομή της Αστυνομίας

 και των Ζωόφιλων ζητά ο Δήμος Βέροιας
 Ο Δήμος Βέροιας ενη-

μερώνει τους Δημότες του 
ότι παρόλο ότι έχει λάβει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την φροντίδα των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς, 
κάποια σκυλιά φέρονται ε-
πιθετικά και σε αρκετές πε-
ριοχές όπως το Πάρκο των 
Αγίων Αναργύρων, η οδός 
Πιερίων, τα Γιοτζαλίκια και 
σε άλλες περιοχές, έχουν 

αναφερθεί-καταγγελθεί επιθέσεις.
Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται:
«...Αλλά δυστυχώς στη προσπάθεια των υπαλλή-

λων του συνεργείου του Δήμου μας για την περισυλλογή των επικίνδυνων αυτών και μόνο σκύλων στα πλαίσια 
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας με βάση το ν. 4039/2012, κάποιοι  συμπολίτες μας παρεμποδίζουν το έργο 
τους με επιθέσεις φραστικές αρκετές  φορές και σωματικές.

Για το λόγο αυτό ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας  και της Δημοτικής Αστυνομίας, με αποτέλε-
σμα η περισυλλογή των επικίνδυνων αυτών σκύλων να γίνεται μόνο με την παρουσία περιπολικού της Αστυνο-
μίας.

Γι αυτό ο Δήμος Βέροιας όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου, ζητά τη συνδρομή των 
Φιλοζωικών Συλλόγων του Δήμου μας και των Φιλόζωων πολιτών  του Δήμου μας που ο καθένας μπορεί να 
βοηθήσει με τον τρόπο του, στην περισυλλογή κάποιων επικίνδυνων σκύλων όταν τους  ζητηθεί βοήθεια, για τη 
προστασία των αδέσποτων ζώων αλλά και πολύ περισσότερο  για τη προστασία των συμπολιτών μας».

Με την ευκαιρία αυτή ο Δήμος Βέροιας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης,  ευχαριστούν την 
ΕΛ.ΑΣ. και τη Δημοτική Αστυνομία για τη πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν σε κάθε κάλεσμά τους.  

Το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροι-
ας ενημερώνει ότι χορηγείται προ-
θεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς 
από τον παγετό 17/03/2020 . Η υπο-
βολή των δηλώσεων ζημιάς θα γίνει 
με τη διαδικασία των προσωρινών 
δηλώσεων που θα συμπληρωθούν 
από τους παραγωγούς, χωρίς αρχικά 
να καταβληθούν τέλη, τα οποία θα 
καταβληθούν με την υποβολή των ο-
ριστικών δηλώσεων. Τελευταία ημέρα 
υποβολής των δηλώσεων ζημιάς ορίζεται η  Δευ-
τέρα 04/05/2020. 

Το έντυπο της προσωρινής δήλωσης ζημιάς, 
μπορούν οι παραγωγοί να το εκτυπώσουν από 
την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. ή να το προμηθευτούν 
από τις κατά τόπους τοπικές κοινότητες. Τα συ-
μπληρωμένα έντυπα θα συγκεντρώνονται σε ει-
δικά κουτιά, τα οποία θα βρίσκονται σε χώρο που 
θα οριστεί στις κατά τόπους τοπικές κοινότητες. Η 
υποβολή της προσωρινής δήλωσης θεωρείται δε-
σμευτική της οριστικής δήλωσης ζημιάς. Μετά τη 
λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας οι προ-
σωρινές δηλώσεις θα παραληφθούν και θα  πρω-
τοκολληθούν από τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Όπως προέκυψε από τις επισημάνσεις που 
διενεργήθηκαν ο παγετός έπληξε καλλιέργειες 
οπωροφόρων δέντρων και κυρίως βερίκοκα, 
πρωιμανθή νεκταρίνια και πρωιμανθή επιτρα-
πέζια  ροδάκινα , δαμάσκηνα και κορόμηλα σε 
αγροτεμάχια που βρίσκονται μέσα στους κατά 
τόπους θύλακες παγετού των διαφόρων τοπικών 
κοινοτήτων.

Από τον ΕΛΓΑ επισημαίνεται ότι, η μείωση της 

παραγωγής που πιθανώς να εμφανι-
στεί στις ίδιες καλλιέργειες εκτός των 
θυλάκων παγετού, οφείλεται σε άλ-
λα αίτια μη καλυπτόμενα ασφαλιστι-
κά από τον ΕΛ.Γ.Α. Για το λόγο αυτό 
παρακαλούνται οι παραγωγοί, αφού 
παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ζη-
μιάς στα κτήματά τους, να δηλώσουν 
εκείνα  στα οποία η ζημιά από παγετό 
είναι  μεγαλύτερη του 35%. και να 
μην προβούν σε άσκοπες δηλώσεις 

ζημιάς.  
Τονίζεται επίσης ότι: 
• Δήλωση ζημιάς δικαιούται να καταθέσει ο 

παραγωγός ο οποίος θα υποβάλει και τη Δήλωση 
Καλλιέργειας του έτους ζημιάς (2020).

•  Στη δήλωση ζημιάς συμπληρώνονται απα-
ραίτητα όλα τα πεδία (τοποθεσία, είδος και ποι-
κιλία καλλιέργειας, στρέμματα, αριθμός δέντρων, 
μέση παραγωγή και ποσοστό ζημιάς των ζημιω-
θέντων αγροτεμαχίων), όπως αυτά αναφέρονται 
και στη πρόσφατη Δήλωση Καλλιέργειας.  

• Κάθε παραγωγός θα υποβάλλει τις προσω-
ρινές του δηλώσεις ζημιάς στις Τοπικές Κοινό-
τητες όπου ανήκουν τα αγροτεμάχια που έχουν 
υποστεί ζημιά από τον παγετό.

«Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρα-
τούν σε όλη τη χώρα ευελπιστούμε στην κατανόη-
ση και τη συνεργασία τόσο των ανταποκριτών και 
των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων όσο και 
των παραγωγών. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
απευθυνθείτε στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροι-
ας», αναφέρει η  Προϊσταμένη του Υποκαταστή-
ματος Μαρία Παππά.

Μέχρι τις 4 Μαΐου η προθεσμία 
υποβολής δηλώσεων ζημιάς από παγετό 
της 17/03/2020 σε οπωροφόρα δέντρα

Εν όψει της ΚΥΑ για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
Εγκύκλιος του Μητροπολίτη για τις ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας, 

τον Επιτάφιο και την Ανάσταση, σε εκκλησίες και Μονές της Ημαθίας
-Εφιστά την προσοχή των ιερέων για τήρηση των μέτρων

 Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΚΥΑ των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και εκδόθηκε εγκύκλιος της Ιεράς 
Συνόδου όπου περιγράφονται οι όροι λειτουργίας των εκκλησιών τις μέρες 
του Πάσχα, στο πλαίσιο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» στη χώρα 
μας που  ισχύει για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020.

Η  ΚΥΑ , προβλέπει νέα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους 
λατρείας, σύμφωνα με τα οποία:

- Απαγορεύονται, παρουσία του κόσμου, οι λειτουργίες, λατρευτικές συ-
νάξεις, ιεροπραξίες και πάσης φύσεως θρησκευτικές τελετές σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, 
ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

- Η τέλεση λειτουργιών θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, αποκλει-
στικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοηθητικό προσωπικό (πχ 
ιεροψάλτης) των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει τα 4 φυσικά 
πρόσωπα. Ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος για να 
λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα σύμφωνα με την ΚΥΑ. Δεν επιτρέπεται, ού-
τε κεκλεισμένων των θυρών, η τέλεση λειτουργιών σε χώρους λατρείας που 
βρίσκονται σε ιδιωτικά κτήματα, κτίρια κλπ.

- Απαγορεύεται η επίσκεψη κοινού, ατομικά ή ομαδικά, στα μοναστή-
ρια. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και ακολουθιών στα μοναστήρια 
χωρίς την παρουσία κοινού, απαγορεύεται ρητώς η χρήση μεγαφώνων ή 
οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εξωτερική μετάδοση της και επιτρέπεται, 
επιπλέον της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής, και η αυτοτελής διαδικτυακή 
μετάδοση της λειτουργίας.

-Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και λοι-
πές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του 
θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος 
του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, τηρου-
μένων αυστηρώς των λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγι-
ών των υγειονομικών αρχών.

-Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια κατά το ως άνω χρο-
νικό διάστημα δεν δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές 
προσκυνηματικές επισκέψεις.

-Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών των χώρων θρη-
σκευτικής λατρείας.

Μετά την απόφαση αυτή ο Μητροπολίτης  Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-
νίας κ Παντελεήμων, με εγκύκλιό του δίνει ειδικές οδηγίες στους πιστούς 
αλλά και στους εφημερίους της Μητρόπολης, για τις  εκκλησίες που θα 
λειτουργήσουν πώς και ποιοι θα συμμετάσχουν στις ακολουθίες και τις Θείες 
Λειτουργίες, πάντα χωρίς την παρουσία κοινού.. 

Εγκύκλιος Μητροπολίτη
Στην σχετική εγκύκλιο ο Μητροπολίτης  κ Παντελεήμων, αναφέρει μεταξύ 

άλλων πώς θα τελεστούν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, πώς θα 

γίνει η περιφορά του Επιταφίου και η τελετή της Ανάστασης, πόσοι ιερεις 
και  αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό μπορεί να υπάρχει στους ναούς, ενώ 
εφιστά την προσοχή των ιερέων και του κλήρου, για την εφαρμογή της Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης, για την αποφυγή  νομικών συνεπειών αλλά και 
οποιουδήποτε  σχολιασμού και κατηγορίας της Εκκλησίας. 

Αναλυτικά η Εγκύκλιος του Μητροπολίτη αναφέρει:
«Σᾶς κάνω γνωστό  ὅτι, στό Φύλλο τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), δημοσιεύθηκε ἡ ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 
Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρη-
σκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς 
ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς 
θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 
ἕως 20.4.2020». 

Κατόπιν τῆς ἀνωτέρω  Κ.Υ.Α. καθώς καί τῆς σχετικῆς ἐγκυκλίου (ὑπ. 
ἀριθμ. 3018/07.04.2020) τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, Σᾶς κάνω γνωστό ὅτι: 

1) Ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατά τό διάστημα ἀπό τήν Κυριακή 
τῶν Βαΐων (12 Ἀπριλίου) μέχρι τή Δευτέρα τῆς Διακαινισήμου  (20 Ἀπριλίου) 
θά εἶναι οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό Τυπικό καί θά τελοῦνται λιτά καί κατανυ-
κτικά στίς προβλεπόμενες ὧρες. 

A) τό ἱερό Εὐχέλαιο νά τελεσθεῖ τό πρωΐ τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἀντί τῆς 
Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, καί ὄχι τό ἀπόγευμα.

Β) ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τή Μεγάλη Παρασκευή θά τελεσθεῖ  
ἀποκλειστικά ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ καί 

Γ) ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, 
τήν συνηθισμένη ὥρα (12 τά μεσάνυκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου) καί θά 
ἀκολουθήσει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία.

2) Ἡ χρῆσις τῶν καμπανῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητη κατά 
τήν ἔναρξη τῶν ἀκολουθιῶν.  Θά πρέπει ὅμως νά ἠχήσουν τήν ἡμέρα τῆς 
Μεγάλης Παρασκευῆς πένθιμα καί κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως, ψαλ-
λομένου τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», χαρμόσυνα καί πανηγυρικά.

3) Οἱ ἐξώπορτες τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κλειστές κατά τήν 
διάρκειαν ὅλων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Οἱ ἐξώπορτες θά ἀνοίγουν τουλάχι-
στον δύο ὧρες μετά τό πέρας τῶν πρωϊνῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης 
Ἑβδομάδος, δηλαδή ἀπό 11:00 π.μ.  μέχρι 1ην μ.μ., ἐκτός της Μεγάλης Πα-
ρασκευῆς ποῦ θά ἀνοίξουν  ἀπό 1 μ.μ. μέχρι 5 μ.μ.

4) Οἱ ἱερές ἀκολουθίες θά πραγματοποιηθοῦν ἀποκλειστικά ἀπό τόν ἱε-
ρέα ἤ τούς ἱερεῖς (ὅπου ὑπάρχουν περισσότεροι) καί τό ἀναγκαῖο βοηθητικό 
προσωπικό (ὅπως ἱεροψάλτης καί  νεωκόρος), καί ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν 
ὁποίων δέν θά ὑπερβαίνει τούς τέσσερις (4) γιά ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, 
καί μέ τήν προϋπόθεση τήρησης: α) τῆς ἀναλογίας ἑνός ἀτόμου ἀνά 15 τ.μ. 
ἐπιφανείας μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση τά δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς καί 
β) τῶν θεσπισθέντων προληπτικῶν μέτρων ὑγιεινῆς γιά τήν ἀποφυγή μετά-
δοσης τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19. Οἱ πόρτες εἰσόδου καί ἐξόδου τοῦ ἱεροῦ 
Ναοῦ θά παραμένουν κλειστές καί ὁ ἱερέας εἶναι ὑπεύθυνος νά λαμβάνει 
ὅλα τά προσήκοντα μέτρα, ὥστε νά ἐξασφαλίζεται ὅτι κανένα πρόσωπο δέν 

εἰσέρχεται στόν χῶρο λατρείας 
κατά τή διάρκεια τῶν ἀκολου-
θιῶν. 

4) Ἀπαγορεύεται ρητῶς ἡ 
χρήση μεγαφώνων ἤ ὁποιουδή-
ποτε ἄλλου μέσου γιά τήν ἐξωτε-
ρική μετάδοση τῶν ἀκολουθιῶν.

5) Οἱ ἴδιες ἀπαγορεύσεις 
καί ὑποχρεώσεις καταλαμβά-
νουν καί τούς χώρους λατρείας 
πού βρίσκονται ἐντός δημο-
σίων, δημοτικῶν, φιλανθρω-
πικῶν, κοινωφελῶν ἤ  ἄλλων 
ὑπηρεσιῶν, καταστημάτων καί 
ἐγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων, γηροκομείων, κοιμητηρίων κλπ).

6) Οἱ Ἱερές Μονές, τά Μοναστήρια, τά Ἡσυχαστήρια δέν θά δέχονται κοι-
νό καί πιστούς σέ ὀργανωμένες ἤ ἀτομικές προσκυνηματικές ἐπισκέψεις. Ἡ 
λατρευτική ζωή τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Μοναστηριῶν καί τῶν Ἡσυχαστηρί-
ων μπορεῖ νά συνεχίζεται, κατά τήν κρίση τοῦ Ἡγουμένου ἤ τῆς Ἡγουμένης 
καί κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Μητροπολίτη, μέ τήν αὐστηρή προϋπόθεση ὅτι 
δέν συμμετέχει κανένας ἄλλος πλήν τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητας καί μέ 
ἀνώτατο ὅριο τά δέκα (10) μέλη τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητας, τηρώντας τόν 
κανόνα ἑνός ἀτόμου ἀνά 15 τ.μ. ἐπιφανείας μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) 
μέτρων μεταξύ τους καί ἐφόσον τηροῦνται ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς πού ἔχουν 
θεσπίσει οἱ δημόσιες ἀρχές γιά τήν ἀποφυγή μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ 
COVID-19.

7) Ὅσον ἀφορᾶ στίς κηδεῖες ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή μόνο τοῦ ἱερέα, 
τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος καί τῶν 
προσώπων πού ἐπιμελοῦνται τῆς ταφῆς, τηρουμένων αὐστηρῶς τῶν λοιπῶν 
προληπτικῶν μέτρων προστασίας καί ὁδηγιῶν τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν. 

Ἐφιστῶ τήν προσοχή Σας στήν πιστή καί εὐλαβική τήρηση τῶν ἀνωτέρω, 
γιατί ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ μή ἐφαρμογή τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης ἐπιφέρει 
νομικές συνέπειες (πρόστιμο κλπ κυρώσεις) δέν θά πρέπει νά δώσουμε σέ 
ὁποιονδήποτε τήν ἀφορμή γιά σχολιασμό καί κατηγορία τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μᾶς τονίζει «τήν ἀπόλυτον ἀνάγκην διά τήν 
πιστήν τήρησιν αὐτῶν, ἤτις τυγχάνει ἀπαραίτητος καί ὡς πρός τήν διασφάλι-
σιν τῆς ἐπεκτάσεως τῆς Ἀποφάσεως διά τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 
εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱερᾶς Μονάς, ἔστω πρός καιρόν καί 
κατ’ ἄκραν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» διά τούς 
πιστούς, καί μετά τήν 20ήν Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὅποτε λήγει ἡ ἰσχύς τῆς Κ.Υ.Α.» Οἱ  
Ἐφημέριοι, συνεχίζει ἡ Δ.Ι.Σ.  «ὀφείλουν νά γνωρίζουν ὅτι ὑπό τοιαύτας κρι-
σίμους στιγμᾶς, καθ’  ἅς διακυβεύεται ἡ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, δέν ὠφελοῦν 
τάσεις αὐτονομήσεως ἀπό τῆς κοινῆς πορείας τῆς ἐκκλησιαστικῆς νηός, ἄλλ’ 
ἀπαιτεῖται πιστή ὑπακοή εἰς τάς ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων, συνε-
χεῖς καί θερμές προσευχές, ὡς καί εἰλικρινής καί ἔμπρακτος μετάνοια».
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ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
06:30, 10:00, 13:00, 17:30, 20:00
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ
07:00, 10:00, 14:30, 17:30, 20:00.
ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣΑ

07:00, 08:30 , 11:20, 12:00, 15:45, 19:00, 21:15.
NΑΟΥΣΑ-ΒΕΡΟΙΑ
06:05, 07:30, 09.30, 12:30, 17:00, 19:30.
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
16:00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΠΙΚΟ
12:30
Tηλ. Επικοινωνίας Τοπικών Γραμμών: 
2331023334,Τηλ. Επικοινωνίας 
Υπεραστικών Γραμμών: 2331022342.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

 
Αγαπητοί φίλοι 
στα πλαίσια της δράσης «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣ-
ΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ 
ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» του Υπουργείου Εργασίας το 
κέντρο μας σας ενημερώνει ότι συμμετέχει στη δράση ως επίσημος φορέας κατάρτισης 
για όλους τους εν δυνάμει δικαιούχους

• Η δράση είναι οριζόντια, χωρίς εξατομικευμένα κριτήρια και περιλαμβάνει όλους 
τους επαγγελματίες με ενεργούς ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες των 
επιλέξιμων ΚΑΔ

• Οι αιτήσεις των δικαιούχων στο πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται από την Πέ-
μπτη 9/4/2020 μέχρι και την Δευτέρα 20/4/2020

• Το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης θα υλοποιείται μέχρι και τις 30/4/2020 και η 
δράση θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/5/2020 με την πιστοποίηση των δικαιούχων (για 
όσους την έχουν επιλέξει).

• Κατά θέτουμε την προσφορά του κέντρου μας για όσους θα προτιμήσουν να ολο-
κληρώσουν τη δράση με το κέντρο μας.

Βασικές υπηρεσίες
1. Το κέντρο μας θα αναλάβει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολο-

γητικά από τους δικαιούχους με τον πιο εύκολο τρόπο και προσφέροντας βοήθεια και 
οδηγίες σε συναδέλφους που θα τη χρειαστούν. 

Η διεύθυνση για την συμπλήρωση της αίτησης είναι
Http://www.dictiosi.gr/voucher600 
πληροφορίες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση
http://www.dictiosi.gr/index.php/news/item/165-voucher-επιστημόνων-επαγ-

γελματιών-πρόγραμμα-αναβάθμισης-ψηφιακών-δεξιοτήτων-με-εκπαιδευτικό-επί-
δομα-600€.html 

2. Θα αναλάβει για λογαριασμό των δικαιούχων την εγγραφή τους στο πρόγραμμα 
παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

3. Θα προσφέρει χρήσιμες οδηγίες κατά την διάρκεια της τηλεκατάρτισης έτσι ώστε 
οι δικαιούχοι να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα

4. Θα είναι κοντά σε όλους όσους επιλέξουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στα 
πλαίσια της δράσης αυτής

Επιπρόσθετες παροχές
Πέραν των προαναφερθέντων το κέντρο μας δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην 

πόλη μας  στους τομείς της πληροφορικής, της ρομποτικής, των αισθητικών εφαρμο-
γών. Στα πλαίσια  αυτά προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα 

1. ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ένας κύκλος) για παιδιά 
ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Τα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής πραγματο-
ποιούνται σε κύκλους εκπαίδευσης. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 8 μαθήματα και διαρκεί 
2 μήνες.

ή
2. ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων για τη χρήση 

του υπολογιστή στις τρεις βασικές δεξιότητες (Word, Excel, Internet). Η προσφο-
ρά περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την προετοιμασία  των υποψηφίων καθώς επίσης 
και το κόστος των τριών (3) εξετάσεων.

ή 
3. ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξατομικευμένης εκπαίδευσης (e-learning) σε 

ένα από τα αντικείμενα PHOTOSHOP, AutoCAD, ILLUSTRATOR 
Οι προσφορές αφορούν είτε τους ίδιους τους συμμετέχοντες είτε κάποιο μέλος της 

οικογένειάς τους ή του συγγενικού τους περιβάλλοντος
Υ.Γ. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει πριν την κατάθεση 

της απαραίτητης εξουσιοδότησης από τον δικαιούχο στο αντίστοιχο ΚΕΚ. Οι δικαιούχοι 
ακόμα και αν έχουν προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος σε άλλο ΚΕΚ, μπορούνε 
να επιλέξουν τελικά το δικό μας κέντρο για την υλοποίηση του προγράμματος

Τηλ. άμεσης επικοινωνίας 6978897897
Με εκτίμηση

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Σαπτσόγλου Ι. Ελισάβετ
ΑΦΜ: 047372831

Εδέσσης 21 - 59131 - Βέροια
τηλ: 2331022335, fax:2331075335

e-mail: info@dictiosi.gr       www.dictiosi.gr

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
συνεχίζει τις διαδικτυακές ψυχαγωγικές «αποδράσεις» μέσα 
από την σελίδα του στο facebook, για όλη την οικογένεια και 
ενώ τα πρώτα LIVE ξεπέρασαν τις 130.000 προβολές.

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολου Τζιτζικώστα, η Περιφέρεια διοργανώνει τη 
δράση «Μένουμε Σπίτι και Διασκεδάζουμε», στο πλαίσιο της 
εκστρατείας «Στην πανδημία του κορονοϊού κανένας μόνος 
του».

Πρόκειται για μια σειρά από διαδικτυακές ψυχαγωγικές 
«αποδράσεις», με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, που απευθύ-
νονται σε όλη την οικογένεια και οι οποίες διοργανώνονται 
από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Οι πολίτες που το επιθυμούν μπορούν να κάνουν like στη 
σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού στο Facebook, να συντονίζο-
νται και να παρακολουθούν ζωντανά διαδραστικές παραστά-
σεις, με αγαπημένους καλλιτέχνες, που θα εκπέμπουν από 
το σπίτι τους.

Καλλιτέχνες θα τραγουδούν, θα παίζουν πιάνο και θα μοι-
ράζονται με τους πολίτες την τέχνη τους (τραγούδι, μουσική, 
ηθοποιία κτλ.). Οι θεατές μάλιστα θα έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν με σχόλια και να ζητούν τραγούδια της αρεσκεί-
ας τους, όπως και να «συνομιλούν» με τους αγαπημένους 
τους καλλιτέχνες.

Για τα παιδιά έχει προβλεφθεί ειδική μέριμνα, με παρα-
στάσεις Καραγκιόζη, κουκλοθέατρο και show μαγείας.

 Το πρόγραμμα της εβδομάδος περιλαμβάνει:
Πέμπτη 9 Απριλίου 8.30μμ
Ο Αλέξανδρος Τζοβάνης, 
«ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΗΣ», στο πιάνο 

ο Αστέρης Τσαλίκης,  
Σάββατο 11 Απριλίου 8.30μμ
Ο Κώστας Ματσίγκος με την κιθάρα του φιλοξενεί τον Αν-

δρέα Καρακότα στο σπίτι του σε
«ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»
Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 7μμ
Η Ανθή Θάνου  διαβάζει στα παιδιά αγαπημένα παραμύ-

θια, με την συνοδεία της κιθάρας του Αλέξανδρου Μακρή
«ΕΝΑ ΣΑΚΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ»

Διαδικτυακές ψυχαγωγικές «αποδράσεις» 
για όλη την οικογένεια από το Κέντρο 

Πολιτισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  

Ενημερωτική επικοινωνία (εξ αποστάσε-
ως) είχε χθες Τετάρτη 08/04/2020 ο αντιπε-
ριφεριάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, 
με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας, Διονύση Διαμαντόπου-
λο και με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, Αναστασία Μαυ-
ρίδου, για να ενημερωθεί σχετικά με την  
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
στην Ημαθία και την καταγραφή της κατά-
στασης  σύμφωνα και με τις οδηγίες που 
έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και την υπουργό Νίκη 
Κεραμέως.

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 
του αντιπεριφερερειάρχη Ημαθία, δεν υ-
πάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα που να εμποδίζουν το εκ-
παιδευτικό έργο και στην κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλει 
τόσο η έγκαιρη προετοιμασία των αντίστοιχων υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και κυρίως εντοπίζεται η συνεισφορά των εκ-
παιδευτικών της Ημαθίας που κρίνεται καθοριστική, σε όλες 
τις βαθμίδες. Αντίστοιχα και από την πλευρά των μαθητών, 
η συμμετοχή είναι ευρεία με τη συμπαράσταση των γονέων 
όπου είναι απαραίτητη, να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ο στόχος αυτή τη στιγμή στην Ημαθία είναι να επι-
λυθούν τα όποια προβλήματα εντοπίζονται κατά τόπους 
σε σχέση με ελλείψεις εξοπλισμού από την πλευρά των 
μαθητών (συσκευές Η/Υ) και την επαρκή κάλυψη δικτύου 
internet σε δυσπρόσιτες περιοχές. Προς την κατεύθυνση 
αυτή έχουν ήδη δοθεί οδηγίες από την πλευρά του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η διαδικασία 
καταγραφής για την επίλυσή τους, ήδη ολοκληρώθηκε για 

τις περισσότερες περιπτώσεις ή πρόκειται να 
ολοκληρωθεί άμεσα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
 ευχαριστεί και συγχαίρει

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Καλαϊτζίδης, 
ευχαρίστησε τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της 
Ημαθίας για την άμεση προετοιμασία και αντα-
πόκριση που έδειξαν, ζήτησε να επιταχυνθούν 
οι όποιες διαδικασίες χρειάζονται ή βρίσκονται 
σε εξέλιξη προς επίλυση προβλημάτων και 
παράλληλα εξέφρασε μέσω των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, συγχαρητήρια και ευγνωμοσύνη 
προς την εκπαιδευτική κοινότητα της Ημα-
θίας για την καθοριστική συμβολή της, στην 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
γενικά για το σημαντικό έργο που προσφέρει 

στον τόπο, ξεπερνώντας προβλήματά και δυσκολίες όταν 
παρουσιάζονται.

Στην ίδια κατεύθυνση ο Κώστας Καλαϊτζίδης συγχαίρει 
και ευχαριστεί το ίδιο, τη μαθητική κοινότητα της Ημαθίας 
(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και τους 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών για την ιδιαίτερα σημαντική 
ανταπόκριση που δείχνουν στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, ευχόμενος σε όλους καλή πρόοδο. Δήλωσε τέλος 
την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 
ομαλή ολοκλήρωση των μαθημάτων της φετινής σχολικής 
χρονιάς μέσω και των νέων ψηφιακών εργαλείων διδασκα-
λίας έστω και κάτω από συνθήκες πρωτόγνωρες, δύσκολες 
αλλά όχι αξεπέραστες, με τη συμβολή και τη συνεργασία 
όλων των πλευρών.

Κ. Καλαϊτζίδης: Προχωρά 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ημαθία 
Επικοινωνία με Δ/ντές Εκπαίδευσης για την πορεία της 

διδασκαλίας και την επίλυση προβλημάτων  
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Με μια ανακοίνωση μήνυμα προς πολλούς α-
ποδέκτες οι Φοροτεχνικοί-Λογιστές της χώρας 
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), καταγράφουν στο κοινωνικοοικονο-
μικό μέτωπο, τον δικό τους «μοναχικό» πόλεμο 
στα γραφεία και στη ζωή τους, προσπαθώντας 
να αποκρούσουν την οικονομική κατάρρευση του 
ιδιωτικού τομέα.

Στη δημόσια επιστολή- ανακοίνωσή τους ανα-
φέρουν:

«Η πανδημία ανέδειξε τον κορωνοϊό στο Νο 1 ε-
χθρό κατά της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή όπως 
έχει ειπωθεί, η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με έναν 
αόρατο εχθρό που καλούμαστε όλοι να πολεμήσουμε. 
Όλοι τώρα μιλάνε ότι οι διαχρονικές ελλείψεις και πα-
θογένειες ήταν αυτές που επιβάλουν στην κυβέρνηση 
να μην υιοθετήσει την πιο χαλαρή στάση κραταιών χω-
ρών και να μην αφήσει τα πράγματα στην τύχη.

Κάπως έτσι, μικρές, αλλά κομβικές μάχες πρέπει 
να καταλήξουν νικηφόρες, αποκαλύπτοντας μία εσωτε-
ρική κινητοποίηση. Μπορεί να υπάρξουν λάθη και ελ-
λείψεις. Δεν πρέπει όμως να χαθεί το κρυφό όπλο του 
Έλληνα που στηρίζει «στην πίστη επάνω την ελπίδα» 
και αναπτερώνει το ηθικό του στον κοινό αγώνα, για 
μια θετική έκβαση στον ακήρυχτο αυτό πόλεμο.

Στην πρώτη γραμμή, βεβαίως οι γιατροί, νοσηλευ-
τές, και το προσωπικό υγείας.

Και όλοι όσοι παλεύουν κάθε μέρα, αφενός να πε-
ριορίσουν τις ανθρώπινες απώλειες και αφετέρου να 
εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό της κοινωνίας με τα απα-
ραίτητα αγαθά, και τους ευχαριστούμε από καρδιάς για 
τις προσπάθειες τους, για τις θυσίες τους όλο αυτό το 
διάστημα και για όσο κρατήσει αυτός ο πόλεμος.

Ο πόλεμος αυτός όμως, δεν θα θεωρηθεί κερδισμέ-
νος μόνο με μέτρα περιορισμού, υγιεινής και ασφάλει-
ας. Η κυβέρνηση πολύ σωστά εξαγγέλλει και νομοθετεί 
καθημερινά νέα μέτρα και νέες αποφάσεις που σκοπό 
έχουν να ενισχύσουν την ήδη πληγείσα οικονομία.

Μέτρα που στοχεύουν προκειμένου, στο τέλος της κρί-
σης αυτής, να επανέλθει στην κανονικότητα η οικονομία.

Μέσα στον πόλεμο αυτόν, υπάρχει και ο Λογι-
στής-Φοροτεχνικός, που ως συνδετικός κρίκος, είναι 
ο άνθρωπος που παλεύει, για τους πολίτες, τις επιχει-
ρήσεις της χώρας και για όλους όσους παλεύουν να 
σταθούν όρθιοι οικονομικά και κοινωνικά.

Ωστόσο ο κλάδος μας με κραυγή αγωνίας αλλά και 
ευθύνης, παρά τις παρεμβάσεις (είδατε σειρά εγγρά-
φων μας), και τις τεκμηριωμένες προτάσεις, προς τα 
αρμόδια Υπουργεία, έχει μείνει να πολεμάει μόνος 
του στο κοινωνικοοικονομικό μέτωπο, προσπαθώντας 
να αποκρούσει την οικονομική κατάρρευση του ιδι-
ωτικού τομέα.

Αναγκαστικά “μένουμε γραφείο”, δουλεύουμε 
ασταμάτητα, δουλεύουμε Σαββατοκύριακα, θα δουλέ-
ψουμε και το Πάσχα που έρχεται.

Και όλα αυτά, χωρίς καμία ανταπόκριση στις εγκλήσεις 
μας και προτάσεις και χωρίς στήριξη, ηθική και ψυχολογι-
κή, μέσα σε ένα χάος αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων, 
που προκαλούν προβλήματα, με πολλές ασάφειες.

Συνεχώς παλεύουμε, να βοηθήσουμε το κράτος να 

υλοποιήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει και όπως προανα-
φέραμε, παρεμβαίνοντας και προτείνοντας τις διορθώ-
σεις παντού όπου απαιτείται.

Με όλα αυτά ασφαλώς κάνουμε το αυτονόητο κα-
θήκον μας.

Γιατί παλεύουμε, να στηρίξουμε τους συμπολίτες 
μας και τις επιχειρήσεις, που ζητούν αποκλειστικά και 
απεγνωσμένα την βοήθειά μας. για να διεκδικήσουν 
και να υπαχθούν στα μέτρα στήριξης.

Είμαστε ο κλάδος που λειτουργεί ως ενδιάμεσος 
κρίκος για σχεδόν όλες τις υπηρεσίες του κράτους, για 
τους ανθρώπους που δεν έχουν την υλικοτεχνική υπο-
δομή ή την τεχνογνωσία να τα κάνουν μόνοι τους, σε 
μια εποχή που οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν 
και για το κοινό και για εμάς τους ίδιους, δυσχεραίνο-
ντας υπέρμετρα το έργο που μας έχει ανατεθεί.

Έχουμε καταλήξει οι άνθρωποι για όλες τις δου-
λειές, φροντίζοντας να εξυπηρετούμε τον κόσμο, που 
απευθύνεται σε εμάς, ακόμα και για θέματα που δεν 
είναι λογιστικής φύσεως, όπως π.χ. η συμπλήρωση 
της φόρμας που αφορά στην άυλη συνταγογράφηση 
των φαρμάκων.

Όμως, δεν είμαστε και εμείς άνθρωποι; Δεν αρρω-
σταίνουμε; Δεν έχουμε προσωπική ζωή; Δεν έχουμε ε-
μείς οικογένειες; Όλα αυτά που συνεχίζουν να γίνονται, 
έχει πλέον αποδειχθεί, πως δεν υπολογιζόμαστε ως 
άνθρωποι, αλλά ως “μηχανές” που συμπληρώνουν τις 
δηλώσεις στις άπειρες πλέον πλατφόρμες, της “ηλε-
κτρονικής γραφειοκρατίας”.

Ενδεχομένως αρκετοί από εμάς δεν πρόκειται να 
λάβουμε ποτέ αμοιβή για όσα κάνουμε αυτό το διά-
στημα, και θα μας ζητείται και η έκδοση της δωρεάν 
απόδειξης στον έλεγχο. Ακόμα χειρότερα ίσως το 
τίμημα αυτής της αυτοθυσίας να είναι η υγεία μας. 
Για παράδειγμα αναμένουμε ακόμα τις οδηγίες για 
την ασφαλή διαχείριση των παραστατικών, τα οποία 
πρέπει να ληφθούν και να καταχωρηθούν με φυσικό 
τρόπο, ώστε για να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλω-
τικές υποχρεώσεις, για τις οποίες ζητήσει επανειλημμέ-
να παράταση.

Η εξάντληση είναι τόσο ψυχική όσο και σωματική. 
Ίσως αρρωστήσουμε από τον ιό ή από κάποια άλλη α-
σθένεια, ίσως να είμαστε ήδη ασθενείς χρόνιων παθή-
σεων (διαβητικοί, καρκινοπαθείς, κλπ.) ή να ανήκουμε 
σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου, και όμως συνεχίζουμε 
να παλεύουμε.

Μέχρι πότε όμως;
Ενδεχομένως θα βρεθούμε αντιμέτωποι με κατα-

στάσεις που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ή να 
διορθώσουμε, με λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν 
τα οποία δεν είχαν καμία επίπτωση, αλλά ξαφνικά 
έχουν αποκτήσει ουσία γιατί έτσι είναι τα μέτρα που 
εξαγγέλθηκαν.

Δεν θα πούμε κάτι άλλο, “μένουμε γραφείο”, 
παλεύουμε για να στηρίξουμε την χώρα, επιδεικνύο-
ντας για ακόμη μία φορά, ατομική, συνδικαλιστική και 
κοινωνική ευθύνη. Το μόνο που ζητάμε είναι τα αυτο-
νόητα.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.»

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να 
αρθεί το ρωσικό εμπάργκο για 

τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα»

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εξωτερικών, 
Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης υπέβαλλαν 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και 
η βουλευτής του νομού μας Φρόσω Καρασαρλί-
δου, ώστε να ενταχθούν σειρά αγροτικών προ-
ϊόντων στη λίστα που δημιουργείται αυτή την 
περίοδο στη Ρωσία για μια σειρά βασικών αγρο-
τικών προϊόντων, τα οποία θα εισαχθούν στη 
χώρα τους με μηδενικούς δασμούς, σε μια προ-
σπάθεια να μειωθεί ο αντίκτυπος του COVID-19 
στη διατροφική επάρκεια και στην οικονομία της 
χώρας.

Στην Ερώτηση τονίζεται ότι: «Η Ρωσία σε 
μια προσπάθεια να μειωθεί ο αντίκτυπος του 
COVID-19 στη διατροφική επάρκεια και στην 
οικονομία της χώρας, πρόκειται να προβεί σε 
προσωρινή άρση των περιορισμών και των 
δασμών στις εισαγωγές μιας σειράς βασικών 
αγροτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώ-
σος πρωθυπουργός, έκανε λόγο για άνοιγμα 
“πράσινων διαδρόμων” για συγκεκριμένα προϊό-
ντα, τα οποία θα εισαχθούν στη χώρα με μηδενι-
κούς δασμούς. 

Ανάμεσα στα προϊόντα που πρόκειται να 
εισαχθούν στην επικράτεια της Ρωσίας χωρίς 
δασμούς φαίνεται να περιλαμβάνονται το βοδινό 
και το αρνίσιο κρέας, το γάλα, το κοτόπουλο, τα 
αβγά, το αλεύρι, τις πατάτες, τα κρεμμύδια, το 
καρότο και τα μήλα, προϊόντα τα οποία έχουν 
χαρακτηριστεί ως “κοινωνικά απαραίτητα” από 
κυβερνητικό διάταγμα του 2010. 

Φαίνεται ότι για μια ακόμη φορά ελληνικά 
προϊόντα όπως τα νωπά οπωροκηπευτικά, τα 
οποία υφίστανται συνολική απαγόρευση εισα-
γωγής στη ρωσική αγορά από το 2014 (λόγω 
του ρωσικού εμπάργκο) όσο και η κομπόστα 
ροδάκινου, η οποία εισάγεται μεν στη ρωσική 

αγορά αλλά με δασμό 18%, δεν πρόκειται να 
επωφεληθούν αυτής της ευνοϊκής κατάστασης. 
Οι μηδενικοί δασμοί στην κονσέρβα ροδάκινου 
θα μπορούσαν την παρούσα στιγμή, να είναι 
μια εξαιρετική ευκαιρία αύξησης των πωλήσεων 
ενός προϊόντος που πολύ πρόσφατα επλήγη με 
επιπρόσθετο δασμό 25% κατά την εισαγωγή του 
στην αγορά των ΗΠΑ. 

Επιπλέον, η δυνατότητα εισαγωγής στη ρω-
σική αγορά, νωπών οπωροκηπευτικών με μη-
δενικούς δασμούς θα αποτελέσει διέξοδο εμπο-
ρίας για αρκετά ελληνικά προϊόντα όπως πχ τα 
κηπευτικά, τα νωπά οπωροκηπευτικά όπως το 
ροδάκινο, το κεράσι, το βερίκοκο, η φράουλα 
κλπ που την παρούσα περίοδο αντιμετωπίζουν 
πολύ σοβαρό πρόβλημα διάθεσης λόγω των 
περιορισμών από την πανδημία του κορωνοϊού. 

Επιπλέον, πληθαίνουν οι φωνές φορέων των 
αγροτών που ζητούν να τεθεί στο Συμβούλιο Υ-
πουργών Γεωργίας η επανεξέταση του ρωσικού 
εμπάργκο, η άρση του οποίου υπό το βάρος 
της πανδημίας του κορωνοϊού θα μπορούσε να 
αποτελέσει μία διέξοδο για τις εξαγωγές ελληνι-
κών νωπών αγροτικών προϊόντων».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους υ-
πουργούς, ποιες είναι οι ενέργειες που πρόκει-
ται να αναλάβουν ώστε η κομπόστα ροδάκινου 
αλλά και άλλα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να 
περιληφθούν στη λίστα που δημιουργείται αυτή 
την περίοδο στη Ρωσία προκειμένου στη συ-
νέχεια να εισάγονται στη ρωσική αγορά χωρίς 
δασμούς και αν προτίθενται να ζητήσουν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο τη στοχευμένη άρση του-
λάχιστον μέρους του ρωσικού εμπάργκο, ώστε 
να ξανανοίξει αυτός ο σημαντικός εξαγωγικός 
προορισμός για τα ελληνικά νωπά αγροτικά 
προϊόντα (ροδάκινα, κεράσια, βερίκοκα κλπ).

Ο αόρατος πόλεμος των λογιστών, που 
έχουν μετατραπεί σε ανθρώπινες μηχανές



Δέσμη μέτρων, προκειμένου να επανεκκι-
νήσει η πραγματική οικονομία την επομένη της 
υγειονομικής κρίσης και να λειτουργήσει στις 
νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, 
κατέθεσε σε τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους 
των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας, ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας.

«Στόχος μας είναι να μην μείνει μόνη της κα-
μιά επιχείρηση την επομένη της πανδημίας του 
κορονοϊού. Κοινός στόχος είναι να ξανασταθούν 
οι επιχειρήσεις στα πόδια τους, να μη μείνει κα-
μιά κλειστή και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. 
Χτίζουμε σήμερα όλοι μαζί και σε συνεργασία με 
την Κυβέρνηση την επόμενη μέρα της οικονο-
μίας και της επιχειρηματικότητας. Δεν υπάρχει 
χρόνος για χάσιμο. Οφείλουμε να προετοιμά-
σουμε με τον καλύτερο τρόπο την επόμενη μέρα, 
η οποία θα είναι δύσκολη για το επιχειρείν, για 
τους εργαζόμενους και συνολικά για την οικονο-
μία», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι Πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Μακεδονίας, 
οι οποίοι περιέγραψαν την κατάσταση που επι-
κρατεί ανά Περιφερειακή Ενότητα και κλάδο και 
τις προτεραιότητες που θέτουν μετά την άρση 
των περιοριστικών μέτρων και την επανεκκίνηση 
της λειτουργίας της αγοράς.

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων θα καταθέ-
σουν τις προτάσεις τους στον Περιφερειάρχη Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ώστε να αντιμετωπιστούν 
τα ζητήματα περιφερειακού χαρακτήρα από τις 
υπηρεσίες και το σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Η δέσμη των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε 
στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Τζιτζικώστας είναι:

1.Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποκα-
τάσταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, 
προκειμένου αυτές να αρχίσουν να λειτουργούν 
αμέσως μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης 
από την πανδημία του κορονοϊού.

2.Δράσεις για την προσαρμογή των εργαζο-
μένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες 
που διαμορφώνει η πανδημία.

3.Επίσπευση των ευρωπαϊκών προγραμμά-
των, με μεγαλύτερη προσβασιμότητα για όλες 
τις επιχειρήσεις στους ευρωπαϊκούς πόρους. 
Βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, 
στη βάση του ανασχεδιασμού του ΕΣΠΑ και 
με κεντρικό στόχο την κάλυψη των αναγκών 
της πραγματικής οικονομίας. Χρηματοδότηση 

στοχευμένων δράσεων για την επανεκκίνηση 
των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας.

4.Διεκδίκηση από κοινού με τα Επιμελητήρια 
εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση και τη 
μείωση της γραφειοκρατίας στη λειτουργία του 
συνόλου των επιχειρήσεων (αδειοδοτήσεις κτλ.).

 «Η χώρα τα πηγαίνει μέχρι σήμερα καλά 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονο-
ϊού. Ελπίζουμε πως θα ξεπεράσουμε την υγειο-
νομική κρίση το επόμενο διάστημα και σταδιακά 
θα αρχίσει η επανεκκίνηση της οικονομίας. Η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι εδώ για να 
διεκδικήσουμε από κοινού μια ενιαία στρατηγική 
ανάπτυξης στις νέες συνθήκες. Οι επιχειρήσεις 
δοκιμάζονται και θα συνεχίσουν να δοκιμάζο-
νται. Γι’ αυτό και η στήριξή τους και η διατήρηση 
των θέσεων εργασίας αποτελεί απόλυτη προ-
τεραιότητα, με 
την αξιοποίηση 
των ευρωπα-
ϊ κών πόρων, 
μετά και  την 
υιοθέτηση των 
προτάσεών μας 
για την αναδι-
άρθρωση του 
ΕΣΠΑ σε επίπε-
δο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Οι πόροι που διαθέτουμε θα κατευ-
θυνθούν πρωτίστως στην ενίσχυση των επιχει-
ρήσεων, στη στήριξη και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων στην πραγματική οικονομία και 
στη διατήρηση των θέσεων εργασίας», δήλωσε ο 
κ. Τζιτζικώστας.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώ-
στας Γιουτίκας, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη 
για μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, μόλις 
αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι η επικοινωνία 
μέσω τηλεδιάσκεψης με τους Προέδρους των 
Επιμελητηρίων, το επόμενο διάστημα θα είναι 
τακτική, προκειμένου να εξετά-
ζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις 
αναλόγως της εξέλιξης της παν-
δημίας.
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Δήμος Βέροιας: Ενημέρωση για 
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

και το Επίδομα Στέγασης
Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό διάδοσης 

του κορωνοΐου, υπεγράφη η αριθμ. πρωτ. Δ13οικ.14717/303/8-4-2020 Υ-
πουργική Απόφαση , με την οποία παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς των 
αιτήσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα 
Στέγασης, οι οποίες:  

i) θα έπρεπε να επανυποβληθούν μέσα στον Απρίλιο και 
ii) έπρεπε να επανυποβληθούν το Μάρτιο κι έλαβαν παράταση τον προη-

γούμενο μήνα.
Υπενθυμίζεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Απριλίου αίτηση απευθείας από 

τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. 
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως 

παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε 
θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.  

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα ενημερωθούν 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού 
τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της 
ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων στην υπηρεσία 
πρόνοιας περιορίζεται στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επα-
νυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου), όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή 
της με κωδικούς Taxis.

Αναγγελία ζημίας για παγετό σε Νάουσα 
Στενήμαχο και Αρκοχώρι στις 17/03/2020

Αναγγελία ζημίας για παγετό σε Νάουσα Στενήμαχο και Αρκοχώρι στις 
17/03/2020.Η υποβολή των δηλώσεων ζημιάς θα γίνει με τη διαδικασία των 
προσωρινών δηλώσεων που θα συμπληρωθούν από τους παραγωγούς σε 
κάθε κοινότητα χωριστά, χωρίς αρχικά να καταβληθούν τέλη, τα οποία θα 
καταβληθούν με την υποβολή των οριστικών δηλώσεων. Τελευταία ημέρα 
υποβολής των δηλώσεων ζημιάς ορίζεται η Δευτέρα 04/05/2020.Οι προσω-
ρινές δηλώσεις θα συγκεντρώνονται σε ειδικά κουτιά (κάλπες), τα οποία θα 
κλειδώσουν και θα παραληφθούν από τους ανταποκριτές, με τη βοήθεια των 
προέδρων των Τοπ. Κοινοτήτων. Για την κοινότητα της Νάουσας θα υπάρχει 
κουτί (κάλπη) έξω από το Δημαρχείο με προσωρινές δηλώσεις. 

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ 
Θωμάς Λεφούσης

ΑΔΑ: ΨΑΧΝ4690Β7-4Ο9
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 6η/20-3-2020 

(Θέμα 5ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια του είδους 
«Ιατρικές προμήθειες (Διαλύματα Αιμοκάθαρσης, Συστήματα 
Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρών)»                         
(CPV: 33192000-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Βέ-
ροιας, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών 
(174.257,90€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 13-04-2020 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 29-04-2020 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 7-5-2020 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) η-
μερών από την ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυ-
ξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 90057. Ο διαγωνισμός εμπίπτει 
στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157, FAΧ 
2331059315. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ.  ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Kαλάθι Αγάπης 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα πλαίσια των δράσεων 

αλληλεγγύης και ενόψει των εορτών του Πάσχα, η ΕΥΞΕΙΝΟΣ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε συνεργασία με τα καταστήματα  τροφί-
μων  ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ».

Στην προσπάθεια να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώ-
πους μας, συγκεντρώνουμε προϊόντα τα οποία είναι απαραίτη-
τα για κάθε νοικοκυριό και θα ανακουφίσουν άπορους συμπο-
λίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας.

Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια και ας δείξου-
με την αγάπη και την αλληλεγγύη που οι καιροί απαιτούν. Γιατί 
μόνο όλοι μαζί... μπορούμε.

Συγκέντρωση τροφίμων στα  Σούπερ  Μάρκετ :
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62
ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΙΕΡΙΩΝ 63

Πέμπτη 9-4-2020

16:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 23310-
66649

16:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 
10 23310-62989

16:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩ-
ΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

21:00-08:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 
23310-73324

Φαρμακεία

Α. Τζιτζικώστας προς Επιμελητήρια: 
«Κοινός στόχος να ξανασταθούν 

οι επιχειρήσεις στα πόδια τους και να μη 
χαθούν θέσεις εργασίας» 

- Τέσσερα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας

CMYK



Στην έγκριση του απαραίτητου κονδυλίου των 22 εκ. ευ-
ρώ για την πληρωμή του υπολειπόμενου 35% των αποζημι-
ώσεων του 2019 στους πληγέντες από τα δυσμενή καιρικά 
φαινόμενα παραγωγούς, προσανατολίζεται να προχωρήσει 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έπειτα 
από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Διοί-
κηση του ΕΛΓΑ.

Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχε ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
σε σημερινή του (7 Απριλίου) επικοινωνία με τον αρμόδιο 
Υπουργό κ. Μάκη Βορίδη, ο οποίος και του υπογράμμισε 
ότι οι όποιες πληρωμές σχεδιάζεται κατά πάσα πιθανότητα 
να λάβουν χώρα την περίοδο μετά το Πάσχα και μέχρι τις 
αρχές Μαΐου.

Έπειτα και από αυτή την ενημέρωση ο κ. Τσαβδαρίδης 
τόνισε σε σχετική του δήλωση ότι μία ακόμη συλλογική 
προσπάθεια διεκδίκησης τυγχάνει της θετικής ανταπόκρι-
σης από την Κυβέρνηση προσφέροντας μέσα σε ελάχιστο 
χρόνο μία ακόμη σημαντική ανάσα βιωσιμότητας στον κό-
σμο της πρωτογενούς παραγωγής σε μία δυσχερή χρονική 
συγκυρία

Αναφορά για τις προτάσεις 
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας 

εν μέσω πανδημίας κατέθεσε στη Βουλή
 ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης  

Να εξετάσουν τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και 
Υγείας περιθώρια νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος των Οδοντιάτρων εν μέσω της πανδημίας 
του κορονοϊού ζητά με Αναφορά που κατέθεσε χθες Τετάρ-
τη 8 Απριλίου 2020, στη Βουλή των Ελλήνων ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης. Στην Αναφορά του ο Βουλευτής Ημαθίας πα-

ραθέτει τις σχετικές 
προτάσεις του Οδο-
ντιατρικού Συλλόγου 
Ημαθίας, όπως του 

κοινοποιήθηκαν με σχετική επιστολή και αφορούν τόσο 
στην παροχή υγειονομικού υλικού για τη λειτουργία των 
Οδοντιατρείων όσο και σειρά φορολογικών και οικονομικών 
ρυθμίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ημαθίας 
προτείνει ανάμεσα σε άλλα, τη μείωση στο 6% από 24% 
έως το τέλος του έτους, του ΦΠΑ για όλα τα είδη πρόληψης 
διασποράς λοιμώξεων και μέσων ατομικής προστασίας, τη 
χορήγηση της επιδότησης των 800€ στα οδοντιατρεία, ως 
εξόχως πληττόμενες επιχειρήσεις και την αναστολή πληρω-
μής δανείων των επαγγελματιών μέχρι 30.6.2020 και κατα-
βολή μόνο των τόκων μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Όπως επισημαίνεται, οι οδοντίατροι δεν θα μπορέσουν 
να ανταπεξέλθουν άμεσα στις οικονομικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις των οδοντιατρείων, που δημιουργήθηκαν από 
την έναρξη της πανδημίας ακόμη και αν αυτές μετατέθη-
καν. Για τον λόγο αυτό η όποια δυνατότητα διεύρυνσης του 
χρονικού διαστήματος παρατάσεων και πληρωμών ή/και η 
δυνατότητα ρύθμισης σε άτοκες μακροπρόθεσμες δόσεις θα 
αποτελούσε βαθιά οικονομική ανάσα. 
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Παρέμβαση της ΛΑ.Σ  για τη στήριξη του ΕΣΥ
Από τους αιρετούς της Λαϊκής Συσπείρωσης γνωστοποιείται ότι «στα  πλαίσια  του καλέσματος που απηύθυνε  η  ΟΕΝΓΕ στα 

πλαίσια  της Πανελλαδικής ημέρας  δράσης  για  τη  στήριξη   της  Δημόσια Υγείας , το Συνδικάτο Γάλακτος  Τροφίμων και  Ποτών 
Ημαθίας- Πέλλας, το  σωματείο  συνταξιούχων  ΙΚΑ Βέροιας , μέλη  διοικητικών συμβουλίων ,  συλλόγων και φορέων ,οι  δημοτικοί 
σύμβουλοι στο Δήμο Βέροιας Γιώργος Μελιόπουλος ,Γιάννης Τσαναξίδης  και ο Τσεχελίδης Γιάννης σύμβουλος  στην ΠΚΜ  της  Λα-
ϊκής Συσπείρωσης, ανταποκρίθηκαν  πραγματοποιώντας συμβολική παρέμβαση   μαζί με  υγειονομικούς στο προαύλιο του Γενικού 
Νοσοκομείου Βέροιας.

 Δήλωσαν  την αντίθεσή τους στην προσπάθεια  της κυβέρνησης  να μετακυλίσει  στις πλάτες του  λαού   τις  δικές  της  ευθύνες  
κάνοντας  σημαία    το ιδεολόγημα  της  «ατομικής  ευθύνης».

  Η ατομική  ευθύνη είναι  σίγουρα  προϋπόθεση  για  να  περιοριστεί η εξάπλωση  της επιδημίας, αλλά  δεν αρκεί.
Τη  βασικότερη  ευθύνη  όμως  την έχει  η  κυβέρνηση  , η οποία πήρε τη σκυτάλη  της αντιλαϊκής πολιτικής από  τις προηγούμε-

νες  αστικές κυβερνήσεις  οδηγώντας  τη Δημόσια  Υγεία στην αποδόμηση.
Έθεσαν το  ζήτημα της ουσιαστικής και άμεσης  ενίσχυσης όλων των δομών Υγείας με  μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό  , τεχνικό και  

βοηθητικό προσωπικό .
Ζήτησαν μέτρα προστασίας  των εργαζομένων  στους χώρους  εργασίας , αλλά  και κατάργηση όλων των  αντεργατικών διατά-

ξεων  που επιβλήθηκαν  με  αφορμή  την επιδημία. 
Κάλεσαν τους εργαζόμενους και  τα λαϊκά στρώματα  να σπάσουν τη  σιωπή  και  να  αγωνιστούν  για  δικαιώματά τους».  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                                       Βέροια  17/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                     Διακήρυξη 01/2020 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών κα-

θαριότητας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ΠΕ Ημαθίας και οι περιφερειακές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για χρονικό διάστημα έως 18 μηνών, προϋπολογισμού 
150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 90911200-9)

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,  Ταχ. δ/
νση: Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132 Βέροια (Κωδικός ΝUTS: EL521), Τηλ. Επικοινωνίας: 2331350224, 
2331350122, Fax: 2331350227, e-mail: bibou.s@imathia.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου: imathia.pkm.gov.gr.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή 
είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) 
με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 90911200-9.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  παροχή του συνόλου των υπη-

ρεσιών που είναι απαραίτητες για τον καθημερινό γενικό καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της ΠΕ Ημαθίας, καθώς και οι περιφερεια-
κές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στον Ν. Ημαθίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής 
για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα. Προσφορές γίνονται δε-
κτές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 120.967,74).

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της και όχι νωρίτερα από την 1/7/2020, έως 31/12/2021
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμ-

βασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ημαθία.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα 

για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: imathia.pkm.gov.gr, καθώς και από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 44, Βέροια, Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 
2331350224, 122, φαξ. 2331350227.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Έξι (6) ημέρες πριν την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 14/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ (2.420,00 ευρώ)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 1494/2020 (ΑΔΑ: Ψ1177ΛΛ-ΥΘΣ, ΑΔΑΜ: 

20REQ006465718)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: 

όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προ-

σφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης, Τηλ. Επικοι-
νωνίας,: 2132141216, Fax: 2132141229, ιστοσελίδα: http://www.aepp-procurement.gr, e-mail: aepp@
aepp-procurement.gr 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ ΣΔΣ.
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 90740

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ

Γράφει ο 
Τάσος Σεβαστιάδης

 To Σάββατο 4 Απρίλη περιμέ-
νω μπρος στην TV τις νέες ανα-
κοινώσεις της επιτροπής διαχεί-
ρισης της πανδημίας. Υπάρχουν 
αμφιλεγόμενες και αντικρουόμε-
νες απόψεις για την πανδημία.

 Ο πλανητάρχης Τραμπ λέει 
για τον κορονοϊό, ο κινέζικος ιός. 
Οι κινέζοι, αλλά και άλλοι, λένε 
ότι ο κορονοϊός είναι ένα κατα-

σκεύασμα που ξέφυγε μέσα από τα εργαστήρια έρευνας 
των ΗΠΑ. Λέγονται ίσως και άλλα περισσότερα. Η αλήθεια 
είναι όμως ότι αποτελεί μια πραγματικότητα ο κορονοϊός 
που μπήκε με μια τραγικότητα στη ζωή μας, φεύγει κόσμος. 
Επίσης αλήθεια είναι ότι και από τις άλλες μορφές γρίπης, 
τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε απώλειες. Μάλιστα σημα-
ντικές. Μου έλεγε φίλος που είναι σε θέση να ξέρει, ότι το 
2016 στην Ιταλία υπήρχαν από την κοινή γρίπη, που αρκε-
τοί κάνουν εμβόλια, 26.000 νεκροί. Και στη χώρα μας φέτος 
υπάρχουν πάνω από 100 απώλειες από την κοινή γρίπη.

Όμως παρόντος του κορονοϊού και παίρνοντας προφυ-
λάξεις μήπως υπάρχει μια υπερβολή που φτάνει σε είδος 
τρομοκράτησης του κόσμου; Μέτρα παίρνονται και είναι 
μέτρα υπέρ των κατεχόντων.

Όλα αυτά σκέφτομαι περιμένοντας μπροστά στην TV την 
ενημέρωση της επιτροπής.

Αρχίζει ο κ. Τσιόδρας και λέει για κρούσματα, λέει για πο-
σοστά αντρών – γυναικών, λέει για 62 νεκρούς. Τον ακούω 
που λέει: Μένουμε σπίτι γιατί ο κορονοϊός τρέχει με τέτοια 
ταχύτητα που κανένα σύστημα υγείας ΟΣΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ και 
να είναι δεν μπορεί να τον σταματήσει. Δηλαδή κ. καθηγητά 

μου στην Ιταλία, Ισπανία έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα ο κο-
ρονοϊός και πεθαίνει κόσμος; Πριν δύο ώρες μίλησα με φίλο 
μου στις Βρυξέλες και μου είπε για εκεί: «χιλιάδες άνθρωποι 
συνωστίζονται στα νοσοκομεία του Βελγίου».

Όμως εκεί οι δικοί τους «ήρωες» είναι χωρίς μάσκες – 
φόρμες – στολές χωρίς Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Και 
εκεί όπως στην Ιταλία, την Ισπανία ξεπούλησαν την δημό-
σια υγεία. Όλα στο όνομα του ΛΙΓΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ δεν 
ξεπουλήθηκαν; Καμάρωναν όταν κόβανε ΜΕΘ – γιατρούς 
– υλικά και ρήμαζαν τα Εθνικά τους Συστήματα Υγείας.

Εκεί που δεν πρόλαβαν να ξηλώσουν τα ΕΣΥ τους και 
να παραδώσουν την υγεία του κόσμου σαν εμπόρευμα 
στους μεγαλοκλινικάρχες έχουν λιγότερα θύματα μεταξύ 
αυτών και εμείς.

Αν δεν είναι η απόλυτη ντροπή για τις ΗΠΑ, που βλέ-
πουμε εικόνες, να στοιβάζουν σε γήπεδα και σε τσαΐρια τους 
χτυπημένους από τον ιό, τότε πιο πράγμα είναι η ντροπή; Η 
Αμερική η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο! Και ξέρετε γιατί 
είναι πλούσια; Γιατί δεν έχει μέριμνα ούτε συστήματα υγείας 
ούτε νοιάζεται για το λαό της που είναι έρμαιο στις πανδημί-
ες. Αφού δεν πληρώνουν μένουν τα χρήματα στα σεντούκια 
της ολιγαρχίας.

ΥΓ1. Οι γιατροί στη χώρα μας και σ’ όλο τον κόσμο δεν 
είναι «ήρωες». Είναι οι καθημερινοί άνθρωποι της διπλανής 
πόρτας που μπορεί να είναι και φίλοι μας. Είναι λειτουργοί 
που δώσανε τον όρκο τους στον Ιπποκράτη να «θάλπουν 
τον ασθενή» και έτσι σ’ αυτά τα πλαίσια ασκούν το λει-
τούργημά τους με πανανθρώπινη συνέπεια. ΗΡΩΕΣ τους 
έκαναν αυτοί που τους άφησαν χωρίς ΜΕΘ, χωρίς μάσκες, 
χωρίς στολές και τους χειροκροτούν υποκριτικά από τα 
πλούσια μπαλκόνια τους.

ΥΓ2. Για τους «ήρωες» εργαζόμενούς τους μιλάνε και οι 
μεγαλοσουπερμαρκετάδες χωρίς ντροπή. Τους τσακίζουν 
ψυχή και σώμα και τους κοροϊδεύουν και από πάνω.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΙ…

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Θετικό το ΥπΑΑΤ στο αίτημα για 
την άμεση καταβολή και του 35% των αποζημιώσεων»

CMYK
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Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, 
αναπροσαρμόζει τα καθημερινά δρομολόγιά του από 12-3-2020 έως 25-3-2020.

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  23313 50100  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  23313 50102
Πυροσβεστική   23310199,23310 68400  
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 23313 51400
ΕΚΑΒ 166  
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και  231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας (Μακροχώρι) 

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894463,
  2310894562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331024.598  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

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

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  2331350634, 

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

μα 63 τ.μ. με πατάρι 

και υπόγειο στη Βέ-

ροια, οδός Τρύφωνος 

3. Τηλ.: 6944 024468.

ΣΤΑΥΡΟΣ πωλείται δι-

όροφη μονοκατοικία πε-

ρίπου 175 τ.μ., το πάνω 

κατοικήσιμο και το ισόγειο 

αποθήκες, σε οικόπεδο 

1,5 στρέμμα, θερμοκήπιο, 

αμπελώνας, περιφραγμέ-

νο, 3ΔΣΚWC. Τηλ.: 6987 

473349.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-

τοικία κοντά στο 7ο Δη-

μοτικό, 75 τ.μ., με υπό-

γειο 75 τ.μ. και οικόπε-

δο 200 τ.μ., 48.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583 

Euromesitiki.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ πω-

λείται μονοκατοικία 80 

τ.μ. σε οικόπεδο 1000 

τ.μ., με θέα το ποτάμι, 

και τα δύο μαζί ή με-

μονωμένα. Τηλ.: 6981 

058526.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ.23423 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρ-

σονιέρα Studio 18 τ.μ., κομπλέ επιπλωμένη 
και με ηλεκτρικές συσκευές , κατασκευή 75, σε 
ημιόροφο , ανακαινισμένη εκ βάθρων, άψογα 
συντηρημένη , επιμελημένης κατασκευής, ατομι-
κή θέρμανση με θερμοπομπούς και κλιματιστικό 
,  ενοίκιο μόνο 140€. 

Κωδ: 13512 - ΕΛΗΑ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμά-
τιο, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1980 και διαθέτει Κουφώματα Ξύλινα, Ανελκυ-
στήρα, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 150 €. Αποκλειστικά 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23471 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Οροφοδιαμέρι-
σμα 70 τ.μ., κατασκευή 2000, 2 υ/δ, 1 ος όρο-
φος, βλέπει σε ανοιχτωσιά, με φόντο τον κάμπο, 
άψογα συντηρημένο, καινούργια αλουμινίου 
κουφώματα  με διπλά τζάμια, με συμμετρική 
διάταξη των χώρων, ατομική θέρμανση με σό-
μπα η κλιματιστικό η  χωρίς θέρμανση και με 
πάρκινγκ πυλωτής , ενοίκιο 240€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 23449 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διαμέρισμα 75 
τ.μ., κατασκευή 1983, 2 υ/δ, 2 ος όροφος και με 
ευχάριστη θέα, καλοδιατηρημένο, ατομική θέρ-
μανση πετρελαίου και με ανελκυστήρα, ενερ-
γειακής κλάσης Ε , έχει μία ντουλάπα,  άνετους 
χώρους και με parking πιλοτής , διαμπερές και 
σε πολύ καλή τιμή,  μόνο 250€, Αποκλειστική 
διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ. Θα είναι ελεύθερο από 1/1/2020.

Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ 
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος, 
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε 
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει 
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί , 
με ανελκυστήρα καινούργιο, 260€, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

Κωδ: 22988 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  ενοικιάζεται 
σπάνιο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 105 
τ.μ. 1ος ορ. Εξαιρετικής διαρρύθμισης ,Διαμπε-
ρές και με πολύ φωτεινούς χώρους ,αποτελούμε-
νο από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα και Μπά-
νιο . Είναι κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει 
θέρμανση ατομική με υπέρυθρες , η με σόμπα 
πέλλετ του ενοικιαστή , θέση στάθμευσης στον 
αύλιο χώρο , έχει μεγάλη βεράντα , απεριόριστη 
θέα στον κάμπο και τα κουφώματα του είναι με 
διπλά τζάμια , Τιμή: 300 € . Αποκλειστική διάθεση 
- διαχείριση από  ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

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

Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά 
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόρο-

φος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα 
, είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία 
όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη 
και με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά 
και με δύο αποθήκες , σε θέση περιοπής σί-
γουρα, με θωρακισμένη πόρτα , ενοίκιο 250€,. 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 106403 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45 τ.μ. 
στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, 
και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και δι-
αθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Συν-
θετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, A/C, Διπλά τζάμια, 
Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά - Τιμή: 170 €.

Κωδ. 116007 Ενοικιάζεται  γραφειακός 
χώρος κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρο-
λογίου με 50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , 
κατάλληλος για κάθε χρήση με δικό του WC και 
με πολύ λογικό τίμημα στα 230€.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυ-
στήρα - Τιμή: 170 €.

Κωδ: 106179 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ α-
νακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας 55 
τ.μ. στον 2 ο όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, 
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1972 και 
ανακαινίστηκε το 2019. Διαθέτει θέρμανση Κλι-
ματισμός, Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Αλου-
μινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Ανελκυστήρα, A/C, 
Διπλά τζάμια, Μπαλκόνια 5 τ.μ. - Τιμή: 230 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 
20 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και 
με δικό του WC.  Ενοίκιο 150 €. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 1975 
και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  Διπλά 
τζάμια - Τιμή: 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου 
αυτού.

Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 110 
τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με δικό του 
WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970 - Μίσθωμα 
τα 300 €.Το γραφείο μας διαθέτει την ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22849 - Στον Κόμβο της Βέροιας Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητο Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 600 τ.μ. Ισόγειο σε οικόπεδο 4 στρ.  
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή στα  2.000 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 106289 ΡΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Θέ-

ση στάθμευσης σε ανοιχτή πυλωτή οικοδομής, 
με πολύ καλή και άνετη πρόσβαση, για 1 αυτοκί-
νητο, τιμή μόνο 40€. Αποκλειστική διάθεση από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14545 - Στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 84 τ.μ. καθαρό στον 3 ο όροφο. 
Αποτελείται από 2 μεγάλα Υπνοδωμάτια, Σα-
λονοκουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο 
το 1995 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου και-
νούργια , έχει ανελκυστήρα, πάρκινγκ πυλωτής 
και μία αποθήκη μέσα. Διαθέτει επίσης και ηλια-
κό θερμοσίφωνα - Τιμή: 53.000 €.Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο από 
ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ και τρία 
καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. περίπου  
ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου 
και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγοράς. Τιμή 
όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14267 - στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. καθαρό ,  1ος Υπερυψωμένος. 
Αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζί-
να, αποθήκη και μεγάλο μπάνιο . Είναι κατασκευ-
ασμένο το 1995 και διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη 
με σόμπα , Κουφώματα Αλουμινίου καινούργια , 
Ανελκυστήρα και θέση στάθμευσης στην Πυλωτή 
, έχει επίσης και  Ηλιακό θερμοσίφωνα . προσφέ-
ρεται  σε τιμή ευκαιρίας μόνο 52.000 €.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόροφη 

οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 
3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο Μπά-
νια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και διαθέτει 
θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει Απεριό-
ριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πάρκινγκ 
μεγάλο με τηλεχειριστήριο  κλειστό , μεγάλο  
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή: πολύ προσιτή 
από 150.000€ τώρα μόνο 120.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106395 - Καστανιά ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά 

αποκλειστικότητα Μονοκατοικία συνολικής επι-
φάνειας 42 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από Σαλόνι, 
Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το 
1970 και διαθέτει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα 
Ξύλινα, Πάρκινγκ, Κήπο, Ανοιχτωσιά, Μπαλκό-
νια 10 τ.μ. - Τιμή: 12.000 €

Κωδ. 12825 Πωλείται  διατηρητέα Μονοκα-
τοικία 85  τ.μ., στο κέντρο της πόλης , η οποία 
και χρήζει επισκευών κατασκευή 1953, 2 υ/δ, 
Ισόγεια, σε οικόπεδο 160 τ.μ. σε πολύ καλό 
σημείο , τιμή μόνο 28.000€.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Α-
ποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα, 
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει 
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και 
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ. 
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. Απο-
τελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευ-
ασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ 105042  ΓΡΑΦΕΙΟ , πωλείται πλησίον 

Πλ. Ωρολογίου επί της Κεντρικής με  40 τ.μ., 1ος 
ορ. , δύο χώροι , σε καλή κατάσταση προσφέ-
ρεται σε  τιμή προσφοράς στα 12000€. Απο-

κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 22842 Πωλείται γραφειακός χώρος 
κομπλέ ανακαινισμένος στην Πλ. Ωρολογίου με 
50 τ.μ. 2 χώροι , 1ος ορ. φωτεινός , κατάλληλος 
για κάθε χρήση και με πολύ λογικό τίμημα τις 
40.000€.

Κωδ: 116070 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βε-
νιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματική στέγη συνο-
λικής επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Πρό-
κειται για ένα μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου 
ανακαινισμένο το οποίο αποτελείται από τρεις 
γραφειακούς χώρους, ένα μπάνιο πολυτελείας 
καθώς και αποθήκη. Έχει καινούργια συνθε-
τικά κουφώματα με διπλά ενεργειακά τζάμια 
τεσσάρων εποχών, ευρίσκεται σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, με άνετους χώρους , ατομική θέρ-
μανση φυσικού αερίου, θωρακισμένη πόρτα 
εισόδου και αποτελεί ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο για κάποιον που 
αναζητεί κάτι μοναδικό στην καρδιά της πόλης. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13297 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 53 τ.μ. Ισόγειο. Απο-
τελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατασκευασμένο το 
1956 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, 
A/C - Τιμή: 50.000 €.

Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστη-
μα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι 
του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία , 
κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη 
βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 25.000€, Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13689 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεγάλο 
κατάστημα συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. σε 
τρία επίπεδα . Ισόγειο 300 τ.μ. 1ος 300 τ.μ. και 
υπόγειο επίσης 300 τ.μ. . Τιμή: 350.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδ: 105272 ΚΕΝΤΡΟ, πωλείται επιχείρη-

ση καφενείου η οποία βρίσκεται σε λειτουργία, 
μαζί με τον εξοπλισμό κομπλέ και το πελατολό-
γιο. Δίνεται σε χαμηλή τιμή μόνο 12.000€. Πλη-
ροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-

ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας, Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΣΤΟ ΔΡ. ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑ., στο 
7.5 χιλ. κοντά πωλείται χωραφοοικόπεδο 14.100 
τ.μ., από τον κεντρικό δρόμο τρίτο σε εξαιρετικά 
συμφέρουσα τιμή από 140.000€, τώρα μόνο 
70.000€ πραγματικά μισοτιμής , τιμή έκπληξη, 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ. 13547 ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 382 

τ.μ., με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , πρό-
κειται για γωνιακό οικόπεδο το οποίο προσφέ-
ρεται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας, 15.000€.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα α-
πρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 40.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
σε πολύ κεντρικό σημείο πάνω στον κεντρικό 
δρόμο γωνιακό πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο 
οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό από 
κάθε άποψη  , εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,8 
και τιμή στα  20.000€ μόνο .

κωδ 13715 ΒΕΡΓΙΝΑ, Οικόπεδο 1.070 τ.μ., 
εκπληκτικό οικόπεδο, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 57.000€ Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13730 - ΣΠΑΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στη Ρά-
χη ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
1350 τ.μ. εντός ζώνης άρτιο και οικοδομήσιμο 
πολύ κοντά στα Γήπεδα  Τιμή μόνο 15.000 €.

Κωδ: 13752  ΡΑΧΗ, πωλείται ένα οικόπεδο 
εντός ζώνης 5.100 τ.μ. είναι σε ανοιχτωσιά , 
κατατμείται και σε δύο οικόπεδα άρτια και οι-
κοδομήσιμα , εκπληκτικό πραγματικά και σε 
άριστο σημείο , αλλά και σε τιμή πραγματικής 
ευκαιρίας , μόνο 35.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 205939 ΚΕΝΤΡΟ στην αρχή της Βε-

νιζέλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 90 τ.μ. στον 3ο όροφο. Πρόκειται για ένα 
μοναδικό ακίνητο, εξ ολοκλήρου ανακαινισμένο 
το οποίο αποτελείται από 2 Υπνοδωμάτια, Σα-
λοκουζίνα, ένα μπάνιο πολυτελείας καθώς και 
αποθήκη. Έχει καινούργια συνθετικά κουφώμα-
τα με διπλά τζάμια, ευρίσκεται σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, με άνετους χώρους , με θωρακι-
σμένη πόρτα εισόδου και αποτελεί ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, τιμή: 92.000 €. Ιδανικό ακίνητο 
για κάποιον που αναζητεί κάτι μοναδικό στην 
καρδιά της πόλης. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Απο-
κατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι 
μόνο  στη θέση  Καβάκια πάνω στο δρόμο για 
τη Ραχιά  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον 
τον κάμπο της Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την 
Θεσ/νίκη . Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προ-
νομιούχο από κάθε άποψη, αναφέρεται μόνο 
σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς 
αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφε-
ρόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ .  Πωλείται 
γκαρσονιέρα στην οδό 
Πολυζωΐδη, κοντά στην 
Πλατεία Ωρολογίου. Τι-
μή ευκαιρίας. Τηλ.: 6949 
981810.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Προμηθέα 

4ου ορόφου, 95 τ.μ. ρετιρέ, πανταχώθεν ελεύθερο, με 
απεριόριστη θέα, σε προχωρημένη κατάσταση η οικοδο-
μή. Τηλ.: 6944 764477 & 23310 27796.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών 

στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προ-
στασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα 
καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν και-
νούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ

Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναού-
σης εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 
100 τ.μ. περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτι-
κούς χώρους. Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ζητειται οδηγός με γνώ-
σεις πληροφορικής έως 30 ετών. Εργασία σταθερή, 
5νθήμερη, συνεχές ωράριο, βασικός μισθός. Δίπλωμα Γ΄ 
κατηγορίας θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογρα-
φικού στο e-mail: kritikesdianomestypouver@gmail.com. 
Πληρ. στο τηλ. 23310 71670, ώρες 11.00-13.00.

Χημικούς ή 
τ ε χ ν ο λό γ ο υ ς 
τροφίμων και 
μηχανοτεχνίτες 
ζητά για πρό-
σληψη η ΑΛΜΗ 
ΑΒΕΕ 

-  Η  ΑΛΜΗ 
Α.Β.Ε.Ε. ζητά 
ΧΗΜΙΚΟΥΣ (Α-
ΕΙ) ή ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟ-

ΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ (ΤΕΙ) για 
θέσεις στον ποιοτικό έλεγχο ή έλεγχο γραμμών παρα-
γωγής του εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύ-
ας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια). 

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση 
Αγγλικής, ανάλογη εμπειρία. Επιπλέον γνώση Γερμανικής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί. Αποστολή πλήρους βιογραφικού 
έως 13/03/2020

- Επίσης, ζητούνται μηχανοτεχνίτες - χειριστές μη-
χανημάτων συσκευασίας τροφίμων. Θα συνεκτιμηθούν: 
προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία, μηχανολογικές και ηλε-
κτρολογικές γνώσεις, χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
αγγλικής γλώσσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν αίτηση (που θα συνοδεύεται από φωτοτυπία 
ταυτότητας ή διαβατηρίου) και βιογραφικό στην έδρα της 
επιχείρησης, στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

ή στα παρακάτω: e-mail : info@almifoods.gr
fax: 2333 027806

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοπεδοχώ-

ραφο που έγινε εφαρμογή 
σχεδίου πόλεως 6,6 στρέμ-
ματα, 60.000 ευρώ καθαρό, 
οδός Ακαδημίας, 100 μέτρα 
από το Λύκειο Μακροχωρί-
ου. Τηλ.: 6979 083821.

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζε-
ται κατάστημα 170 τ.μ., πλα-
τεία Μ. Αλεξάνδρεου 2, στά-
ση «Δικράνι», με τριφασικό 
ρεύμα. Τηλ.: 6979 083821.



ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ πωλείται 

μονοκατοικία δύο διαμερί-

σματα από 70 τ.μ. ισόγειο 

και 70 τ.μ. 1ος όρ., με εξω-

τερική σκάλα, σε οικόπεδο 

595 τ.μ., πάνω στον κεντρι-

κό δρόμο, 10 λεπτά από τη 

Βέροια, δίπλα από τον Αγ. 

Γεώργιο. Τιμή 85.000 ευ-

ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 2310 

864983 & 6941 422004.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

95 τ.μ., 3ος όρ., καταπλη-

κτική θέα, ανακαινισμένο, 

χωρίς ασανσέρ, ατομική 

θέρμανση, κουφώματα ε-

νεργειακά, μπαλκόνια γύ-

ρω-γύρω. Τιμή 45.000 ευ-

ρώ, συζητήσιμη. Τηλ.: 6992 

769850.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι  ο ι κόπ ε δ ο 

250 έως 1000 τ.μ. για α-

ντιπαροχή στην πόλη της 

Βέροιας, εκτός απο Εργα-

τικές κατοικίες. Τηλ.: 6945 

122583.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ,  μεγάλη 

ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 

2 στρέμματα, άρτιο και οι-

κοδομήσιμο, με νερό, ρεύ-

μα, σε πολύ ωραία θέση. 

Τιμή ΜΟΝΟ 30.000 ευρώ. 

Τηλ.: 6934 662478.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  ο ι κ ό π ε -

δο στη Μέση Βέροιας, 6 

στρέμματα, τιμή 130.000 

ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.: 

6972913645 κ. Τάσος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο 

του Διαβατού οικόπεδο 205 

τ.μ., αξία 5.500 ευρώ. Τηλ.: 

6942 067283.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ουζερί στην 

οδό Θεσ/νίκης, σε τιμή ευ-

καιρίας. Τηλ.: 6989 592585.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑ-

ΖΕΤΑΙ περιίτερο, στην πλα-

τεία Καπετανίδη λόγω συ-

νταξιοδότησης. Τηλ.: 6972 

670817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 

διαμέρισμα 76 τ.μ. επί της 

οδού Γρεβενών 11 και Ερ-

μού γωνία, πραγματικός 

λουλουδότοπος, με καλο-

ριφέρ, κλιματισμό, χώρο 

πάρκινγκ, δίχως κοινόχρη-

στα στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

6949 215864.

ΖΗΤΩ  γ ια  ενο ικ ίαση 

γκαρσονιέρα 40 τ.μ. έως 50 

τ.μ. στη Βέροια, χωρίς έπι-

πλα. Τηλ.: 6939 581580 κ. 

Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Παστέρ 

8, ρετιρέ, γκαρσονιέρα 1Δ-

ΧΛΚ, πλήρως επιπλωμένη 

(κρεβάτι, καναπές, ντουλά-

πα, σαλονάκι κενρική θέρ-

μανση και κλιματιστικό, TV, 

ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο, 

λουτρό κομπλέ) .  Πληρ. 

τηλ.: 6973015833 (08.00-

13.00 και 17.00-20.00).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτε-

ρο Ακροπόλεως, στην και-

νούργια γέφυρα «Κούσιου». 

Τηλ.: 6984 108684.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ευρύ-

χωροι χώροι για γραφεία, 

φροντιστήριο, ή εργαστήριο 

και υπηρεσίες. Είναι ανα-

καινισμένοι, 2 WC και λο-

γικό ενοίκιο. Αριστοτέλους 

18. Τηλ. 23310 23140 & 

6949087741.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζε-

ται επαγγελματικός χώρος 

50 τ.μ., πλήρως ανακαινι-

σμένος, 1ος όρ., γωνιακό, 

δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 

6946 740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγός τα-

ξί, Μηχανικός αυτοκινήτων, 

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, 

από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. Ι-

κανοποιητικη αμοιβή. Τηλ. 

επικοινωνίας: 2331071553 

& 2331062900. Ώρες επι-

κοινωνίας:: 9:00 με 18:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Σκυροδέμα-

τος «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» ζητά 

οδηγούς μπετονιέρας, οδη-

γούς επικαθήμενου και χει-

ριστές αντλίας σκυροδέμα-

τος. Τηλ.: 6948 549279 & 

23320 43050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για 

εργαστήριο επεξεργασίας 

κρεάτων, καθώς και οδηγός 

με επαγγελματικό δίπλωμα. 

Πληρ. 23320 42608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα για 

σέρβις σε καφέ-μπαρ. Πλη-

ροφορίες: 6980 760244.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Βέ-

ροια που δραστηριοποιείται 

στο χώρο της ενοικίασης και 

εγκατάστασης σκαλωσιών, 

αναζητά άμεσα τεχνίτες για 

εργασία. Για περισσότερες 

πληροφορίες οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να επικοι-

νωνούν στο τηλέφωνο 6947 

071526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι 

γραφείου με γνώσεις Η/Υ 

και επιπλέον άτομα για την 

παραγωγή ιδιωτικής εται-

ρίας. Τηλ.: 6974 312313, 

6974 814606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος να 

γνωρίζει μισθοδοσία κατά 

προτίμηση του προγράμ-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  22 τ.μ. ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΚΤΕΛ 40 τ.μ.  ανακαινισμένο & επιπλωμένο 180 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50  τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 180 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 65 τ.μ. ανακαινισμένο, καλό, 240 €
ΓΗΠΕΔΟ 70 τ.μ. 15 ετών επιπλωμένη μονοκατοικία, χωρίς 
κοινόχρηστα, 200 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. καλό, 220 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 85 τ.μ. καλό, με ατομικό λέβητα, 200 €
ΡΟΛΟΙ 110 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα, διαμπερές, με ατομικό 
λέβητα, 350 €
ΡΟΛΟΙ 120 τ.μ. λουξ επιπλωμένο με τζάκι, 350 €
ΚΤΕΛ 145 τ.μ. καλό, θέα, 200 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ, μονοκατοικία 300 τ.μ., επιπλωμένη, λουξ, 550 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 40 τ.μ. επιπλωμένο &μισθωμένο 15.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. ανακαινισμένο, 22.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 τ.μ. ανακαινισμένο καλό 16.000 €
ΡΟΛΟΙ 55 τ.μ. επιπλωμένο & μισθωμένο, 34.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 55 τ.μ. 15ετίας με αποθήκη & ηλιακό 37.000 €
ΡΟΛΟΙ 75 τ.μ., επενδυτικό, ευκαιρία, 27.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 75 τ.μ. 23 ετών, επιπλωμένο & μισθωμένο 
39.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 84 τ.μ. 25 ετών, πολύ καλό, ευκαιρία, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 87 τ.μ. 23 ετών, 71.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. ανακαινισμένο , καλό, θέα, 54.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 100 τ.μ.  νεόδμητο, θέα, 120.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 105 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, τζάκι, 46.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 105 τ.μ. 18 ετών με 3 υ/δ, ευκαιρία, 75.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 110 τ.μ. ανακαινισμένο, πολύ καλό, 88.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 116 τ.μ. πολύ καλό 80.000 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 120 τ.μ. νεόκτιστο λουξ 112.000 €
ΕΛΗΑ 125 τ.μ. αρχοντικό 165.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 157 τ.μ. καλό, επενδυτικό, 83.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 180 τ.μ. 2 διαμερίσματα 54.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΒΕΡΟΙΑ 260 τ.μ. υπερλουξ βίλα με όλα τα έξτρα, 265.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ 35 τ.μ. πολύ καλό, 220 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 500 €
ΛΑΙΚΗ 80 τ.μ. 220 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. (κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 800 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 140 τ.μ. 570 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 250 τ.μ. 1.200 €
ΛΑΙΚΗ 300 τ.μ. 2.200 €
ΕΦΟΡΙΑ 550 τ.μ. 1.400 €
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 1.100 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ 2.000 μέτρα με ελιές, κοντά στο χωριό, 4.500 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 4.000 μέτρα, 450 € ενοίκιο / έτος
ΛΑΖΟΧΩΡΙ 6.000 μέτρα, 12.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 6.000 μέτρα (κάτω από το LIDL), ευκαι-
ρία, 14.000 €
ΡΑΧΙΑ 13.000 μέτρα με ροδακινιές 8 ετών, 1.100 € ενοίκιο / έτος
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 17.000 μέτρα, με ελιές 25 ετών, 14.000 €
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 20.000 μέτρα, ευκαιρία, 25.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 240 μέτρα, γωνιακό, με 2 οικίες, καλό 62.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 324 τ.μ. καλό, 48.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, καλό, 18.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 710 μέτρα, αμφιθεατρικό, επάνω στο δρόμο, 
26.000 €
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 1.500 μέτρα, πανοραμικό, με θέα, 32.000 €
ΡΑΧΙΑ 4.000 μέτρα, 25.000 € 
ΔΟΒΡΑ 4.100 μέτρα, κοντά στην πόλη, αμφιθεατρικό, 
50.000 €
ΛΟΖΙΤΣΙ 8.000 μέτρα, θέα, γωνιακό, 32.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κρεοπωλείο πλήρως εξοπλισμένο, σε χωριό 
δίπλα στην Βέροια, ενοίκιο 380 € / μήνα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στον Πεζόδρομο, με καλούς 
τζίρους, λόγω φόρτου εργασίας, 55.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστά-
σεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής 
πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ. 
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρί-
ας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μή και κατάστημα με υπόγειο σε οι-
κόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου 
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από Μη-
τρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή 

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο 

2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 
55.000 ευρώ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευ-
ρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητρο-
πόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100 
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000 
ευρώ και 70.000 ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
Απαιτούμενα προσόντα:
-Άριστη γμώση Αγγλικών
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Office
-Δίπλωμα οδήγησης
-Άνεση επικοινωνίας, ομαδικότητα, αντίληψη, κατανόηση
Έδρα της εταιρίας στη Βέροια.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική δ/νση: sidiropoulosfert@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος 
με εμπειρία στις βιομηχανι-
κές εγκαταστάσεις. E-mail: 
tsiapanitis@yahoo.gr. Τηλ.: 
6974 908278.



ματος Epsilon για Λογιστικό Γρα-

φείο. Τηλ.: 23310 76870 & 6932 

245383.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει 

τη φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24ωρη βάση. Τηλ.: 

6986 276287.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο επαγγελ-

ματικό γερμανικής κατασκευής με 

φοριαμό και τρεις πολυθρόνες σε 

άριστη κατάσταση. Τηλ. επικοινω-

νίας: 6973 827192.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI Α4, 1800 κυ-

βικά, μοντέλο 1996, υγραέριο, 

160.000 χιλιόμετρα, μαύρο χρώ-

μα. Τηλ.: 6973 473304..

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 59 ετών, συνταξιούχος, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, αναζητά 

σύντροφο έως 68 ετών με τα ίδια 

χαρακτηριστικά για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Τηλ.: 6996 202971.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υπο-

χρεώσεις ζητά Κυρία έως 50 ετών 

για οοβαρή σχέση. Τηλ.: 6984 

040769.

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

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

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

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

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

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

Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει 
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και 

6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στο Πανόραμα 4.500 τ.μ. κολ-
λητά στον οικισμό με πανοραμική θέα. Τιμή πώλησης 30.000 
ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ το 50% της οικοδομής στην Ελιά πρώην «NOTA NOTE»
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 58 στρεμμάτων στο 2ο πόδι της Χαλκιδικής 
πρώτο στη θάλασσα
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 105 τ.μ., 2ος όρ. με ασανσέρ. 
Περιλαμβάνει 2Υ/Δ, μεγάλη σαλοκουζίνα, W.C. Είναι σε καλή 
κατάσταση φωτεινό με μπαλκόνι μπρος και πίσω. Τιμή πώλησης 
70.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο 94 τ.μ. με 2Υ/Δ, σαλόνι, 
κουζίνα, W.C., 1ος όρ. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στη Νέα Νικομήδεια 5 στρέμματα πολύ 
κοντά στο χωριό, ποτίζεται με κατάκλυση μέσω δικτύου. Τιμή 
πώλησης 12.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια στο κέντρο με 74 τ.μ. ισόγειο, 
74 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. πατάρι. Τιμή πώλησης 130.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στην Κεντρικής 45 τ.μ. με 45 τμ. πατάρι. 
Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο στα Ασώματα 3.200 με ρεύμα, 
νερό, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή πώλησης 110.000 ευρώ
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, 4ος με ασανσέρ, 
ρετιρέ με πολύ καλή μόνωση 75 τ.μ. με τεράστιο μπαλκόνι που 
κοιτά μπροστά. Έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ανακαινισμέ-
νο. Τιμή πώλησης 45.000 ευρώ
-Κωδ. 94 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Ραχιά 386 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο με θέα, τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 16 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα στη Βέροια κοντά στα ΛΟυτρά 40 
τ.μ. με πατάρι και W.C., τιμή πώλησης 30.000 ευρώ.
-Κωδ. 115 ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2 στρ. χωράφι στο Φράγμα σε πολύ καλό 
σημείο, τιμή πώλησης 9.000 ευρώ.
-Κωδ. 72 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Ραχιά 396 τ.μ. με θέα σε πολύ 
καλό σημείο, τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 201 ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμ. στο κέντρο 74 τ.μ., 1ος όρ. με α-
σανσέρ, έχει 2Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., ατομική θέρμανση. 
Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ.
-Κωδ. 84 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στον Τριπόταμο 120 τ.μ. σε 
220 τ.μ. οικόπεδο. Έχει 2 Υ/Δ, σαλόνι, κουζίνα, W.C., Χρίζει μερι-
κής ανακαίνισης. Τιμή πώλησης 40.000 ευρώ.
-Κωδ. 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στους Γεωργιανούς 50 τ.μ. σε 
468 τ.μ. οικόπεδο. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Χρίζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 25.000 ευρώ.
-Κωδ. 91 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην Φυτειά 1525 σε πολύ καλό 
σημείο. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.
-Κωδ. 90 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Σέλι, 330 τ.μ. πολύ κοντά στο 
κέντρο. Τιμή πώλησης 16.000 ευρώ.
-Κωδ. 04 ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέντρο της Βέροιας 40 τ.μ., 
1ος όρ., έχει 1Υ/Δ, σαλοκουζίνα, W.C. Είναι πλήρως ανακαινισμέ-
νο. Τιμή πώλησης 32.000 ευρώ.
-Κωδ. 100 ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι στον Τριπόταμο, 5.800 τ.μ. με δέντρα 
ροδάκινα, πολύ νέα, έχει σταγονίδια. Τιμή πώλησης 20.000 ευρώ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο κέντρο 45 τ.μ. με πατάρι, 

πλήρως ανακαινισμένο ενοίκιο 180 ευρώ

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

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

Προσφορές της εβδομάδας
-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα μονοκατοικία στο 

Λαζοχώρι 160 τ.μ. στον κεντρικό δρόμο σε 
400 τ.μ. οικόπεδο. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Εργοχώρι 600 τ.μ. 
γωνιακό. Τιμή πώλησης ΜΟΝΟ 57.000 ευρώ

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία κοντά στο γήπε-
δο 65 τ.μ. σε 170 τ.μ. οικόπεδο, χρήζει ανα-
καίνισης. Τιμή πώλησης 35.000 ευρώ

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
125 μ2  1ος όροφος  4Δ-
ΣΚΧΛΚ WC ΑΠ διαμπερές 
110.000€
2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚ-
ΧΛΚ ΑΠ θ. σταθ. ατ. λέβη-
τας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣ-
ΚΤΛΚ 48.000€ Καλλιθέα
4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
68 μ2  2ος όροφος λούξ 
τζάκι ατ, θερμ. αποθήκη θ. 
σταθμ. 65.000€
5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
85 μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. 
θερμ. κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοι-
κία 90 μ2  εντός οικοπέ-
δου 800 μ2 σούπερ λούξ 

80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο 
κτίσμα εντός οικοπέδου 
900 μ2 40.000€
10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
287 μ2 με θέα 40.000€
11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
110 μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστη-
μα 118 μ2 κέντρο (νοικια-
σμένο) 140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
409 μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ολοκληρωμένες ανα-
καινίσεις σπιτιών, καταστημάτων με προσοχή 
στη λεπτομέρεια, πολύ καλές τιμές και συνέπεια 
στο χρόνο. Τηλ.: 6944 764477 κ. Δημήτρης.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευ-
ρώ. Η παραλαβή γίνεται από τον 
αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι 
χαμηλή. Η περιοχή είναι έξω από 
τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο 6981 088721.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 χιονολάστιχα με 
ζάντες αλουμινίου 205x55x16 σε άρι-
στη κατάσταση. Τιμή ευκαιρίας λόγω 
αλλαγής Ι.Χ. Τηλ.: 6945 495566 κ. 
Βασίλης.

ΠΑΛΙΑΤΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ: 
Καθαρίζω παλιά σπίτια, υπόγεια, 
αποθήκες, αγοράζω παντός είδους 
παλιά αντικείμενα, ποδήλατα, μη-
χανάκια κ.λπ. Επίσης αγοράζω και 
παραδοσιακές στολές. Τηλ.: 6971 

678756 κ. Παύλος.
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P Και να αδελφέ μου που μά-
θαμε να χουχουλιάζουμε, ήρεμα κι 
απλά…

 
P Εκείνο που φοβάμαι είναι ότι με-

τά τον Μάιο θα ξανασυστηνόμαστε.
 
P Η χειραψία προαιρετική.
 
P Καλά πάμε πάντως στην κα-

μπύλη. Δεν θα πεθάνουμε, απλώς θα 
φτωχύνουμε.

P Τω Σωτηρίω (Τσιόδρα) έτος 
2020, όνομα και πράμα.

 
P Εμείς εδώ ξέρουμε πολύ καλά 

από επιπεδοποίηση. Παλιά συνηθίζαμε 
να τα ισοπεδώνουμε όλα.

 
P Εκτός του ότι όλοι θαρρούμε 

πως έχουμε και καλά ΤΟ επίπεδο.
 
P Η καμπύλη του ιού καλά είναι 

επίπεδη. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για 
τις κόμες στη χώρα.

 
P Ξέρεις τι είναι να γλιτώσεις 

από κορωναϊό και να πας από πιτυ-
ρίδα;

 
P Από τις εμβληματικές στιγμές της πρωινής 

ζώνης στην τηλεόραση στα χρόνια του εγκλεισμού:
MEGA: Δραματικές εξελίξεις για την πανδημία.

ANT1: Ελλάδα ώρα μηδέν.
ALPHA: Ραγδαία γεγονότα.
STAR: Σιλβέστερ και Τουΐτυ!
 
P Επίκαιρος διάλογος με την αγάπη:
-Θα σε αγαπάω μέχρι το τέλος του κόσμου!

-Κοντά είμαστε…
 
P Μην ελπίζετε στο καλοκαίρι πάντως. Επιστή-

μονες σε μελέτες που έκαναν στη Σενεγάλη, όπου 
αυτή τη στιγμή είναι κατακαλόκαιρο, απομόνωσαν 
στο μικροσκόπιο μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού με 
γυαλιά ηλίου, ψάθινο καπέλο, σαγιονάρα και ρακέ-
τες.

 
P Αδέσποτα στη Βέροια. Άλλοι κάνουν περι-

συλλογή και άλλοι συλλογή.
 
P Και:

 Ένα ανδρόγυνο είναι σε γλέντι γάμου. Κάθονται 
στις καρέκλες και παρακολουθούν αυτούς που χο-
ρεύουν. Στην πίστα είναι ένας τύπος που χορεύει 
ξέφρενα, κάνει στροφές, φιγούρες, τούμπες και ό,τι 
άλλο μπορείς να φανταστείς. Όλοι έχουν μαζευτεί 
γύρω του και χειροκροτούν. Τότε η γυναίκα λέει στον 
άνδρα της με ύφος:

«Βλέπεις αυτόν που χορεύει και τον χειροκροτούν 
όλοι; Πριν 10 χρόνια, μου έκανε πρόταση γάμου και 
τον απέρριψα…»

Και της λέει ο άνδρας:
«Και απ’ ό,τι βλέπω, ακόμα το γιορτάζει»!

K.Π.

Θετική εξέλιξη για το Δήμο Αλεξάνδρειας 
στο θέμα των απαιτήσεων της Δ.Ο.Υ. Βέροιας

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους δημότες, στους οποίους είχαν επιδοθεί στα χέρια τους κατασχετή-

ρια, ως τρίτους για απαίτηση της Δ.Ο.Υ. Βέροιας από το Δήμο Αλεξάνδρειας τα εξής:
• Ο Δήμος άσκησε ενώπιον των ατομικών ειδοποιήσεων της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, ανακοπή για ακύρωσή τους.
• Επί της ανακοπής αυτής, ο Δήμος Αλεξάνδρειας άσκησε αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρω-

τοδικείου Βέροιας με αίτημα προσωρινής διαταγής.
• Το αίτημα, εκδικάσθηκε τη Δευτέρα 6-4-2020 και το δικαστήριο δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής 

του Δήμου και σύμφωνα με την απόφασή του, με αριθμό ΑΠΔ362/2020, διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης σε 
βάρος των πράξεων, βάσει των οποίων επιβλήθηκαν κατασχέσεις.

Ύστερα από την παραπάνω δικαστική εξέλιξη, καλούνται οι δημότες στα χέρια των οποίων επιβλήθηκαν 
κατασχέσεις με βάση την παραπάνω αιτία, να μην καταβάλλουν πλέον τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο, 
στη ΔΟΥ Βέροιας αλλά, να συνεχίσουν να τις καταβάλουν κανονικά στο ταμείο του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας δήλωσε σχετικά για αυτή τη θετική εξέλιξη:
“Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, που μας δικαίωσε προσωρινά στο παρόν στά-

διο, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δικαιωθούμε και στο κανονικό στάδιο (της τακτικής διαδικασίας).
Εγώ ως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διαβεβαιώνω τους Δημότες, ότι θα είμαστε παρόντες, σε οποιαδήποτε 

ενέργεια απαιτηθεί από μέρους μας για τη διασφάλιση των συμφερόντων, τόσο του Δήμου, όσο και των δημο-
τών μας.”

Για τυχόν πληροφορίες οι Δημότες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, (Τμή-
μα Εσόδων, τηλ. 2333350123, 2333350129).
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