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-«Το νομοσχέδιο δεν θα περάσει…θα μείνει 
στα χαρτιά», το σύνθημα των συλλαλητηρίων
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Η πρώτη στιγμή της αλήθειας 
για τις πανελλαδικές εξετάσεις 

έφτασε…
  Σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι αναρτώνται 
σε όλα τα Λύκεια της χώρας οι βαθμολογίες 
των πανελλαδικών εξετάσεων(πανελληνίων 
κατά το ορθότερο) και οι υποψήφιοι είτε με 
τον παραδοσιακό τρόπο ψάχνοντας τον κωδικό 
τους και όχι το όνομά τους στις καταστάσεις (ας 
όψονται τα προσωπικά δεδομένα), είτε μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα δουν τι «ψάρια 
έπιασαν»… Αμέσως θα αρχίσουν οι υπολογισμοί 
αν με τα μόρια που σκόραραν πιάνουν τις περσινές 
βάσεις των σχολών που ενδιαφέρονται, ενώ 
παράλληλα θα αρχίσουν και τα προγνωστικά κατά 
πόσο μπορούν να ανεβοκατέβουν οι βάσεις φέτος. 
Η πρώτη στιγμή της αλήθειας πάντως σήμερα 
έφτασε και έχετε πλέον την βαθμολογία σας. Η 
επόμενη στιγμή της οριστικής αλήθειας θα είναι 
τον Αύγουστο, όταν θα ανακοινωθούν οι βάσεις των 
σχολών και ο καθένας θα ξέρει αν και πού πέρασε. 
Φυσικά η αλήθεια είναι ότι πολλά κρίνονται από 
την διαδικασία των πανελλαδικών, ωστόσο δείτε το 
ως μια ευκαιρία, που αν δεν την πιάσατε μπορείτε 
να ξαναδοκιμάσετε και τουλάχιστον μέχρι την 
ανακοίνωση των βάσεων απλώς χαλαρώστε.
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 μαρτύρων

Παράτασηπεριοριστικών
μέτρωνστουςχώρους

λατρείαςέως
τις21Αυγούστου

Με νέαΚΥΑ των υπουργώνΠαιδείας καιΘρησκευμάτων
καιΥγείαςπαρατείνεταιη ισχύς τωνπροσωρινώνπεριοριστι-
κών μέτρων στους χώρους λατρείας, όλων των θρησκειών
και δογμάτων (όπως ίσχυε με την προηγούμενη ΚΥΑΔ1α/
Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020)μέχρικαιτην21/8/2020.

Σύμφωναμετηνεν ισχύΚΥΑτωνυπουργώνΠαιδείαςκαι
Θρησκευμάτων καιΥγείας ο μέγιστος αριθμός τωνπιστών
στουςναούςείναι100πολίτεςσεπερίπτωσηπουηεπιφάνεια
τουχώρουλατρείαςυπερβαίνειταπεντακόσια(500)τ.μ.,ενώ
επιτρέπεταιναπαρίσταταιεντόςτουχώρουλατρείαςένα(1)ά-
τομοανάπέντε(5)τ.μ.επιφάνειας,μεελάχιστηαπόσταση1,5
μέτρουμεταξύτουςπροςόλεςτιςκατευθύνσεις.Επομένωςαν
δενυπάρξουννεότερεςοδηγίεςκαιοεορτασμόςτου15αύγου-
στουθαγίνειμετουςυφιστάμενουςπεριορισμούς.

Νέαδημοσκόπηση τηςPulseγια τονΣΚΑΪμε τη
διαφορά τηςΝέαςΔημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ να
βρίσκεται στις 18μονάδες.Η έρευναπραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ 6-8 Ιουλίου, σε 1.305 άτομα. Συγκε-
κριμέναστηνπρόθεσηψήφου ταποσοστά είναι τα
εξής:ΝΔ41%,ΣΥΡΙΖΑ23%,ΚΙΝΑΛ6%,ΚΚΕ5%,
ΕλληνικήΛύση 3,5%,ΜέΡΑ25 2,5%,ΧρυσήΑυγή
1%,ΈλληνεςΓιατηνΠατρίδα1%.

Καταλληλότεροςγιαπρωθυπουργός
ΟΚυριάκοςΜητσοτάκηςμε 48%εμφανίζεταιως

οκαταλληλότεροςγιαπρωθυπουργός,μετονΑλέξη
Τσίπρα να ακολουθεί στις 24%μονάδες, ενώ 23%
απάντησεκανέναςαπότουςδύο.

Ηαξιωματική αντιπολίτευση από την άλλη, φαί-
νεται πως δεν μένει ανεπηρέαστη από τις καταγγελίες
Καλογρίτσα,ενώαρνητικάαποτιμούνταπεπραγμένατης
από τη θέση τηςαξιωματικήςαντιπολίτευσηςσχεδόν7
στους10ερωτηθέντες.

ΑξιολόγησηκυβέρνησηςκαιΜητσοτάκη
Στην έρευνα οι πολίτες ρωτήθηκαν για να απαντή-

σουνπωςαξιολογούν την κυβέρνηση, ένα χρόνο μετά
τηνεκλογήτης.

Το31% είπε καλύτερααπ΄ ό,τιπερίμενα, 23%καλά
όπωςπερίμενα,22%άσχημαόπωςπερίμενα,17%χει-
ρότερααπ΄ό,τιπερίμενα.

Όσο για την αξιολόγηση του πρωθυπουργού 38%

απάντησε καλύτερααπ΄ό,τιπερίμενα, 20%καλά όπως
περίμενα,20%άσχημαόπωςπερίμενακαι16%χειρότε-
ρααπ΄ό,τιπερίμενα.Το64%ανησυχείγιατονκορονοϊό
καιτο70%γιατηνΤουρκία

Στην ερώτησηπόσοσαςανησυχεί ο κορονοϊόςμετά
το άνοιγμα των συνόρων το 34% απάντησε πολύ, το
30%αρκετά, το 18%μέτρια, ενώ το λίγο έως καθόλου
συγκεντρώνει11%.

Ταποσοστά της ανησυχίας για τηνπανδημία εμφα-
νίστηκαν ενισχυμένα, σε σχέση με την προηγούμενη
έρευνα.

«ΠόσοσαςανησυχείηστάσητηςΤουρκίας;»,ήταντο
επόμενοερώτημαμε40%νααπαντάειπολύ,30%αρκε-
τά,13%μέτρα,12%λίγοέωςελάχιστακαικαθόλου.

Πιάσαμε τα 50 κρούσματα-τα μισά εισαγόμενα
και τα περισσότερα στη Β. Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό
ΧθεςΠέμπτη το σκορ των κρουσμάτωνCOVID

έπιασετοναριθμό50,πουφυσικάδενσημαίνεικάτι
ιδιαίτερο, αλλάμετά απόαρκετό διάστημαπιάσαμε
ένα τόσο υψηλό νούμερο.Ταμισά είναι εισαγόμενα
και τα «τσίμπησαν»στιςπύλες της χώρας, ενώ τα
υπόλοιπαπλην7στηνΑττική εντοπίστηκανστηνΒ.
Ελλάδα.Φυσικά ακόμη είναι χαμηλά τα κρούσματα
και υπολογισμένα, αφού κινούμαστε χωρίς ιδιαίτε-
ρουςπεριορισμούςκαιφυσικάδεχόμαστε τουρίστες.
Η ανακοίνωση από τον ΕΟΔΥ των 50 νέων κρου-
σμάτων κορoνοϊού στηνΕλλάδα έφερε συναγερμό
στην κυβέρνηση.Έτσι, θαπραγματοποιηθείσήμερα
Παρασκευή,στις12:30 τηλεδιάσκεψηυπότονΠρω-
θυπουργόΚυριάκοΜητσοτάκηστοΜέγαροΜαξίμου
γιαναεξεταστείηπορείαυλοποίησηςτουΕπιχειρησι-
ακούΣχεδίουελέγχωνστιςπύλεςεισόδουτηςχώρας.

Καλοκαιρινάβραχιολάκιαγιατονκαλόσκοπό
της«ΠρωτοβουλίαςγιατοΠαιδί»

Το καλοκαίρι έφτασε και οι εθελό-
ντριεςτηςΠρωτοβουλίαςγιατοΠαιδί,
ετοίμασανπολύόμορφαβραχιολάκια
σε διάφορα σχέδια και χρώματα με
την καθοδήγηση τηςMaraKokkinou,
τα οποία είναι διαθέσιμα σε σετάκια
των 6, 8 και 10€ για την οικονομική
ενίσχυση του πολύτιμου έργου του
Συλλόγου. Όποιος επιθυμεί, μπορεί
να τα βρει και να τα προμηθευτείτε
από τοΓραφείοΔιοίκησης και εθελο-
ντών,Ανοίξεως19στηΒέροια,τιςκα-
θημερινέςαπότις10:00έωςτις3.00
τομεσημέρι,γιακαλόσκοπό!

21-26Ιουλίου
οιεκδηλώσεις

του«ΕυστάθιουΧωραφά»
μεΧριστοδουλόπουλο,
ποντιακά,κρητικά

καιθέατρο
ΟΜάκηςΧριστοδουλόπουλοςείναιτομεγάλοόνοματων

φετινών εκδηλώσεων τουπολιτιστικούσυλλόγουΠατρίδας
‘ΕυστάθιοςΧωραφάς’,πουθαγίνουνκαιφέτοςαλλάμεαυ-
στηράμέτραδημόσιαςυγείαςστογήπεδοτουχωριού.

Γενικά, οι εκδηλώσεις είναι ποικίλες με παραδοσιακές
βραδιέςκαιθέατροκαιθαγίνουν21-26 Ιουλίου,όπωςκάθε

χρόνοπροςτιμήτηςπροστάτιδαςΑγίαςτουΧωριού,τηςΑγίαςΠαρασκευής.
Περισσότεραπροσεχώς!

Στις 18 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ,
πόσο επηρέασαν οι καταγγελίες Καλογρίτσα, ανησυχία 

για κορωνοϊό και Τουρκία
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Κ. Καλαϊτζίδης: «Συνεχής η συνεργασία μας, 
με τους κοινωνικούς φορείς της Ημαθίας»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, υποδέχθηκε  χθες  
Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο γραφείο του στη Βέροια, τον κ. Χρήστο Μήττα, θεματικό 
Αντιπεριφερειάρχη Υγείας  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τον οποίο 
είχε συνεργασία για θέματα αρμοδιότητάς του. 

Στο πλαίσιο αυτό είχαν και διαδοχικές συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς: 
Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες ΚΕΜΑΕΔ, Σύλλογο ΜΑμΑ (Μέ-
ριμνα Ατόμων με Αυτισμό) και το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φρο-
ντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμΕΑ με την επωνυμία «Τα Παιδιά Της 
Άνοιξης». Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την ενίσχυση των δραστηρι-
οτήτων τους καθώς και τις δυνατότητες στήριξης που μπορούν να έχουν μέσω 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Αντίστοιχες συναντήσεις με φορείς θα πραγματοποιηθούν και στο άμεσο 
μέλλον.  Ο Κώστας Καλαϊτζίδης από την πλευρά του τόνισε προς τον Χρήστο 
Μήττα το σπουδαίο έργο που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένοι φορείς και αντί-
στοιχοι κοινωνικοί φορείς της Βέροιας, της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας με 
τους οποίους η συνεργασία της ΠΕ Ημαθίας είναι συνεχής και σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο θα πραγματοποιηθούν και νέες συσκέψεις εργασίας για τον καλύτερο 
προγραμματισμό των δράσεων και τη βελτιστοποίηση των ήδη σπουδαίων α-
ποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτές. 

Μαζικές συγκεντρώσεις ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ χθες στη Βέροια, 
κατά της απαγόρευσης των διαδηλώσεων

-«Το νομοσχέδιο δεν θα περάσει…θα μείνει στα χαρτιά», το σύνθημα των συλλαλητηρίων

Με δύο συλλαλητήρια ταυτόχρονα, το ένα στην Πλατεία Εληάς και 
το άλλο στην πλατεία Δημαρχείου, διαμαρτυρήθηκαν αντίστοιχα ΑΔΕΔΥ 
και  δυνάμεις  του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο, μαζί  με το  Συνδικάτο  Γάλακτος  
Τροφίμων & Ποτών Ημαθίας Πέλλας και το  Σωματείο  Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Βέροιας  κατά της απαγόρευσης των διαδηλώσεων ζητώντας να 
αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, που «προσπαθεί να 
βάλει στο γύψο το δικαίωμα των εργαζομένων στη διαδήλωση, στη διεκ-
δίκηση, στην απεργία και στους αγώνες», όπως αναφέρουν.

Χαρακτηριστικό και των δύο συγκεντρώσεων ήταν η μαζικότητά τους 
και τα συνθήματα που καλούσαν την  κυβέρνηση να πάρει πίσω το 
«τρομοκρατικό νομοσχέδιο». 

Το ΠΑΜΕ
Στην συγκέντρωση της πλατείας Δημαρχείου ο Γιάννης Τσεχελίδης, 

εκφράζοντας τις θέσεις του ΚΚΕ, 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτοί που 
υπαγόρευσαν το νομοσχέδιο και αυτοί που ετοιμάζονται να το ψηφίσουν 
ας γνωρίζουν ότι με τις απαγορεύσεις την τρομοκρατία και τις προβοκά-
τσιες δεν πρόκειται να βάλουν στο γύψο το εργατικό λαϊκό κίνημα και θα 
εμποδίσουν τους αγώνες του.  

Αυτό μαρτυράει η αγωνιστική ιστορική πορεία του εργατικού λαϊκού 
κινήματος που είναι μαχητική, μακρόχρονη και αιματοβαμμένη για να 
επιβληθεί το δίκαιο, οι ελευθερίες, τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις του 
λαού».

Μετά την ομιλία ακολούθησε πορεία που κατέληξε στον πεζόδρομο 
της Ιποκράτους και Πρ. Ηλία, όπου διαβάστηκαν και χειροκροτήθηκαν 
τα συνθήματα της συγκέντρωσης.

Η ΑΔΕΔΥ
Στην  συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Εληά, μίλησαν ο πρόεδρος της 

Ν.Ε. Ημαθίας Θ. Κακαγιάννης και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αλ. Μόσχος, 
για την ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και των συγκεντρώ-
σεων, κλιμακώνοντας  την επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο θέτει υπό απαγόρευση και περιορι-
σμό κάθε κινητοποίηση, μέσα από διατάξεις, που θα τις ερμηνεύουν οι 
αστυνομικές αρχές και οι άλλοι μηχανισμοί καταστολής και στοχεύει στη 
χειραγώγηση του μυαλού, εμφανίζοντας τη συμμετοχή στις κινητοποιή-
σεις ως κάτι “επικίνδυνο”».

Ακολούθησε πορεία στην οδό Εληάς με κατάληξη στον εμπορικό 
πεζόδρομο.



Ο Πέτρος Φιλιππίδης επιλέγει για το φε-
τινό καλοκαίρι ένα γνώριμό του έργο, που 
είχε παρουσιάσει πριν από πέντε χρόνια με 
μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. 
Πρόκειται για τις «Δάφνες και Πικροδάφνες» 
των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, 
ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα της νεοελ-
ληνικής δραματουργίας, μια πολιτική κωμω-
δία διαχρονικής επικαιρότητας. Τους τέσσερις 
βασικούς χαρακτήρες θα κρατήσουν, μαζί με 
τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος θα υπογράψει 
και τη σκηνοθεσία, και ένας ακόμη ηθοποιός 
με μακρά πορεία, ο Τάσος Χαλκιάς, ένας από 
τους σημαντικότερους ηθοποιούς της νέας 
γενιάς, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, καθώς και 
ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο οποίος διαγράφει 
μια πολλά υποσχόμενη πορεία στο χώρο.

Η παράσταση αντιμετωπίζεται από τον 
Πέτρο Φιλιππίδη μέσα από μια νέα οπτική, 
που παραμένει μεν πιστή στην αρχική σκη-
νοθετική του προσέγγιση, αλλά δίνει νέες 
προεκτάσεις καθώς απευθύνεται σε μια Ελ-

λάδα όπου πλέον ο πολιτισμός προβάλλει 
ως προτεραιότητα. Κοινωνικά και πολιτικά 
ανήσυχο, πρόκειται για ένα θεατρικό δείγμα 
γραφής που προσεγγίζει τη νέα πραγματι-
κότητα με ευαισθησία, κριτικό πνεύμα αλλά 
και καμία διάθεση συμβιβασμού με τα κακώς 
κείμενα της εκάστοτε εξουσίας και όσων επι-
θυμούν να την περιβληθούν.

Στην Αθήνα του 2020 και των νέων κοινω-
νικών και πολιτικών δεδομένων, το έργο των 
Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά παρα-
μένει επίκαιρο, 41 χρόνια μετά το πρώτο του 
ανέβασμα στο Θέατρο Τέχνης –για το οποίο 
και γράφτηκε–, τον Οκτώβριο του 1979, σε 
σκηνοθεσία Κάρολου Κουν, με πρωταγω-
νιστές τους Βάσο Ανδρονίδη, Μίμη Κουγι-
ουμτζή, Γιάννη Μόρτζο και Γιάννη Δεγαΐτη.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Ιά-
κωβος Δρόσος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ντέ-
νια Στασινοπούλου

Φωτογραφίες παράστα-
σης: Γιώργος Καπλανίδης 
(Studio Kaplanidis)

Παραγωγή: Θεατρικές 
Επιχειρήσεις Τάγαρη 

Παίζουν:
Πέ τρος  Φ ιλ ιππ ίδης 

(Βασίλης), Τάσος Χαλκιάς 
(Κώστας), Κωνσταντίνος 
Ασπιώτης (Αλέκος), Θανά-
σης Πατριαρχέας (Τάσος) 

Ώρα έναρξης : 9.30 μμ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ : CINE 

STAR, ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ, 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΠΙΚΑΙ-
ΡΟ», ΚΑΦΕ «ΜΠΡΙΚΙ»,ΟΥ-
ΖΕΡΙ «ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ» 
& Viva.gr

ΤΙΜΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ : 
15 €
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Ο Πειρατής Μαυ-
ροδόντης και το 
Μαγικό Διαμάντι

C a p t a i n 
Sabertooth and the 
Magic Diamond

Προβολές:    Πα-
ρασκευή 10/7 – 
Σάββατο 11/7  στις 
20.40

Ταξίδι στην Ελ-
λάδα

Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερμπότομ
Σενάριο: Μάικλ Γουιντερμπότομ, Ρομπ Μπράι-

ντον, Στιβ Κούγκαν
Πρωταγωνιστούν: Ρομπ Μπράιντον, Στιβ Κού-

γκαν

Προβολές:    Πέμπτη 9/7 στις 21.00 , Κυριακή 
12/7 στις 21.00

Παρασκευή 10/7 – Σάββατο 11/7  στις 22.00

Αβάνα: Η Πόλη των Κατασκόπων
Wasp Network 

Σενάριο: Ολιβιέ Ασαγιάς
Πρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Εντγκαρ 

Ραμίρεζ, Βάγκνερ Μούρα, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ
Προβολές:     Δευτέρα 13/7 – Τρίτη 14/7 – Τετάρ-

τη 15/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Ασαγιάς.

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο 
το πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     9/7/20 - 15/7/20

Το κέντρο Τεχνολογίας και Ρομποτικής της ΔΙ-
ΚΤΥΩΣΗΣ διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά κα-
λοκαιρινές δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού 
και Γυμνασίου. 

Όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
στους εργαστηριακούς χώρους του κέντρου μας.

Οι συμμετοχές θα είναι περιορισμένες σεβόμε-
νοι τις οδηγίες μη συγχρωτισμού και εφαρμόζο-
ντας όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής 
για τα παιδιά και τους εκπαιδευτές.

Το STEAM SUMMER SCHOOL θα πραγματο-
ποιηθεί 

• Καθημερινά από 13 έως 17 Ιουλίου 
Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οι μαθητές θα έ-

χουν τη δυνατότητα 
• Να παίξουν και να διασκεδάσουν με δραστη-

ριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής και ρομποτικές 
κατασκευές

• Να προγραμματίσουν εφαρμογές και παιχνί-
δια και να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη

• Να δώσουν λύσεις σε προβλήματα λύνοντας 
puzzle και γρίφους ακονίζοντας το μυαλό τους

• Να συμμετέχουν σε STEAM δραστηριότητες 
και να μελετήσουν επιστημονικά θέματα

• Να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικής εργασίας, 
κριτικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας

Πρόγραμμα Steam Summer School
10:00 – 10:15 – Προσέλευση των παιδιών

10:15 – 11:45 – 1η περίοδος δραστηριοτήτων
11:45 – 12:15 – Διάλλειμα για δεκατιανό. (χυμός 

και κρουασάν/σάντουιτς)
12:15 – 13:45 – 2η περίοδος δραστηριοτήτων 
13:45 – 14:15 – Αποχώρηση παιδιών
5 ημέρες γεμάτες από παιχνίδια, κατασκευές με 

Lego, ευφάνταστους ρομποτικούς μηχανισμούς και 
STEΑM δραστηριότητες που εξάπτουν τη φαντασία 
και ακονίζουν το μυαλό.

Κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί: 50€ για όλες 
τις ημέρες

Τα παιδιά δεν χρειάζεται να φέρουν μαζί τους 
οποιαδήποτε υλικά. Όλα τα υλικά που θα χρεια-
στούν για τις δραστηριότητές τους παρέχονται από 
το κέντρο.

Τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους καθη-
μερινά το δεκατιανό τους. Σε διαφορετική περίπτω-
ση θα φροντίζει γι’ αυτό το κέντρο. (extra χρέωση 
10€ για όλες τις ημέρες)

Κάντε την κράτησή σας στη διεύθυνση
http://www.dictiosi.gr/index.php/lego-rompotics/

item/168-steam-summer-school.html 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες

Εγγραφές – Πληροφορίες 
Καθημερινά 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Εδέσσης 21 – Βέροια - 23310-22335 
- www.dictiosi.gr

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«Δάφνες και Πικροδάφνες» 

των Δημήτρη Κεχαΐδη - 
Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία 

του Πέτρου Φιλιππίδη
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του 

Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος Ρέμπε-
λου, που γεννήθηκε στο Άργος Αργολίδος 
και κατοικεί στο Α. Ζερβοχώρι Ημαθίας 
και η ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δη-
μητρίου και της Ζαφειρούδας, το γένος 
Μπαχάρη, που γεννήθηκε στη Νάουσα και 

κατοικεί στο Α. Ζερβοχώρι Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. 
Ιωάννη Θεολόγου Νάουσας.

Ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής 
εκμετάλλευσης προαπαιτείται για τη 
βελτίωσή της, με στόχο τη μείωση του 
κόστους παραγωγής, την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των αγροτικών 
προϊόντων και την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητά της. 

Με δυνατότητα επιχορήγησης μέσα 
από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης η υλοποίηση επενδύσεων καθίστα-
ται περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, 
ακόμα και υπό τις εξαιρετικά δυσμενείς 
συνθήκες. Ο αγρότης, οι ομάδες πα-
ραγωγών και οι αγροτικές επιχειρήσεις 
έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν 
πλήρως και να εκσυγχρονίσουν τις μο-
νάδες τους συμβάλλοντας στη βελτί-
ωσή τους και την πιο αποτελεσματική 
απόδοσή τους. 

Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού 
τομέα συνδέεται άμεσα με την ανάπτυ-
ξη της τοπικής οικονομίας και εν γένει 
της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο 
αυτό, η στήριξη του αγροτικού τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή 
της Τράπεζας Πειραιώς. 

Ειδικότερα, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1, γνω-
στότερες και ως Σχέδια Βελτίωσης, αφορούν στην ανάπτυξη και 
στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καλύπτουν 
ένα πολύ μεγάλο φάσμα επενδύσεων και υλοποιούνται με τις εξής 
δράσεις: 

• 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν στην αντα-
γωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

• 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν στη χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 
2020 της Ελλάδας. 

Περισσότερα από 8.600 επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης από 
αγρότες σε όλη την χώρα έχουν ήδη λάβει αποφάσεις ένταξης, με 
συνολικό προϋπολογισμό μέχρι σήμερα, περίπου 840 εκατ. ευρώ, 
με τις επιχορηγήσεις να ξεπερνούν τα 470 εκατ. ευρώ. Σημαντικές 
αναμένεται να είναι και οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν για ό-
σους θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader. 

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα στους αγρότες, που ξεκι-
νούν να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια, με βασική προτε-
ραιότητα την εξασφάλιση της ρευστότητάς τους, για την ομαλή τους 
λειτουργία και την ανάπτυξή τους. 

Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουν χρηματοδοτικά κάθε υγιές 
επενδυτικό σχέδιο, με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε παραγωγό, 
Ομάδα Παραγωγών και Συνεταιρισμό μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο προϊόντων:

*Παρέχουν ένα συνολικό πακέτο, που καλύπτει το σύνολο των 
αναγκών της εκμετάλλευσης. Περιλαμβάνει δάνειο έναντι επιχορή-
γησης, επενδυτικό δάνειο,  εγγυητική επιστολή για προεξόφληση 
μέρους της επιχορήγησης.  

*Χρηματοδοτούν την αγορά γεωργικού εξοπλισμού μέσω συ-
νεργασιών με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως οι: Πέτρος 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Θεοχαράκης Α.Ε., Μποζατζίδης-Μητσιολίδης 
Agrotech S.A., Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε., Κ. Κουιμτζής ΑΕ, Unitrack Α.Ε.Ε., 
Θ. Σουμπάσης Μ.Ε.Π.Ε., Milkplan ΑΕ και Agroma Πέτκος Α.Ε.

*Η χρηματοδότηση γίνεται με σημαντικά πλεονεκτήματα για τους 
χρηματοδοτούμενους, όπως η προσαρμογή του πλάνου αποπλη-
ρωμής στη δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και την περιοδι-
κότητα των ταμειακών ροών τους, με την προσαρμογή της αποπλη-
ρωμής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις. 

*Δανειοδοτούν και για φωτοβολταϊκά για αυτοκατανάλωση ενέρ-
γειας (net metering), με το μέτρο 4.1.3. Μέσω της εξειδικευμένης 
μονάδας Green Banking, που διαθέτει για περισσότερα από 10 
έτη, η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί επενδύσεις σε φωτοβολτα-
ϊκά (net metering), με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. 
Επίσης, για τους αγρότες και τα συνεργατικά σχήματα διαθέτει 
εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς για πώληση ενέργειας. Επιπλέον, για 
κατόχους υφιστάμενων φωτοβολταϊκών πάρκων χρηματοδοτεί και 
την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους. 

Η τεχνογνωσία της Τράπεζας Πειραιώς στον αγροδιατροφικό το-
μέα, είναι το όχημα, που την οδηγεί στη δημιουργία εξειδικευμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς κατανοεί τις διαρκώς μεταβαλλό-
μενες ανάγκες των πελατών της και προσφέρει αποτελεσματικές και 
εξατομικευμένες λύσεις. Βασική αρχή της Τράπεζας είναι η άριστη 
εξυπηρέτηση των πελατών της με τις πλέον καινοτόμες και απο-
τελεσματικές λύσεις και με βάση δύο αρχές: την ταχύτητα και τον 
επαγγελματισμό. Οι βάσεις στις οποίες στηρίζονται οι αρχές αυτές, 
είναι το δίκτυο με την ευρεία γεωγραφική διασπορά, που διαθέτει η 
Τράπεζα και το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο διαθέτει την ανα-
γκαία τεχνογνωσία και εμπειρία.

Με στόχο την αύξηση 
της προστιθέμενης αξίας 

των αγροτικών προϊόντων

Καλλιεργούσε 
δενδρύλλια κάνναβης 

και συνελήφθη 

Συνελήφθη στις 8 Ιουλίου 2020, το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, 
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ημεδαπός άν-
δρας, καθώς διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε αγροτική περιοχή συνολικά 
13 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1 μέτρου, τα οποία εκριζώθηκαν και 
κατασχέθηκαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αγροικία που χρη-
σιμοποιούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποξηραμένα αποσπάσματα 
κάνναβης συνολικού βάρους 85 γραμμαρίων.
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TΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου  και πατέρα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

(Υποστράτηγος Οικονομικού)

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Ιουλίου 

2020  στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Α-
γίου Αθανασίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡ.
ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
Δεξίωση θα δοθεί στον «Παπαγάλο» στις 1.00 μ.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συ -

μπολίτες μας 
έχουν φάρ -
μακα που δεν 
χρειάζονται , 
μπορούν  να 
τα  προσφέ-
ρουν για  το  
Γηροκομε ίο 
Βέροιας ,στο 
υπόγειο της 
Δημοτικής Α-
γοράς.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

Στον συμμαθητή μας Αντώνη
Στις 13 Ιουλίου 2017 κοιμήθηκε ο Υπτγος εα Α-

ντώνιος Γρηγοριάδης εκ Βεροίας. Ο Αντώνης εισήλ-
θε στη Σχολή μας τελευταίος με τους Οικονομικούς 
του 1973. Όμως όλες τις υπόλοιπες χρονιές ήταν 
Αρχηγός Τμήματος και φυσικά πρώτος βγήκε από 
την Σχολή.

Ήταν ο Αρχηγός μας.
Ήταν ηγέτης διότι πρώτα απ’ όλα ήθελε να είναι 

ηγέτης.
Ήταν ηγέτης διότι ανελάμβανε πολλές φορές και 

ευθύνες των λοιπών.
Ήταν ηγέτης διότι μας είχε όλους σε ίση απόστα-

ση.
Ήταν ηγέτης επειδή ήταν ευθύς χαρακτήρας.
Ήταν ηγέτης διότι ήταν απ’ όλους αποδεκτός.
Ως αξιωματικός είχε λαμπρή σταδιοδρομία και 

έτυχε καθολικής αποδοχής στην υπηρεσία από 
αρχαιότερους και νεότερους, σε όλες τις επιτελικές 
θέσεις που υπηρέτησε.

Έκτισε μια όμορφη οικογένεια με την Μαίρη και 
έχουν δύο καλά παλικάρια τον Γιάννη και τον Νίκο, 
οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται περήφανοι γι’ αυ-
τόν.

Αντώνη μας λείπεις και μόνη μας ελπίδα είναι να 
ξαναβρεθούμε.

Εμείς θα προσευχόμαστε για σένα και εσύ για 
μας.

Καλό ταξίδι και καλόν Παράδεισο.
Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ

Συμμαθητές για πάντα
Η τάξη του 1973

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Την  Παρα -
σκευή 10 Ιουλί-
ου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον 
Ιερό Ναό Αγίων 
Νεομαρτύρων 
Χαλάστρας και 
θα τελέσει Χει-
ροτονία Πρεσβυ-
τέρου. 

Την Κυριακή 
12 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουρ-
γήσει στην Ιερά 
Μονή Μεταμορ-
φ ώ σ ε ω ς  τ ο υ 
Σωτήρος και Ο-
σίου Παϊσίου του Αγιορείτου Μουτσιάλης.

Ευχαριστήριο
 του «Έρασμου»

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά τα Ιχθυοπωλεία «ΨΙΨΙΚΑ – ΤΕΡΤΙ-
ΒΑΝΙΔΗ»,  για τη σταθερή κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών του ξενώνα βραχείας φιλοξενίας της δομής 
μας. Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον επι-
χειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει 
καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των ευάλωτων συνανθρώπων μας,  αλλά και στην 
ενίσχυση του επιχειρηματικού κύρους και του κοινω-
νικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία 
και αγορά. 

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

9.00 Μ.Μ. 
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υ π ε ν θ υ μ ί -
ζεται ότι η προ-
θεσμία για την 
υποβολή των 
δικαιολογητικών  

για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 
ΑμεΑ 2020, είναι μέχρι την Δευτέρα 
6/7/2020 το πρωί. Για όποιον ενδια-
φέρεται να συμμετέχει, το αργότερο 
την Δευτέρα το πρωί να αποστείλει 
τα απαραίτητα έγγραφα στο ΚΔΗΦ 
ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ή να 
τα αποστείλει με e-mail στο info@
tapaidiatisanoixis.gr. Τα δικαιολογητι-
κά για την συμμετοχή των ΑμεΑ στο 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2020 
είναι:

1. Δελτίο Κατασκηνωτή συμπλη-
ρωμένο

2. Αντίγραφο ΚΕΠΑ
3. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Εμβο-

λίων
4. Φωτογραφία μικρή του κατα-

σκηνωτή
Οι οριστικά επιλεχθέντες/είσες 

κατασκηνωτές/τριες ΑμεΑ που θα 
συμμετάσχουν στο ΚΠ ΑμεΑ 2020, 
ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ από 24 έως 72 
ΏΡΕΣ πριν την είσοδο τους στους 
κατασκηνωτικούς χώρους σε ΜΟΡΙΑ-
ΚΌ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟ SARS-
COv-2 στο σύνολό τους. Η κάλυψη 
του κόστους του μοριακού ελέγχου 
SARS-CoV-2 δεν επιβαρύνει τους/ τις 
συμμετέχοντες / ούσες στο ΚΠ ΑμεΑ 
2020.

Πρόσληψη συνοδών
 για τις κατασκηνώσεις 

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμό-
νων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας,  ενημερώνει 
ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ προκηρύσσει το 

Κρατικό  Κατασκηνωτικό Πρόγραμ-
μα  Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 
2020. 

Ο Σύλλογος θα προβεί στην πρό-
σληψη συνοδών ( ανδρών και γυ-
ναικών ), ηλικίας 18 ετών και άνω, 
προκειμένου να διοργανώσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το κατασκη-
νωτικό πρόγραμμα προς όφελος των 
ατόμων με αναπηρία και των οικογε-
νειών τους.

Επιθυμητές ειδικότητες συνοδών:  
Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 

Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, 
Εργοθεραπευτές Λογοθεραπευτές, 
Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγω-
γοί, Νηπιαγωγοί ειδικής εκπαίδευ-
σης, Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας 
Φροντίδας Παιδιών Αναπηρία, Νοση-
λευτές, Γυμναστές, Άτομα με εμπειρία 
σε Κατασκηνώσεις ΑμεΑ, Άτομα που 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ζητούν πληροφορίες και να προμη-
θεύονται αιτήσεις (υπάρχουν και στην 
ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ), α-
πό το ΚΔΗΦ ΑμεΑ  «Τα Παιδιά της 
Άνοιξης»,  Ελ. Βενιζέλου 7 στην Α-
λεξάνδρεια (απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας) και στο τηλέφωνο 23330-
27212 καθώς και στο  email: info@
tapaidiatisanoixis.gr ή στο spring.
children@yahoo.gr

Οι συνοδοί, μαζί με την αίτηση θα 
πρέπει να προσκομίσουν φωτογρα-
φία, βιογραφικό σημείωμα, καθώς 
και φωτοαντίγραφα σχετικών εγγρά-
φων που αφορούν  την ταυτότητα, 
το Α.Φ.Μ., το ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ τραπε-
ζικού  λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ. 

Mε εκτίμηση
Το Δ.Σ του Συλλόγου

Κατασκηνωτικό 
Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020



Για «τίτλους τέλους» που βάζει η 
Κυβέρνηση της ΝΔ στην επαναστα-
τική γυμναστική των μπαχαλάκηδων 
και των «επαγγελματιών αγανακτι-
σμένων» έκανε λόγο ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Η-
μαθίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του στη Βουλή επί του νομοσχεδίου 
για τις δημόσιες συναθροίσεις. 

Όπως τόνισε, η ελληνική κοινωνία 
στις αρχές του 21ου αιώνα δεν αντέ-
χει να χρειάζεται διαρκώς να συζητάει 
για τα αυτονόητα με τους συνειδητούς 
αρνητές της κοινής λογικής.

Επισήμανε δε ότι απέναντι σε ό-
σους προσβάλλουν τον πολίτη και τις 
δημοκρατικές διαδικασίες χαρακτη-
ρίζοντας ως φασιστικό και χουντικό 
κάθε τι που δεν τους αρέσει, η Κυβέρνηση της ΝΔ ορθώνει τείχος 
νομιμότητας, τάξης και κοινής λογικής!

Προασπίζεται τον απαράβατο κανόνα κάθε δημοκρατικής πολιτείας 
που ορίζει ότι τα δικαιώματα του ενός δεν πρέπει να καταπατούν τα 
δικαιώματα των άλλων.

Ο κ. Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι δεν μπορεί οι 
πολλοί να ταλαιπωρούνται βάναυσα από τους ελά-
χιστους με κλεισίματα δρόμων, κυκλοφοριακό χά-
ος, ανυπολόγιστες χαμένες εργατοώρες, τεράστια 
ψυχική φθορά και αδικαιολόγητη οικονομική επιβά-
ρυνση των επαγγελματιών – ειδικά στο κέντρο της 
Αθήνας - για το τίποτα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το νομοσχέδιο της 
Κυβέρνησης βάζει τέρμα τα ψέματα όσων επενδύ-
ουν στο χάος. Γιατί ΔΕΝ απαγορεύει τις διαδηλώ-
σεις αλλά προβλέπει τη διάλυσή τους μόνο για τις 
περιπτώσεις που γίνονται έκτροπα και απειλούνται 
ζωές και προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια 
ασφάλεια ενώ προβλέπει τη στιβαρή αντίδραση 
της Πολιτείας μόνο απέναντι σε κάθε οργανωμένο 
βάνδαλο που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί 
μία πορεία για να βγάλει τα απωθημένα του με τη 
βία.

«Η ΝΔ στέκεται απέναντι στην υποκρισία και τον λαϊκισμό. Προτάσ-
σει και αγωνίζεται για μία κοινωνίας ουσιαστικής ελευθερίας, ασφάλει-
ας, κοινωνικών δικαιωμάτων στις πράξεις και όχι στα εύκολα λόγια» 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής 
Ημαθίας.

ΔΕΥΑ Νάουσας: Δίκτυο ζωής - έργο πνοής 
το νέο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη 

Δημοπρατήθηκε πρόσφατα ο διαγωνισμός για τη λειτουργία του νέου δικτύου 
ύδρευσης  στη  Νάουσα (Παρασκευή 3 Ιουλίου).Αναλυτικότερα, στις περιοχές της πό-
λης όπου έχουν γίνει συνδέσεις θα ξεκινήσει η κατάργηση του παλαιού δικτύου και θα 
ξεκινήσει τμηματικά η λειτουργία του νέου, και παράλληλα η ΔΕΥΑΝ προετοιμάζει τις 
συνδέσεις που αφορούν τις υπόλοιπες περιοχές. 

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΝ σημειώνει: Το νέο δίκτυο ύδρευσης το οποίο είχε κα-
τασκευαστεί τη  χρονική περίοδο μεταξύ του 1992/1994  θα ξεκινήσει επιτέλους  τη λει-
τουργία του  εν έτη 2020 χάρη στις ενέργειες  της νέας διοίκησης του Δημάρχου Νικόλα  
Καρανικόλα και του προέδρου της ΔΕΥΑΝ  Γεώργιου Τασιώνα. 

Το πολυαναμενόμενο έργο είναι  ζωτικής σημασίας για τη πόλη της Νάουσας καθώς  
αποσκοπεί στην αλλαγή της ποιότητας του νερού , σε συνδυασμό με τη παροχή σύγ-
χρονων οργάνων τηλεμετρίας. 

Επισημαί-
νεται ότι  η δι-

οίκηση της ΔΕΥΑΝ με το εν λόγω έργο στοχεύει στη 
μετρίαση των βλαβών ,οι οποίες όταν προκύπτουν 
θα υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής αποκατάστα-
σης χωρίς να προβαίνει η υπηρεσία σε διακοπές 
νερού και σε υπόλοιπα σημεία της πόλεως , όπου 
δεν υπάρχει βλάβη αλλά απλώς σύνδεση η οποία 
έως τώρα εξανάγκαζε τη διακοπή .

 Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες αποκα-
τάστασης διαρροών σε ιδιωτικές παροχές, ανακα-
τασκευή και κατασκευή νέων ιδιωτικών παροχών, 
απομόνωση παροχών από το παλαιό δίκτυο, ερ-
γασίες επιδιόρθωσης  βλαβών στους κεντρικούς α-
γωγούς, εργασίες ανεύρεσης και προσαρμογής χα-
μένων βανών και τοποθέτησης νέων και σύνδεσης 
υφιστάμενων αγωγών με τους κεντρικούς αγωγούς 
του νέου δικτύου. 

Τέλος είναι άξιο λόγου  πως  χρόνια μετά τη 
κατασκευή του νέου δικτύου είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται  το ου-
σιαστικό βήμα για 
τη κατάργηση του 
παλαιού δικτύου α-
πό το πρόεδρο της 
επιχείρησης  Τασι-
ώνα Γεώργιο.

Καθώς  μία νέα 
εποχή εκσυγχρονι-
σμού και ουσιαστι-
κών αλλαγών ξεκι-
νά για τη ΔΕΥΑΝ, 
η διοίκηση ζητά εκ 
των προτέρων την 
κατανόηση των πο-
λιτών για τη πρό-
κληση δυσφορίας  
και την ταλαιπωρία  
από τις πολύπλο-
κες  εργασίες ,που 
θα πραγματοποιη-
θούν για την υλο-
ποίηση του έργου».
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Ομοσπονδία Συνδικάτων 
Μεταφορών Ελλάδας: Πρόσκληση 

700 εργαζομένων για συμμετοχή  σε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.),ως 
δικαιούχος φορέας της πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & 
Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματι-
κών Χερσαίων Μεταφορών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, 
προσκαλεί 700 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο κάτωθι εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργά-
νωση μεταφορικού έργου

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 148 ω-

ρών(e-learning)
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, σε αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά προ-
γράμματα που θα παρακολουθήσουν.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:
Για περισσότερες πληροφορίες (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλω-

σης Ενδιαφέροντος, Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων κ.λπ.) επικοι-
νωνήστε στο: 2105226057, osme.espa@gmail.com ή επισκεφτείτε 
την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Ομοσπονδίας Συνδικάτων 
Μεταφορών Ελλάδος http://katartisi.osme.org.gr/ στην οποία και μπο-
ρείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και να 
συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας έως τις 30/07/2020.Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανα-

σίου και της Παναγιώτας, το γένος Ευ-
σταθιάδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Νάουσα και η ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ 
του Ηλία και της Ευφροσύνης, το γένος 
Στεφανίδου, που γεννήθηκε στη Νάου-
σα και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 

να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Νάουσας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΑΖΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωρ-

γίου και της Αλεξίας, το γένος Νταλιού, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Τα-
γαροχώρι Ημαθίας και η ΚΟΥΡΤΗ ΔΩΡΟ-
ΘΕΑ του Ιωάννη και της Ευγενίας, το γένος 
Ελευθεριάδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου Βέροιας.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
«Τέλος στο χάος με τους 

μπαχαλάκηδες στις διαδηλώσεις,
 βάζει η Κυβέρνηση της ΝΔ



Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμε-
ρα Τετάρτη 8/7 οι αγώνες ρίψεων  
«Κώστας Σπανίδης 2020» που έγι-

ναν στη Θεσσαλονίκη, μία διοργάνωση που 
τιμά την μνήμη του Κώστα Σπανίδη που 
έφυγε πρόωρα από τη ζωή το Σεπτέμβριο 
του 2010, αρχιπροπονητή του ΣΕΓΑΣ σύζυ-
γος της Ναουσαίας παλιάς πρωταθλήτριας 
της δισκοβολίας Γιωργίας Γιαννακίδου και 
προπονητής της Ολυμπιονίκη Τασούλας 
Κελεσίδου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος στους αγώνες μετείχαν κορυφαίοι 
Έλληνες και Ελληνίδες αθλητές και αθλή-
τριες των ριπτικών αγωνισμάτων.

  ΗΓ.Ε.Νάουσαςσυμμετείχεστουςαγώνεςμε5
αθλητές-τριες  που έφεραν ταπαρακάτωαποτελέ-
σματα:

ΑΚΟΝΤΙΟΑΝΔΡΩΝ
4ος Κ.Λογδανίδης (54,92) & 6ος Γ. Στεφανής

(49.04)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΑΝΔΡΩΝ
5οςΚ.Λογδανίδης(13.28)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ

5ηΙ.Στεφανή(11.01)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΚΟΡΑ-

ΣΙΔΩΝ
6ηΦ.Μπλιάτκα(11.28)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙ-

ΔΩΝ
Χ.Νικόλλι(Α)

ΕπίσηςστουςαγώνεςσυμμετείχεκαιηΝαουσαία
αθλήτριαηΣοφίαΚαϊσίδουπουήταν1ηστοαγώνι-
σμα τηςσφαιροβολίας γυναικών(13.94) και 3ηστο
αγώνισματηςΔισκοβολίας(45.79)πουαγωνίζεταιμε
τονσύλλογοΑΣΣΑλέξανδροςΜακεδονίας.

ΞεκίνησεσήμεραηΒ/ΦάσητηςΣχολήςΠροπο-
νητώνUEFACπου διεξάγεται υπό την αιγίδα της
ΈνωσηςΠοδοσφαιρικών ΣωματείωνΗμαθίας και
της ΕλληνικήςΠοδοσφαιρικήςΟμοσπονδίας στην
περιοχήτηςΗμαθίας,μετησυμμετοχή18υποψηφί-
ωνπροπονητών.Ησχολήείχεξεκινήσειτιςεργασίες
της τον περασμένοΦεβρουάριο και είχε διακοπεί
λόγω της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19
και τωνπεριοριστικώνμέτρωνπουειχε επιβάλλειη
κυβέρνησηγιατηνπροστασίατηςδημόσιαςυγείας.

Τοπρωίπραγματοποιήθηκεηεξέτασητηςθεωρί-
αςστοξενοδοχείοVERIOPOLISυπότηνεπιτήρηση
του εκπαιδευτή τηςΕΠΟ κ.ΘωμάΜεταξά, ενώ το
απόγευμαξεκίνησεηαντίστοιχηδιαδικασίαστοπρα-
κτικό σκέλος με την εξέταση τωνπρώτων υποψη-

φίωνστοΕνωσιακό Γήπεδο τωνΠαλατιτσίων, υπό
τουςκ.κ.ΓιάννηΓκίσηκαιΘωμάΜεταξά.

Τιςεργασίεςτηςσχολήςτίμησεμετηνπαρουσία
του οΠρόεδρος της ΕΠΣΗμαθίας κ.Μουρτζίλας
Στέργιος, ο οποίος καλωσόρισε τους υποψηφίους
προπονητές και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στις
εξετάσεις τους.Αξιοσημείωτο ειναι το γεγονός ότι
πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη σχολή προ-
πονητών της ΕΠΟπουπραγματοποιείται στη με-
τά-κορωνοιουεποχή,μετανέαδεδομένα,σύμφωνα
πάντοτε με τους υγειονομικούς κανόνεςπου έθεσε
ηΠολιτεία, στοπλαίσιο τουπεριορισμού τηςπαν-
δημίας.Ησχολήθασυνεχιστεί και θαολοκληρωθεί
αύριο, σταΠαλατίτσια, με το υπόλοιποπρόγραμμα
των εξετάσεων τουπρακτικούσκέλους, ενώ τοδια-

γωνιστικόκομμάτιθαολοκληρωθεί
μετηνεξέτασηκαιτωνυπολοίπων
υποψηφίωνπροπονητών τηςσχο-
λήςσεημερομηνίεςπουθαανακοι-
νωθούναπότηνΕΠΟστοαμέσως
προσεχέςδιάστημα.
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«Η διοικούσα επιτροπή τουΑ.Π.Σ.Φίλιππος
Βέροιαςβρίσκεταιστηνευχάριστηθέσηναανακοι-
νώσει τηνανανέωση τηςσυνεργασίας τηςμε τον
ακραίο, ΣτέλιοΤζιουμάκα, για ένανακόμη χρόνο,
ενόψειτηςνέαςαγωνιστικήςσεζόν2020-2021της
VolleyLeague.

Ο 22χρονος διεθνής (1.94μ) της ομάδας μας,
εκτωνπρωταγωνιστώνστηνφετινήκατάκτησητου
πρωταθλήματος τηςΑ2Ανδρών και την ιστορική
άνοδο,δέχθηκεχωρίςδεύτερησκέψη,ναπαραμεί-
νει στηνΒέροια και να ενισχύσει την ομάδαστην
παρθενικήτηςπαρουσίαστα«σαλόνια»τουελλη-
νικούβόλεϊ.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο
Θεσσαλονικιός αθλητής σε δηλώσεις του στο ε-
πίσημο κανάλι τουFilipposVeroiasVolleybal στο
YOUTUBE,εξέφρασεμεταξύάλλων,τονενθουσια-
σμό τουγια τηνπαραμονή τουστηΒέροια, εξήρε
τηνάψογηστάσητηςδιοίκησης,τηνοργάνωσηκαι
το κλίμαστηνομάδα, έθεσε τουςστόχους τουγια
τηνέασεζόν,σχολίασε τογεγονόςότι έπειτααπό
πολλάχρόνιαθαείναικαιπάλισυμπαίκτηςμετον
αδελφό του Γιώργο, υπό τις τεχνικές οδηγίες του
πατέρα του, ΣωκράτηΤζιουμάκα και προσκάλεσε
όλο τον κόσμο τηςπόληςμας, να είναι «συνταξι-
διώτης»σεαυτότοπρωτόγνωροεπικείμενοταξίδι
της ομάδας μας στην κορυφαία κατηγορία του
ελληνικούβόλεϊ.

ΞεκίνησεχθεςηΒ’Φάση
τηςΣχολήςΠροπονητώνUEFAC

Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας
Ανανέωσε για ακόμη ένα χρόνο

o Στέλιος Τζιουμάκας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΓΩΝΩΝΣΤΙΒΟΥ



Στον αποκλεισμό 
της οδού Μεγάλου Α-
λεξάνδρου (στο Τμή-
μα 1) προχωρά από 
την Δευτέρα 13 Ιουλί-
ου ο Δήμος Η.Π. Νά-
ουσας,  καθώς ξεκι-
νούν οι εργασίες του 
έργου «Αναπλάσεις 
Οδού Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου  του Δήμου 
Νάουσας»,  υπό την 
επίβλεψη της Αντι-
δημαρχίας Τεχνικών 
Έργων και της ανα-
δόχου εταιρείας. 

Π ιο  αναλυτ ικά , 
ο  Δήμος Νάουσας 
πρόκειται να πραγ-
ματοποιήσει -μέσω 
εργολαβίας- εργασίες 
για: την διαμόρφωση 
mini round about ή 
κομβίσκου στη συμ-
βολή των οδών Με-
γάλου Αλεξάνδρου, 
Θ. Μπιγκάνου και 
Στεφ. Δραγούμη, την 
διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στο δυτικό και εν μέρει στο ανα-
τολικό τμήμα της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου – από την οδό Θ. 
Μπιγκάνου έως την οδό Βύρωνος, την διαμόρφωση του δαπέ-
δου των πεζοδρομίων, την υπογειοποίηση των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ 
και των παροχών των καφετεριών από το κτίριο προς τα τραπε-
ζοκαθίσματα στην πλευρά του πάρκου, τον ηλεκτροφωτισμό της 
οδού και του κόμβου, την απορροή των ομβρίων υδάτων, τον 
χαρακτηρισμό της οδού Στεφ. Δραγούμη σε οδό ήπιας κυκλοφο-
ρίας – από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βενιζέλου 
και την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα.

Όπως προαναφέρθηκε, για την έναρξη των εν λόγω εργασι-
ών του έργου,  στις 13-07-2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
αποκλεισμός της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Τμήμα 1 (ώρες 
εργασίας 08:00-16:00),  καθώς το έργο θα κατασκευαστεί τμημα-
τικά, ως εξής: 

Α. Τμήμα 1 (από την οδό Βενιζέλου έως και την οδό Θωμά 
Μπιγκάνου)

Πρόκειται για οδό διπλής κατεύθυνσης, πλάτους οδοστρώμα-

τος 7,00μ και μήκους 90μ περίπου. Στο τμήμα αυτό πρόκειται να 
γίνει αποκλεισμός της οδού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει  
ένα (1) μήνα. Ο κυκλοφοριακός φόρτος που προκύπτει από 
την είσοδο της πόλης προς την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα 
διοχετευτεί στην οδό Ζαφειράκη και στη συνέχεια στην πλατεία 
Καρατάσου, οδό Καμπίτη και Βύρωνος. Ο κυκλοφοριακός φόρ-
τος που προκύπτει από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου προς την 
έξοδο της πόλης θα διοχετευτεί στην οδό Βασ. Φιλίππου, πλα-
τεία Καρατάσου και οδό Βενιζέλου. Στη φάση αυτή θα γίνει και η 
κατασκευή του κυκλικού κόμβου. 

Τμήμα 1α 
Για την κατασκευή του τμήματος της οδού Μεγάλου Αλεξάν-

δρου που διασταυρώνεται με την οδό Βενιζέλου, θα γίνει ο απο-
κλεισμός της διασταύρωσης. Στην οδό Βενιζέλου και στην οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου οι οδηγοί θα ενημερώνονται ότι οι οδοί 
Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, αντίστοιχα, θα είναι αδιέ-
ξοδοι δρόμοι. Προτείνεται η διαδρομή των αστικών λεωφορείων 
από την αφετηρία τους προς την έξοδο της πόλης να γίνεται 
από τις παρακάτω οδούς: Βασ. Φιλίππου, πλατεία Καρατάσου, 
Στουγιαννάκη, Χατζημαλούση, Χρ. Πετρίδη. Ο αποκλεισμός της 
διασταύρωσης αναμένεται να διαρκέσει δύο (2) ημέρες.

Για τα υπόλοιπα δύο τμήματα της οδού, που θα αποκλειστούν 
στη συνέχεια  του 1ου τμήματος, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση. 
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Ευχαριστήριο στους 
Εθελοντές Καθηγητές του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου 

 Με την έναρξη του σχολικού έτους η Δημοτική Αρχή, 
λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που 
βρίσκεται η χώρα μας προχώρησε για μια ακόμη χρονιά στη 
λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο Δήμο μας, για 
οικογένειες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτή-
σεις των μαθητών. Η πρωτοβουλία αυτή στέφθηκε με ιδιαίτε-
ρη επιτυχία για μια ακόμη χρονιά.

Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή προήλθε αποκλειστικά 
και αφιλοκερδώς από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, 
που δήλωσαν συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Από την πλευρά μας, 
εγώ ως Δήμαρχος, ο Α-
ντιδήμαρχος και η προϊ-
σταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού του Δήμου, 
θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά όλους τους 
εθελοντές εκπαιδευτικούς 
που προσέφεραν τις επι-
στημονικές τους γνώσεις 
αλλά και ώρες από τον 
ελεύθερο χρόνο τους δι-
δάσκοντας τους μαθητές 
του Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου που είναι οι:

• Βισόκαλη Θωμαή
• Λακασά Ευαγγελία
• Μητρόπουλος Γεώρ-

γιος
• Παντόπουλος Ηρακλής
• Παράσχου Ελένη
• Τσάτση Αικατερίνη
Η προσφορά τους, το εκπαιδευτικό τους έργο αλλά και η 

συνέπειά τους υπήρξε ανεκτίμητη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Αγορά συσπόρου 
βάμβακος

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος διαπιστώνει ότι οι χρη-
ματιστηριακές τιμές του προϊόντος είναι στα ίδια επίπεδα της περσι-
νής σεζόν συγκομιδής. 

Με το παρόν ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι έχουν 
τη δυνατότητα σε συνεργασία με εκκοκκιστήρια της επιλογής τους 
να προβούν σε προπώληση συσπόρου βάμβακος προκειμένου να 
οριστικοποιήσουν μέρος της τιμής της παραγωγής του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Δήμος Νάουσας: Κλείνει 
την Δευτέρα τμήμα της Μεγάλου 

Αλεξάνδρου λόγω εργασιών ανάπλασης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια 09/07/2020                                                                                                
Αριθ. Πρωτ.     9805

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

……………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας  “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δή-
μου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών” για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισμού  368.638,36 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 
34913000-0, 50112000-3. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο  της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος 
σε κάθε ομάδα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ταυτόχρονα η παροχή υπηρε-
σιών και η προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, ήτοι οι εργασίες 
συντήρησης, επισκευής και προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών-α-
ναλωσίμων, για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου, 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδια-
γραφών της παρούσης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
της μελέτης, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία για ένα (1) 
έτος (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).   

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσο-
στό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας της σύµβασης 
εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακο-
σίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (5.945,78), 
εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµή-
θεια ειδών όλων των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει 
το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκε-
κριµένο τμήμα ή τμήματα των ειδών της µελέτης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφο-
ράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 94449, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα 
ορίζεται η 10.07.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ο-
ρίζεται η 10.08.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

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

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΑΔΑ: 66ΧΒ7ΛΛ-Γ0Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βέροια: 09 Ιουλίου 2020
Αρ.πρωτ. Φ2.3.3/35/357968(1583)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(Απόφαση έγκρισης διακήρυξης Ο.Ε. – Π.Κ.Μ. 700/2020, 

ΑΔΑ:6ΧΩ27ΛΛ-ΠΜ4) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

 ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 
(ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν.4412/2016) 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Οδός  : Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 72
Ταχ.Κωδ. : 59131 Τηλ. : 23313 53641
Telefax : 23313 53650 E-mail  : dtei@imathia.pkm.gov.gr
Πληροφορίες : Χατζηιωαννίδης Βασίλειος
Σημείο επαφής: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότη-

τας Ημαθίας, αρμόδιος: Χατζηιωαννίδης Βασίλειος .τηλ. 23313 53641, e-mail: 
Chatziioannidis.v@imathia.pkm.gov.gr 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της Συμφωνίας -Πλαίσιο είναι: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ Ο-
ΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΙΕΤΙΑ 2020,2021 ΚΑΙ 2022 και ο τόπος της παροχής είναι οι περιοχές αρμο-
διότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητα Ημαθίας

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο (κωδικός CPV: 71335000-
5 Τεχνικές Μελέτες)

Το τεχνικό αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο ανά κατηγορία 
υποστηρικτικής μελέτης ορίζεται ως ακολούθως:

Α. Υδραυλικές Μελέτες
● Υδραυλικές μελέτες που αφορούν Υδραυλικά
Β. Τοπογραφικές μελέτες.
● Τοπογραφικές μελέτες που αφορούν Υδραυλικά Έργα 
Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες.
● Περιβαλλοντικές Μελέτες που αφορούν Υδραυλικά Έργα.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και δεν 

θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 

161.290,32€  (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των 
παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

• 85.615,89€ για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)
• 34.068,60€ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
• 16.256,44€ για μελέτη κατηγορίας 27 (Μελέτες Περιβαλλοντικών Έργων)
• 1.273,29 για μελέτη ΣΑΥ ΦΑΥ (Μελέτες Υδραυλικών Έργων)
•3.038,23 για μελέτη Τευχών Δημοπράτησης (Μελέτες Υδραυλικών Έρ-

γων)
και 21.037,87€ για απρόβλεπτες δαπάνες 
Η ταξινόμηση της ως άνω Συμφωνίας Πλαισίου κατά CPV είναι ως εξής:

Στον επιλεγέντα Ανάδοχο θα ανατεθούν έως πέντε (5) επιμέρους συμβάσεις 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά).

Στο τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής αναγράφονται τα άρθρα Τιμολογίου που 
θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό της αμοιβής των επιμέρους συμβάσεων της 
Συμφωνίας – Πλαίσιο χωρίς ανάλυση σε μονάδες φυσικού αντικειμένου. Οι  μονά-
δες  φυσικού  αντικειμένου  και  τα  ποσοτικά  στοιχεία  θα  καθοριστούν  σε  κάθε 
επιμέρους σύμβαση και αναλόγως των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει  από την ημέρα υπογραφής της σύμβα-
σης και λήγει στις 31-12-2022. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) 
έτος μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2023, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την υπη-
ρεσία, και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της συμβάσης.

Οι  προθεσμίες  εκτέλεσης  των  επιμέρους  συμβάσεων (εκτελεστικές συμβά-
σεις)   και  ο  χρόνος  έναρξης  της  κάθε προθεσμίας θα ορίζονται με τη σχετική ε-
πιμέρους σύμβαση. Οι οριζόμενες προθεσμίες θα είναι εύλογες, ήτοι ανάλογες των 
ποσοτήτων κάθε σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  τις  εργασίες  
της  επιμέρους  σύμβασης  και  τυχόν  διαφωνία  του  σχετικά  με  την τιθέμενη 
προθεσμία επιλύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του Ν. 4412/2016.

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες: 
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής : 
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης 

συμφωνία πλαίσιο ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, εδ. στ του Ν. 4412/2016) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή 

της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% επί της ολικής αξίας της Συμφωνίας 
– Πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδε-
σμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρ-
κειας της συμφωνίας πλαίσιο. Προκειμένου να υπογραφεί η επιμέρους σύμβαση ο 
ανάδοχος θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1.β’ του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η συμφωνία-πλαίσιο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ 2020 με κωδικό ένταξης: 

1123ΗΜΑ001ΚΑΠ20 εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 23/2020 απόφαση 4ης /6-4-20 συ-
νεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ, με θέμα «Έγκριση τεχνικού 
προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 
2020» (ΑΔΑ:63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) και της από 28-04-2020 ορθής επανάληψης αυτού

 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 
του Ν.4412/2016

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77  του Ν. 4412/2016. Δεν α-
παιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 

την υποβολή προσφοράς. Η ένωση  των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί 
να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της Συμ-
φωνίας - Πλαίσιο. Η σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο κάτω των 
ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016-Α147 υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 
39 (παρ.10) του Ν. 4412/2016).

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων ανα-
φέρονται στο άρθρο 18  του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέ-
ρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης ενώ στο άρθρο 
22.2 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης του 
προσωρινού αναδόχου. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν 

Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως 
εξής: 

1 στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α’ και άνω
2 στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α’ και άνω
3 στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α’ και άνω
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφο-
νται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-
βάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβο-
λαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της αναλυ-
τικής Διακήρυξης.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των 
παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος ένωσης απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώ-
σεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή 
αποκλεισμού της ένωσης στην οποία μετέχει. 

Η ένωση  των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε 
διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

1. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει: 
(α) 1. Για κατηγορία μελετών 13: «Υδραυλικές Μελέτες», απαιτείται τουλάχι-

στον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας
(β) 1. Για κατηγορία μελετών 16: «Τοπογραφικές Μελέτες», απαιτείται τουλάχι-

στον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρίας
(γ) Για κατηγορία μελετών 27: «Περιβαλλοντικές Μελέτες», απαιτείται τουλάχι-

στον ένας μελετητής τετραετούς εμπειρία
(δ) εμπειρία σε εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες 

εκτελέσθηκαν κατά την τελευταία 5ετία, σύμφωνα με την παράγραφο 19.3(β) της 
Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης 

εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 85%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος (βα-

ρύτητα 50%) 
2. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 50%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 15%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 
 1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4-8-2020 

ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10:00.
Η υποβολή θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
117384/26-10-17 ΦΕΚ3821Β/2017.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τε-
χνική Προσφορά» η 7-8-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπρά-
τησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης 
και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   http://
imathia.pkm.gov.gr/

2. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον ΔΕΚΑ (10) μήνες
3.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/16 .  
4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα 
ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 
39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυ-
νάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά



Συνεδριάζει με 33 θέματα το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

ΜετηλεδιάσκεψηθαπραγματοποιηθείησυνεδρίασητουΔη-
μοτικούΣυμβουλίουΒέροιας,τηΔευτέρα13-7-2020στις18:00,
μεταπαρακάτωθέματαημερήσιαςδιάταξης:

ΘΕΜΑ1ο :Έγκρισηήμη τροποποίησης-συμπλήρωσης της
υπ’αριθ.188/2015(ΟρθήΕπανάληψη)απόφασηςτουΔ.Σ.,περί
έγκρισηςτουΚανονισμούΧρήσηςΠαραχωρούμενωνΚοινόχρη-
στωνΧώρωντουΔήμουΒέροιας.

ΘΕΜΑ2ο :Έγκρισηήμη τροποποίησης-συμπλήρωσης της
υπ’αριθ.188/2015(ΟρθήΕπανάληψη)απόφασηςτουΔ.Σ.,περί
έγκρισηςτουΚανονισμούΧρήσηςΠαραχωρούμενωνΚοινόχρη-
στωνΧώρωντουΔήμουΒέροιας.

ΘΕΜΑ3ο:Έγκρισηήμηκαταρχήναπευθείαςαγοράςοικοπέ-
δουμετάκτίσματος-εκπαιδευτηρίουστοΟ.Τ.91τηςπόληςΒέροιας

ΘΕΜΑ4ο:ΕπίεισήγησηςτηςΟ.Ε.γιατηναναμόρφωση(8η)προ-
ϋπολογισμούκαιτεχνικούπρογράμματοςΔήμουΒέροιας,έτους2020.

ΘΕΜΑ5ο :Έγκρισηήμη καθορισμούύψους τωνμηνιαίων
εξόδωνπαράστασηςτουΠροέδρουτουΔ/κούΣυμβουλίουτης
ΚοινωφελούςΕπιχείρησης«ΚοινωφελήςΕπιχείρησηΠολλαπλής
Ανάπτυξης»ΔήμουΒέροιας

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ.
640/2019απόφασηςτουΔ.Σ.,γιατονορισμόμελώνΔ/κούΣυμ-
βουλίου τουΝ.Π.με τηνεπωνυμία«ΣχολικήΕπιτροπήΠρωτο-
βάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμουΒέροιας».

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ.
641/2019απόφασηςτουΔ.Σ.,γιατονορισμόμελώνΔ/κούΣυμ-
βουλίουτουΝ.Π.μετηνεπωνυμία«ΣχολικήΕπιτροπήΔευτερο-
βάθμιαςΕκπαίδευσηςΔήμουΒέροιας».

ΘΕΜΑ8ο :Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης
συμβάσεωντουΔ.Βέροιαςμειδιώτες,γιατονκαθαρισμόπερια-
στικώναλσυλλίωνγιατηνκάλυψητηςπυροπροστασίας

ΘΕΜΑ9ο:Έγκρισηήμηα)μεταφοράςτουέργου«Αγροτικήοδο-
ποιίαΔήμουΒέροιας»απότοπρόγραμμα«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙ»στοπρό-
γραμμα«ΑΝΤΩΝΗΣΤΡΙΤΣΗΣ»καιβ)εξουσιοδότησηςτουΔημάρχου

ΘΕΜΑ10ο:Έγκρισηήμηα)απευθείαςεκμίσθωσηςτουυπ’
αριθ.12διαμερίσματοςοικοδομήςστησυμβολήτωνοδώνΜ.Αλε-
ξάνδρου17-Π.ΤσαλδάρηστηνπόλητηςΒέροιας,β)καταρτισμού
τωνόρωνεκμίσθωσηςκαιγ)εξουσιοδότησηςτουΔημάρχου.

ΘΕΜΑ11ο :Έγκρισηήμηδωρεάνπαραχώρησης τηςχρή-
σηςχώρωντουκτιρίουμετηνονομασίαΟΛΓΑΝΟΣ,στονΣύλλο-
γοΑποφοίτωνΩδείων-ΤΕ(Σ.Α.Ω.-ΤΕ)

ΘΕΜΑ12ο :Έγκρισηήμηδωρεάνπαραχώρησης τηςχρή-
σηςχώρωντουπρώηνΚοινοτικούΚαταστήματοςτηςΚοινότητας
Παλατιτσίων,στονΣύλλογοΠαλατιτσιωτών

ΘΕΜΑ13ο :Έγκρισηήμηδωρεάνπαραχώρησης τηςχρή-
σηςδημοτικούακινήτουτηςΚοινότηταςΡιζωμάτων,στονΑθλητι-
κόΠολιτιστικόΣύλλογοΡιζωμάτωνΒέροιας

ΘΕΜΑ14ο:Έγκρισηήμηαπασχόλησης(επιδοτούμενης)γιατην
πρακτικήάσκησημαθητών/τριώντωνΕΠΑ.ΣΜαθητείαςτουΟ.Α.Ε.Δ.
καικαθορισμόςαριθμούμαθητών,γιατοσχολικόέτος2020-2021.

ΘΕΜΑ15ο:Έγκρισηήμηπροϋπολογισμούκληροδοτήματος
Τσαρούχηέτους2021

ΘΕΜΑ16ο:Έγκρισηήμημελέτηςεργοταξιακήςσήμανσηςκαι
προσωρινώνκυκλοφοριακώνρυθμίσεωνγιατηνεκτέλεσητουέρ-
γου«ΑγροτικήοδοποιίαστοαγρόκτημαΤριλόφουΔήμουΒέροιας»

ΘΕΜΑ17ο:Έγκρισηήμηεπικαιροποίησηςμελέτηςσήμανσηςτης
γέφυραςΑφώνΚούσιουγιατησύνδεσήτηςμετηνοδόΒλάχωνΗρωίδων

ΘΕΜΑ18ο:Έγκρισηήμημελέτηςκαικαθορισμόςτουτρό-
που εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε.Απ.Παύλου(2020)»

ΘΕΜΑ19ο:Έγκρισηήμημελέτηςκαικαθορισμόςτουτρό-
που εκτέλεσης του έργου«Επισκευή και διαρρύθμιση τουπα-
ραρτήματοςΡΟΜΑτουΚέντρουΚοινότηταςΒέροιας»

ΘΕΜΑ20ο:Έγκρισηήμημελέτηςκαικαθορισμόςτουτρόπουεκτέ-
λεσηςτουέργου«ΚατασκευήανελκυστήραστοΤΕΕΕιδικήςΑγωγής»

ΘΕΜΑ21ο:Έγκρισηήμημελέτηςκαικαθορισμόςτουτρό-
πουεκτέλεσηςτουέργου«ΑνακατασκευήπλατείαςΚουμαριάς»

ΘΕΜΑ22ο:Ορισμόςμελώνεπιτροπήςπαραλαβήςφυσικού
εδάφους του έργου«ΑγροτικήοδοποιίααγροκτημάτωνΜακρο-
χωρίουκαιΝέαςΝικομήδειαςΔήμουΒέροιας»

ΘΕΜΑ23ο :Ορισμόςμελώνεπιτροπήςπαραλαβήςφυσικού
εδάφουςτουέργου«ΑγροτικήοδοποιίαστοαγρόκτημαΤριλόφου»

ΘΕΜΑ24ο:ΟρισμόςενόςΔημοτικούΣυμβούλου(μετάαπόκλήρω-
ση)καισυγκρότησητηςεπιτροπήςπροσωρινήςκαιοριστικήςπαραλαβής
τουέργου«ΚατασκευήαρδευτικώνυποδομώνοικισμούΧαράδρας».

ΘΕΜΑ25ο:Ορισμόςμελώνκαισυγκρότησητηςεπιτροπής
οριστικήςπαραλαβήςτουέργου«ΑγροτικήοδοποιίαΒέροιας»

ΘΕΜΑ26ο:Ορισμόςμελώνκαισυγκρότησητηςεπιτροπής
προσωρινήςπαραλαβήςτουέργου«Αποκατάστασηβλαβώνσε
τεχνικάτηςΔ.Ε.Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ27ο:Ορισμόςμελώνκαισυγκρότησητηςεπιτροπής
προσωρινήςπαραλαβής του έργου«Συντήρηση κοινοχρήστων
χώρωνΔΕΑπ.Παύλου»

ΘΕΜΑ28ο:Ορισμόςμελώνκαισυγκρότησητηςεπιτροπήςπρο-
σωρινήςπαραλαβήςτουέργου«ΗλεκτροφωτισμόςγηπέδουΦυτειάς»

ΘΕΜΑ29ο :Έγκρισηήμηπρογράμματος εκδηλώσεωνγια
τηνΚυπριακήΤραγωδία

ΘΕΜΑ30ο:Έγκρισηήμηπαραχώρησηςτηςχρήσηςδιαφη-
μιστικούχώρουστονΠολιτιστικόΣύλλογοΠατρίδας«Ευστάθιος
Χωραφάς»γιατηνπροβολήδραστηριοτήτωντου.

ΘΕΜΑ31ο :Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας συμμετοχής
στηνΚυριακάτικηΑγοράτηςΤ.Κ.ΡιζωμάτωνστονΣ.Κιάτση.

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ.
114/2020απόφασης τουΔ.Σ.,περί έγκρισης κάλυψης εξόδων
κηδείαςοικονομικάαδύναμηςδημότισσας

ΘΕΜΑ33ο:Έγκρισηήμηπαροχήςοικονομικούβοηθήματος
σεοικονομικάαδύναμηδημότισσα
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ΗΕλληνικήΒιομηχανίαΧυμώνΚ.ΔέδεςΑΣΠΙΣΑΕ,μιααπότις
μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίαςφρούτων και λαχανικών,
ΑΝΑΖΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,γιατηνκάλυψηθέσεωνεργασίαςδιαφό-
ρωνειδικοτήτωνστοεργοστάσιοτηςστοΖερβοχώριΗμαθίας.

Ηεταιρείααναζητά:
•ΕργάτεςΠαραγωγής
•Χειριστές/ΒοηθούςΧειριστέςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων
•Τεχνίτες/εργατοτεχνίτες
•Αναλυτέςχημείου
Ηεταιρείαπροσφέρει:
•Δωρεάνμεταφοράεργαζομένωναπόκαιπροςτοεργοστάσιο
•Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσευπερσύγχρονεςδομές
•Κλιματιζόμενοςχώροςεργασίας
•Παροχήπλήρουςεξοπλισμούεργασία•Εγγυημένες-υψηλές

αποδοχές
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

(www.aspis.gr)ήαπευθείαςσταγραφείατηςεταιρείαςστοΖερβο-
χώριΗμαθίας.

ΑπαραίτηταΔικαιολογητικάγιατηνπρόσληψη:
•ΑποδεικτικόΑΦΜ–ΑΜΚΑ–ΑριθμόΜητρώουΙΚΑ
•ΔελτίοΑστυνομικήςΤαυτότητας
•ΑριθμόΤραπεζικούΛογαριασμούΕθνικήςΤράπεζας
•ΠιστοποιητικόΥγείας
•Φωτογραφία
•ΑσφαλιστικήΕνημερότηταγιαασφαλισμένουςΟ.Γ.Α.Γιαόλατα

έγγραφααπαιτείταιμιααπλήφωτοτυπία.
ΕπιπλέονπληροφορίεςΔ/νση:ΖερβοχώριΗμαθίας,59034

Τηλ:+30–2332303100,ΤμήμαΠροσωπικού:καΑλέκαΜπαράκου

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούλιος 2020

ΤοσυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒκατάτοδιάστημααπό6-
7-2020 μέχρι12-7-2020 θαείναιτοεξής:Αυτόματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
06/07/2020 έως 10/07/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμου Βέροιας  προσφέρονταιΥπηρεσίες
ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςσε ανασφάλιστους και άπορουςπολίτες
τουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπληροφορίες
καιραντεβούγιαόλαταιατρείαοιενδιαφερόμενοιμπορούννατηλεφωνούν
στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το
ΔημοτικόΙατρείοστηδιεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδο
τηςΒέροιας.

Παρασκευή 10-7-2020
13:30-17:30ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ
23310-27355

21:00-08:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗ-
ΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19ΚΑΙΜΟΡΑ-
ΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

Φαρμακεία

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η «Tasty Fruit» δέχεται εγγραφές προσωπικού για την 
σεζόν των κερασιών 2020 που ξεκινάει περίπου από τις 
15/05/2020. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου 
2.Α.Φ.Μ. 
3.Α.Μ.Κ.Α 
4.Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) 
5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
6.Πιστοποιητικό Υγείας 
7.Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας (Πειραιώς). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   
 2331072700  (9π.μ.- 2μ.μ.) 

 
 

 
Επίσης η εταιρεία “Tasty Fruit” δέχεται δηλώσεις 
παραγωγής στις καλλιέργειες κερασιών, βερίκοκων, 
νεκταρινιών και ροδάκινων 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:   

 2331072700 (9π.μ.- 2μ.μ.) 
 

 
 

-Κεντρικό:  Τέρμα Ρωσοπροσφύγων (Β) Βέροια 
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό15-5-2020έως30-6-2020.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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

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

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

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

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

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

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

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάου-
σας

Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη κα-
τοικίατου‘71,140τ.μ.συ-
νολικά,κάτωαπόΠιερίων,
εντός οικοπέδου, 55.000
ευρώ.Τηλ.: 6945 122583
EUROMESITIKI.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη οι-
κοδομήαπό100τ.μ.περί-
πουοκάθεόροφος,κοντά
στηΜΕΒΓΑΛ. Τηλ.: 6971
706894.

ΠΩΛΕΙΤΑΙήΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙστον κεντρικό δρό-
μοτουΔιαβατούμαγαζί91
τ.μ.Τιμήσυζητήσιμη.Τηλ.:
6942067283κοςΓιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστημα63

τ.μ.μεπατάρι καιυπόγειο
στηΒέροια, οδόςΤρύφω-
νος3.Τηλ.:6944024468.

ΠΩΛΕΙΤΑΙμονοκατοικία
κοντάστο7οΔημοτικό,75
τ.μ.,μευπόγειο75τ.μ.και
οικόπεδο200 τ.μ., 48.000
ευρώ.Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙπωλείταιοι-
κόπεδο433μέτρα(περιφραγ-
μένοαμπέλι).Τιμή22.000ευ-
ρώ.Τηλ.:6971879698.

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, μεγάλη
ευκαιρία,πωλείται οικόπε-
δο2στρ.,οικοδομήσιμο,με
θέα,σεήσυχητοποθεσία.Τι-
μή25.000ευρώ.Τηλ.:6934
662478.

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι κόπε -
δο στη Μέση Βέροιας, 6
στρέμματα, τιμή 130.000
ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη,Πλατεία
Ωρολογίου,οδόςΜιαούλη17,
Βέροια.Τηλ.:6977174457.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  πε-
ρ ίπτερο  Ακροπόλεως,
στην καινούργια γέφυρα
«Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΠΙΝΔΟΥ & ΕΜ. ΠΑΠ-
ΠΑ γωνία ενοικιάζεται
κατάστημα 45 τ .μ .  με
πατάρι & W.C., ανακαι-
ν ισμένο με καινούργια
κουφώματα. Τηλ.: 6936
554258.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:13512-ΕΛΗΑΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                 
Κωδ:14039-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηνοδόΣα-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας   ,

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106566ΚΕΝΤΡΟ,ΕνοικιάζεταιΚα-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ: 23469ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ενοικιάζεται

Πάρκινγκ15τ.μ.κλειστόμεάνετηπρόσβασημε
μηνιαίομίσθωμαμόνο50€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:104996 -ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

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

υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνε-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12808-ΒέροιαΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105097ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥ,Κατά-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΒΕΡΟΙΑΣ«VENUS
GROWERS»ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙΓΙΑΤΗΝΚΑΛΥΨΗΘΕΣΕΩΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣΤΩΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΚΑΙ

ΔΕΧΕΤΑΙΑΙΤΗΣΕΙΣΓΙΑΤΙΣΠΑΡΑΚΑΤΩΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Α)ΕργατώνΠαραγωγής
Β)Αδειούχωνκαιβοηθώνχειριστώνκλαρκ
Γ)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργοδηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας
Δ)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικού εγκαταστάσεων4πς ειδικότητας-(Θερμαστή)Ε)Τεχνίτη ή

ΑρχιτεχνίτηήΕγκαταστάτηΗλεκτρολόγουΑ’Ειδικότητας

ΤΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΥΠΟΒΟΛΗΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙΤΑΠΑΡΑΚΑΤΩ
(ΣΕΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):

1.ΔΕΛΤΙΟΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.Α.Φ.Μ.(εκκαθαριστικότηςεφορίαςηβεβαίωσηαπόδοσηςΑ.Φ.Μ.),
3.ΑΡΙΘΜΟΣΜΗΤΡΩΟΥΙΚΑ
4.Α.Μ.Κ.Α.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΕΙΑΣ(επικυρωμένοαντίγραφο)
6.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤΡΑΠΕΖΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ(πρώτοςδικαιούχοςοεργαζόμενος),
7.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(απόλογαριασμόΔΕΗήτηλεφωνίας)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑΤΟΥΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΣΤΟΝΟΓΑ:
ΑσφαλιστικήενημερότηταΟΓΑ
ΓΙΑΤΟΥΣΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
-ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣάδειεςπαραμονήςκαιεργασίαςκαι
-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑΤΟΥΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣΚΛΑΡΚ:
-Άδειαχειριστήήβοηθούχειριστή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:2331023311,2331070663εσωτερικό144ή141ή146
Mail:venus@venusgrowers.gr

ΗΕΤΑΙΡΙΑCOVERJEANSΙΚΕαναζητάΠω-
λητή-τρια για κατάστημα ενδυμάτων με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο της μόδας, ενημερωμένο
με τις σύγχρονες τάσεις, με επικοινωνιακό και
οργανωτικόπνεύμα,άριστηγνώσηΑγγλικώνκαι
Η.Υ,έως40ετώνγιαθέσηπλήρουςκαιμερικής
απασχόλησης. Για αποστολή βιογραφικού
vageliscover@gmail.com.Επικοινωνια: 6932
627614.



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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΑΠΑΚΙΑ94τ.μχωρις,ασανσέρ3ΔΣΚΧρήζειμικρης
ανακαιν.50000€
Β.ΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ6ος2ΔΣΚΑ.Θτζακι44000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220
τ.μ58000€
ΚΕΝΤΡΟ3ΔΣΚWCA/CLOUX1½οροφος008
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣδιαμερισμαμε2ΔΣ-Κ75τ.μδιαμπερες,με
θερμ/τες34900€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ60000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΛΑΔΟΜΥΛΟΙ2ΔΣΚΘεα,Α.ΘΚοπλαμ,πορταασφαλειας380€
ΙΣΟΓΕΙΟΔιαμερισμασταΠαπακια2ΔΣΚΑτ.Θ.αυλη,200€
ΚΕΝΤΡΟεπιπλωμενοΣτουντιο2οςκαλο250
ΕΡΓΟΧΩΡΙ3ΔΣΚΑ.ΘΚοπλαμ330
ΚΕΝΤΡΟΣτουντιοεπιπλωμενο150€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3ΔΣΚτζακιΑ.Θ.300€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαριά.ΤρίλοφοΑμμο
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Χαλκιδικης1000τ.μαρτιοοικοπεδο1000μ.
απόπαραλια45000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ04750τ.μ35000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρ1.200.στηνασφαλτο
σοβαρεςπροτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανι-
κομόνο28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μ18000€
τωρα15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος160-70τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιου
μαθησηκτλπ
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανι-
δα50τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκεντρο4τραχωρηεπαγγελματικηστεγη,Ιατρει-
α,ινστιντουτα,κτλπ349€
ΓΚΑΡΑΖ(θεση)ΣΤΟΚΕΝΤΡΟ–ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ37τ.μ60€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€
ΑΠΟΘΗΚΗ100τ.μμεαυληπροςΠατριδα120€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:

A)ΕΡΓΑΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Άνδρες,Γυναίκες
B)ΛΟΙΠΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
·ΓΕΩΠΟΝΟΣ
·ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
·ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΙΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
·ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
·ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΘΕΤΕΙΙΔΙΟΚΤΗΤΟΛΕΩΦΟΡΕΙΟΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες στο τηλ. 6948613718

Υποβολήβιογραφικώνσημειωμάτωνστο:
ergasiamrk@gmail.com

Προϋπηρεσίαθαεκτιμηθεί

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείταιαγρόκτημα8στρεμμάτωνμεμηλιές8ετώνστον

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

Από την εταιριαKORMOS EMPORIKI με έδρα τη
Βέροιαζητείται,νέοςήνέαμεγνώσειςλογιστικήςκαιαγ-
γλικώνγιαάμεσηπρόσληψη.Αποστολήβιογραφικωνστο
kormosemp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός, α-
πόφοιτοςΑΕΙ ή ΤΕΙ για να
εργασθεί μεπλήρεςωράριο
στο κατάστημα Hair Shop.
Τηλ.:2331024141.

ΑπότοΦροντιστήριο
«ΟΜΙΛΟΣ»ζητούνται:Φυ-
σικός,Χημικός καιΜαθη-
ματικός.Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο:2331021021.

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



ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα σταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος για
τοκρεοπωλείο«Καρατζούλας»
στηΒέροια, με εμπειρία.Τηλ.:
6937249048.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δί-
πλωμα επαγγελματικό από
εταιρία κρεάτων. Πληρ. τηλ.:
2332042608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δι-
πλωμα Γ΄ κατηγορίας για οδι-
κή βοήθεια στη Βέροια. Τηλ.:
23310 41601 & 6980 136902
&6988564576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Οδηγός
ταξί, 2. Βοηθός συνεργείου
από επιχείρηση στη Βέροια
για πλήρη απασχόληση, ικα-
νοποιητική αμοιβή. Και πω-

λούνται γαϊδουράκια. Τηλ. Ε-
πικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900,ώρεςεπικοινωνί-
ας:9.00με18.00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρίαγιαπεριποί-
ηση ενός ανδρόγυνουστηΜε-
λίκηΗμαθίας για 24ωρηβάση,
με δίπλωμααυτοκινήτου.Τηλ.:
2331081912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος βο-
ηθός φαρμακείου στη Βέροια.
Τηλ.:6947564217.

Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζη-
τάει να προσλάβει για μόνιμη
απασχόληση, εξωτερικό πω-
λητήήπωλήτρια για τουςΝο-
μούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσ-
σαλονίκης.Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχέρεια λόγου, αγγλι-
κή γλώσσα, δίπλωμα αυτοκι-
νήτου,άδειαεργασίαςπροσω-
πικού ασφαλείας, εμπειρία με
βιογραφικό και συστάσεις.Μι-
σθός, ασφάλιση και ποσοστά.
Παραλαβή δικαιολογητικών με

συνέντευξηστακεντρικάγρα-
φεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.
gr-sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ με

πείρακαιαγάπηγιαταπαιδιά
αναλαμβάνει τη φύλαξη βρε-
φών και νηπίων. Τηλ.: 6987
910004.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την
περιποίηση γερόντων και για
24ωρη απασχόληση, καθαρι-
ότητα γραφείων και σκάλες.
Τηλ.:6946479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙευκαιρίανοσοκ.

κρεβάτι ηλεκτρ. μεΗ/Υσε ά-
ριστη κατάσταση. Τηλ.: 6977
402239κοςΓιώργος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-
δη της CICU σε πολύ καλή
κατάσταση, 400 ευρώ. Τηλ.:
2331062621.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΑΝΔΡΑΣ38ετώναπότη
Βέροια, επιθυμεί γνωριμία
μεκοπέλα25-40ετών.Τηλ.:
6974706470.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς
υποχρεώσεις ζητά Κυρία έ-
ως50ετώνγιαοοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6984040769.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
-Υπόγειοκυριαχρήση90τ.μ.

-Ισόγειοκύριαχρήση90τ.μ.

-Όροφοςκύριαχρήση90τ.μ.

-2ος όροφος κύρια χρήση

90τ.μ.,σύνολο360τ.μ..Έχει

κλιματισμόκαασανσέρ.Αρι-

στοτέλους21,στοκέντροτης

Βέροιας.Πληροφορίες: 6945

541642 (Ζαφείρης) & 6972

605550(Βασίλης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

Ζητείται τεχνίτης επιπλοποιός για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:6987501595.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΠΙΠΛΑ
Πωλούνταιοικιακάέπιπλαμεταχειρισμένασετιμήευκαιρί-

ας.Πληρ.στοτηλ.:6977933532(κ.Απόστολος).



Μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετά-
σεων των υποψηφίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. 

Την ίδια ώρα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τα αποτελέσματά τους στην ι-
στοσελίδα: https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και 
τους τέσσερις (4) αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μη-
τρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Όσον αφορά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα σχολεία, υπενθυμίζεται ότι για λόγους 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν θα περιέχουν 
μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα 
και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία.

Σήμερα αναμένεται επίσης η ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων από τις φετινές βαθ-
μολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες πρώ-
τες προβλέψεις για το πώς θα κυμανθούν οι φετινές βάσεις εισαγωγής των τμημάτων και των 
σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αυτό που εν τέλει θα καθορίσει τις βάσεις, εκτός από τις βαθμολογίες, είναι και η κατεύθυν-
ση της ζή-
τησης σε 
σχολές και 
τ μ ή μ α τ α 

από τους υποψήφιους, μέσω των επιλογών 
των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό Δελτίο. 

Από το Σάββατο, 11 Ιουλίου, μέχρι και 
την επόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, όλοι οι 
υποψήφιοι θα πρέπει πλέον να οριστικοποι-
ήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Όπως έχει επισημανθεί από το υπουρ-
γείο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, 
κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστι-
κοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο του. 
Έτσι, προτείνεται στους υποψήφιους να ε-
κτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον 
υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχα-
νογραφικό -το οποίο που θα έχει αποκτήσει 
αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου- ώστε 
ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις 
τελικές προτιμήσεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, 
όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προ-
γραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουρ-
γήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία θα α-
νακοινωθεί προσεχώς, για να υποστηρίξουν 
τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή 
των μηχανογραφικών δελτίων.

P Κανονικά μετά από τόσα χρόνια η αγά-
πη έπρεπε να μου κολλάει βαρέα…

 
P Τα δε ανθυγιεινά στο σπίτι δεν τα κολλάμε. 

Τα τρώμε.
 
P Φταίει ο έρωτας, που έλεγε από το 1993 

κιόλας η αοιδός-προφήτης Άντζελα Δημητρί-
ου.

 

P Σε εμάς ήταν σε δωδεκάμηνη βάση μάπα 
το καρπούζι.

 
P Αυτά παθαίνει όμως όποιος έχει μυαλό 

κουκούτσι.
 
P Να καταργηθούν τα πανηγύρια, λέει, επει-

δή ο Έλληνας όταν ακούει κλαρίνο, δεν μπορεί, 
σηκώνεται να χορέψει. Ο Έλληνας και η κόμπρα.

 

P Με μια φιάλη, δώσ’του χορός 
και παραγγελιές στο κέντρο του γηπέ-
δου μέχρι πρωίας. Τσαμπά μάγκας.

 
P Εγώ για τα πανηγύρια θα κάνω ό,τι 

μου πει ο Τσιόδρας.
 
P Ο άνθρωπος καταφέρνει να πα-

ραπέμπει σε καλές ειδήσεις και εξελί-
ξεις επειδή ΔΕΝ τον βλέπουμε.

 
P Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ανάγκη ανά-

λογης απόφασης. Εκεί προσπαθούν να 
ΒΓΟΥΝ από τα πανηγύρια.

 
P Εκεί όπου ο Τραμπ κατάφερε να 

τους κάνει όλους να θέλουν να πάνε 
για πρόεδροι. Επειδή ξέρουν ότι από 
αυτόν θα είναι σίγουρα καλύτεροι.

 
P Υπάρχει μερική χαλάρωση των 

μέτρων για τον κορωνοϊό, λέει ο Κικίλιας. 
Τι είναι ρε συ υπουργέ τα μέτρα; Ανδρική 
κοιλιά ή γυναικείο στήθος;

 
P Καλύτερα πάντως μερική, παρά Αμερι-

κή!
 
P Και:
 
Ένας μελαχρινός και μία ξανθή παντρευτήκανε 

και μετά από το γαμήλιο τραπέζι πήγανε και στο 
δωμάτιό τους για το γαμήλιο… κρεβάτι. Αφού 
ήπιανε το τελευταίο ποτήρι σαμπάνια, ο γαμπρός 
ετοιμάστηκε και έπεσε στο κρεβάτι, αλλά η ξανθή 

νύφη δεν έδωσε μεγάλη σημασία στο γεγονός και 
παρέμεινε στο μπαλκόνι να κοιτάζει τα… άστρα.

– Αγάπη μου, δε θα έρθεις στο κρεβάτι; ρώ-
τησε κάποια στιγμή ο αρκούντως ανυπόμονος 
γαμπρός.

– Όχι! απάντησε αυτή. Η μαμά μου μού είπε 
ότι αυτή θα είναι η ωραιότερη νύχτα της ζωής μου 
και θέλω να την απολαύσω μέχρι το τελευταίο 
δευτερόλεπτο!

K.Π.
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Σήμερα Παρασκευή η ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων για τις Πανελλαδικές 2020
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