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Πότε θα «ξεπαγώσει» 
η αγορά ακινήτων 

όταν γίνονται συνεχώς 
«πειράματα»;;;

   Νέο «ράβε-ξήλωνε» και από την παρούσα κυβέρνηση 
στο πεδίο των ακινήτων, προκαλεί ανησυχία στους 
ιδιοκτήτες. Αντικειμενικές αξίες, ΕΝΦΙΑ και μια 
σειρά από τέλη και φόρους που επηρεάζονται από τις 
όποιες αλλαγές στις τιμές των ακινήτων, δημιουργούν 
κλίμα αβεβαιότητας και νευρικότητα στην αγορά 
ακινήτων που έχει δεινοπαθήσει τα τελευταία χρόνια. 
Ο Έλληνας αφενός έχει στο DNA του την ιδιοκτησία 
ακινήτου και την επένδυση σε ακίνητα, αφετέρου 
οι όποιες αλλαγές δεν δημιουργούν περιβάλλον 
εμπιστοσύνης για να προσελκύσουμε επενδυτές-
αγοραστές  από το εξωτερικό. 
 Επομένως άλλος ένας τομέας που θα πρέπει 
σοβαρά να σκεφτούν οι κυβερνώντες διαχρονικά, 
ότι δεν πρέπει να «πειράζουν» τα ακίνητα  συνέχεια 
με πειραματισμούς, αλλά να φροντίσουν να 
σταθεροποιήσουν και να παγιώσουν μια φορολογική 
κατάσταση με την ακίνητη περιουσία για να ανθίσει 
άλλος ένας τομέας της οικονομίας που έχει μπει στο 
ψυγείο.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΠαράτασημέχρικαιτηΔευτέραγιατιςδηλώσεις
τωναναστολώνΑπριλίου

Έως κα ι  την  Δευτέρα
12/4/2021 παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής δηλώ-
σεων αναστολής των συμ-
βάσεων εργασίας εργαζομέ-
νων στοΠ.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για
τον μήναΑπρίλιο 2021.Από
τις 13/4/2021 οι επιχειρήσεις
– εργοδότες θα μπορούν να
προαναγγέλλουν αναστολές
συμβάσεων εργασίας εργαζο-
μένων, μη έχοντας τη δυνατό-
τητα μεταβολής των δηλώσε-
ων για χρονικό διάστημααπό
1/4/2021έωςκαι12/4/2021.

Στους φαρμακοποιούς η «αρμοδιότητα» συναρμολόγησης 
των self test σε πακετάκια, για τους πελάτες

Μπορείταselftestναέφτασανσταφαρμακεία,
όμωςοιφαρμακοποιοίπουταπαρέλαβανκαλού-
νταιναδιαθέσουναρκετόχρόνογιαναταπακετά-
ρουν,αφούδενπρόκειταιγιαέτοιμακουτάκιαπου
θα δίνονται κατευθείαν στουςπελάτες, αλλά θα
πρέπει οι ίδιοι νασυνθέσουν τα ξεχωριστά κομ-
μάτια σε έναπακετάκι,ώστε να ταπαραδίδουν
στουςπελάτεςολοκληρωμένα.

Καιβέβαια, εκτόςαπόχρόνοπρέπει νααπο-
λυμαίνουνσυνεχώςταχέριατουςγιαναπιάνουν
τοκαθέναεξάρτηματουτεστ,οπότεστηνπρώτη
παραλαβή εντόπισαν και τις δυσκολίες στη δι-
άθεσή τους, καθώς  ταπαρέλαβαν με την εξής
μορφή:ένακουτίμε25στυλεό,25μπουκαλάκια
ξεχωριστάμετονδιαλύτη,25μυτούλεςγιασταγο-
νόμετρο, 25πλαστικές βάσειςπάνωστις οποίες
θαρίχνουντιςσταγόνεςκαι25φυλλάδιαχρήσης.
Αρκετήέξτραδουλειάδηλαδήγιατουςφαρμακο-
ποιούς,οιοποίοικαλούνταικαινααπαντούνστις
απορίεςτωνπελατών…

Συλλογή υπογραφών για τη δημιουργία Ποντιακού 
Μουσείου και Ερευνητικού Κέντρου

ΚάλεσματουκαθηγητήΚώσταΦωτιάδη
Μια σημαντική πρόταση του καθηγητή ΚώσταΦωτιάδη, για τη

δημιουργίαΠοντιακούΜουσείου καιΕρευνητικούΚέντρου για την Ι-
στορίακαιτονΠολιτισμότουΠόντουστηΘεσσαλονίκη,κατατίθεταιμε
δημόσιαεπιστολή,απότοΚΕΝΤΡΟΠΟΝΤΙΑΚΩΝΜΕΛΕΤΩΝΚΑΙΕ-
ΡΕΥΝΩΝγιασυγκέντρωσηυπογραφώνπουείναιαπαραίτητεςώστε
ναενώσουνόλοιοιπολίτεςτιςφωνέςτουςστοναγώναπουξεκινάει
τοΚέντρο.Κατάτηδιάρκειατηςερευνητικήςκαιακαδημαϊκήςπορείας
του ,που ξεπερνά τα45 χρόνια, οΚ.Φωτιάδης έχει αφιερωθείστη
συλλογήπρωτογενούςκαιδευτερογενούςυλικούπουαφοράτηνιστο-
ρίακαιτονπολιτισμότουΠόντου.

Αυτότοπλούσιουλικό,τηγνώσηκαιτηνεμπειρίατου,τηδιαθέτει
γιανασυνεχίσει τοέργοτου, τόσοστηνεπαγγελματική,αλλάκαισε
όλη τηνπροσωπική τουπορεία, θεωρώντας τοως χρέος απέναντι
στουςπρογόνουςτουκαιστηνιστορικήμνήμη.«Είναικαιρόςναστε-
γάσουμεεπιτέλουςμερικάαπόταανεκτίμηταπροσφυγικάκειμήλιακαι
εκθέματαπουσώθηκαν.Ναέχουμεέναχώροόπουτουλικόθαείναι
προσβάσιμοσεόλεςκαισεόλους.Δενείμαστεου-τοπιστές.Πιστεύ-
ουμεστη δύναμη του τόπου και του χώρου,πουμπορούν ναπρο-
σφέρουνπολλάστημελέτητηςάγνωστηςιστορίαςκαιτουπολιτισμού
μας»,τονίζειστηνΕπιστολήοκαθηγητήςκαλώνταςόλεςκαιόλουςνα

τηνυπογράψουνγιαναστηρίξουντηνπρωτοβουλίααυτή.
ΗεπιστολήείναιαναρτημένηστοσάιττουΚέντρουΠοντιακώνΜελετώνκαιΕρευνώνκαιπεριμένειτιςυπογραφέςμας.

ΧιονάκιχθεςσεΒέρμιοκαιΠιέρια

ΔενμαςφαίνεταιπλέονπερίεργοούτετοχθεσινόΑπριλιάτικοχιονάκι
στα ορεινά τηςΗμαθίας,  μετά τις εμφανείς κλιματικές αλλαγές στον
πλανήτη.Εξάλλουκαιπέρυσιτηνπρωταπριλιάχιόνισεκαιμέσαστην
Βέροιακαιήταναπολύτωςαληθινό.

Χιόνι λοιπόν χθεςστοΒέρμιο και σταΠιέρια και μάλισταστοΣέλι
ήρθετηλεοπτικόσυνεργείο(ALPHAΑφροδίτηΣπηλιώτη)γιατοσχετικό
ρεπορτάζτηςανοιξιάτικηςχιονόπτωσης.
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Ένα οπλοστάσιο έκρυβε στο σπίτι του 
59χρονος στην Ημαθία

 Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Απριλίου σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σε 
συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας και του 
Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 59χρονος ημεδαπός, για παράβαση 
νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και συ-
ντονισμένης επιχείρησης από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, 
πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες του ανωτέρω σε περιοχές της 
Ημαθίας, κατά τη διάρκεια των οποίων, βρέθηκαν συνολικά και κατα-
σχέθηκαν:

 47 κυνηγετικά όπλα, 3 περίστροφα, 15 ξιφολόγχες, 2 πυροκροτητές, 
3 κάννες, 1 γεμιστήρας πιστολιού, 1 σπρέι πιπεριού και           238 φυ-
σίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα 
οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βέροιας, ενώ προανάκριση 
ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας.

Ένα θετικό, στα 250 Rapid Test που 
έγιναν στην Πλατεία Ωρολογίου Βέροιας

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Μαρ-
τίου 2021, η διαδικασία των δωρεάν γρήγορων τεστ 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) που διοργάνωσε ο 
Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Πλατεία Ωρολογίου προέκυψε ένα 
(1) θετικό κρούσμα σε σύνολο 250 δειγμάτων. Εφαρ-
μόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρω-
τόκολλα και τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
συνωστισμού καθώς τηρήθηκε σειρά προτεραιότη-
τας. Τη διαδικασία επόπτευσε ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ενώ τη διεξαγωγή των 
ελέγχων επέβλεπε καθόλη τη διάρκεια ο Ιατρός και 
Δημοτικός Σύμβουλος, Κώστας Ρίζος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα υγειονομικά 
κλιμάκια του ΕΟΔΥ, ο Δήμος Βέροιας θα ήθελε να 
ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στα Rapid Test τα 
οποία διενεργούνται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Δήμος Βέροιας: Διανοίξεις δρόμων και ασφαλτοστρώσεις 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Σε εξέλιξη βρίσκονται διανοί-
ξεις – ασφαλτοστρώσεις σε το-
πικές κοινότητες του Δήμου Βέ-
ροιας, στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
έργων: «Ενδοδημοτική Οδοποιία» 
και «Συντηρήσεις οδών και Κοινω-
φελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου, 
Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. 
Μακεδονίδος» από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο 
διάστημα ολοκληρώθηκαν οι α-
σφαλτοστρώσεις σε σημεία στις 
κοινότητες Συκιά και Μετόχι αλλά 
και εντός πολεοδομικού συγκροτή-
ματος στην οδό Σαραντινού (Ακρό-
πολη) και σε δρόμο πλησίον του 
Φιλίππειου 1ου Γυμνασίου και 2ου 
Λυκείου Βέροιας (Γιοτζαλίκια). Σε 
εξέλιξη βρίσκονται αυτό το διάστη-
μα εργασίες ασφαλτόστρωσης σε 
δρόμους περιμετρικά του Κοινοτι-
κού Καταστήματος Τριποτάμου.

«Προχωράμε και ολοκληρώ-
νουμε σημαντικές παρεμβάσεις σε 
τοπικές κοινότητες μέσω του προ-
γράμματος Ενδοδημοτική Οδοποι-
ία. Εξάλλου κάθε χρόνο πραγμα-
τοποιούνται συντηρήσεις οδών για 
την αποκατάσταση των φθορών 
από τα καιρικά φαινόμενα» υπο-
γραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.

«Έφυγε»
 στα 46 

ο βεροιώτης 
καταστηματάρχης 

Σωτήρης 
Μεϊμαρίδης

Θλίψη σκόρπισε η 
είδηση της απώλειας 
του γνωστού Βεροιώτη 
εμπόρου Σωτήρη Μεϊμα-
ρίδη σε ηλικία 46 ετών.

Η κηδεία της εκλιπό-
ντος, θα τελεστεί σήμερα 
Παρασκευή 9 Απριλίου 
2021, στις 12 το μεση-
μέρι, από τον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αθανασίου, 
στα κοιμητήρια Βέροιας, 
σε στενό οικογενειακό 
κύκλο, λόγω των περιο-
ρισμών.

Ο Σωτήρης Μεϊμαρί-
δης που ήταν συνεχιστής 
της οικογενειακής επιχεί-
ρησης νυφικών και βα-

πτιστικών Μέλισσα, τα τελευταία χρόνια είχε το κατάστημα 
παιδικών και βαπτιστικών Atelier by Melissa στον πεζόδρο-
μο της οδού Τσούπελη. 

Ήταν παντρεμένος με την Μάγδα Δημητριάδου και πα-
τέρας 3 μικρών παιδιών. Γνωστός στην Αγορά της Βέροιας 
από μικρό παιδί ο Σωτήρης, διακρινόταν για την έμφυτη 
ευγένειά του και το πλατύ, πηγαίο χαμόγελο.

Τον τελευταίο χρόνο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα 
υγείας το οποίο πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Ο ΛΑΟΣ και προσωπικά ο εκδότης του Ζήσης Μιχ.  
Πατσίκας, φίλος και συμμαθητής με τον Σωτήρη και 
την Μάγδα, εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και εύχεται δύναμη στην Μάγδα. Σωτήρη 
έφυγες πολύ νωρίς...Καλό σου παράδεισο!
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Το Εθνικό Διαδημοτικό Δί-
κτυο Υγιών Πόλεων-Προαγω-
γής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), σε 
συνεργασία με τους Δήμους 
Αγρινίου,  Βέροιας, Διρφύων 
Μεσσαπίων, Λαμιέων, Λευκά-
δα, Λοκρών, Μεσσήνης, Μή-
λου, Ρήγα Φεραίου, Σκίαθου, 
Τεμπών και Φαρσάλων διορ-
γάνωσε στις 06/04/2021, Δια-
δικτυακή Δράση Ευαισθητοποί-
ησης και Ενημέρωσης για την 
Κατάθλιψη, υπό την Αιγίδα της 
Περιφέρειας.

Βασικός στόχος των ΚΕΠ 
Υγείας είναι η ενημέρωση όλων 
των πολιτών και η διοργάνωση 
προληπτικών εξετάσεων για 11 
κύρια νοσήματα, προτεινόμενα 
από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, για τα οποία έχει 
αποδειχθεί με μελέτες πως η 
έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων 
κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. Μέσα από το 
λογισμικό, εφαρμόζονται διεθνή πρωτόκολλα screening του πληθυ-
σμού και τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν το follow up της 
διατήρησης της υγείας των Πολιτών. Αυτοματοποιημένα το λογισμικό 
ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, 
σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την 
πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους. Τα 11 νοσή-
ματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμι-
κό είναι ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου 
της μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το 
Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προστάτη, το  Μελά-
νωμα, η Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια.

Πλήθος Δημοτών χρησιμοποιεί σήμερα τις υπηρεσίες του λογι-
σμικού των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ. Για να ενημερώνεστε κι εσείς για τις προ-
ληπτικές εξετάσεις που ταιριάζουν στην ηλικία και το φύλο σας και 
για την επανεξέταση τους, καθώς και για να έχετε πρόσβαση στην 
προληπτική εξέταση κατά της κατάθλιψης (την κλίμακα αυτοαξιολό-
γησης κατά Zung) κάντε εγγραφή στο Λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας 
μέσα από το site www.kepygeias.org και δημιουργείστε το δικό σας 

προφίλ.
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 
έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης. Η 
Δράση αυτή είχε σκοπό την διαδικτυ-
ακή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σχετικά με την Κατάθλι-
ψη και συμπεριελάμβανε τρεις ενότη-
τες ομιλιών. Στις 06/04/2021 πραγμα-
τοποιήθηκε η Πρώτη ενότητα θέμα:

• Ενημέρωση / Ψυχο-εκπαίδευση 
για την κατάθλιψη : Κατηγορίες, συ-
μπτώματα, αντιμετώπιση  και συννο-
σηρότητα

Ενώ στις 13/04/2021 θα διεξαχθεί 
η 2η ενότητα με θέμα:  Κατάθλιψη εν 
μέσω Covid 19 : Επιπτώσεις στις δι-
απροσωπικές σχέσεις (προσωπικές, 
επαγγελματικές), στην οργανική υγεία 
και οικονομικές συνέπειες. Ζώντας με 
την κατάθλιψη- Μορφές θεραπείας – 
Συμπτώματα εφόσον έχουμε νοσήσει 

από Covid-19
Και στις 20/04/2021 θα διεξαχθεί η 3η ενότητα με θέμα: Κατάθλι-

ψη – υποστήριξη των φροντιστών. 
Ομιλήτρια της Δράσης είναι η Ψυχολόγος κα Σμαράγδα Χρηστά-

κη.
Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος δήλωσε «Η 

κατάθλιψη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό φαινόμενο και 
όχι ως ατομική κατάσταση. Διανύουμε ως κοινωνία μια κρίση. Οι 
κρίσεις δεν εμφανίζονται έτσι, από το πουθενά. Σίγουρα είναι μια αλ-
λαγή που βιώνουμε μαζικά και ως τέτοια αλλαγή καλούνται οι δομές 
της τοπικής αυτοδιοίκησης να την αντιμετωπίσουν. Καθοριστικός 
λοιπόν ο ρόλος του ΕΔΔΥΠΠΥ και των ΚΕΠ Υγείας  με τις τόσο ση-
μαντικές δράσεις στις οποίες μας φιλοξενούν  και έτσι μας στηρίζουν 
ως κοινωνία!»

Την Δράση επίσης χαιρέτησε o Πολιτικός Εκπρόσωπος στο 
ΕΔΔΥΠΠΥ του Δήμου Βέροιας, Χειρουργός Ουρολόγος κ. Ρίζος 
Κωνσταντίνος και η  Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα. Μαρία 
Αϊδίνη, η οποία τόνισε ότι «το Δίκτυο αποσκοπεί να ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας εν 
μέσω πανδημίας, δημιουργώντας διαδικτυακές εκδηλώσεις για την 
διαρκή δυνατότητα ευαισθητοποίησης των πολιτών».

Δήμος Αλεξάνδρειας:
Υποβολή αναγγελιών ζημίας 
από τον παγετό του Μαρτίου

 
Ο Δήμος Αλεξάν-

δρειας, ανακοινώνει 
ότι έχει εγκριθεί από 
τον ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, 
η αναγγελία ζημί-
ας από τον παγετό 
25 έως 28 Μαρτίου 
2021, για είδη και 
ποικιλίες που βρί-
σκονταν σε καλυ-
πτόμενο ασφαλιστι-
κά στάδιο, σύμφωνα 
με τον κανονισμό 
ασφάλισης Φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ (άρθρο 6.Γ.1) και συγκεκρι-
μένα:

1. Αμύγδαλα, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα, Επιτραπέζια Ροδάκινα – Νεκτα-
ρίνια, Βιομηχανικά Ροδάκινα: όλες οι ποικιλίες.

2. Επιτραπέζια Αχλάδια οι ποικιλίες: Ετρούσκα, Κοντούλα, Κόσσια 
και Κρυστάλλια.

3. Κεράσια Πρώιμα των πεδινών περιοχών (που βρίσκονταν στο 
στάδιο της έναρξης της ανθοφορίας) και συγκεκριμένα οι ποικιλίες: Πρί-
μουλατ, Ρίτα, Πριμαβέρα, Ιταλικά, Νίμπα, Νορθ Σταρ, Ερλι Λόρι, Ερλι 
Μπι Τζι, Πρεκόζ Μπερνάρ, Βαλέρα, Μπουρλά και Οκτάβια.

Επίσης για τα ακτινίδια, ενδέχεται να προκύψουν ζημιές μόνο εντός 
μεμονωμένων θυλάκων παγετού. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι 
παραγωγοί να ενημερώνουν άμεσα το Υποκατάστημα, μέσω των αντα-
ποκριτών, προκειμένου να γίνει επισήμανση της ζημιάς, για να ακολου-
θήσει στη συνέχεια η υποβολή των δηλώσεων.

Καλούνται οι παραγωγοί όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάν-
δρειας που οι καλλιέργειες τους έχουν υποστεί ζημίες από το ΠΑΓΕΤΟ, 
να υποβάλουν δηλώσεις έως την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, στους κατά 
τόπους αρμόδιους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπενθυμίζουμε ότι για την είσοδο στα Δημοτικά Καταστήματα, απα-
ραίτητη είναι η χρήση μάσκας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι δημότες να απευθύ-
νονται στα τηλέφωνα:

• για την Ενότητα Αλεξάνδρειας 2333350137, 23333501111, 
2333350130, 2333350127.

• για την Ενότητα Μελίκης 2331350205, 2333350134. 2333350128).
• για την Ενότητα Πλατέος, 2333350117, 2333350300, 2333350104, 

2333350127, 2333350112.
• για την Ενότητα Αντιγονιδών, 2331351116, 2333350116, 

2331039265
Προσοχή: Για είδη και ποικιλίες που δηλώθηκαν στις προηγούμενες 

αναγγελίες παγετού (18/02 & 12/03), δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ 
νέου δηλώσεις ζημιάς (υπερπρώιμα ροδάκινα – νεκταρίνια βερίκοκα και 
πρωιμανθή δαμάσκηνα).

Αν εκ παραδρομής στις προηγούμενες αναγγελίες παγετού υποβλή-
θηκαν δηλώσεις ζημιάς για είδη και ποικιλίες που δεν καλύπτονταν α-
σφαλιστικά, θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου δηλώσεις ζημιάς, χωρίς 
όμως να καταβληθούν τέλη εκτίμησης (αναφορά των ανταποκριτών για 
την αναγγελία στην οποία είχαν καταβληθεί τα τέλη).

Ράμπες και χώροι υγιεινής ΑμεΑ 
προϋπολογισμού 68.000 ευρώ 

σε σχολεία του  Δήμου Νάουσας
-Εγκρίθηκε  η χρηματοδότηση κατασκευής τους από τον «Φιλόδημο ΙΙ»

Εγκρίθηκε η χρημα-
τοδότηση μέσω του προ-
γράμματος «Φιλόδημος 
ΙΙ» του Υπουργείου Εσω-
τερικών, της πρότασης 
που είχε καταθέσει ο Δή-
μος Νάουσας το 2019 για 
την κατασκευή σε σχολεία 
του Δήμου  ραμπών και 
χώρων υγιεινής για Άτομα 
με Αναπηρία (ΑμεΑ), συ-
νολικού προϋπολογισμού 
68.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα προ-
βλέπει την κατασκευή 
ραμπών για Άτομα με 
Αναπηρία και χώρων υ-
γιεινής AμεA σε σχολικές 
μονάδες στη Νάουσα και 
σε Τοπικές Κοινότητες, με 
σκοπό την ανεμπόδιστη, 
αυτόνομη και ασφαλή 
πρόσβαση σε αυτές των 
ατόμων σε αναπηρικό α-
μαξίδιο ή εμποδιζόμενων 
ατόμων γενικότερα, η ο-
ποία θα εξασφαλιστεί με 
το σωστό σχεδιασμό, τη 
σωστή επιλογή υλικών και τον ορθό τρόπο κατασκευής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Βασική προτεραιότητα του Δήμου Νάουσας είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
και συγκεκριμένα σκοπός των παρεμβάσεων αυτών είναι να διευκολυνθεί η άνετη και ασφαλής πρόσβαση και η μετακίνηση των ΑμΕΑ σε 
σχολικές μονάδες, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους.

Η καλή ψυχική υγεία, βασική προϋπόθεση 
για μια ισορροπημένη και παραγωγική καθημερινότητα 



Το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας α-
νακοινώνει τα εξής:

«Με ξεχωριστή αναφορά στους Ημαθιώτες α-
γρότες και την σχεδόν ολική καταστροφή που 
υπέστησαν οι δενδροκαλλιέργειες τους από τους 
παγετούς του Μαρτίου ξεκίνησε την τοποθέτηση 
του στη Βουλή ο Τάσος Μπαρτζώκας, αιτούμενος 
απευθείας στους αρμόδιους Υπουργούς την άμε-
ση στήριξη της Πολιτείας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Στην Ημαθία, 
μόλις τον προηγούμενο μήνα και 2 μήνες πριν την 
έναρξη της συγκομιδής, ο παγετός του Μαρτίου 
προκάλεσε σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή των 
δενδροκαλλιεργειών όπως ροδάκινα, βερίκοκα, 
κεράσια σε όλο τον κάμπο. Οι καλλιεργητές βρί-
σκονται σε απόγνωση, παλεύουν καθημερινά με 
την ανασφάλεια και το απρόβλεπτο». Ζήτησε από 
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου την γρήγορη 
ενεργοποίηση των μηχανισμών για την έγκαιρη α-
ποζημίωση του μόχθου τους, καθώς «η γη δεν κα-
ταλαβαίνει γραφειοκρατία και διαδικασίες», τονίζοντας ότι τίθεται «ζήτημα επιβίωσης των αγροτών».

Αναφορικά με το ψηφισθέν νομοσχέδιο, επεσήμανε ότι οι ρυθμίσεις του για τη σαφή οριοθέτηση 
και την απαγόρευση των αθέμιτων πρακτικών, με προεξάρχουσα την υποχρέωση της πληρωμής 
των αγροτικών προϊόντων σε 30-60 μέρες μετά την παράδοση, αναλόγως της κατηγοριοποίησης 
τους σε αλλοιώσιμα και ευπαθή, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενισχύοντας τη διαπραγμα-
τευτική δύναμη των παραγωγών, έναντι της παντοδυναμίας των μεγάλων αλυσίδων και επιχειρή-
σεων.

Ωστόσο, ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας έκανε και ουσιαστι-
κές παρατηρήσεις επί του 
νομοσχεδίου, εστιάζοντας σε 
ζητήματα εφαρμογής. Συγκε-
κριμένα αιτήθηκε τη σωστή 
προετοιμασία του διοικητικού 
μηχανισμού που θα αναλά-
βει τον έλεγχο καταγγελιών 
για αθέμιτες πρακτικές, το 
δειγματοληπτικό έλεγχο επί 
συναλλαγών, καθώς επίσης 
και την κατοχύρωση ότι και τα 
μέλη των Συνεταιρισμών θα 
λαμβάνουν έγκαιρα την πλη-
ρωμή τους». 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

του Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος 
Ρήγα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΠΟΖΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ 
του Δημητρίου και της Αικατερίνης, το 
γένος Ελευθεριάδου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Τριά-
δος Πανοράματος στη Βέροια.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
Πώς θα προμηθεύονται 

οι πολίτες 
τα δωρεάν self test από τα 
φαρμακεία του νομού μας

  Ο Φαρμακευτικός Σύλ-
λογος Ημαθίας,  ανακοινώ-
νει τα εξής:

«Ο Φ.Σ.Η. αποφάσισε 
την δωρεάν διανομή των 
self test από τα φαρμακεία 
του νομού μας, ως αρωγός 
στην προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της πανδημί-
ας COVID-19.

 Για το λόγο αυτό ενημε-
ρώνουμε τους πολίτες ότι: 

• Το αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή, τα self test 
κατά της COVID-19, θα 
βρίσκονται στα ράφια των 
φαρμακείων του νομού Η-
μαθίας. Αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η πλατφόρμα στην οποία οι φαρμακοποιοί θα μπαί-
νουν για να αναζητούν τον ΑΜΚΑ του πολίτη, αν αυτός δικαιούται να λάβει το τεστ και στην 
συνέχεια να τον καταχωρούν.

 • Προτεραιότητα στην παρούσα φάση έχουν οι μαθητές λυκείου ηλικίας 16 έως 18 ετών και 
οι εκπαιδευτικοί. Οι άλλοι δικαιούχοι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται άδικα και να συνωστίζονται 
προσερχόμενοι στα φαρμακεία καθώς τα ΑΜΚΑ τους θα είναι “κλειστά”.

 • Παρακαλούμε τους δικαιούχους πολίτες να προγραμματίζουν την προμήθεια των self test 
σε ώρες που θα είναι ανοιχτά όλα τα φαρμακεία και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα και 
διανυκτερεύοντα φαρμακεία για λόγους Δημόσιας Υγείας και εύρυθμης λειτουργίας.

• Παρέχεται δωρεάν ένα τεστ ανά εβδομάδα σε κάθε δικαιούχο. Όπως ανακοινώθηκε πρό-
σφατα για τους μαθητές δύο τεστ ανά εβδομάδα.

 • Η καταχώρηση στην πλατφόρμα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και είναι σε online διασύνδε-
ση με τους προμηθευτές και τους αρμόδιους φορείς. Παρακαλούμε τους πολίτες να έχουν μαζί 
τους τον μοναδικό αριθμό ΑΜΚΑ τους.

 • Απαγορεύεται ρητά η διενέργεια rapid και self test στα φαρμακεία βάσει της ισχύουσας Νο-
μοθεσίας. Κάθε πολίτης θα κάνει το τεστ στο σπίτι του. Σε κάθε συσκευασία τεστ θα υπάρχουν 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης. 

Οι φαρμακοποιοί έχουν τη διάθεση να συμβάλλουν και να προσφέρουν στην επιτυχία τους 
εγχειρήματος αντιμετώπισης της νόσου COVID-19. Το έχουν αποδείξει από την πρώτη στιγμή 
εκδήλωσης της πανδημίας. 

ΗΠρόεδροςΗΓ.Γραμματέας
ΚατήΣοφίαΟικονομοπούλουΑικατερίνη»

Τάσος Μπαρτζώκας:
 Άμεσα, στήριξη 

στους αγρότες για τους
 παγετούς του Μαρτίου 
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 

11.00 π.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χρήστος Αντ. Χρυσανθίδης σε 
ηλικία 63 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 

5.00 μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειιας η Ελένη Μπούρα σε ηλικία 
91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 στις 

12.00 μ.μ. σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειιας η Σόνια Παναπακίδου σε 
ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 8 Απρι-

λίου 2021 στις 13.00 μ.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων στο Νησί Ημα-
θίας ο Βασίλειος Καραγιάννης σε 
ηλικία 76 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Παρασκευή 9 

Απριλίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στε-
νό οικογενειακό κύκλο λόγω απαγό-
ρευσης συναθροίσεων, από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 
Χαράδρα Ημαθίας η Πηνελόπη Μα-
ντοϊφεα σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Συλλυπητήριο της  
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας  

 Ο Πρόεδρος 
και το Διοικητι-
κό συμβούλιο 
της  Ευξείνου 
Λέσχης Βέροι-
ας  εκφράζουν 
τα θερμά τους 
συλλυπητήρια 
προς την οικο-
γένεια του Δη-
μήτρη Νικολαΐδη 
, ο οποίος έφυγε 
απρόσμενα  και πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών. 

Ένας εξαίρετος και δραστήριος συμπατριώτης μας, μέ-
λος της λέσχης   μας με ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά στον 
ποντιακό χώρο και στα πολιτιστικά δρώμενα. Ο Δημήτρης, 
το γελαστό παιδί, έφυγε χθες για τη γειτονιά των αγγέλων,  
χτυπημένος από τον  CONID-19, σκορπίζοντας θλίψη στους 
οικείους του αλλά και σε όλον τον ποντιακό χώρο. 

Αγαπημένε φίλε και δάσκαλε μας θα σε θυμόμαστε για τα 
ωραία μαθήματα που μας έκανες, για την καλοσύνη  και την 
αισιοδοξία σου σε όλα τα θέματα, για το χιούμορ και την δημι-
ουργικότητα σου  ιδιαίτερα στο σκίτσο, μα πάνω από όλα για 
την ανεπανάληπτη ανθρωπιά σου. 

Ο  Θεός  ας  αναπαύει  την  ψυχή  του  και  ας  δίνει  κου-
ράγιο  στην οικογένεια  του, στην αγαπημένη του Θεολογία 
και στα δυο βλαστάρια του, τον Κώστα και την Ιωάννα.

Ο  Πρόεδρος   Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος  Τογκουσίδου  Ευαγγελία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Αλεξάνδρεια 07/04/2021                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.  6099 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου 
Αλεξάνδρειας για το έτος 2021, προϋπολογισμού  99.875,80 ευρώ 
με το Φ.Π.Α. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 44613800-8 (Κάδοι αποβλήτων). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 

συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι 1.611,00 
ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλά-
χιστον ένα (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.
gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 
04/05/2021 ημέρα Τρίτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών 
είναι 08/04/2021 και η ώρα έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης πα-
ραλαβής προσφορών είναι η 26/04/2021 και η ώρα λήξης η 15:00. 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

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

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑμεΑ ‘’ Τα Παιδιά της Άνοιξης ‘’
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Τ.Κ.: 59300  
ΤΗΛ. - FAX: 23330 27212

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας, προκηρύσσει 01 (μία ) θέση για την  ειδικότητα  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ / ΤΕ που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - 
Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 
στην Αλεξάνδρεια.

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η απασχόληση έξι ( 06 ) ώρες καθη-
μερινά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 
-Βιογραφικό σημείωμα
-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
-Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
-Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου « Τα 

Παιδιά της Ανοιξης » Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας ).

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  23330 27212. 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, ξεκίνησε την προετοιμασία των δεμάτων 
για τις 130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς,  και όπως κάθε χρόνο 
ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. Έχουμε   ανάγκη από τρόφιμα 
μακράς διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ενός λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρα-
καλούμε τους φίλους και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να μας βοηθή-
σουν.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, στην οδό Κωτουνίου 10Α  
από   8.00΄-12.00   π.μ. και Τρίτη - Πέμπτη από 10.00΄-12.00 π.μ.

 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας, θα μπορούσαν να 
μας ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ 

 Η  «Διαχειριστική Επιτροπή Συνιδιόκτητου Δάσους Αρκοχωρίου 
Νάουσας» (για συντομία ΔΕΔ), με βάση την από 10/07-03-2021 
απόφασή της,  διακηρύσσει ότι:

1.  Εκτίθενται  σε πλειοδοτική  δημοπρασία με κλειστές προ-
σφορές η εκμίσθωση ενός (1) λήμματος του συνιδιόκτητου δάσους 
Αρκοχωρίου, ως εξής: Υπό στοιχείο «Α», σε κυβικά μέτρα ξυλώ-
δους όγκου 2.015  καστανιά, 655 δρύς και 655 φλαμουριά. Για το 
λήμμα αυτό,  η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με 
καταβολή σε ρευστό χρήμα ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) 
ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον Πρόεδρο 
της ΔΕΔ και θα κρατηθεί μέχρι την ανάδειξη πλειοδότη. Ως τιμή 
πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 200.000 €. 

2. Αντικείμενο της μίσθωσης είναι  το ανωτέρω  λήμμα και 
ως προς την κατάσταση που βρίσκεται αυτό, υπόχρεοι να λάβουν 
γνώση είναι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι λαμβάνοντας  μέρος στη 
δημοπρασία, λογίζεται ότι έλαβαν προηγούμενη γνώση της κατά-
στασης του  λήμματος και της  επ’ αυτού κατάστασης του ξυλώδους 
όγκου του, καθώς και όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, 
τους οποίους όρους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και 
ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.

3. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής δημοπρασίας.  Η δημοπρα-
σία είναι κλειστή (κλειστές προσφορές σε φακέλους). Οι φάκελοι 
πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά  μέχρι την Κυριακή 11 Απρι-
λίου 2021 και το αργότερο μέχρι τις 11π.μ. (πέρας κατάθεσης 
προσφορών). Οι κλειστοί φάκελοι των προσφορών, θα παραδίδο-
νται στον Πρόεδρο της ΔΕΔ κ. Νικόλαο Τσίλη (τηλ. 6936979098), 
στο καφενείο «Χαρίλας» Αρκοχωρίου. Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί 
στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκοχω-
ρίου του Δήμου Νάουσας, ενώπιον της ανωτέρω ΔΕΔ που συγκα-
λείται σε σώμα (υπό πενταμελή σύνθεση). 

4. Τρόπος διενέργειας  δημοπρασίας. Αμέσως μετά το πέρας 
υποβολής προσφορών και συγκεκριμένα  στις 11.01’ πμ. ξεκινά η 
διαδικασία ανοίγματος των φακέλων. Οι κλειστές προσφορές των 
πλειοδοτών, ανοίγονται ενώπιον όλων των μελών της ΔΕΔ και στη 
συνέχεια θα  αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης 
μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 
δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή 
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο προς τους επόμενους 
και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Τα πρακτικά της 
ΔΕΔ, είναι τα ίδια με αυτά που καταγράφονται και οι εκάστοτε απο-
φάσεις για τις  συνεδριάσεις  της. 

5. Όροι ξύλευσης. Οι όροι της ξύλευσης θα είναι αυτοί που ορί-
ζει εκάστοτε το Δασαρχείο Νάουσας. 

 Η εξόφληση του τιμήματος από τον τελικό ανάδοχο -πλειοδότη, 
θα γίνει  υποχρεωτικά σε μετρητά  το αργότερο εντός δέκα πέντε 
(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όλα τα σχετικά 
έξοδα, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6. Ο ανάδοχος περαιτέρω, οφείλει να τηρεί  όλους τους όρους 
που θα ορίζει εκάστοτε το Δασαρχείο Νάουσας και να έχει αγαστή 
συνεργασία με την ΔΕΔ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατυπίας 
ή παρανομίας ανακύψει κατά την διάρκεια ξύλευσης του δάσους, ο 
ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος και όχι η ΔΕΔ.    Για περισ-
σότερες πληροφορίες, στον Πρόεδρο της ΔΕΔ κ. Νίκο Τσίλη 
(τηλ. 6936979098).                                                                                     

Νάουσα   30 Μαρτίου  2021
Για την Δ.Ε.Δ. –   Ο Πρόεδρος  

 Νικόλαος Τσίλης



Γράφει ο 
Αναστάσιος 
Βασιάδης
 
 Όταν πριν από χρόνια 

ο Παγκόσμιος  Οργανι-
σμός  Υγείας  θέσπιζε την  
7η  Απριλίου ως Παγκό-
σμια Ημέρα Υγείας, είχε 
ως  σκοπό την διακήρυξη 
του δικαιώματος ΟΛΩΝ 
των ανθρώπων να έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στα 

Συστήματα Υγείας, ανεξαρτήτως οικονομικής κα-
τάστασης , ηλικίας, κοινωνικής θέσης,  φυλής  ή 
φύλου.  

Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τότε την επι-
δημική κρίση του κορωνοϊού που βιώνει η ανθρω-
πότητα, κατά την διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε  
περισσότερο από ποτέ αυτή  η αναγκαιότητα.

Ιδιαίτερα όταν αυτή η αναγκαιότητα  εξαρτάται 
από  τα Συστήματα Υγείας τα οποία γενικά  δοκι-
μάζονται από την επιδημική κρίση, επισημαίνεται 
ότι τα δυσμενέστερα αποτελέσματα υφίστανται οι 
κοινωνίες που ήταν  ήδη ευάλωτες, από διάφορες 
αιτίες, όπως  η οικονομική κρίση που προηγήθηκε.

 Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί  η χώρα 
μας που πλήγηκε από την επιδημική κρίση, ενώ το 
Σύστημα Υγείας της ήταν ανοχύρωτο και  δεσμευ-
μένο με τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών 
που εφαρμόστηκαν, οι οποίες υποβάθμισαν  δρα-
ματικά την ιατρική απασχόληση όπως αυτή υπήρχε 
και κάλυπτε τις ανάγκες περίθαλψης των πολιτών, 
τα προηγούμενα χρόνια. 

 Η επιδημική κρίση και οι συνέπειες της  βρέθη-
καν να αντιμετωπίζονται εκ των ενόντων, με κύριο 
χαρακτηριστικό  την έλλειψη δρομολόγησης στα-
θερών βιώσιμων λύσεων και προοπτικών, για τα 
μεγάλα προβλήματα που συνοδεύουν την περίθαλ-

ψη των πολιτών, ενώ το Σύστημα Υγείας  μπόρεσε 
στοιχειωδώς να  ανταποκριθεί στην αποστολή του  
χάρις στην αυτοθυσία και τον ηρωϊσμό που επέδει-
ξε το Υγειονομικό Προσωπικό  κατά την επιτέλεση 
του καθήκοντος.

 Πέραν όμως  από την δοκιμασία που υφίσταται  
το Υγειονομικό Σύστημα, δεν έχουν σταματήσει  να  
βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν τις δημόσιες και κοινωνικές δι-
εργασίες και λειτουργίες, όπως και τα μείζονα εθνικά 
ζητήματα.

 Όταν η ανοσοποίηση του πληθυσμού  έναντι 
του κορωνοϊού  φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα 
και εκτιμηθεί ότι η η επιδημική κρίση βρίσκεται  προ 
της λήξης της, τότε θα αναδειχθούν και τα σοβαρά 
προβλήματα του τόπου,  περισσότερο από ποτέ 
υπαρκτά, δραματικά, επίκαιρα και πιεστικά.

Η  αναμενόμενη οικονομική ύφεση υπό το βάρος 
των αναγκαίων μέτρων που λήφθηκαν  διαρκούσης 
της επιδημικής κρίσης, θα αναδείξει και τα κοινω-
νικά προβλήματα που έχουν λάβει χαρακτηριστικά 
γενικευμένης ανθρωπιστικής κρίσης. 

 Κορυφαίας σημασίας κοινωνικό ζήτημα αναμ-
φίβολα αποτελεί η Υγεία των πολιτών, την οποία η 
επιδημική κρίση έπληξε σε μια περίοδο που εύλογα 
χαρακτηρίζεται ως η πλέον δραματική, από όλες 
όσες έχουν βιώσει η Κοινωνία και οι Ιατροί, από 
πολλά χρόνια.

 Κατά τις γενικότερες ανακατατάξεις που διαφαί-
νονται ότι θα χαρακτηρίσουν την επόμενη ημέρα, 
είναι επιτακτική η διατράνωση της κοινωνικής απαί-
τησης ότι «η Υγεία των πολιτών δεν πρέπει να απο-
τελεί αντικείμενο ψυχρών λογιστικών υπολογισμών,  
όπως αυτοί που μετέτρεψαν την οικονομική κρίση 
σε βαθιά ανθρωπιστική, όπως αναδείχθηκε περί-
τρανα και με την επιδημία του κορωνοϊού».

 Ο επανασχεδιασμός  του συνολικού Συστήματος 
Υγείας,  με την αναβάθμιση και αξιοποίηση όλων 
των δομών, με το αναγκαίο στελεχειακό δυναμικό, 

τον απαραίτητο εξοπλισμό και την θεσμική του 
αναθεώρηση, επιβάλλεται  να προταχθεί έναντι 
οποιασδήποτε άλλης προτεραιότητας, αμέσως 
μετά την ύφεση της επιδημικής κρίσης.

 Αυτή είναι το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας 
Υγείας, με το οποίο οι οργανωμένοι  κοινωνικοί 
φορείς επιβάλλεται να συνταχθούν συστηματικά 
και δυναμικά, για  να ξεπεραστούν πρακτικές που 
έχουν σαν συνέπεια την υποβάθμιση της περί-
θαλψης των πολιτών, ώστε η Υγεία να καταλάβει 
την θέση που της αρμόζει, ως το πρωταρχικό 
κοινωνικό αγαθό.
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Με τη με αρ. 2010ΣΤ/2021 έκθεση επίδοσης του Δικ. 

Επιμελητή  Εφετείου Θες/νικης  Χρ.Ζήσου επιδόθηκε στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για την Νεοφύδου Μαρί-
να του Μιχαήλ και της Ελενας, πρώην κάτοικο Βρυσακίου 
Αλεξάνδρειας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο 
αντίγραφο της με αρ. 49/ΓΔ-ΔΖ/2020 απόφασης του Μον. 
Πρωτοδικείου Βέροιας, με την οποία λύεται ο γάμος της  με 
τον Τσαρμαλίδη Ιωάννη του Ηλία και της Μαρίας, κάτοικο 
Βρυσακίου Αλεξάνδρειας, λόγω διετούς διάστασης. 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΑΝΝΑ( ΔΣΒ 234)

ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 113-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τουρκικός 
“δούρειος ίππος” 

στα Βαλκάνια
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Το πρόσφατο βαρυσήμαντο άρθρο του πρώην υπουρ-
γού Αλέκου Παπαδόπουλου (Το Βήμα, 24.2), με το οποίο 
προειδοποιεί ότι η Αλβανία τείνει να μεταβληθεί σε 82η 
νομαρχία της Τουρκίας, ανέδειξε στις πραγματικές του 
διαστάσεις ότι ο βαλκανικός χώρος βρίσκεται από καιρού 
στο στόχαστρο της γείτονος, ως ζωτικό τμήμα της αναβίω-
σης μιας νεο-οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπως άλλωστε 
το είχε θέσει ευθέως και ο θεωρητικός του ιδεολογήματος 
Αχμέτ Νταβούτογλου, με το περίφημο βιβλίο του “Το στρα-
τηγικό βάθος”.

Για τον σκοπό αυτό η Τουρκία έχει ξεδιπλώσει μια τε-
ράστια επιχείρηση οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού ελέγχου ιδιαίτερα των χωρών των δυτικών Βαλκανίων. Η Άγκυρα για να 
πετύχει τον στόχο της διεισδύει επιθετικά, χρησιμοποιώντας ως οχήματα: α) τον Τουρ-
κικό Οργανισμό Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΤΙΚΑ) για την παροχή βοήθειας σε τρίτες 
χώρες, β) την παντοδύναμη Υπηρεσία Θρησκευτικών Υποθέσεων Diyanet, που υψώνει 
μιναρέδες στα Βαλκάνια, και γ) το Ινστιτούτο “Γιουνούς Εμρέ”, που προωθεί την τουρκι-
κή γλώσσα και οθωμανική κληρονομιά. Στο σχέδιο της Άγκυρας εντάσσεται και η αλλαγή 
πρόσληψης του οθωμανικού παρελθόντος στα Βαλκάνια, ώστε αντί για την κοινή για 
όλους μνήμη της υποδούλωσης και του σκοταδισμού, να επικρατήσουν απόψεις περί 
δήθεν πολυπολιτισμικότητας και ανεκτικότητας. Την εξιδανικευμένη αυτή εικόνα ενισχύει 
και με τη στήριξη που παρέχει στην τουρκική βιομηχανία του θεάματος, που εξάγει μα-
ζικά στα Βαλκάνια, αλλά και τις αραβικές χώρες, σήριαλ, που εξωραΐζουν το οθωμανικό 
παρελθόν ή προβάλουν την Τουρκία ως μια σύγχρονη χώρα πρότυπο.     

Η πλέον ισχυρή τουρκική παρουσία στα δυτικά Βαλκάνια διαπιστώνεται στην Αλ-
βανία, όπου ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δεν κρύβει τη στενή του φιλιά με τον Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον στηρίζει και τον καθοδηγεί. Τουρκικές εταιρείες ελέγχουν 
κρίσιμους τομείς της αλβανικής οικονομίας, όπως αυτοί της ενέργειας, των αερομεταφο-
ρών και των τραπεζών. Καταλυτική, όμως, είναι και η τουρκική επιρροή στην εκπαίδευ-
ση, στον πολιτισμό και στην ανάδειξη της νέας πολιτικής ελίτ. Η πρόσφατη έρευνα του 
ΕΛΙΑΜΕΠ, που δείχνει την εχθρική αντιμετώπιση που έχει η Ελλάδα από την αλβανική 
ελίτ -σε αντίθεση με τον απλό λαό- αποδεικνύει το πόσο επισταμένα έχει εργαστεί η Ά-
γκυρα. 

Η χώρα μας έχει -και δικαίως- όλη την προσοχή της στραμμένη το τελευταίο διάστημα 
προς τα ανατολικά, εκεί που ξεδιπλώνονται οι τουρκικές αναθεωρητικές προκλήσεις. Την 
ίδια, όμως, κινητικότητα οφείλουμε να επιδείξουμε και στη βαλκανική ενδοχώρα. Η εν 
δυνάμει περικύκλωσή μας από κράτη υπό τουρκική επιρροή πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με κάθε μέσο. 

Η δράση της Άγκυρας δεν είναι επικίνδυνη μόνον για την Ελλάδα, αλλά και για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δυτικά Βαλκάνια υπό τουρκική επιρροή όχι μόνον δεν θα εν-
σωματωθούν ποτέ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αλλά θα καταστούν τουρκικός “δούρειος 
ίππος”, που θα υπονομεύει εσαεί την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προς όφελος των τουρ-
κικών συμφερόντων.

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα της παγκόσμιας 
ημέρας υγείας εν μέσω 
της επιδημικής κρίσης



Η ΚΕΔ/ΕΠΟ όρισε 
τους διαιτητές 
και τους βοη-

θούς των αγώνων της 
4ης αγωνιστικής της 
Football League. 

Football League – 4η αγω-
νιστική

Σάββατο10/4–15:00
Νότιοςόμιλος
Επισκοπή-Καλλιθέα(12:45)
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρα-

κλείου)
Βοηθοί:Δασκαλάκης (Ηρα-

κλείου),Πλακάς(Δυτ.Αττικής)
4ος: Κρασαγάκης (Ηρακλεί-

ου)

Αιγάλεω-Ασπρόπυργος
Διαιτητής:Ψυχουλάς (Βοιω-

τίας)
Βοηθοί: Φίλος (Βοιωτίας),

Κόττορος(Δωδ/νήσου)
4ος:Λεμπέσης(Πειραιά)

Ρόδος-Καλαμάτα
Διαιτητής: Πουλόπουλος

(Πειραιά)
Βοηθοί: Χρηστάκος (Πει-

ραιά),Οικονόμου(Δυτ.Αττικής)
4ος: Μπακογιάννης (Αθη-

νών)

Ιάλυσος-Σαντορίνη
Διαιτητής:Μπαϊρακτάρης (Α-

θηνών,φωτογραφία)
Βοηθοί: Σταυρόγλου,Δέτση

(Αθηνών)
4ος:Βλάχος(Ανατ.Αττικής)

ΑστέραςΒλαχιώτη-ΝίκηΒό-

λου
Διαιτητής:Κατόπης(Σάμου)
Βοηθοί:Τριαντάφυλλος (Κο-

ρινθίας),Φραγκιαδάκης (Λασι-
θίου)

4ος:Κόκκορης(Αρκαδίας)

Βόρειοςόμιλος
Θεσπρωτός-Τρίγλια
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κο-

ζάνης)
Βοηθοί: Φαλτάκας (Γρεβε-

νών),Σκορδίλης(Κέρκυρας)
4ος:Τάσης(Ηπείρου)

Βέροια-Αλμωπός Αριδαίας
Διαιτητής:Παρχαρίδης (Δρά-

μας)
Βοηθοί:Τσακίρης (Δράμας),

Αναστασίου(Θεσσαλίας)
4ος:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)

Καβάλα-Πιερικός
Διαιτητής:Κακουλίδης (Θρά-

κης)
Βοηθοί: Καραγιάννης (Θρά-

κης),Κουβαλάκης(Δράμας)
4ος:Πουλικίδης(Δράμας)

ΟλυμπιακόςΒόλου-Απόλλων
Πόντου

Διαιτητής:Μέγας(Πιερίας)
Βοηθοί:Μηνούδης (Πιερίας),

Νίκζας(Λάρισας)
4ος:Πολύχρονης(Πιερίας)

ΑΕΠΚοζάνης-Πανσερραϊκός
Διαιτητής:Βουρνέλης (Μακε-

δονίας)
Βοηθοί:Μαλανδρής (Χαλκι-

δικής),Φράγκος(Μακεδονίας)
4ος:Γιουματζίδης(Πέλλας)
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SL2:Οιδιαιτητές
της20ηςαγωνιστικής

ΗΚΕΔ/ΕΠΟόρισετουςδιαιτητέςκαιτουςβοηθούςτωναγώνων
της20ηςαγωνιστικήςτηςSuperLeague2.

SuperLeague2–20ηαγωνιστική
Σάββατο10/04-14:45
Τρίκαλα-Καραϊσκάκης
Διαιτητής:Τσιοφλίκη(Λάρισας,φωτογραφία)
Βοηθοί:Σάββας(Σερρών),Φραγκούλης(Πρέβεζας/Λευκάδας)
4ος:Μπεκιάρης(Καρδίτσας)

Ιωνικός-ΔόξαΔράμας
Διαιτητής:Γρατσάνης(Τρικάλων)
Βοηθοί:Καραλής(Ηλείας),Τσολακίδης(Αθηνών)
4ος:Λάμπρου(Ευβοίας)

ΑπόλλωνΛάρισας-Λεβαδειακός
Διαιτητής:Τσακαλίδης(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Γουρνιάς(Αν.Αττικής),Αθανασοπούλου(Μεσσηνίας)
4ος:Αλάμπεης(Αθηνών)

Κυριακή11/04-14:45
Ξάνθη-Διαγόρας
Διαιτητής:Κουκουλάς(Λέσβου)
Βοηθοί:Καλλής(Αν.Αττικής),Αρμακόλας(Κυκλάδων)
4ος:Τσιάρας(Καβάλας)

Εργοτέλης-ΟΦΙεράπετρας
Διαιτητής:Τζαμουτζαντώνης(Χίου)
Βοηθοί:Μποζατζίδης(Μακεδονίας),Παγουρτζής(Πειραιά)
4ος:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)

Παναχαϊκή-Χανιά
Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Λιόντος(Ηπείρου),Τοροσιάδης(Μακεδονίας)
4ος:Μπούμπας(Ηπείρου)

Football League: Οι διαιτητές
της 4ης αγωνιστικής

Γ’ Εθνική
Μ.ΑλέξανδροςΤρικάλων-
ΠΑΟΚΑλεξάδρειαςδιαιτητής

οκ.Ασλανίδης
Ξεκινάει και πάλι

την Κυριακή 11/4 και
τοπρωτάθληματηςΓ’
Εθνικήςκατηγορίας.

Το  Ημαθ ιώτ ι κο
ντέρμπιανάμεσαστον
Μ.Α.Τρικάλωνκαιτον
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρει-
ας θα διευθύνει ο κ.
Ασλανίδης από τον
Σύνδεσμο της Πιερί-
ας , ενώ τον αγώνα
Αγροτικού Ευόσμου
καιΝίκηςΑγκαθιάςθα
διευθύνει ο κ. Γκαιτα-
τζήςΔράμας

Αναλυτικά τοπρό-
γραμμα και οι διαιτη-
τές

ΠΑΟΚουφαλίων-ΑναγέννησηΠλάγιαςδιαιτητήςοκ.Κατεριά-
δης(Πέλλας)βοηθοίοικ.κΔεμερτζήςκαιΑδραμάνης

Μακεδονικός- Εδεσσαικός διαιτητής ο κ.Αναστασόπουλος (
Χαλκιδικής)βοηθοίοικ.κΚώστογλουκαιΚούρας(Χαλκιδικής)

ΕθνικόςΓιαννιτσών-ΑΣΓιαννιστά διαιτητήςο ικ.Σιδηρόπου-
λος(Πέλλας)βοηθοίοικ.κΚεσίζογλουκαιΑρέστης(Πέλλας)

ΑετόςΒαρβάρας-Θερμαικόςδιαιτητήςοκ.Μαυρίδης(Ημαθί-
ας)βοηθοίοικ.κΠαπαδάκης-Μπογιατζόγλου(Ημαθίας)

Ν.Καλλικράτεια -Μηχανιώναδιαιτητήςοκ.Κεφάλας (Σερρών)
βοηθοίοικι.κΒακουφτσήςκαιΧωλάνης(Σερρών)
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Α1χαντμπολγυναικών
Σαρωτική η Βέροια 2017 

συνέτριψε τον Εθνικό
στην Κοζάνη 17-35

ΗΒέροια2017επικράτησε17-35στηνέδρατουΕθνικούΚοζάνης
σε εξ’ αναβολήςαναμέτρηση για την4ηαγωνιστική του3ουομίλου
τηςΑ1Γυναικών.ΗομάδατουΤέοΠαυλίδηήτανκαιπάλιπολύκαλή
καιδενάφησεπεριθώριααντίδρασηςγιατιςγηπεδούχες.Σεόλητην
διάρκειατουαγώναηΒέροια2017είχετοπροβάδισμαστοσκορκαι
μάλισταστοημίχρονοπροηγήθηκεμε9γκολδιαφορά.(8-17)

Πρωταγωνίστρια για τις νικήτριες,πουήτανμπροστάσε όλη τη
διάρκειατουματς,ηΈρικαΖενέλιμε7γκολ.τηνακολούθησεηΚαρα-
μπατζάκηκαιηΚωστοπούλουμε5,

ΠλέονηομάδατηςΗμαθίαςέχει9βαθμούςκαιείνιαμόνηπρώτη
στηνβαθμολογία.,χωρίςπόντοοΕθνικός.Κοζάνης

ΕΘΝΙΚΟΣΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ201717-35
Ταπεντάλεπτα:2-3,3-6,3-10,5-11,6-14,8-17(Ημχ),9-19,11-22,

13-24,13-28,16-32,17-35
ΕθνικόςΚοζάνης:Φλώρου,Καραγιάννη 1, Βαρτζώκα,Αθανασι-

άδου 1,Λαθούρα 2, Καραγιώργου, Ιωαννίδου, Χατζηευστρατίου,
Πετράκη,Ταφάκη, Καραγιαννίδου 4, Γκιάτα 4 Ανεστάκη 1, Βέττα,
Τσάπτζη,Μουρτατίδου

Βέροια 2017:Κερλίδη 5,Εμμανουηλίδου 1,Τζούρισιτς 1,Καρα-
μπατζάκη 5, Καμπόιμ, Ζενέλι 7, Κωστοπούλου 5,Ανδρονικίδου 2,
Γεωργιάδου1,Χοτοκουρίδου,Κάμπα,Λύτρα,Νούσια1,Βασιλειάδου
4,Νταβίντοβιτς3,Ανθίτση

Διαιτητές:Πατιός-ΠήταςΔίλεπτα:0/0Πέναλτι:2/2,2/3

Φυσιολογική 
ήττα από την 
ομάδα του 

Πανερυθραικού, η 
οποία συγκαταλέγεται 
στα φαβορί του πρω-
ταθλήματος, υπέστη 
σήμερα η ομάδα μας 
στο εξ αναβολής παιχνί-
δι της 2ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος της 
Α2 Εθνικής Κατηγορί-
ας, που διεξήχθη στο 
κλειστό γυμναστήριο 
«Στ. Καλαιτζής της Ερυ-
θραίας. 

Ήταν το δεύτερο εκτός έδρας
παιχνίδιστηνΑθήνα,μετάαπόαυ-
τότουπερασμένουΣαββάτουστη
Δάφνη,μέσασε3μέρες.

Εκτός της αναμενόμενης κού-
ρασης,ηομάδαμαςστερήθηκετις
υπηρεσίες των2βασικώνψηλών
τηςΡίζουΚαντάρκου(λόγωεπαγ-
γελματικώνυποχρεώσεων)καιΤά-
σουΠιλκούδη (λόγω ενοχλήσεων
στογόνατο).

Η γηπεδούχος ομάδα είχε τον
έλεγχοσε όλη τη διάρκεια του α-
γώνα, η ομάδα μας υπέπεσε σε
αρκετά λάθη και λόγω κούρασης
καιτοτελικόαποτέλεσμαήρθεφυ-
σιολογικά.

Το προπονητικό team βρήκε
την ευκαιρία ναπροβεί στο απα-
ραίτητο rotation κι έτσι δόθηκε
χρόνοςσυμμετοχής και στους νε-
αρούς αθλητές της ομάδας μας
για να πάρουν το βάπτισμα του
πυρός σ’ έναν τόσο δύσκολο και
απαιτητικόαγώνα.

Ηαποστολήτηςομάδαςμαςε-

πιστρέφειταξημερώματαστηβά-
σητηςκαιτοβλέμμαόλωνπλέον
στρέφεταιστονμεγάλοαγώνατου
Σαββάτουαπέναντι στονΟλυμπι-
ακόΣΦΠΚΑΕπουθαδιεξαχθείτο
Σάββατο 14Απριλίου στις 17.00
στοΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου.

ΟΙΠΟΝΤΟΙΜΕΣΑ
ΑΠΟΤΗΡΑΚΕΤΑ:44-6!

Η κυριαρχία του Πανερυθρα-
ϊκού (2-2) κάτω από τα δύο κα-
λάθια φαίνεται και από την εντυ-
πωσιακή διαφορά που είχαν οι
δύο ομάδεςστουςπόντους μέσα
απότηρακέτα:44-6!Ηομάδατης
Βέροιας τελείωσε το παιχνίδι με
4/26 δίποντα και συνολικόποσο-
στό 29,4%, ενώ υπέπεσε και σε
19 λάθη, τα οποία οδήγησαν σε
πολλούς εύκολους πόντους των
γηπεδούχων.

Οι Δάνης Ελευθεριάδης (12
πόντοι),ΦαίδωναςΠαραπούρας
(12 πόντοι) καιΔημήτρης Σου-

τζόπουλος (11 πόντοι) ήταν αυ-
τοί που ξεχώρισαν απόπλευράς
Φίλιππου (0-2), που παρέμεινε
δίχως νίκη σε δύο (εκτός έδρας)
αγώνες στο πρωτάθλημα. Εν α-
ντιθέσειμάλισταμετοπαιχνίδιτου
Σαββάτου (3/4)στοΧαϊδάρι,αυτό
τοέχασεαπόπολύνωρίς..

.ΟΦίλιπποςπροηγήθηκε μία
φορά όλη κι όλη: 2-3 στο 2ο λε-
πτό.ΟΠανερυθραϊκός έκανεστη
συνέχειαέναεπιμέρους12-3,στο
11’ δημιούργησε για πρώτη φο-
ρά διψήφια διαφορά (23-12) και
στο19’ξέφυγεμε+18(45-27).Στο
δεύτερομισό τηςαναμέτρησηςοι
γηπεδούχοι ήταν ισοπεδωτικοί.
Στο30’ανέβασαντηδιαφοράπά-
νωαπό τους 20πόντους (69-47)
καιτηνέφτασανμέχριτο+35(87-
52)στο39’.

Τοφύλλοαγώνα
Πανερυθραϊκός -ΦίλιπποςΒέ-

ροιας91-58

Διαιτητές:Παντελίδης-Καρακά-
σης-Τσακιράκη

Δεκάλεπτα: 21-12, 47-34, 69-
48,91-58

Πανερυθραϊκός  (Χουχου-
λής): Κοντούδης 5, Καλλιανιώτης
2, Ντουζίδης 7 (1), Βουγιούκας
7 (10 ριμπάουντ), Σκάνδαλος 9
(1 τρίποντο, 5 ασίστ), Καμπουρί-
δης 9 (1), Στάθης 22 (5/5 βολές,
4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Πα-
πανικολάου 4, Στασινόπουλος 2,
Αθανασούλας 14 (1 τρίποντο, 3
κλεψίματα), Κατσόγιαννης 6 (2),
Φιλιππάκος4(6ριμπάουντ).

ΦίλιπποςΒέροιας (Μπλατσιώ-
της):Τσεσμετζίδης 6 (2),Ντόβας
9 (3 τρίποντα, 5 ασίστ, 10 λάθη),
Ελευθεριάδης 12 (2 τρίποντα, 10
ριμπάουντ), Χρυσανθάκης,Νικάι,
Κοθράς4(0/5σουτ,6ασίστ),Πα-
ραπούρας 11 (3), Σουτζόπουλος
12(1),Πολυμένης,Καραγεωργίου
4(8ριμπάουντ,2μπλοκ).

A2 Μπάσκετ

ΉττατουΦιλίππουαπότονΠανερυθραϊκό
91-58στηνΑθήνα...

Η ανακούφιση των ποδο-
σφαιριστών του ΠΑΟΚ 
για τη νίκη στον πρώτο 

ημιτελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ 
στο ΟΑΚΑ αποτυπώθηκε στις 
αναρτήσεις τους στο Instagram.

ΣτονΠΑΟΚ το κλίμα ήταν ιδιαίτεραβαρύ
πριν από τον χθεσινό (7/4) ημιτελικόΚυπέλ-
λουμετηνΑΕΚκαιτογκολτουΤόμαςΜουργκ
στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων
προκάλεσετοξέσπασματουΠάμπλοΓκαρσία
καιτωνποδοσφαιριστώντου.

Τοκλίμαάλλαξεκαιαυτόφαίνεταικαιστα
ποσταρίσματα των παικτών τουΔικεφάλου
σταsocialmedia.

«Το πρώτο βήμα έγινε» έγραψε ο Ντό-
ουγκλαςΑουγκούστο δείχνοντας ότι έχει στο
μυαλό του και τον δεύτερο ημιτελικό στην
Τούμπα.

ΠανηγυρικόήταντοποστάρισματουΆντρι-
για Ζίβκοβιτς. «Όταν σου λένε ότι κάτι είναι
αδύνατοθυμήσουότιμπορείναείναιαδύνατο
γιααυτούςκαιόχιγιασένα.ΠάμεΠΑΟΚάρα»
έγραψεοΣέρβος.

ΟΑμρΟυάρντααπότηνπλευράτουπρο-
τίμησεναανεβάσειτονπανηγυρισμότουστη
φάσητουγκολπουπέτυχεοΜουργκκαιμό-
νομιαλέξη:«ΠΑΟΚάρα».

Στολογαριασμό τουΠΑΟΚστο Instagram

ανέβηκε μιαπανηγυρικήφωτογραφία με τον
σκόρερ του γκολπου έδωσε τη νίκη,Τόμας
ΜουργκμαζίμετονΊνγκιΊνγκασονμετηλεζά-
ντα«αυτότοσυναίσθημα…».

Την ίδιαφωτογραφίαχρησιμοποίησεο Ίν-
γκι Ίνγκασον ανακηρύσσοντας…σε βασιλιά
τονΤόμαςΜουργκ.

Σεδημοπρασίαοιφανέλεςτηςνίκης
στοΟΑΚΑ

Οιφανέλες τωνπαικτών τουΠΑΟΚστον
χθεσινόημιτελικόμετηνΑΕΚδημοπρατούνται
γιαναενισχύσουνφιλανθρωπικούςσκοπούς.

Ο ΠΑΟΚ προσφέρει τις φανέλες με τις

οποίεςαγωνίστηκανοιπαίκτεςτουστονχθε-
σινόημιτελικόκυπέλλουΕλλάδαςμετηνΑΕΚ,
όπουκέρδισεμε0-1,γιακαλόσκοπό.Ήδηοι
φανέλεςτωνπαικτώνδημοπρατούνταιστηνι-
στοσελίδα«matchwornshirt»μεταέσοδααπό
τηνσυγκεκριμένηδημοπρασία ναδιατίθενται
σεφιλανθρωπίες.

Τηνυψηλότερητιμήβέβαιατηνέχειφτάσει
ηφανέλα τουΣίντζιΚαγκάβα,παρά το γεγο-
νός ότι ο Ιάπωνας έμεινε στονπάγκο.Ακο-
λουθεί ηφανέλα τουΧρήστουΤζόλη και την
τρίτη υψηλότερη τιμή έχει φτάσει η - σχεδόν
αχρησιμοποίητη φανέλα- του σκόρερΤόμας
Μουργκ.

ΠΑΟΚ:ΟιαντιδράσειςτωνπαικτώντουΔικεφάλου
μετάτοδιπλόστοΟΑΚΑ



Ο Ολυμπιακός 
αποχωρεί από 
το πρωτάθλη-

μα του χαντ μπολ και 
εξέδωσε την παρακάτω 
ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
τουΟλυμπιακού:

Απότηνστιγμήπουανακοι-
νώσαμε την απόφασή μας να
μην αγωνιστούμε στο παιχνί-
δι με τονΆρηΝικαίας, έγιναν
πολλά.

Έγινανόμως,πολλάπερισ-
σότεραμέχριναφτάσουμεστο
σημείοαυτό…

Από τον τελικό του 2019,
πουστεφθήκαμεπρωταθλητές
στο«Κασιμάτης»μετηναπρό-
κλητη επίθεση που δέχθηκαν
με πέτρες και καπνογόνα τα
μέλη της αποστολής μας και
είχεωςαποτέλεσματηδιακοπή
του αγώνα για 30 λεπτά, την
είσοδοτωνΜ.Α.Τ.στοναγωνι-
στικό χώρο και την εκκένωση
τουγηπέδου.

«Για το καλό του αθλήμα-
τος»,όπωςμαςπαρακαλούσαν
οι ιθύνοντεςτηςΟμοσπονδίας,
μπήκαμε να αγωνιστούμε και
ενώμας διαβεβαίωναν ότι «το
γήπεδοαυτόθακλείσει και θα
τιμωρηθούν».

Τα πρωτοφανή και εκτετα-
μένα επεισόδια βίας, τα οποία
παρακολούθησε σε ζωντανή
μετάδοσηαπό την κρατική τη-
λεόραση, ολόκληρη ηΕλλάδα
κατά παγκόσμια πρωτοτυπία
έμεινανατιμώρητα!

Το γεγονός αυτό συνιστά
αλλοίωση των όρων διεξαγω-
γής του πρωταθλήματος της
σεζόν 2019-2020  και κατα-
στρατήγηση τωνπειθαρχικών
κανονισμών και της προκή-
ρυξης διεξαγωγής του. Ενός
πρωταθλήματος  το οποίοστη
συνέχεια,  δόθηκε στα χαρτιά
καιστην ισοβαθμίακαι ενώσε
τηλεδιάσκεψηπου είχε προη-
γηθεί, είχαμεδηλώσειότιαγω-
νιζόμαστε σε κάθεπερίπτωση

(ναγίνει τοματς τουβ’ γύρου,
ναπαίξουμεστις2νίκεςήακό-
μακαιστις3).

Φτάσαμε στη φετινή σεζόν
με όση υπομονή μας είχε α-
πομείνει και ενώ σε όλη την
Ευρώπηδιεξάγονταν κανονικά
ταπρωταθλήματα,ναπαρακο-
λουθούμε μία ομάδα νασυνε-
χίζει ναπροπονείται ναπαίζει
φιλικά,νααγωνίζεταισεευρω-
παϊκή διοργάνωση, την ώρα
που στις υπόλοιπες δεν επι-
τρέποντανοιπροπονήσεις.Και
ενώδενυπήρξεκαμίαεπίσημη
ενημέρωση στην έναρξη της
σεζόν ότι… όσες ομάδες δεν
συμμετέχουνστηνΕυρώπηδεν
θαπροπονούνται.

Στα συνεχόμενα αιτήματα
μαςναξεκινήσειτοπρωτάθλη-
μαμέχριτον Ιανουάριο γιανα
έχουμε τη δυνατότητα ενίσχυ-
σης του ρόστερ μέσω μετα-
γραφών, δεν λάβαμε όχι απλά
κάποιαεγγύησηαλλάούτεκαν
μιααπάντηση.

Παράλληλα ήταν σχεδόν
ανέφικτη η επιτυχημένη δια-
πραγμάτευσημεοποιονδήποτε
αθλητή, ο οποίος με τη σειρά
του,ήθελεναγνωρίζειπότεκαι
ανθααγωνιστείσεπερίπτωση
αποδοχήςτηςπρότασηςμας.

Ηαποχήαπό τιςπροπονή-
σειςγιαπάνωαπό2μήνεςκαι
από τουςαγώνες για 5 μήνες,
είναι σαφέςότι αλλοιώνει κάθε
έννοιαανταγωνισμού και ευγε-
νούςάμιλλας.

Στην τελευταία επικοινωνία
μετονυφυπουργόαθλητισμού,
κ.ΛευτέρηΑυγενάκη και τον
πρόεδρο τηςΟΧΕ, κ. Γκαντή,
οι δύοπλευρέςπαραδέχθηκαν
τις τραγικές παραλείψεις, πά-
νωστις οποίες έχει στηθεί το
οικοδόμηματουχάντμπολστην
Ελλάδα.

ΤοΥφυπουργείοΑθλητισμού
δήλωσεαναρμόδιο (!!!)ναδώ-
σειλύσηστακακώςκείμεναγια
τα οποία φωνάζουμε εδώ και
μήνες…

Την ίδιαώρα, ηΟμοσπον-
δία του Χάντμπολ, παραδέ-
χθηκεπροςτιμήντης,τηνανε-
πάρκειά της τόσοσε ουσιώδη
θέματα,όσοκαιστοναανταπε-
ξέλθειστακαθήκοντάτης,ανα-
γνωρίζοντας ότι οΟλυμπιακός
είναι έναςπολύ καλά δομημέ-
νοςκαιοργανωμένοςσύλλογος
σεόλαταεπίπεδακαιότι τελι-
κάαυτόείναιπρόβλημα!!!

Τα δύοσημεία αυτά αποτε-

λούναπόμόνα τους δικαίωση
γιαεμάςκαι τηναπόφασήμας
να αποσύρουμε την ομάδα α-
πότοφετινόπρωτάθλημα.

Για τουςπαραπάνωλόγους
καιαφούεξαντλήσαμεκάθεπι-
θανότητα για να συνεχίσουμε
τηφετινήσεζόνστοΧάντμπολ,
είναι οριστική η απόφασή να
μην γίνουμε μέρος του προ-
βλήματος και ενός αλλοιωμέ-
νουπρωταθλήματοςγιαδεύτε-
ρησυνεχόμενηχρονιά.

ΟΟλυμπιακόςέχειπανηγυ-
ρίσει 4 τίτλους με ιδρώτα στο
γήπεδο και δεν θα συνεχίσει
να είναι μέροςστοθέατρο του
παραλόγου,που διεξάγεται με
την ανοχή της Ομοσπονδίας
καιτηςΠολιτείας.

Αςτοκάνειηομάδαμετους
δεσμευμένους λογαριασμούς
πουβρίσκεταιστοαπυρόβλητο
καιείναιπάνωαπόνόμουςκαι
κανόνες.ΗΑΕΚ, η οποίααρέ-
σκεται ναπανηγυρίζει τίτλους
στα χαρτιά. Το έκανε πέρυσι,
δενθατηςείναιδύσκολονατο
κάνεικαιφέτος.

Ειςτο…επανιδείνκαικαλές
δουλειές!
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
05/04/2021 έως 09/04/2021

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

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

05-04-2021 μέχρι 

11-04-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Βρήκε τρόπο να χάσει

ΗεικόνατηςΑΕΚήτανγιαμιαακόμαφοράαπογοητευτική,καθώςκατά-
φερεναχάσειμεέναντρόπο,ενδεικτικότουπώςκυλάειηχρονιάστηνΈ-
νωση.Βλέπονταςτουςδύοημιτελικούςτοπρώτοπράγμαπουσουέρχεται
στομυαλόείναιπωςπρόκειταιγιααμαρτίαπουοΠΑΣκληρώθηκεμετον
ΟλυμπιακόκαιέχασετηνευκαιρίαναπαίξειστοντελικότουκυπέλλουΕλ-
λάδας.ΤογήπεδοφωνάζειπωςηομάδατουΓιαννίκημεαυτήντηνένταση,
τατρεξίματαπουβγάζειαπέναντιστονΠΑΟΚήστηνΆΕΚ,δενγινόταννα
χάσειτοεισιτήριογιατοντελικότουΚυπέλλουΕλλάδας.

ΟΠΗΧΗΣΕΧΕΙΦΘΑΣΕΙΠΟΛΥΧΑΜΗΛΑ
ΟΧιμένεθμετάτηνήττααπότονΟλυμπιακόδήλωσεπωςοιπαίκτεςτου

θέλουναλλάδενμπορούν.Στηνσυνέχειαπήγεσεδιορθωτικήδήλωση,για
ναμπορέσεινασυνεχίσειναδουλεύειμαζίτους.Μετάαπότοπαιχνίδιμε
τονΠΑΟΚπουστηνπράξηηομάδατουδενδημιούργησεκαικαμίαπραγ-
ματικήπροϋπόθεσηγιανασκοράρεικαιπροσπάθησεόπωςκαιοαντίπα-
λοςνακερδίσει τρειςεβδομάδεςζωή,έδωσεσυγχαρητήριαστουςπαίκτες
τουκαιταέβαλεμετονδιαιτητή.

Ότανμετάαπόαυτήντηνεικόνα,νιώθειςτηνανάγκηνασυγχαρείςτους
ποδοσφαιριστέςσου καταλαβαίνει κανείςπόσοχαμηλά έχειφτάσει οπή-
χης.ΟΠΑΟΚλυτρώθηκεαπό ένανποδοσφαιριστήπου έμοιαζεπωςδεν
έχειτίποταάλλοναδώσει.

ΟΜουργκείχεαποδείξειπωςδενμπορείνασταθεί,ναβρειρόλοστον
άξονα και γιαμεγάλοδιάστημαόποτε έπαιρνε την ευκαιρία νααγωνιστεί,
απλάχανότανσταάκρα.Μπήκεσαντελευταίααλλαγήστιςκαθυστερήσεις,
για να δώσει ένα δύο τελευταία τρεξίματα καιπρόσφερε με μία όμορφη
εκτέλεσηφάουλπουδενγίνεταινατηναφήσειεπαγγελματίαςτερματοφύ-
λακαςνακαταλήξεισταδίχτυαμίασπουδαίανίκηστηνομάδατου.

ΟΓκαρσίακέρδισεπολύτιμοχρόνο,ηομάδα τουέκανεένασημαντικό
βήμα για τον τελικό.Αν ταπράγματαπάνε όπωςορίζει η λογική και δεν
γίνεικάποιαέκπληξηστηνρεβάνς,θαχρειαστείσημαντικήβελτίωσηγιανα
μηνγίνειδιαδικαστικήησυμμετοχήστοντελικό.

Χάντμπολ

ΟΟλυμπιακόςανακοίνωσεότι
αποχωρείαπότοπρωτάθλημα!

Παρασκευή 09-04-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 45 23310-

26757

Φαρμακεία
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Κινητοποίηση 
στο Νοσοκομείο 
Βέροιας για την 

Παγκόσμια Μέρα Υγείας
Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Υγείας, την Τετάρτη 7 Απρίλη, οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

στο Δήμο Βέροιας, Γιώργος Μελιόπουλος και Γιάννης Τσαναξίδης, συμμετείχαν στην κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας, που οργάνωσε η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών. 

Για την κινητοποίηση γνωστοποιούν τα εξής:
«Στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης, για να τιμηθεί αγωνιστικά αυτή η ημέρα, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής 

Συσπείρωσης συνομίλησαν με εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Βέροιας, αλλά και με ασθενείς και τους συνοδούς τους 
που εξέφρασαν την αγωνία τους για την εξέλιξη της πανδημίας.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στους αγώνες και στα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών 
και για άλλη μια φορά τονίζουμε τα εξής:

Ένα χρόνο και πλέον, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και στην χώρα μας, η κυβέρνηση δεν παίρνει ουσιαστικά 
μέτρα για την προστασία της υγείας του λαού, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Αντίθετα και για να κρύψει τις δικές της ευθύνες, πιπιλίζει συνεχώς την καραμέλα της «ατομικής ευθύνης». Την ίδια 
ώρα ο αυταρχισμός και η καταστολή έχουν γιγαντωθεί ενάντια σε όσους αγωνίζονται, με τις διώξεις υγειονομικών που 
αποκαλύπτουν την γύμνια του συστήματος Υγείας και που φτάνουν μέχρι και τις απολύσεις να είναι πλέον καθημερινές.

Ενώνουμε και εμείς την φωνή μας με τους εργαζόμενους υγειονομικούς στα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με όλους εκείνους που δοκιμάζονται από την διαχρονική υποβάθμιση του Δημόσιου Συ-
στήματος Υγείας από ΕΕ και κυβερνήσεις και τις συνέπειες της πανδημίας στην υγεία τους και συνολικά στην ζωή τους 
για να απαιτήσουμε:

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Την μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται με ελαστικές 
μορφές εργασίας στις παραπάνω δομές Υγείας. Την ενίσχυσή τους με όλα τα απαραίτητα μέσα και υποδομές.

• Άμεση και πραγματική επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων Υγείας για να μην καταρρεύσει το Δημόσιο Σύστη-
μα Υγείας • Να μην μετατραπούν τα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας σε Νοσοκομεία μιας νόσου 

• Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό για όλους τους εργαζόμενους, στον ιδιω-
τικό και δημόσιο τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες. 

• Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από κυβέρνηση και Τοπική Διοίκηση για το ασφαλές άνοιγμα των σχολεί-
ων».

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Α-
νάπτυξης Δήμου Βέροιας διακηρύττει ότι την  
Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 θα διεξαχθεί Ανοικτός 
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 
5 Μαΐου 2021 και ώρα 17.00 μμ , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου ή 
αναδόχων της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟ-
ΧΩΡΙΟΥ».  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4η 
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών και ώρα 10:00 πμ.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 
0010878842 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ».

Η προμήθεια συντίθεται από τα ακόλουθα τμή-
ματα προμηθειών:

α) ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και λογισμικού χρήσης υπολο-
γιστών», εκτιμώμενης αξίας 36.705,00 πλέον 
ΦΠΑ 8.809,20 (CPV: 30213300-8, 30231310-3, 
38653400-1, 30213100-6, 30232110-8, 30121100-
4, 30216110-0, 48760000-3, 48000000-8)

β) ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια επίπλων και λοι-
πού εξοπλισμού γραφείου», εκτιμώμενης αξίας 
13.948,00 πλέον ΦΠΑ 3.347,52 (CPV: 39122200-
5, 39130000-2, 39112000-0)

γ) ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια βιβλίων», εκτιμώ-
μενης αξίας 16.500,00 πλέον ΦΠΑ 990,00 (CPV: 
22113000-5)

δ) ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια μουσικών ορ-
γάνων», εκτιμώμενης αξίας 15.259,78 πλέον 
ΦΠΑ 3.662,34 (CPV: 37313300-8, 37311100-2, 
37315100-0, 37314320-1, 37313400-9, 37313000-
5, 37321700-1, 37300000-1, 37316000-6, 
37521000-6, 37312400-2, 37312000-8)

ε) ΤΜΗΜΑ 5: «Συστήματα Ασφαλείας Κτι-
ρίου», εκτιμώμενης αξίας 1.708,00 πλέον ΦΠΑ 
409,92 (CPV: 31625300-6)

στ) ΤΜΗΜΑ 6: «Προμήθεια ολοκληρωμένου 
συστήματος home cinema», εκτιμώμενης αξίας 
4.957,16 πλέον ΦΠΑ 1.189,72 (CPV: 38653400-1, 
32343000-9, 32342412-3, 32323400-7, 38652120-7)

ζ) ΤΜΗΜΑ 7: «Προμήθεια συστημάτων θέρ-
μανσης - ψύξης», εκτιμώμενης αξίας 3.477,11 πλέ-
ον ΦΠΑ 834,51 (CPV: 39717200-3, 45331220-4)

η) ΤΜΗΜΑ 8: «Προμήθεια φωτιστικών», εκτι-
μώμενης αξίας 3.372,20 πλέον ΦΠΑ 809,33 (CPV: 
31524120-2, 31531000-7)

θ) ΤΜΗΜΑ 9: «Προμήθεια στορ παραθύ-
ρων», εκτιμώμενης αξίας 1.018,20 πλέον ΦΠΑ 
244,37 (CPV: 39515100-6)

ι) ΤΜΗΜΑ 10: «Προμήθεια φωτογραφικής 
μηχανής και μηχανής βιντεοσκόπησης», εκτι-
μώμενης αξίας 4.322,08 πλέον ΦΠΑ 1.036,30 
(CPV: 38651000-3, 38651100-4, 38653110-1, 
32333200-8)

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
αναθέσει ένα ή περισσότερα τμήματα σε έναν 
προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής, για κάθε τμήμα.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση 

τη μελέτη με αριθμό  1/2020 από την Τεχνική Υ-
πηρεσία και το ΔΣ της Επιχείρησης, ανέρχεται στο 
ποσό των 101.267,53   ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 122.600, 74 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δω-
ρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμ-
βασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλε-
κτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.
gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, www.veriaculture.gr. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα : 
Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών 
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη 
αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ημερο-
μηνία τελευταίας τροποποίησης Ιούλιος 2019.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή δύο χιλιάδες εικοσιπέντε ευρώ 
και τριανταπέντε λεπτά (2.025,35) ΕΥΡΩ. Σε περί-
πτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσό-
τερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/
τμημάτων. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευ-
θύνεται προς το Δικαιούχο: Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας.  Η 
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 150 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προ-
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για 
τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και την διακήρυξη

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσ-
σερις (4) μήνες μετά την υπογραφή των συμβάσε-
ων με τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 
προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματο-
δότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από 
την ΣΑ 082/1.

Ο  Κωδικός  ΣΑΕ  του  έργου  ε ίνα ι 
2017ΣΕ08210000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πά-
ρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο : Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
Δήμου Βέροιας, αρμόδιος υπάλληλος Καρατόλιος 
Δημήτριος  (τηλ.: 2331078111 ή 2331078100) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορί-
ες ή διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνι-
σμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυ-
ακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και 
σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται 
με τον ίδιο τρόπο

Βέροια, 08/04/2021
Ο Πρόεδρος

[Νόμιμος Εκπρόσωπος
 της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας]

Θεόφιλος Κορωνάς

Αρ. Πρωτοκόλλου : 284/8-4-2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5
Στήριξη για μελέτες, Υπηρεσίες και Επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη δια-

τήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετι-

κών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της πράξης:
 «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Στην ψηφιακή έκθεση  τροφίμων και 
ποτών “FOODEXPO DIGITAL 2021” 

συμμετέχει η Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας 
-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του 
προγραμματισμού των δράσεων προβολής των αγροτικών 
της προϊόντων και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων 
μας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχει προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της  στην ψη-
φιακή  έκθεση τροφίμων και ποτών “FOODEXPO DIGITAL 
2021” που θα πραγματοποιηθεί από τις  14 έως τις 18 Ιου-
νίου 2021.

Οι νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και η νέα 
πραγματικότητα, η οποία καθιστά τη φυσική παρουσία 
σε εκθεσιακά γεγονότα και την επαφή των επιχειρήσεων 
με διεθνείς αγοραστές αδύνατη, αλλά και η συνεχιζόμενη 
ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και επικοινωνία, οδηγεί 
σε αναθεωρημένα εργαλεία προώθησης της γαστρονομίας, 
των τροφίμων και ποτών και του παραγωγικού τομέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέχρι την επαναφορά 
των live εκθεσιακών γεγονότων.

Η “FOODEXPO DIGITAL 2021”  θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή μέσω της custom made 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της FORUM AE, προσφέροντας 
τη δυνατότητα σε εκθέτες και επισκέπτες για κερδοφόρες 
εμπορικές συναλλαγές στη νέα πραγματικότητα που έχει 
δημιουργηθεί. 

Η “FOODEXPO DIGITAL 2021” θα φέρει σε διαδραστική 
και ουσιαστική επαφή τους εκθέτες της με περισσότερους 
από 30.000 σημαντικούς Έλληνες και ξένους αγοραστές, 
οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες και στελέχη σε μεγάλες αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, παραδοσιακά παντοπω-
λεία και delicatessen, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, 
χώρους εστίασης, κάβες, αρτοποιεία, εστιατόρια και ξενο-
δοχεία. Η custom made διαδραστική πλατφόρμα, μέσω της 
οποίας θα πραγματοποιηθεί η ψηφιακή έκθεση, δίνει την 
ευκαιρία στους εκθέτες της να παρουσιάσουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους σε χιλιάδες Έλληνες και διεθνείς 
food traders και να συνάψουν σημαντικές συμφωνίες μαζί 
τους. Παράλληλα, μέσα από τη digital πλατφόρμα, οι επι-
σκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν προϊόντα 
και υπηρεσίες από κορυφαία brands του κλάδου τροφίμων 
και ποτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα έχουν 
πρόσβαση στα προφίλ των ψηφιακών εκθετών και μετά το 
τέλος της “FOODEXPO DIGITAL 2021”. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 
πλαισιωθεί από γαστρονομική εκδήλωση, η οποία θα προ-
βληθεί σε video διάρκειας 2 ωρών, στην ψηφιακή πλατφόρ-
μα της έκθεσης, με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση 
των τοπικών παραγόμενων προϊόντων και την προβολή της 

Μακεδονικής Κουζίνας, αναδεικνύοντας έτσι τον κυρίαρχο 
ρόλο της τοπικής γαστρονομίας στην αύξηση των εξαγω-
γών των ελληνικών τροφίμων και ποτών.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και την αρ-
τιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στην ψηφιακή έκθεση “FOODEXPO DIGITAL 2021”, την 
περίοδο 14-18 Ιουνίου 2021, παρακαλούνται οι ενδιαφερό-
μενες επιχειρήσεις, που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα 
προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της ψηφιακής έκθεσης, να 
δηλώσουν συμμετοχή (βλ. συνημμένο Έντυπο Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα 
από τις 20 Απριλίου 2021.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη:

• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν 
διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις

• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο 
συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊ-
όντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων 
Περιφερειακών Eνοτήτων της ΠΚΜ

• Τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετάσχει 
σε δράσεις με την Περιφέρεια

  Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσε-
ων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ 
μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της 
συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη 
Περιφέρεια.

Oι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται 
συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα e-mail:

g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την 

πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις 
εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής 
Αγροτικών Προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν στα τηλέφωνα:

2313330350 κ. Γλυκερία Καραλή,
2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 
2313330391 κ. Χαρίκλεια Τσιαμπαλή
Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτεται στη 

σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας:

h t tps : / /www.pkm.gov.gr /de fau l t .aspx? lang=e l -
GR&page=35&pressid=21838

Πασχαλινό «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ» από τα ΜΑΖΙ 
ΜΑΡΚΕΤ και την ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
H  Εύξεινος Λέσχη Βέροιας σε συνεργασία με τα καταστήματα  τροφίμων  ΄΄ΜΑΖΙ ΜΑΡ-

ΚΕΤ΄΄ διοργανώνουν για ακόμη μία φορά το «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΑΠΗΣ» ενόψει των εορτών του 
Πάσχα,  για να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας  και  να  ανακουφίσουμε 
άπορους συμπολίτες μας, που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας. Στηρίζουμε  όλοι αυτήν 
την προσπάθεια και δείχνουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη  που οι καιροί απαιτούν.  
Όλοι μαζί... μπορούμε. Συγκέντρωση τροφίμων στα καταστήματα  ΄΄ ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ΄΄  Μ.
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 62  και  ΠΙΕΡΙΩΝ 63 Βέροια ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας   

Τουμπουλίδης Νικόλαος  Τογκουσίδου Ευαγγελία
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπά-

νιο, βεράντα. Κάτω

διαμέρισμαπιο μικρό

σαλοκουζίναμε τζάκι,

δωμάτιο.Μεπρόσβα-

σηστηναυλή.

Αυτόνομη θέρμανση

σεήσυχηπεριοχή.Τι-

μή135.000ευρώ.Τηλ.:

6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-

σμα κοντά στοΜου-

σείο, 90 τ.μ., 34.000

ευρώ. Τηλ. :  6934

888738ΜεσιτιοκόΑκί-

νηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στο Πα-

νόραμαοικοδομήσιμο

δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-

καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα

όρ ια  Αγγελοχωρι -

ου -Αρχαγγέλου  2

χωράφια κολλητά,

25 και 11 στρέμμα-

τα, περιφραγμένα,

παλμέττα βερύκο-

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαι-

ρετ ικές  πο ικ ιλ ί ες ,

με μπεκάκια. Παρα-

καλώ μόνο σοβα-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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ρές προτάσεις. Κινητό:

6945769920.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί τηςοδούΜη-

τροπόλεως στη Βέροια.

Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι ,

Μητροπόλεως 35, χώ-

ρος 90 τ.μ. περίπου,

με 3 χώρους και κου-

ζινα, W.C., για επαγ-

γελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.

Τηλ.: 6932 471705 &

2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ά τομο

έμπειρο για το κυλι-

κείο στο Νοσοκομείο

Βέρο ιας .  Ώρες  επ ι -

κοινωνίας για ενημέ-

ρωση 6.00 μ.μ. έως

8 .00  μ .μ .  σ το  τηλ .

6944577645.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23206ΓΗΠΕΔΟενοικιάζεταισπά-

νια ,καινούργια ,φωτεινή  καιπολύάνετη
γκαρσονιέρα58τ.μ.,κατασκευή2002,1υ/δ,
ωραίασαλονοκουζίνακαιάνετομπάνιο,στον
2οορ.μεμεγάληβεράντα,ηθέρμανσητης
είναιαυτόνομηκαιμεθερμιδομετρητές ,έχει
μίαθέσηστάθμευσηςστηνπυλωτήδικήτης
καιμίαμεγάληαποθήκη17τ.μ.,ενοίκιο220€.
Επισκέψιμηκαιδιαθέσιμηόχιπριντην15/4/21.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,
μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σα-
λόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες , έχειηλεκτρικέςσυσκευές
αλλάκαιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου

29ενοικιάζεταιισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23705 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.στον
2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναι
κατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα
-Τιμή:100€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό
2Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπρο-
βολή, τα κουφώματα του είναιαλουμινίου
συρόμενα,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφομεμηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορί-
εςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελεί-
ταιαπό3χώρους, .Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειανοιχτωσιά ,έχειΚου-

φώματαΣυνθετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C
-Μίσθωμα300€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Ανελκυστήρα,Διπλάτζάμια-Τιμή:230€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνο-

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

Κωδ 105261Ενοικιάζεται κατάστημα
στονΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαι
γιαυγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.
Ισόγειοκαι30τ.μ.πατάρι, τιμήπολύλογική
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ.ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1975καιείναιφωτεινό,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολι-
κής επιφάνειας850 τ.μ.σιδηροκατασκευή
,  ισόγειο γιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,
σίγουραεκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,με
άριστηπροβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.
Μηνιαίομίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστηνκαρδιάτηςπό-
ληςμεράμπαεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλου   τιμήαπό75-80€ /
μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14545-ΣτηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυ-
νολικήςεπιφάνειας84τ.μ.καθαρόστον3ο
όροφο.Αποτελείταιαπό2μεγάλαΥπνοδω-
μάτια,Σαλονοκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατα-
σκευασμένοτο1995καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουκαινούργια , έχειανελκυστήρα,

πάρκινγκπυλωτήςκαιμίααποθήκημέσα.
Διαθέτει επίσηςκαιηλιακόθερμοσίφωνα -
Τιμή:53.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείταιαπό
2υ/δ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο
.Είναικατασκευασμένοτο2006καιδιαθέτει
θέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Διαθέτειαπερι-
όριστηθέα,ταδεκουφώματατουείναικαινούρ-
γιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστόπάρκινγκμε
πολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:78.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σε
δυόροφηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Α-
ποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνακαιδύοΜπάνια.Είναικατασκευασμένο
το2005καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρελαίου ,έχειΑπεριόριστηΘέα,Κουφώμα-
ταΣυνθετικά,ΚλειστόΠάρκινγκμεγάλομε
τηλεχειριστήριο,κήποκοινόχρηστοκαιΤζάκι.
Διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,BBQ , είναι
γωνιακόκαιμεδύοπολύμεγάλεςβεράντες-
Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

όδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,
ΈχειαπεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιπο
δόμησηςοικοπέδουκαι κήπο, Τιμήμόνο
30.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-

ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-

τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοι-
κία230 τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυο
επίπεδασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700
τ.μ.μεανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέα
απρόσκοπτη,μεπολύμεγάλεςβεράντες,ά-
ψογασυντηρημένο,ξύλινακουφώματα,ανε-
ξάρτητημεγάληκουζίνα,γεωμετρικάδομημέ-
νο,ορθολογικάκαιλειτουργικάάριστο,χωρίς
θέρμανση,μεδυνατότητατοποθέτησηςγια
τζάκιήσόμπα(υπάρχεικαμινάδα), επιπλω-
μένο,μεαποθήκη,μεδύοντουλάπες,μεη-
λεκτρικέςσυσκευές,μεηλιακόθερμοσίφωνα,
εντυπωσιακοίχώροιυποδοχής,ηλιόλουστοι
χώροι,μεδύομπάνια ,διαμπερές,σετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο130.000€,Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.
σευπόγειοχώρο .Αποτελείταιαπόενιαίο
χώρομεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-

ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατά-
στημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυ-
παίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο200.000€.Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστι-
κήανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωρά-

φι220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαι-
ρίαγιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,
σετιμήπράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€
τώραμόνο5.000€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.14719ΣΤΟ6ΧΙΛ.ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ,πωλείταιωραιότατοχωραφοοικόπεδο
10.850τ.μ.,μεεξαιρετικάμεγάληφάτσαπάνω
στονκεντρικόδρόμο200μπερίπου.Προσφέ-
ρεταισεεξαιρετικάχαμηλήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14023 ΕΥΚΑΙΡΙΑ !! ΣΤΟ ΔΡ.
ΒΕΡ.-ΝΑΟΥΣΑΣ.,στο7.5χιλ.πωλείταιχωρα-
φοοικόπεδο14.100τ.μ.,τρίτοαπότονκεντρι-
κόδρόμοσεεξαιρετικάσυμφέρουσατιμήαπό
140.000€, τώραμόνο48.000€πραγματική
τιμήέκπληξης.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295 -ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙ

πολύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπι-
φάνειας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτου
χωριού.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέα τον
κάμποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεως
μεΣ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστην
τιμήτων38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστον κεντρικόδρόμο,πωλείται ένα
σπάνιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό 617
τ.μ.,καταπληκτικόαπόκάθεάποψη,εντός
σχεδίουπόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα
20.000€μόνο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13007ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναε-
ξαιρετικόοικόπεδομεγάλο1.010τ.μ.γωνιακό
ανατολικό,κατάλληλοκαιγιαοικοδομήμεσ/δ

0,8,τιμήμόνο110.000€.
κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό

σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω
μέροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικό-
πεδο1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογια
ανέγερσηπολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

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

κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-
ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνο στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη
12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλοντον
κάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτην
Θεσ/νίκη .Πρόκειται γιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΔιατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔια-
μέρισμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκε-
ταιστον1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτει
γερμανικάσυνθετικά κουφώματα μάρκας
Kömmerlingμετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρο-
λάκαισήτες,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστοσαλόνι,αναμονήγιαa/cστα
υπνοδωμάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικού
αερίουμελέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρη
εγκατάστασησυστήματοςσυναγερμού,γύ-
ψινεςδιακοσμητικέςκατασκευέςμεκρυφούς
φωτισμούςLED.Πραγματοποιήθηκεαντικα-
τάστασητωνδικτύωνύδρευσης-αποχέτευ-
σης-θέρμανσηςκαθώςκαιεξολοκλήρουνέα
ηλεκτρολογικήεγκατάσταση.Επίσηςδιαθέτει
ΚΛΕΙΣΤΗΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο
ισόγειοτηςοικοδομής. Ιδανικόακίνητοτόσο
γιαεπένδυσηόσοκαιγια ιδιοκατοίκησησε
μιαεξαιρετικήτοποθεσίαμεπολλέςανέσεις
και ευκολίες.Τιμή:155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑ-
ΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑKTITORSwww.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα έ-

μπειρη για καθημερινή ερ-

γασία σε κουζίνα εστιατο-

ρίου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος

έμπειρος για καθημερινή

εργασία  σε εστιατόριο.

Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από το κατά-

στημα TOUCH DENIM με

εμπειρία, γνώση αγγλικών

καιH/Y,έως40ετών.Τηλ.:

6932627614.

ZHTOYNTAI οδηγοί αυ-

τοκινήτων με δίπλωμα Γ’

κατηγορίας. Πληροφορίες

στοτηλ.6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από το Ια-

τρικόΔιαγνωστικό Κέντρο

«ΠΑΝΑΓΙΑ» υπάλληλος

γραφείου για γραμματει-

ακή υποστήριξη. Γνώσεις

μηχανογράφησης ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή και λογι-

στικής είναι ευπρόσδεκτες.

Αποστολή  β ιογραφικών

στο emai: lpanagia.epe@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-η-

λεκτρονικός, με γνώσεις

υπολογιστών και αγγλικής

γλώσσας, για πλήρη απα-

σχόληση.Αντικείμενο: ια-

τρικάμηχανήματα.Έδραε-

ταιρείαςΑγκαθίαΗμαθίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ανε ιδ ίκευ-

τος εργάτης από εταιρία

κρεάτων για μόνιμη εργα-

σία. Πληρ. 2332042608 –

2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1) χειρι-

στής αντλίας μπετόν, 2)

χειριστής Wagondri l l ,  3)

χειριστής Dumper για μό-

νιμη εργασία στη Βέροια.

Τηλ.: 23310 21904 κ. Κώ-

στας.

ZHTEITAI  βοηθός λο-

γιστή για εργασία σε λο-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,170€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ38τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,300€
ΡΟΛΟΙ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,260€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ70τ.μ.μονοκατοικία,180€
ΕΛΗΑ70τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,θέσηστάθμευσης,400€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90τ.μ.επιπλωμένο,καλό,300€
ΕΛΗΑ100 τ.μ.ατομ.λέβητας,ηλιακός,θέα,πολύκαλό,
370€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,330€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ120τ.μ.επιπλωμένο,καλό,310€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΕΛΗΑ 80 τ.μ.ανακαινισμένο, με αντλία θερμότητας,
85.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ110τ.μ.προσόψεως,καλό,55.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,κεντρικό,35.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩΒΕΡΜΙΟ400τ.μ.Ξενοδοχείοεξαιρετικό,16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ500μέτρα,στοκέντροτουχωριού,24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδοστονΤρίλοφο,περιοχήαμυγδαλιά
625τ.μ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο:6981088721.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ζητάΜηχανικό αυτοκι-
νήτων γιαπλήρη απα-
σχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβα-
τοκάμαραμε κομοδίνα,
συρταριέρα,καθρέφτης,
φωτιστικά και στρώ-
μα. Παιδικό κρεβάτι
με στρώμα, κομοδίνο,
ντουλάπα, αχρησιμο-
ποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπι-
κό για εργασία σε ερ-
γαστήριο επεξεργασίας
κρεάτων.Απαραίτητη η
προϋπηρεσία.Τηλ. επι-
κοινωνίας:6942406052.



γιστικό γραφείο. Απαραί-

τητη, τριετής τουλάχιστον

προϋπηρεσία. Τηλέφωνο:

2331021106.Αποστολήβι-

ογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά τομο  ως

βοηθός  λογ ιστή  γ ια  ε -

μπορική επιχε ίρηση με

τριετή τουλάχιστον προ-

ϋπηρεσ ία  σε  ανάλογη

θέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επί-

πεδο  επ ικο ινων ίας  κα ι

προαιρετικά   επικοινω-

ν ία σε μ ια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προ-

τίμηση  ιταλικών ή γερ-

μανικών καθώς και πολύ

καλές γνώσεις Microsoft

O f f i c e  ( E x c e l  ,Wo r d

,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉΒΙ-

ΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

o l ymp ia land ike@gmai l .

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχαν ικός

αυτοκινήτων από επιχεί-

ρηση στηΒέροια γιαπλή-

ρηαπασχόληση.Ικανοποι-

ητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας: 2331071553

& 2331062900. Ώρες επι-

κοινωνίας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  με

έδρα τη Βέροια, αναζητά

χειριστή μηχανημάτων έρ-

γου με ικανότητα οδήγη-

σης επαγγελματικού φορ-

τηγού για να εργαστεί σε

έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινω-

νίας: 23310 23400, Κιν.:

6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνε ι  τη  φύλα-

ξη παιδιών σε προσιτές

τ ιμές.  Πληρ. Τηλ.  6983

098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι

τη  φροντ ίδα  γερόντων

για κάποιες ώρες ή και

για 24ωρη βάση, καθαρι-

ότητα σπιτιών, γραφείων

και  σκάλες.  Τηλ. :  6940

998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώ όλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα α-
πό30έως50ετώνγιατο
Τμήμα Πωλήσεων. Προ-
σφέρει μισθό, πλήρη α-
σφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Ανταγωνιστικέςαποδοχές
-Συνεχήυποστήριξη,ανπαπτυξηκαιεκπαίδευση
-Ιδιωτικήασφάλιση
Αποστολήβιογραφικώνστο: cp@paralos-tech.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΑ.Σ.ΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ«ΟΖΥΓΟΣ«
Ενδιαφέρεταιγια τηνπρόσληψητωνπαρακάτωειδι-

κοτήτωνγιααπασχόληση8-9μηνες
1)Χειριστέςκλαρκήβοηθούςμεπτυχίο
2)‘Έναν(1)ΓεωπόνοήΤεχνολόγοΓεωπόνο
3)Εποχικούςεργάτες
Τηλεπικοινωνίας2331051093,FAX2331051094

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

ΗβιομηχανίαΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητάπροσωπικό (φύλα-
κα)πουθααπασχοληθείστιςεγκαταστάσειςτηςεπιχείρη-
σης,στο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις
στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμΑλεξάνδρειας –
ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
φωτοτυπίαταυτότητας.

Επικοινωνία: τηλέφωνο: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr

Εταιρίαπου δραστη-
ριοποιείται στις εξαγω-
γές νωπών αγροτικών
προϊόντων στοΜακρο-
χώρι Ημαθίας ζητά να
προσλάβει:

·Υπεύθυνοσυσκευα-
στηρίου

·Γεωπόνογιαπαραλαβέςεμπορευμάτων
·Εργάτεςπαραγωγής
Παρακαλώστο email να αναφέρεται η θέση εργασίαςπου

σαςενδιαφέρει.
Αποστολήβιογραφικών,Email:info@primafruits.gr,τηλέφω-

νο:2331092080.



 Νέα σκηνικό αρχίζει να διαμορφώνεται στη φορολογία των ακινήτων 
ένα με τις νέες αντικειμενικές αξίες να αποτελούν καταλύτη των αλλα-
γών που έρχονται στον φορολογικό χάρτη των ακινήτων, υπό τη σκιά 
της πανδημίας.

Στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε εξέλιξη η άσκηση ευθυ-
γράμμισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες και η επέκταση 
του αντικειμενικού συστήματος σε 3.000 νέες περιοχές σε όλη τη χώρα.

Η ειδική ομάδα που έχει αναλάβει το έργο της αναπροσαρμογής 
περνάει από κόσκινο και αξιολογεί τις τιμές ζώνης για κάθε δήμο και οι-
κισμό που έχουν εισηγηθεί οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων και τις συγκρί-
νει με τα στοιχεία που διαθέτει από το Μητρώο αξιών μεταβιβάσεων 
ακινήτων, τα μισθωτήρια συμβόλαια και τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

Με την ολοκλήρωση της άσκησης καθορισμού των νέων τιμών 
ζώνης σε όλη τη χώρα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι ανατροπές 
στο φορολογικό τοπίο οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στα εξής 
μέτωπα:

ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος για την ακίνητη περιουσία που θα κληθούν να 
πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως όλα δείχνουν, θα 

παγώσει στα περσινά επίπεδα καθώς εξετάζεται να υπολογιστεί με τις 
ισχύουσες αντικειμενικές αξίες ακόμη στην περίπτωση που μέχρι τον 
Αύγουστο έχουν καθοριστεί οι νέες τιμές ζώνης.

Αυτό σημαίνει ότι η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ 8% κατά μέσo όρο, για 
την οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση , αναβάλλεται για το επόμενο έ-
τος. Ο δημοσιονομικός χώρος 300-400 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα 
προκύψει από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και κυρί-
ως από την επέκταση του συστήματος των τιμών ζώνης στις 3.000 νέες 
περιοχές σε όλη τη χώρα, θα χρησιμοποιηθεί για να εξουδετερωθούν οι 
επιβαρύνσεις που θα προκύψουν στον ΕΝΦΙΑ 
μετά το άλμα των αντικειμενικών σε πολλές περι-
οχές της χώρας.

Το σχέδιο προβλέπει μείωση των συντελε-
στών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ: Στο τραπέζι του 
οικονομικού επιτελείου βρίσκεται το σενάριο της 
κατάργησης του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ. Πε-
ρίπου 450.000 φορολογούμενοι καλούνται κάθε 
χρόνο να πληρώσουν διπλό φόρο ακινήτων, 
αφού επωμίζονται κανονικά τον ΕΝΦΙΑ με τους 
συντελεστές που ισχύουν για όλους τους φο-
ρολογούμενους και επιπρόσθετα καλούνται να 
πληρώσουν καπέλο με κλιμακωτούς συντελεστές 
από 0,15% έως και 1,15%.

Για περίπου 50.000 νομικά πρόσωπα ο συ-
μπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται με συντε-
λεστή 5,5 % ενώ για ακίνητα τα οποία ιδιοχρη-
σιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση 
κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζε-
ται στο 1%.

Η Επιτροπή Πασσαρίδη, στην έκθεσή της για 
το σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
να εισηγείται την κατάργηση του συμπληρωμα-
τικού ΕΝΦΙΑ, καθώς όπως αναφέρεται, θα έδινε 
ισχυρή ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Φόροι μεταβίβασης: Αφορολόγητες θα πα-
ραμείνουν και μετά την ενεργοποίηση των νέων 
αντικειμενικών αξιών οι περισσότερες μεταβιβά-
σεις και γονικές παροχές ακινήτων πρώτης κα-
τοικίας λόγω της διατήρησης των αφορολόγητων 
ορίων που εφαρμόζονται σήμερα.

Ωστόσο λόγω αύξησης των αντικειμενικών 
αξιών ειδικά στις περιοχές που θα αποκτήσουν 
για πρώτη φορά τιμές ζώνης οι αγοραπωλησίες 
ακινήτων θα κοστίζουν ακριβότερα θα τραβήξουν 
την ανηφόρα.

Τέλος ακίνητης Περιουσίας - δημοτικά τέ-
λη: Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα προκαλέσουν 
ντόμινο αλλαγών σε φόρους και τέλη που επιβα-
ρύνουν την ακίνητη περιουσία των νοικοκυριών 
και επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλε-

κτρικού ρεύματος.
Τεκμήριο κατοικίας: Οι ανατροπές στις τιμές ζώνης των ακινήτων 

θα συμπαρασύρουν και το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες στο ο-
ποίο εγκλωβίζονται κάθε χρόνο χιλιάδες φορολογούμενοι.

Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα προκύψουν για τους φορολογού-
μενους με ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία 
σε περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες θα βρεθούν πάνω από το όριο 
των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καθώς το τεκμήριο αυτομάτως 
θα αυξηθεί κατά 40%.                                      (Πηγή: Δικαιολογητικά)
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P Στο Mega η Μενεγάκη. Τα πήρε 
όλα φέτος στο σπορ και θέαμα ο Μα-
ρινάκης…

 
P Τηλεόραση χωρίς Ελένη είναι κυ-

βέρνηση χωρίς Άδωνη!
 
P Στα καλά και στα κακά τους και 

οι δύο είναι ικανοί να σε στείλουν για 
αυτόβουλη διασωλήνωση.

 
P Μοναδικός τους ανταγωνιστής σ’ 

αυτό, τα δελτία ειδήσεων στην περίοδο 
της πανδημίας.

 
P Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων 

και η κυβέρνηση ζητούν μια δεύτερη 
ευκαιρία, την ώρα που είμαστε έτοιμοι 
να ζητήσουμε πίσω και την πρώτη.

 
P Στον ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε για τη δεύτερη 

φορά αριστερά. Κάτι σαν τον δολοφόνο 
που πάντα γυρίζει στον τόπο του εγκλή-
ματος. Τόσο ατζαμής.

 
P Με τόσο πλαστικό χρήμα, με τον 

νέο ΣΥΡΙΖΑ θα ψωνίζουμε και με την 
κάρτα ανεργίας.

 
P Πάλι ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου θέρμαν-

σης. Του χρόνου τον χειμώνα κάθε 4 ώρες λίγο 

μπούκοβο.
 
P Εξαιρούμαστε εμείς οι μονίμως καμένοι 

σώγαμπροι.

 
P Τι να κάνεις; Τυχερά εί-

ναι αυτά; Εγώ και γυναίκα να 
ήμουν, αν κάποια στιγμή μού 
ερχόταν ο πρίγκιπας του πα-
ραμυθιού, θα ήταν σαν τον Κά-
ρολο.

 
P Η πρώτη μου ασθένεια 

ήταν τα ιλαρά. Η μόνιμη, η 
κοιλαρά.

 
P Δεν ξέρω από κοιλια-

κούς, στην καρδιά όμως είμαι 
πέτρα.

 
P Πάντως τελευταία καίμε 

και πολύ ρεύμα στο σπίτι. Ε-
κτός κι αν φταίει το ότι σπανί-
ως κλείνουμε την πόρτα του 
ψυγείου.

 
P Κι έπειτα σου λένε ότι το 

πολύ το ρεύμα κυρίως το καίει η 
κουζίνα. Εμείς την έχουμε ακό-
μη στη ζελατίνα.

 
P Ωρίμασα νυμφευμένος 

και κατάλαβα πως ο ρόλος 
του άντρα στον γάμο είναι να 
φταίει.

 
P Και:
 
Δύο γέροι κάθονται σε ένα πάρκο και μιλούν για 

τα γηρατειά, πού πονάνε και πού δεν πονάνε, με 
τη λίστα να είναι ατελείωτη.

- Οι γυναίκες είναι πολύ τυχερές όταν γερνάνε, 

λέει κάποια στιγμή ο ένας.
- Τι εννοείς;
- Να, η δικιά μου τα τελευταία χρόνια είναι πιο 

υγιής από ποτέ!
- Πιο υγιής; Μα πώς;
- Να φανταστείς ότι όταν ήμασταν νεότεροι, 

σχεδόν κάθε βράδυ είχε έναν φοβερό πονοκέφαλο!
Κ.Π.

Φόροι ακινήτων: Αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ, μεταβιβάσεις, 
τέλη και ανατροπές στις αντικειμενικές
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