
Γεώργιος 
Αδαμίδης: Ποιος 

είναι ο νέος 
Αστυνομικός 
Διευθυντής 

Ημαθίας που 
ανέλαβε από χθες 

καθήκοντα

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 • Αρ. Φύλλου 12.612 • Τιμή 0,60 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORTSPORT SPORT

Σελ. 2Σελ. 3

Σελ. 2

Σελ. 3

Σελ. 3

Δύσκολη
η χιονισμένη 

Βέροια 
για τα 

αδέσποτα

Δήμος Βέροιας: Κανονικά 
λειτουργούν σήμερα τα σχολεία, 

εκτός από το σχολικό 
συγκρότημα στα Γιοτζαλίκια

Παραιτείται η Γ. Μπατσαρά από 
πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ… 

Ο Δημ. Πυρινός στη θέση της;

 Κηδεύτηκε 
χθες ο 52χρονος 

οδηγός από
τα Ριζώματα,  
Αθανάσιος 
Δόμανος

Σελ. 8

Γ. Μπαντής: «Νωρίτερα η FL, 
κανένα νέο από Γ’ Εθνική»



2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Δεν θέλει κόπο…θέλει τρόπο 
μέχρι και για το επίδομα 

ανεργίας!
  Τελικά οι επιπτώσεις της καραντίνας και των 
περιοριστικών μέτρων του κορωνοϊού θα αφήσουν 
και ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Την αναγκαστική 
προσαρμογή και εκσυγχρονισμό του κράτους, που 
μέσα σε λίγους μήνες δεν κάνει απλώς βήματα, αλλά 
άλματα στο μέλλον. Η ψηφιακή διακυβέρνηση εκτός 
από ένας φανταχτερός τίτλος που πολλοί κοροϊδεύαμε 
όταν είχε πρωτολανσαριστεί, αποδεικνύεται ότι 
αποκτά «σάρκα και οστά» και εφαρμόζεται. Μέσα 
στις δεκάδες ψηφιακές προσαρμογές των δημοσίων 
υπηρεσιών, έρχεται και μια νέα εφαρμογή που 
θα δίνει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο μέσα 
από το κινητό του να φέρνει τον ΟΑΕΔ κοντά του 
και δεν χρειάζεται να στήνεται σε ουρές έξω από 
τα τοπικά καταστήματα για να εξυπηρετήσει απλές 
και τυπικές εργασίες. Επομένως αποσυμφόρηση 
των καταστημάτων του ΟΑΕΔ, εξυπηρέτηση 
χωρίς ταλαιπωρία και ενημέρωση-πρόσβαση του 
ενδιαφερομένου σε δεκάδες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
όλο το 24ωρο. Τελικά δεν θέλει κόπο…θέλει τρόπο! 

Ζησης Μιχ. Πατσίκας
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Κόνωνος οσ.

Αισθητή η διαφορά 
στο παρκάκι στο 
Μεντρεσέ Τζαμί

Μετάτηνδημοσίευσητουλαϊκούμαςμε
τίτλο «Φωτίστε» τοπαρκάκι στοΜεντρεσέ
Τζαμί της Βέροιας, τηνπροηγούμενηΠα-
ρασκευή, υπήρξε άμεση παρέμβαση των
ΤεχνικώνΥπηρεσιών του δήμου Βέροιας
και όπωςμας ενημέρωσεοαρμόδιοςαντι-
δήμαρχοςΑλέξηςΤσαχουρίδης, αποκατα-
στάθηκανταπροβλήματασταφωτιστικάτου
πάρκου. Η διαφοράπλέον είναι αισθητή,
όπωςπαρατήρησαναναγνώστεςπουέστει-
λαναμέσωςμηνύματα,αλλάαςαποτελέσει
αυτή η μικρήπαρέμβαση την απαρχή για
τηνπεραιτέρωανάδειξη τουπάρκου,που
είναιαπότιςπιοόμορφεςκαιιστορικέςγω-
νιέςτηςπόλης.

Δύσκολη η χιονισμένη Βέροια 
για τα αδέσποτα

Ησυνεχιζόμενη χιονόπτωση τουπροηγουμένουσαββατοκύρια-
κουπουέφτασετις52ώρες,σκέπασεταπάντακάτωαπότοχιόνι,
ενώοπαγετόςπουακολούθησεέκανεακόμηπιοδύσκολαταπράγ-
ματα.Αυτό ισχύει και για τααδέσποτασκυλιά τουκέντρου τηςΒέ-
ροιας,πουέψαχναναπεγνωσμέναλίγητροφή.Στιςφωτογραφίεςο
γνωστόςολόλευκοςσκύλοςπουφιγουράρεισεόλεςτιςεκδηλώσεις
τηςπόλης, κοιτάζει απεγνωσμέναστο χιονισμένοπάρκο τωνΑγ.
Αναργύρωνκαιστηνάλληφωτογραφίαη«γνωστήπαρέα»κατέβηκε
δίπλααπότιςκυλιόμενεςσκάλεςκαιψάχνεται…

«Σιντριβάνι»
ηπέτρινηβρύση

στοΣέλι!
Εντυπωσιακό το στιγμιότυποπου μας

έστειλεκάτοικοςτουΣελίουαπότηνπέτρινη
βρύσηπουβρίσκεται επάνωστον κεντρικό
δρόμοπουανεβαίνειαπότηνπλατείαπρος
την εκκλησία.Προφανώς λόγω τηςπαγω-
νιάς ή της πίεσης η βρύση «έσκασε» με
αποτέλεσμα έναςπίδακας νερού να τρέχει
διαρκώς.Αφενός ο κίνδυνος δημιουργίας
πάγου, αφετέρου η απώλεια του νερού(ας
φροντίσουμε να μείνουν γεμάτες οι δεξα-
μενές), καθιστά άμεση την ανάγκηπαρέμ-
βασης τηςΔΕΥΑΒ για να λύσει κάτι που
μοιάζει πολύ εύκολο. Εμείςως οφείλουμε
επικοινωνούμε τοπρόβλημα και αναμένου-
μετηνεπίλυσήτου.

ΠαραιτείταιηΓ.Μπατσαράαπόπρόεδρος
τουΔΗΠΕΘΕ…ΟΔημ.Πυρινόςστηθέσητης;

Την ερχόμενηΔευτέρα θασυ-
νεδριάσει τοΔημοτικό Συμβούλιο
Βέροιας δια τηλεδιάσκεψης και το
πρώτοθέματηςημερήσιαςδιάτα-
ξηςαφορά την έγκρισηήμη τρο-
ποποίησης της απόφασηςΣώμα-
τος,γιατηναντικατάστασημέλους
τουΔιοικητικού  Συμβουλίου του
ΔΗΠΕΘΕΒέροιας. Και δεν πρό-
κειται για απλό μέλος, αλλά για
τηνπρόεδρο ΓεωργίαΜπατσαρά
ηοποίαέδωσετηνπαραίτησήτης
από τη θέση τηςπροέδρου, επι-
καλούμενηπροσωπικούς λόγους.
Όπωςείπεηίδια,ερωτηθείσααπό
το «Λαό» για τηναπόφασηαυτή,
επιθυμεί να δώσει περισσότερο
χρόνοκαιβαρύτηταστοαντικείμε-
νο της  κοινωνικήςπολιτικής,ως
αρμόδια αντιδήμαρχος.Καθώς οι
απαιτήσειςστονκοινωνικότομέαείναιαυξημένεςλόγωκαιτωνσυνθηκών,αποφάσισε,όπωςείπε,ναδώσειπροτεραιότη-
ταστηναντιμετώπισήτους.

Σεαναμονήτουαντικαταστάτη,ανκαιπιθανότεροςείναιοήδηαντιπρόεδροςτουΔΗΠΕΘΕκαιδημοτικόςσύμβουλος
τηςπαράταξηςΜπατσαρά,ΔημήτρηςΠυρινός,Προιστάμενος,επίσης,τηςΔιεύθυνσηςΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΗμα-
θίας.
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Δήμος Βέροιας: Κανονικά 
λειτουργούν σήμερα τα σχολεία, 

εκτός από το σχολικό 
συγκρότημα στα Γιοτζαλίκια 

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 
2021, όλες οι Σχολικές Μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά εκτός από το 1ο Γυ-
μνάσιο (Γιοτζαλίκια) και το 2ο Λύκειο (Γιοτζαλίκια) λόγω τεχνικού προβλήματος στη 
θέρμανση των κτιρίων.

Από τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας
Συγχαρητήριες επιστολές στο νέο Αστυνομικό Διευθυντή 

και στον νέο αναπληρωτή Διοικητή της Π. Υ. Ημαθίας 
 Συγχαρητήριες επιστολές απέστειλε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρί-

νης, την πρώτη στο νέο Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 
Ταξίαρχο κο Γεώργιο Αδαμίδη, όπως και στον νέο αναπληρωτή Διοικητή της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Νομού Ημαθίας, τον Αντιπύραρχο κο Γερόπουλο Γρηγόριο.

Συγκεκριμένα η επιστολή προς τον κο Αδαμίδη:
“κ.  Ταξίαρχε
Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας ως Διευθυντής της 

Δ.Α. Ημαθίας .
Εύχομαι ολόψυχα για μία επιτυχημένη και παραγωγική θητεία.”
και η επιστολή προς τον κο Γερόπουλο:
“Κ. Διοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας
Σας εύχομαι καλή θητεία και δύναμη στα νέα αυξημένα καθήκοντα της νέας θέσης 

που τοποθετηθήκατε ως  Αν. Διοικητής της Π.Υ.Ν. Ημαθίας
Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία.”

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
Παναγιώτης Γκυρίνης

Γεώργιος Αδαμίδης: 
Ποιος είναι ο νέος 

Αστυνομικός Διευθυντής 
Ημαθίας που ανέλαβε 
από χθες καθήκοντα

Την Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθί-
ας ανέλαβε από χθες ο 55χρονος Τα-
ξίαρχος Γιώργος Αδαμίδης από την 
Πτολεμαΐδα, μετά την αποστρατεία του 
Ταξίαρχου Διονύση Κούγκα.

Ο κ. Αδαμίδης υπηρετούσε μέχρι 
πρότινος ως αναπληρωτής διευθυντής, 
στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας και το 
βιογραφικό του αναφέρει:

• Γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 
1966.

• Κατατάχθηκε στην Ελληνική Αστυ-
νομία το 1993, μετά την ολοκλήρωση 
των στρατιωτικών ταυ υποχρεώσεων. 

• Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιω-
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 
1996. 

• Είναι πτυχιούχος του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι-
οίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(από το έτος 1990). 

• Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας της Αστυνομικής Ακαδημίας , κατά το εκ-
παιδευτικό έτος 2013-2014 

• Αποφοίτησε το 2009 από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών- 
Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ στη 
Θεσσαλονίκη. 

• ‘Εχει υπηρετήσει σε διάφορες μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες των Διευθύνσε-
ων Αστυνομίας Γρεβενών και Κοζάνης. 

• Διετέλεσε Βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακε-
δονίας από τον Ιούλιο του 2019 έως και του Φεβρουάριο του 2021. 

• Κατέχει διδακτική εμπειρία. ‘Εχει διδάξει ως τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Δο-
κίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων του 
Τσοτυλίου, στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας και Τσο-
τυλίου, καθώς και στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδας της ΕΛ.ΑΣ στη Βέροια. 

• ‘Εχει συγγραφική εμπειρία, καθώς έχει συγγράψει βιβλίο αστυνομικού ενδιαφέ-
ροντος με τίτλο «Θέματα Τροχαίας». 

• ‘Εχει παρακολουθήσει πλείστα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε θέματα ψυχολογί-
ας, επικοινωνίας, τεχνικές εκπαιδευτικού χαρακτήρα κ.α. 

• Του έχουν απονεμηθεί για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές, 
παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας. 

• Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα. 
• Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων (4) παιδιών. 

Παρουσιάστηκε η νέα εφαρμογή 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 
ανέργων από το ΟΑΕΔapp,

για κινητά και tablets
Περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πλέ-

ον στα χέρια του κάθε πολίτη, εύκολα και άμεσα, με την νέα 
εφαρμογή ΟAEΔapp,  στο πλαίσιο μιας συνολικής στρα-
τηγικής του Οργανισμού τον τελευταίο χρόνο, με στόχο τη 
σταδιακή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του με αντίστοιχη 
μείωση των επισκέψεων στα φυσικά υποκαταστήματα.

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, παρουσιά-
στηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ευε-
λιξίας και πλοήγησης που προσφέρει στους χρήστες της.  
Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ο Διοικητής 
του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, στελέχη του Οργανι-
σμού, καθώς και πολίτες που είχαν την ευκαιρία να χρησι-
μοποιήσουν πρώτοι την νέα εφαρμογή.

«Με τη νέα εφαρμογή ο ΟΑΕΔ είναι στα χέρια του κά-
θε πολίτη. Έρχεται ο ίδιος ο ΟΑΕΔ στον πολίτη και όχι ο 
πολίτης στον ΟΑΕΔ», ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Χα-
τζηδάκης. «Παράλληλα προσφέρουμε ένα ακόμη χρήσιμο 
εργαλείο επικοινωνίας των συμπολιτών μας με τον Οργανι-
σμό, αλλά και άμεσης ενημέρωσης τους για προγράμματα 
που τρέχουν και για ευκαιρίες εργασίας. Ζητούμενο για 
εμάς είναι ο άνεργος να μην νιώθει ανενεργός», τόνισε χα-
ρακτηριστικά.

«Η αίτηση για την επιδότηση της ανεργίας και η εγγρα-
φή για την έκδοση δελτίου ανεργίας πραγματοποιούνται 
εδώ και έναν χρόνο ηλεκτρονικά μειώνοντας μεσοσταθμικά 
κατά 65% τον συνολικό φόρτο επισκέψεων στα υποκατα-
στήματα του ΟΑΕΔ. Με απλά λόγια, κάθε χρόνο περίπου 
300.000 πολίτες δεν είναι απαραίτητο να μεταβαίνουν στον 
ΟΑΕΔ καθώς μπορούν, μέσω της ιστοσελίδας του Οργανι-
σμού oaed.grή μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Gov.gr, 
να εξυπηρετηθούν άμεσα, γρήγορα και εύκολα».

Μέσω την νέας εφαρμογής ΟΑΕΔapp παρέχονται από 
σήμερα υπηρεσίες όπως:

• Εγγραφή στο μητρώο ανέργων και ανανέωση του δελ-
τίου ανεργίας.

• Αίτηση για επιδοματικές και άλλες κοινωνικές παροχές 
όπως το επίδομα ανεργίας, οι παροχές μητρότητας, οι επι-
ταγές βιβλίων/θεαμάτων κτλ.

• Αίτηση σε προγράμματα κατάρτισης, προεργασίας, 
πρακτικής άσκησης.

• Ενστάσεις επί απορριπτικών αποφάσεων του Οργανι-
σμού.

• Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, που εκ-
δίδεται άμεσα.

• Διαχείριση και άμεση αποστολή βιογραφικού.
• Αναζήτηση σε διαδραστικό χάρτη πληροφοριών για τα 

υποκαταστήματα ΟΑΕΔ καθώς και οδηγίες καθοδήγησης 
για το συγκεκριμένο υποκατάστημα.

• Χρήσιμες πληροφορίες που συνδέονται με την ιδιότητα 
του ανέργου.

• Ενημερώσεις προς τους πολίτες για περισσότερες από 
80 διαφορετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ιδι-
αιτέρως σημαντικών διαστημάτων ανεργίας και των ημερο-
μηνιών ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε συγκεκριμένα 
χρονικά διαστήματα.

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε 
χαρακτηριστικά «η νέα εφαρμογή ΟΑΕΔapp εφαρμογή ανα-
μένεται να φέρει μια επαναστατική αλλαγή στο πώς οι πο-
λίτες ωφελούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες και στο πώς 
οι δημόσιοι φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, αξιοποιούν σύγχρονες 
μορφές τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος. Ο νέος ΟΑΕΔ καινοτομεί και δείχνει το δρόμο 
για την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες. Η εφαρμογή θα αποτελέσει ένα πραγματικό 
εργαλείο για τους πολίτες, απλοποιώντας διαδικασίες που 
θα είναι πλέον κυριολεκτικά στο χέρι τους».

 Κηδεύτηκε χθες ο 52χρονος 
οδηγός από τα Ριζώματα,  

Αθανάσιος Δόμανος
 Κηδεύτηκε χθες  Πέμπτη , το απόγευμα στα κοιμητήρια της Βέροιας, ο 52χρονος 

οδηγός από τα Ριζώματα,  Αθανάσιος Δόμανος , ο οποίος  άφησε την τελευταία του πνοή 
πάνω στο τιμόνι,  το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στο 299ο χιλιόμετρο του ΠΑ-
ΘΕ, με κατεύθυνση προς Αθήνα. Ο άτυχος επαγγελματίας οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία 
με αποτέλεσμα να φύγει το φορτηγό προς τις  μπάρες ασφαλείας και κάποια στιγμή να 
σταματήσει. Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τα συνεργεία του ‘Αυτοκινητόδρομου Αιγαί-
ου’, που ενημέρωσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες που πήγαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι 
ο άτυχος άνδρας δεν είχε αισθήσεις και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τη-

λεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Γε-

νική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Διεύθυνση Τεχνι-
κών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, Διεύθυνση: Αχαρ-
νών 381 &Δεστούνη 2 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11143, Τηλ. 210- 
2125886, 210 2125881, 210 2125882, Fax: 210 2125889, 
email: akaravaka@minagric.gr, li93u009@minagric.
gr,li210u052@minagric.grαρμόδιοι υπάλληλοι: Άννα Καρα-
βάκα, Ευαγγελία Κουκλινού, Φώτης Καποτέλης.

 Ι.2 Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύµβασης
Ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιμα για απεριό-

ριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυν-
ση: www.promitheus.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1 Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 
100 KWP ΓΙΑ NET METERING»

II.2 Σύντομη περιγραφή - γενικά χαρακτηριστικά 
του έργου:

Το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας είναι η κατα-
σκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ισχύ-
ος 100 kWP. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα τροφο-
δοτείται στο δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ. 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκα-
τάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού, 
ισχύος 100 kWp, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας 
διακήρυξης, στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού 
συμψηφισμού. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις 
εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να 
τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να συνδεθεί με το δίκτυο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο υπό προμήθεια Φωτοβολταϊκός σταθμός.

Το εν λόγω φωτοβολταϊκό σύστημα εμπίπτει στις δια-
τάξεις περί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φω-
τοβολταϊκούς σταθμούς (Άρθρο 14Α Νόμου 3486/2006), 
όπως εξειδικεύεται στην κείμενη νομοθεσία αριθμ. ΑΠΕ-
ΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β’ 1547/05.05.2017) για τον 
ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) και τον εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering).

Το Φωτοβολταϊκό σύστημα που θα τοποθετηθεί επί 
εδάφους σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή της 
Ροδιάς, Δ.Δ. Στενήμαχου, Δήμου Ναούσης θα λειτουργεί 

με καθεστώς Αυτοπαραγωγού με Εικονικό Ενεργειακό 
Συμψηφισμό (Virtual Net Metering) στο Δίκτυο Χαμηλής 
Τάσης 400V. Το σύστημα θα έχει συνολική ηλεκτρική ισχύ 
100kWp και θα εδράζεται σε σταθερές βάσεις κλίσεως 28 
μοιρών. 

II.3 Εκτιµώµενη αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 133.000,00 Ευρώ (ΦΠΑ 31.920,00 ευρώ)
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραµµα «Αγρο-

τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» µε συγχρημα-
τοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους 
και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.
Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011345244 και ο κωδικός ΣΑΕ: 
2019ΣE08210023.

II.4 ΚωδικόςCPV:
Ο ΚωδικόςCPV του υποέργου είναι: 09331200-0  «Ηλι-

ακά φωτοβολταϊκά στοιχεία»
II.5 Κριτήριο ανάθεσης:
Το κριτήριο ανάθεσης βάσει του οποίου, θα γίνει η 

ανάθεση της Σύµβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής»

II.6 Διάρκεια σύµβασης:
Επτά (7) µήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύµ-

βασης.
II.7 Τόπος προµήθειας:
Το Φωτοβολταϊκό σύστημα θα τοποθετηθεί επί εδά-

φους σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή της 
Ροδιάς, Δ.Δ. Στενήμαχου, Δήμου Ναούσης. 

(Κωδικός NUTS:EL 521)
Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ-

ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1 Προϋποθέσεις συµµετοχής
III.1.1 Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριό-

τητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό µητρώο

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συ-
ναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τη-
ρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 
χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελ-
ματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελ-
λάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή 
στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρ-
κεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα 
της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη 
πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώ-
νει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει 
αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί 
ανάδοχος Από το έγγραφο αυτό θα πρέπει να προκύπτει 
σαφώς ότι διατίθεται στον οικονομικό φορέα ποσοστό 
50% του προϋπολογισμού μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) οίτη 
66.500,00€ για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε 
να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης και ποιο ποσό 
χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.

β) Τεκμηρίωση μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργα-
σιών για τις τρεις (3) τελευταίες δηλούμενες οικονομικές 
χρήσεις. Ο γενικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τις 
δηλούμενες οικονομικές χρήσεις πρέπει να είναι 100 % του 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και να μην έχει για τις τρεις 
(3) τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις αρνητικό 
αποτέλεσμα του ισολογισμού.

Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας, 
τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν από όλα τα 
μέλη τους. Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινο-
πραξίας, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονο-
μικής ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από 
τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί δραστηριό-
τητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση 
κατά νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολο-
γισμούς εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία 
που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

III.1.3 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν:
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών 

(2017-2019), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμ-
βαση προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου (δημιουργία 
Φ/Β Σταθμού επί εδάφους τουλάχιστον 100 kW, ο οποίος 
θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί έχοντας συνδεθεί με 
το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ), ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού 
υλοποίησης. Διευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτή η ύπαρξη 
περισσοτέρων εκ της μίας σύμβασης, με μικρότερη τελική 
εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β Σταθμών ανά σύμβαση, που 
αθροιστικά η τελική ισχύς τους να ξεπερνά τα 100 kW. Για 
την απόδειξη της ικανότητας θα προσκομιστεί σύμβαση/
συμβάσεις δημιουργίας Φ/Β Σταθμού τουλάχιστον 100 kW, 
(με τα συνοδευτικά αποδεικτικά τιμολόγησής του/τους και 
με τα αντίστοιχα παραστατικά σύνδεσής του/τους με το 
δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ)με Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και λει-
τουργίας που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 
αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα 
αντίστοιχα εκδοθέντα τιμολόγια..

β) να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον (Ηλεκτρολόγο ή 
Μηχανολόγο) Διπλωματούχους Μηχανικούς, οι οποίοι θα 
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία - εμπειρία στην 
υλοποίηση αντίστοιχων συμβάσεων κατασκευής ή/και 
προμήθειας-εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Φ/Β 
Σταθμών ισχύος τουλάχιστον 100 kWp και ο ένας εκ των 
οποίων θα οριστεί ως υπεύθυνος της προμήθειας, εγκα-
τάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού. Για την 
απόδειξη της ικανότητας θα προσκομιστεί συμπληρωμένο 
το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος του Παραρτήμα-
τος Χ και Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού ότι δέχεται να 
αναλάβει υπεύθυνος του έργου για λογαριασμό του συμμε-
τέχοντα οικονομικού φορέα.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1 Προθεσµία παραλαβής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, µε καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 29/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
13:00 μ.μ.

IV.2 Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύ-
ος της προσφοράς

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονοµικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) µη-
νών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

IV.3 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαι-

ολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει στις 
02/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (Tο-
πική ώρα). 

Η ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγι-
σης του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα οριστεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.
Σ.Η.Δ.Η.Σ..

Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά 
στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
V.1 Απαιτούµενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κα-

τάθεση από τους συµµετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα 
ευρώ (2.660,00 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύ-
ηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέρο-
ντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύ-
τερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύη-
σης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1(δ) 
του ν. 4412/2016, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγ-
γύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά 
(τρόπος πληρωμής).

Μετά την έγκριση  του πρωτοκόλλου οριστικής πα-
ραλαβής και προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής 
λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά 
μετά την οριστική παραλαβή και θα έχει διάρκεια όση ορί-
ζεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου και σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από τον ελάχιστο χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας όπως περιγράφεται στο άρ-
θρο 6.6 της παρούσας διακήρυξης. Ο ανάδοχος κατά την 
περίοδο εγγυημένης λειτουργίας υποχρεούται να εκτελεί τα 
όσα περιγράφονται στο άρθρο 6.6 της παρούσας, καθώς 
και όσα περιγράφει ο ίδιος στην προσφορά του. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης ανέρχε-
ται σε ποσό 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) και επιστρέ-
φεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπό-
μενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, διάστημα κατά 
το οποίο η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συ-
ντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης 
λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση 
του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκατα-
βολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

V.2 Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 – 198 (Κτίριο Κεράνης) 
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο :
http://www.aepp-procurement.gr
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της δι-

αδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
και σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο ΠΔ 39/2017 (64/Α΄).

Αθήνα, 15/01/2021
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
α/α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με βαθμό Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΣ914653ΠΓ-1ΝΒ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ (Ε3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»

Το υποέργο 3 χρηματοδοτείται από το «Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» 
µε συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα από την ΣΑ2019ΣΕ08210023 της ΣΑΕ082/1

Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»
Υποµέτρο 4.3: « Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται µε την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό 

ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας,
Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Του Υποέργου 3 της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ , ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ»
Ο κωδικός ΟΠΣΑΑ της προμήθειας είναι 0011345244 και πρόκειται για το Υποέργο 3 µε τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100 KWP ΓΙΑ NET METERING»

Από τον Σύλλογο Οικο-
γενειών, Φίλων Ψυχικής Υ-
γείας Ημαθίας,  ( ΣΟΦΨΥ)
ανακοινώνονται τα εξής:

«Με ιδιαίτερη ικανοποί-
ηση πληροφορηθήκαμε 
από δελτίο τύπου του Βου-
λευτή κ. Τ. Μπαρτζώκα, ότι 

κατατέθηκε πρόταση στην τροποποίηση του οργανισμού του Γενικού 
Νοσοκομείου Βέροιας για τη δημιουργία Τμήματος Ψυχικής Υγείας.

  Ένα πάγιο αίτημα από τη δημιουργία του Συλλόγου μας το 2014, 
που θέταμε στους θεσμικούς και πολιτειακούς παράγοντες, τόσο τους 

τοπικούς όσο και του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας, πρόσφατα δε σε 
διαδικτυακό μας ραντεβού με την Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας κ. Ζ. 
Ράπτη.

  Ευχόμαστε και ελπίζουμε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνα-
τό οι διαδικασίες για την έγκριση της τροποποίησης του οργανισμού, 
την ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Ψυχικής Υγείας και τη στελέ-
χωσή του με όλο το απαραίτητο προσωπικό (Ψυχιάτρους, Παιδοψυ-
χίατρο,  Ψυχολόγους, Κοιν. Λειτουργούς, νοσηλευτές κ.λ.π.) για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
παροχή υπηρεσιών.

  Εμείς θα είμαστε υποστηρικτές και συνεργάτες στην προσπάθεια 
αυτή.

  Τέλος, σαν Σύλλογος με τη λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης 
Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές Βέροιας, προσβλέπουμε και στοχεύ-
ουμε, όπως τονίσαμε και στην κ. Υφυπουργό, στην ίδρυση και λειτουρ-
γία ενός Κέντρου Ημέρας και μιας Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 
που  σε συνεργασία με το υπό δημιουργία Τμήμα Ψυχικής Υγείας του 
Γ.Ν. Βέροιας, θα αποτελέσει μια ισχυρή δομή παροχής υπηρεσιών 
τόσο για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και για τις οικο-
γένειες – φροντιστές τους.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                 

Γιώργος Σαλιάγκας                 

ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Θα είμαστε υποστηρικτές και συνεργάτες 
στην δημιουργία Τμήματος Ψυχικής Υγείας στη Βέροια



Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, ως εταί-
ρος του Ευρωπαϊκού Έργου “Cult-
CreaTE”, συμμετείχε στο 4ο Διαπε-
ριφερειακό Εργαστήριο του έργου  
Cult-CreaTE Interreg Europe, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυ-
ακά στις 9 Φεβρουαρίου 2021. Το 
θέμα του εργαστηρίου ήταν «Η βελ-
τίωση της διακυβέρνησης και των 
επιχειρηματικών μοντέλων για την 
ενίσχυση της συμβολής των Πολιτι-
στικών και Δημιουργικών Βιομηχανι-
ών στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό 
Τουρισμό»/“Ιmproved governance 
and business models for CCIs 
contribution to CCT development”. 

Το 4ο Διαπεριφερειακό εργαστή-
ριο του έργου, διοργανώθηκε από 
το Δήμο του Cork της Ιρλανδίας και 
συμμετείχαν οι εταίροι του έργου, 
καθώς και τοπικοί φορείς του πολιτι-
στικού και δημιουργικού  κλάδου. Οι 
διοργανωτές στο πλαίσιο του εργα-
στηρίου παρουσίασαν τις δημιουργι-
κές και πολιτιστικές επιχειρήσεις του 
Cork, που συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη Δημιουργικού και Πολιτιστικού 
Τουρισμού της πόλης, αλλά και τις 
πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοί-
κησης για την ανάδειξη του Cork σε 
προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.

Στο εργαστήριο, εκπρόσωποι το-
πικών εργαστηρίων, φεστιβάλ και 
άλλων πρωτοβουλιών, παρουσία-
σαν τις δραστηριότητές τους που 
απευθύνονται στους επισκέπτες 
του Cork και οι οποίοι μπορούν να 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτές. Το 
φεστιβάλ «DESIGN POP» που α-
ποτελεί μια διοργάνωση τεχνών και 
φαγητού, το πρόγραμμα σύγχρονης 
τέχνης του δρόμου «Ardú» ως μια 
πρωτοβουλία προώθησης των τοπι-
κών καλλιτεχνών εν μέσω της παν-
δημίας COVID19, η επίσημη τουρι-
στική ιστοσελίδα του Cork, η προ-
ωθητική καμπάνια «We are Cork» 
ήταν μερικές μόνο από τις δράσεις 
που παρουσιάστηκαν στο εργαστή-
ριο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στο 
πλαίσιο της θεματικής του εργαστη-
ρίου ήταν η παρουσίαση της δρα-
στηριότητας της εταιρίας Bussiness 
Weaving η οποία αποτελεί μια μικρή 

οικογενειακή επιχείρηση στο Cork 
που βοηθά νέους και υφιστάμενους 
επιχειρηματίες να ενσωματώσουν 
παραδοσιακές πρακτικές  στις δρα-
στηριότητες των επιχειρήσεών τους.

Επιπλέον, εκπρόσωποι του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Του-
ρισμού ECTN, επιστημονικός εταί-
ρος του έργου Cult-CreaTE, παρου-
σίασαν και παρείχαν οδηγίες προς 
τους συμμετέχοντες για την ενίσχυ-
ση του πολιτιστικού και δημιουργι-
κού τουρισμού μέσω της ενσωμάτω-
σης και κινητοποίησης των τοπικών 
επιχειρήσεων του πολιτιστικού και 
δημιουργικού κλάδου, τονίζοντας τον 
ρόλο της δημόσιας διοίκησης στη 
δημιουργία σχετικών κινήτρων και 
μέτρων. Η ενσωμάτωση αυτών σε 
εργαλεία πολιτικής, όπως  τα Επι-
χειρησιακά Προγράμματα, τοπικά 
και περιφερειακά, θα πρέπει να α-
ποτελεί το βασικό στόχο των διοική-
σεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
πολύ σημαντική είναι η συμβολή και 
ο ρόλος συλλογικών οργάνων τα 
οποία εκπροσωπούν τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις του δημιουργι-
κού και πολιτιστικού κλάδου, όπως 
επιμελητήρια, σύλλογοι, clusters. Οι 
οργανισμοί αυτοί μπορούν να πα-
ρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη 
στις επιχειρήσεις, αλλά και να απο-
τελούν συνδετικούς φορείς μεταξύ 

των επιχειρήσεων, της αυ-
τοδιοίκησης και του κλάδου 

του Τουρισμού. 
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, στο 

πλαίσιο του  εργαστηρίου είχε την 
ευκαιρία να παρουσιάσει τις πρω-
τοβουλίες και τις ενέργειες για την 
ενίσχυση της διακυβέρνησης και την 
προώθηση των επιχειρηματικών μο-
ντέλων που μπορούν να στηρίξουν 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 
δημιουργικού κλάδου. Η ιστοσελίδα 
του Δήμου «Η Νάουσα Δημιουργεί», 
καθώς και η συμμετοχή του Δήμου 
στις επετειακές εκδήλωσες του Υ-
πουργείου Πολιτισμού για  την Επα-
νάσταση του 1821 «Ελλάδα2021», 
αποτέλεσαν τις  πρωτοβουλίες  οι 
οποίες κέντρισαν το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων. Τέλος, αναφέρθηκε 
η πρόθεση του Δήμου να υλοποιήσει 
στο πλαίσιο του έργου, δράση που 
να ενισχύει την αποτελεσματικότητα 
και την προβολή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του πολιτιστικού και 
δημιουργικού κλάδου του Δήμου Νά-
ουσας. 

Τον Απρίλιο 2021, αναμένεται η 
έναρξη της υλοποίησης των Σχεδίων 
Δράσης όλων των εταίρων, με στό-
χο την υλοποίηση δράσεων για την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
δημιουργικού και πολιτιστικού κλά-
δου και την ανάπτυξη τουριστικών 
προϊόντων, με τα πρώτα αποτελέ-
σματα να παρουσιάζονται το Νοέμ-
βριο 2021. 
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Επείγουσα Συνεδρίαση 
Οικονομικής 

Επιτροπής σήμερα 
στο Δήμο Νάουσας

Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί  σήμερα Παρασκευή  
από    10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  
στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 1 Έγκριση ή μη Συμπληρωματικής  3ης Αναμόρφωση Προϋπο-
λογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.) - εισήγη-
ση προς Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Βέροιας: Κοινοποιήθηκαν 
από τον ΕΛΓΑ  εκτιμήσεις για 
ζημίες από την ανεμοθύελλα

 της 4ης Μαΐου 2020
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι κοινοποιήθηκαν από τον 

ΕΛΓΑ οι πίνακες εκτιμήσεων φυτικής παραγωγής για τις ζημίες που 
προκλήθηκαν από την ανεμοθύελλα της 4ης Μαΐου 2020 στη δημο-
τική κοινότητα Βέροιας.  Για περισσότερες πληροφορίες, ενστάσεις 
ή αιτήσεις επανεκτιμήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, 
γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ. 2331350535, μέχρι την Τετάρτη 3 Μαρ-
τίου 2021, ημέρες εξυπηρέτησης Δευτέρα-Τετάρτη. 

Με σύνθημα «Δίνω αίμα- Δίνω 
Ζωή» ξεκινά την Δευτέρα 22 Φε-
βρουαρίου 2021, η 1η Τακτική Ετή-
σια Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου 
Νάουσας. 

Η δράση αυτή  κοινωνικής προ-
σφοράς και αλληλεγγύης θα πραγ-
ματοποιηθεί – λαμβάνοντας όλα τα 
επιβεβλημένα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας για την αποφυγή εξά-
πλωσης της πανδημίας - σε συνερ-
γασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νά-
ουσας, το Κέντρο Υγείας Νάουσας, 
τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», κα-
θώς και με την αρωγή και υποστήρι-
ξη της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας,πολιτιστι-
κών συλλόγων και φορέων του Δή-
μου Νάουσας.

Συγκεκριμένα, η εθελοντική αιμο-
δοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 
22 Φεβρουαρίου  έως τις 7 Μαρτίου 
στην πόλη της Νάουσας και σε Τοπι-
κές Κοινότητες. Εκτός από την αιμο-
δοσία, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν 
γίνουν  επίσης δότες αιμοπεταλίων, 
μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων ή να 
εγγραφούν ως δωρητές οργάνων. Επίσης, 
θα μπορούν να προσφέρουν φάρμακα  για 
το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Νάου-
σας

«Καλούμε τους εθελοντές αιμοδότες και 
όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν για ακό-
μη μια φορά την κοινωνική τους ευαισθη-
σία,  αφιερώνοντας λίγο από το χρόνο τους 
για να προσφέρουν αίμα σε συνανθρώπους 
μας, που έχουν ανάγκη. Την δύσκολη αυτή 
περίοδο που βιώνουμε λόγω της πανδημί-
ας, τα αποθέματα δυστυχώς περιορίστηκαν 
και η ανάγκη για αίμα στα νοσηλευτικά ι-
δρύματα αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Ας 
δείξουμε για άλλη μια φορά την αγάπη και 
την  αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους 
μας, με την ενεργή συμμετοχή μας στις 
δράσεις κοινωνικής προσφοράς που διορ-

γανώνει αυτήν την περίοδο ο δήμος μας» 
επισημαίνει ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας. 

Το πρόγραμμα της εθελοντικής αιμοδο-
σίας έχεις ως εξής:

-Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 
(22 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου)
Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-19:00 
Σάββατο-Κυριακή: 09:00-13:00
-Αίθουσα «Καμίνι»-Νάουσα
(22 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου)
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-13:00
-Αγγελοχώρι (Κτίριο πρώην Δημαρχείου) 
Σάββατο 27/2: 17:00-19:00
-Ζερβοχώρι (Αγροτικό Ιατρείο)
Κυριακή 28/2: 17:00-19:00
-Επισκοπή (Κοινοτικό Κατάστημα)
Σάββατο 06/3: 17:00-19:00
-Κοπανός (ΚΑΠΗ)
Κυριακή 07/3: 17:00-19:00

22 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου
Εθελοντική αιμοδοσία 

διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας 
σε συνεργασία 

με νοσοκομείο, κοινωνικούς 
και τοπικούς φορείς

Στο 4ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο
του έργου Cult-Create συμμετέχει ο Δήμος Νάουσας
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Πρώτη τακτική 
αιμοδοσία για 

το 2021 από τον 
Σύλλογο 

« Η ΑΓΑΠΗ»
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 

Νέας Νικομήδειας « Η ΑΓΑΠΗ» καλεί τα 
μέλη του στην πρώτη τακτική αιμοδοσία 
για το 2021. Την Κυριακή 21 Φεβρουα-
ρίου από τις 9.00 έως τη 13.00 σας πε-
ριμένουμε όλους στα γραφεία του Συλ-
λόγου στη Νέα Νικομήδεια. Τώρα που 
περνάμε  μια δύσκολη περίοδο, τώρα 
που οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλυ-
τερες από πότε η συμμετοχή όλων μας 
κρίνεται απαραίτητη. 

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υ-
γιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 
65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να 
έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό, να έχουν 
την αιμοδοτικη τους κάρτα, ΑΜΚΑ και 
ταυτότητα. ( Τηλ.επικ.2331090377)

Η Πρόεδρος 
Καδόγλου Ευτυχία 

Ο ΤΑΡ στηρίζει 
τα Άτομα με Αναπηρία 

προσφέροντας 
3 ειδικά οχήματα

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) υλοποίησε ακόμη μία πρωτοβου-
λία, στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επενδύσεων που 
υλοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για την προμήθεια και παράδοση τριών ειδικών 
οχημάτων σε συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη και φροντίδα Ατόμων 
με Αναπηρία. 

Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία του “Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης & Αρωγής”. Η προσφορά του ΤΑΡ ανήλθε στις €270.000, ποσό που προστίθεται στις 
€600.000 περίπου που έχει ήδη διαθέσει για την ενίσχυση του έργου διαφόρων φιλανθρω-
πικών οργανισμών και ΜΚΟ. 

Τα τρία λεωφορεία τύπου mini-bus, πλήρως εξοπλισμένα για την ασφαλή μετακίνηση 
και μεταφορά ΑμεΑ, παραδόθηκαν από τον ΤΑΡ:

• στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 
Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας «Άγιος Σάββας»

• στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας» της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, και 

• στη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου «Ελπίδα» στο Ωραιόκαστρο.
Οι σύλλογοι αυτοί παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης ή δημιουργικής απα-

σχόλησης σε περισσότερα από 500 άτομα – παιδιά και ενηλίκους. Και για περίπου 130 
άτομα απαιτείται ασφαλής, καθημερινή μετακίνηση, με κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα, 
δεδομένου ότι οι δομές συχνά εξυπηρετούν αρκετά εκτεταμένες, γεωγραφικά, περιοχές. 

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, την ερχόμενη Δευ-
τέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, στις 5.00 το απόγευμα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 636/2019 από-
φασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με 
την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου 
Βέροιας».

-Έγκριση ή μη της αριθ. 6/2021 απόφασης του Δ/κού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α) Δήμου Βέροιας.

-Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
-Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων και των προϋ-

ποθέσεων χρηματοδότησης της πράξης «Επισκευή, συ-
ντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας 
στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας», στο 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 
εγκαταστάσεων ζώων συντροφιάς» και β) εξουσιοδότη-
σης Δημάρχου.

-Ενημέρωση του Δ.Σ. επί του απολογισμού έτους 
2020 και του προγραμματισμού έτους 2021 του ΦοΔΣΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώ-
ρου του κτιρίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαροχωρίου 
στο Αεραθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕ-
ΣΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ».

-Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης καταστημά-
των της Δημοτικής Αγοράς.

-Έγκριση ή μη απολογισμού εσόδων και εξόδων του 
κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2020.

-Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020 της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.

-Ορισμός υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του 
Δήμου και του αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπος-διαχει-
ριστής e-banking

-Ορισμός μελών Πενταμελούς Επιτροπής της παρα-
γράφου 20 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017

-Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην 
επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της α-
ξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και 
επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτη-
ριστεί ως διδακτήριο

-Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλή-
ρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παρα-
λαβής του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου» 

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση 
βλαβών τσιμενταυλάκων Τ.Κ Πατρίδας)»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρή-
στων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας (2019)»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-

σωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή τοι-
χείου στην οδό Αγαμέμνονος)»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο 
αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στο 
αγρόκτημα Μαυροδενδρίου-Μακροχωρίου του Δήμου 
Βέροιας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοινοτικού 
Δρόμου Στο Ο.Τ 1 στην Κοινότητα Καστανιάς του Δήμου 
Βέροιας»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατά-
σταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε Απ.Παύλου»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατά-
σταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε Βεργίνας (2018)»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας (2018)».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
οδών Δ.Ε Απ.Παύλου, Δ.Ε Βεργίνας, Δ.Ε Δοβρά και Δ.Ε 
Μακεδονίδος(2018)»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφω-
ση πεζοδρομίου στον κεντρικό δρόμο Σφηκιάς».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προ-
σωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
κοινόχρηστων χώρων Δοβρά»

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής ορι-
στικής παραλαβής του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου 
Κουμαριάς».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής ορι-
στικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχείου επί 
των οδών Επικούρου και Λάρνακας».

-Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών 
διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων 
των Κοινοτήτων Καστανιάς και Τριποτάμου για το έτος 
2021

-Αποδοχή ή μη προτεινόμενου συμβιβασμού μεταξύ 
Δήμου Βέροιας και Ι.Γερουλίδη.

-Έγκριση παροχής α) εξόδων φιλοξενίας και β) οικο-
νομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

-Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικο-
νομικά αδύναμη δημότισσα

-Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικο-
νομικά αδύναμο δημότη

-Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικο-
νομικά αδύναμο δημότη

-Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικο-
νομικά αδύναμο δημότη

Συνεδριάζει τη Δευτέρα με 34 θέματα 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Αναγγελία εκτιμήσεων 
για περσινό χαλάζι στη Νάουσα
Αναγγελία κοινοποίησης πίνακα εκτιμήσεων ζημιών φυτικής παραγωγής για χαλάζι 

στις 31/05/2020 στην Νάουσα και για βροχόπτωση στις 06/08/2020 στην  Νάουσα επί-
σης. Προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων έως και 01/03/2021 και μόνο μετά από τηλεφωνι-
κό ραντεβού στο 2332350323.

Ο ανταποκριτής ΕΛΓΑ
Λεφούσης, Θωμάς
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CMYK

Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

Είμαστεβέβαιοιότιθαέχουμεαγαστήσυνεργασίακαιότιμέσα
από τηνπαροχή τεχνογνωσίαςστο επιτελείο και σταπαιδιά της
ακαδημίας,θαπετύχουμετουςστόχουςμαςκαιοιδύοπλευρές.

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Μάριος Κατικαρίδης
τηλ: 6973054709
e-mail: mariokati@hotmail.com

Η Ακαδημία του Αετού Λαζοχωρίου ανακοινώνει ότι υοθετει 
την «Εβδομάδα Γνωριμίας».

Όποιος γονέας- μέλος θα επιθυμούσε να γνωρίσει τον τρό-
πο λειτουργίας καθώς και την φιλοσοφία μας παρακαλούμε 
να επικοινωνήσει μαζί μας.

SL2Οιδιαιτητές
της10ηςαγωνιστικής

ΗΚΕΔ/ΕΠΟόρισετους
διαιτητέςκαιτουςβοηθούς
για τουςαγώνες της 10ης
αγωνιστικής της Σούπερ
Λιγκ2.

ΟΔραγάτης (Αν.Αττι-
κής) ορίστηκε στοΤρίκα-
λα-Διαγόρας ενώστοΕρ-
γοτέλης-Παναχαϊκή οΤσα-
μούρης (Πειραιά).Ακόμη,
οΜέγας(Πιερίας)θαδιευ-
θύνει τοΔόξαΔράμας-Κα-
ραϊσκάκης και ο Κατσικο-
γιάννης(φωτ.,Ηπείρου)το
Ιωνικός-Λεβαδειακός. Τέ-
λος, ο Γιουματζίδης (Πέλ-
λας) θα διαιτητεύσει τοΑ-
πόλλωνΛάρισας-Χανιάκαι
οΠαρχαρίδης(Δράμας)το
Ξάνθη-ΟΦΙ.Αναλυτικά οι
ορισμοί:

Σάββατο 20/2
14:30Εργοτέλης-Παναχαϊκή
Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)
Βοηθοί:Καραθανάσης(Αν.Αττικής),Μαλανδρής(Χαλκιδικής)
4ος:Μπαϊρακτάρης(Αθηνών)

14:45ΔόξαΔράμας-ΑΕΚαραϊσκάκης
Διαιτητής:Μέγας(Πιερίας)
Βοηθοί:Κουκούμης(Καβάλας),Μηνούδης(Πιερίας)
4ος:Μελτζανίδης(Ημαθίας)

Κυριακή 21/2
14:00ΑπόλλωνΛάρισας-Χανιά
Διαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας)
Βοηθοί:Τσακίρης(Δράμας),Κουφός(Μακεδονίας)
4ος:Βουρνέλης(Μακεδονίας)

14:45Τρίκαλα-Διαγόρας
Διαιτητής:Δραγάτης(Αν.Αττικής)
Βοηθοί:Αραβίδης(Αθηνών),Νίκζας(Λαρίσας)
4ος:Θεοχάρης(Θεσσαλίας)

14:45Ιωνικός-Λεβαδειακός
Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Φραγκούλης(Πρέβεζας/Λευκάδας),Μάνασης(Τρικάλων)
4ος:Λάμπρου(Εύβοιας)

14:45Ξάνθη-ΟΦΙεράπετρας
Διαιτητής:Παρχαρίδης(Δράμας)
Βοηθοί:Αναστασιάδης(Σερρών),Κορωνάς(Πειραιά)
4ος:Τσιάρας(Καβάλας)

Για την ανάγκη να εκκινή-
σει όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα το πρωτάθλημα 

της Football League, αλλά και 
να δοθεί η δυνατότητα και στα 
πρωταθλήματα της Γ΄ Εθνικής 
και της Α΄ Γυναικών να κάνουν… 
σέντρα, μίλησε στο «Πρακτο-
ρείο FM104,9» ο πρόεδρος του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβο-
μένων Ποδοσφαιριστών, Γιώρ-
γος Μπαντής.

Οπρώην τερματοφύλακας του Ηρακλή
αναφέρθηκε αρχικά στο «ΟΚ» που πήραν
οι ομάδες της Football League για να επι-
στρέψουν στις προπονήσεις: «Δόθηκε επι-
τέλους το ‘’πράσινοφως’’ για επανεκκίνηση
τηςFootball League.Από τηΔευτέρα (15/2)
μπορούν ναπραγματοποιούνπροπονήσεις,
τηρώντας το υγειονομικόπρωτόκολλο όπως
συμβαίνεισεSuperLeague1και2».Διαφώ-
νησε,ωστόσο,στοχρονικόδιάστημααναμο-
νήςπουθαχρειαστείνακάνουν–καιπάλι–
οι20ΠΑΕτηςκατηγορίαςγιαναξεκινήσουν
οιαγώνες:

«Η διοργανώτρια αρχή πρότεινε τα τέ-
λη τουΜάρτη.Είναιπέρα από κάθε λογική
να αρχίσει τοπρωτάθλημα τόσο αργά.Δεν
κάναμε τόσο μεγάληπροσπάθεια άδικα.Ο
χρόνοςμαςπιέζει.Ηεκκίνησημπορείναγίνει
εντός 20-25 ημερών.Έχουμε την εμπειρία,
έγινε κάτι αντίστοιχο και στηSuper League
2.Πήραμε το ‘’πράσινοφως’’ στις 15/12 και
ακριβώς 29 ημέρες μετά έγινε οπρώτος α-
γώνας.Θαείμαστεπανέτοιμοι10-15Μαρτίου
ώστεναγίνειηπρεμιέρα.Οποιαδήποτεάλλη
καθυστέρησημόνοκακόθακάνει».

Στησυνέχεια, οπρόεδρος τουΠΣΑΠ, μι-
λώνταςστοραδιόφωνοτουΑθηναϊκού-Μακε-
δονικούΠρακτορείουΕιδήσεων,αναφέρθηκε
σταπρωταθλήματατηςΓ΄ΕθνικήςκαιτηςΑ΄
Γυναικών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για τη

Γ΄ Εθνική δεν υπάρχει κάτι νεότερο.Υπάρ-
χουν 137 ομάδες σε όλη την Ελλάδα που
ακόμηπεριμένουν.Περιμένει, επίσης, και η
Α΄Γυναικών.Είναιημοναδικήκατηγορίαπου
παραμένειανενεργή,ενώσεμπάσκετ,βόλεϊ,
χάντμπολ,πόλο έχουν ξεκινήσει κανονικά οι
μεγάλες κατηγορίες στις γυναίκες.Θέλω να
πιστεύωπωςόλαθακυλήσουνομαλά».

Αναφορικάμετοανοιομάδεςμπορούννα
καλύψουντοκόστοςτωντεστκαιόσωνπρο-
βλέπουνταυγειονομικάπρωτόκολλα,οΓιώρ-
γοςΜπαντής ήταναπόλυτος: «Όλες οι ομά-
δες, όλων των κατηγοριών, έχουν δεσμευτεί
καιυπογράψειπωςθατηρούντουγειονομικό
πρωτόκολλο.Επιπλέον,σεσχέσημεπέρυσι,
το κόστος των τεστ έχει μειωθεί σημαντικά.
Δενλέμεπωςείναιαμελητέο,αλλάείναιαπό-
λυταδιαχειρίσιμο.

ΣτηδεFootball League το κόστος γίνεται
μικρότερο, καθώςθα χρειαστεί οι ομάδες να
το καλύψουν για μόνο 3,5 μήνες.Οαθλητι-
σμός έχει αποδείξειπωςμπορεί να τηρήσει
τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να το κά-
νει μεαποτελεσματικότητα.Ηθετικότητα του

Covid-19στοναθλητισμόβρίσκεταιστο0,4%.
Το 100% των εργαζομένωνστον αθλητισμό
κάνει τεστ.Σεδιάστημαεννέαμηνώνέχουμε
μόλις168κρούσματασε41.000τεστ».

Και οπρόεδρος τουΠανελληνίουΣυνδέ-
σμουΑμειβομένων Ποδοσφαιριστών κατέ-
ληξε,λέγονταςπωςτοπρόβλημαείναικοινό
σε όλα τα αθλήματα: «Έχουμε επικοινωνία
με όλους τους συνδέσμους των υπολοίπων
αθλημάτων.Δεν είμαστε αποκομμένοι.Μας
ενδιαφέρει το σύνολο του αθλητισμού.Δεν
είμαστεεδώμόνογιατασυνδικαλιστικά,αλλά
γιαναβελτιώνεταισυνολικάοαθλητισμός.Σί-
γουραυπάρχουναρκετάπροβλήματακαιστα
άλλααθλήματα,ειδικάσεαυτάπουδενέχουν
καιμεγάληαπήχηση.

Θαμπορούσε ηΠολιτεία να εκμεταλλευ-
τεί καλύτερα τον αθλητισμό, καθώς είναι ι-
διαίτερα ευεργετικές οι ιδιότητές του, αλλά
σιγά-σιγά γίνονται βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση.Ηπανδημίατουκορονοϊούήρθε
γιαναμείνει,αλλάμευπομονή,ψυχραιμίακαι
προσπάθειααπόόλους,θαέχουμετααποτε-
λέσματαπουόλοιεπιθυμούμε».

Γ. Μπαντής: «Νωρίτερα η FL,
κανένα νέο από Γ’ Εθνική»
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Με 13 αθλητές 
και αθλήτριες 
θα εκπροσω-

πηθεί η χώρα μας στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα 
σκι αντοχής το οποίο 
θα πραγματοποιηθεί το 
διάστημα 21/2-7/3 στο 
Όμπερσντορφ της Γερ-
μανίας.

Ηελληνικήαποστολή
Άνδρες
ΚλεάνθηςΚαραμίχας
ΔημήτρηςΒεληβάσης
ΆγγελοςΑντωνιάδης
ΘανάσηςΓάστης
ΑπόστολοςΑγγέλης
ΝίκοςΤσουρέκας
ΓιώργοςΑναστασιάδης

Γυναίκες
ΚωνσταντίναΧαραλαμπίδου
ΙωάνναΚώτσαλου
ΝεφέληΤίτα
ΕύηΛαδοπούλου
ΜαρίαΝτάνου
ΕλένηΙωάννου

Τοπρόγραμμα της ελληνικής
αποστολής

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου
(14:30): 5χλμ. ΕλεύθερηΤεχνική
(Γ) –Χαραλαμπίδου,Κώτσαλου,
Τίτα,Ιωάννου.

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου
(14:30):10χλμ.ΕλεύθερηΤεχνική
(Α) –Καραμίχας, Βεληβάσης,Α-
ντωνιάδης,Γάστης.

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου
(14:30): Σπριντ ΚλασικήΤεχνική
(Γ)–Λαδοπούλου,Ντάνου,Τίτα.

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου
(14:30): Σπριντ ΚλασικήΤεχνική
(Α) –Βεληβάσης,Καραμίχας,Α-
ντωνιάδης.

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου:
Σκίαθλο–Λαδοπούλου,Ντάνου.

Κυριακή 28Φεβρουαρίου:Ο-
μαδικό ΣπριντΕλεύθερηΤεχνική
(Γ)–Λαδοπούλου,Ντάνου.

Κυριακή 28Φεβρουαρίου:Ο-
μαδικό ΣπριντΕλεύθερηΤεχνική
(Α)–Αναστασιάδης,Αγγέλης.

Τρίτη 2 Μαρτίου (13:15):
10χλμ. Ελεύθερη Τεχνική (Γ) –
Λαδοπούλου,Ντάνου.

Τετάρτη 3 Μαρτίου (13:15):
15χλμ. Ελεύθερη Τεχνική (Α) –
Αναστασιάδης,Αγγέλης,Τσουρέ-
κας.ΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΑλ-
πικών

ΤηναυλαίαθαανοίξουνταΑλ-
πικάαγωνίσματαστηνΚορτίναντ’
ΑμπέτσοτηςΙταλίαςόπουήδητο

παγκόσμιοπρωτάθλημα αντρών
καιγυναικώνβρίσκεταισεεξέλιξη
από τις 8 Φεβρουαρίου και θα
ολοκληρωθείτις21Φεβρουαρίου.

Η χώρας μας θα παρουσια-
στείστουςαγώνεςμε12αθλητές
καιαθλήτριεςπουθαπάρουνμέ-
ροςστααγωνίσματατηςτεχνικής
(σλάλομ) και γιγαντιαίας τεχνικής
κατάβασης.

Αναλυτικάησύνθεση
Άντρες
ΑλέξανδροςΓκιννής
ΓιάννηςΠρώιος
ΝίκοςΤζιόβας
ΓιάννηςΑντωνίου
ΧρήστοςΜαρμαρέλλης
ΜάνοςΖωγράφος

Γυναίκες
ΜένιαΤσιόβολου
ΜαρινίταΚαλτσογιάννη

ΦανήΜαρμαρέλλη
ΑριάδνηΈτλι
ΑναστασίαΦερενίδου
ΧριστίναΤζίμπα

ΟΓκιννήςαναμένεταινααγω-
νιστεί απευθείαςστον τελικό του
σλάλομ, ενώ στο ίδιο αγώνισμα
θαπάρουνμέροςοιΠρώιος,Τζι-
όβας καιΑντωνίου (προκριματι-
κά), με τους δύο τελευταίους να
τρέχουν και στο γιγαντιαίο σλά-
λομ,ενώοιΜαρμαρέλληςκαιΖω-
γράφος θα πάρουν μέρος μόνο
στηγιγαντιαίατεχνικήκατάβαση.

Στις γυναίκες ηΤσιόβολου θα
πάρει μέρος σε σλάλομ και γι-
γαντιαίο σλάλομ, ενώ το ίδιο θα
συμβεί και με τις Καλτσογιάννη
καιΜαρμαρέλλη.ΈτλικαιΦερενί-
δουθααγωνιστούνστογιγαντιαίο
σλάλομ,ενώηΤζίμπαμόνοστην
τεχνικήκατάβαση.

Μπόλονι: «Μερικές φορές
έχεις ανάγκη τέτοια χαστούκια 

για να συνεχίσεις καλύτερα

ΟΛάζλοΜπόλονι μίλησε για έλλειψη ζωντάνιας και τεχνικής
στηνήττα(2-1)τουΠαναθηναϊκούαπότονΠΑΣΓιάννινακαιτόνισε
«ότιμερικέςφορέςέχειςανάγκηαπό τέτοιουείδουςχαστούκιαγια
νασυνεχίσειςκαλύτερα».

ΟΠαναθηναϊκόςγνώρισε τηνήττα (2-1)από τονΠΑΣΓιάννινα
στοΑγρίνιογιατοπρώτομεταξύτωνδύοομάδωνματςγιαταπροη-
μιτελικάτουΚυπέλλουΕλλάδαςμετοΛάζλοΜπόλονινατονίζειστις
δηλώσειςτουστηνCOSMOTETVτααρνητικάστοιχείατουτριφυλ-
λιούεστιάζονταςστηνέλλειψηζωντάνιαςκαιτεχνικής.

«Νίκησανοιαντίπαλοι και τουςσυγχαίρουμεγιααυτό.Όσογια
την απόδοσημαςσήμεραδείξαμεπερισσότερααρνητικάστοιχεία
απ’ότισυνήθωςκαιθαέλεγαότιδενείχαμεούτεζωντάνια,ούτετε-
χνική,τίποτα»,υποστήριξεαρχικάκαιστησυνέχειαμίλησε:

ΓιατηναπόδοσητουΠΑΣΓιάννινα:«Οαντίπαλοςέπαιξετοίδιο
σύστημαπου είχαμε και εμείς, η ζωντάνια κρίθηκεστο κέντρο του
γηπέδουκαιόχιμόνοεκεί.Σήμεραξεπεραστήκαμεαρκετά».

Γιατηρεβάνςκαιπόσοδύσκολοείναιτοέργοτηςομάδας:«Είναι
πάνταδύσκολοςέναςαγώναςκαιπόσομάλλονναδώσειςυποσχέ-
σεις.Εγώθαπωότι θα κάνουμε τοπαν για ναπεράσουμεστον
επόμενογύρο».

ΓιατηδήλωσητουστηΡουμανίαναεπιστρέψειοΠαναθηναϊκός
εκείπουτονυποχρεώνειηιστορίατου,τισημαίνειαυτό:«Αυτόπου
είπαείναιότιπράγματιοΠαναθηναϊκόςπρέπειναγυρίσειεκείπου
τουεπιβάλειηιστορίατου,νακατακτήσειτίτλους,ναβρίσκεταιανά-
μεσαστους τρειςπρώτους, κάτιπουθέλει δουλειά, θυσίες,πολλά
πράγματα.Μιλάμε για έναάλλο επίπεδοστοοποίο θαπρέπει να
κοιτάξουμεναφτάσουμε.

Ο σύλλογος οι παίκτες έκανανπολλές προσπάθειες, μεγάλη
πρόοδοκαιμεκαλήσυμπεριφορά,αλλάδενμπορούμεναξεχάσου-
μεπωςυπάρχουνκαιελλείψειςκαιμερικέςφορέςέχειςανάγκηαπό
τέτοιουείδουςχαστούκιαγιανασυνεχίσειςκαλύτερα»

ΕΟΧΑ.ΟιαποστολέςγιατοΠαγκόσμιο
ΑντοχήςκαιΑλπικών

ΟΠΑΣ Γιάννιναπήρε μια δί-
καιηκαιπανάξιανίκηεπίτουΠα-
ναθηναϊκού με 2-1 και μάλιστα
με ανατροπή στο σκορ και οΆ-
γιαξ της Ηπείρου έχει προβάδι-
σμαπρόκρισηςσταημιτελικάτου
ΚυπέλλουΕλλάδος. Πανέμορφο
παιχνίδι από τους τυπικά γηπε-
δούχουςστοΑγρίνιο.(VIDEOS)

ΟΠΑΣΓιάννιναπαίζονταςω-
ραίοποδόσφαιροήτανομεγάλος
νικητής στοπρώτοπαιχνίδι Κυ-
πέλλου με τον Παναθηναϊκό το
οποίοδιεξήχθητελικάτηνΠέμπτη
(17/2) το μεσημέρι στοΑγρίνιο
με τους τυπικά γηπεδούχους να
επικρατούνμε2-1καιμάλισταμε
ανατροπήστοσκορ.ΟΆγιαξ της
Ηπείρουαπέδωσεσε έναακόμη
παιχνίδιωραίοποδόσφαιρο, έχα-
σεσωρεία ευκαιριών,δεν επηρε-
άστηκεαπότογρήγορογκολτου
Παναθηναϊκούμόλιςστο2’καιθα
μπορούσε ναπετύχειπολλάπε-
ρισσότερα τέρματα και ναφτάσει
σεσκορπρόκρισηςαπότοπρώ-
τοματς.Απότηνάλλητοτριφύλλι
πέρα από το γρήγορο γκολ με
τονΜακέντα είχε και αυτό με τη
σειρά του κάποιες καλέςστιγμές
με αποκορύφωμα το δοκάρι του
Χατζηγιοβάνη στο 41’ αλλά δεν
κατάφερεναβάλειάλλογκολ.

ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ
ΚΑΙΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυ-
νατάστοπαιχνίδι και ουσιαστικά
αιφνιδίασε τονΠΑΣ με αποτέλε-
σμαναβρειγκολστο2’τηςανα-

μέτρησηςμεπλασέ τουΜακέντα
μέσααπό τηνπεριοχήμετάαπό
κεφαλιάπάσατουΒιγιαφάνες.

ΟΆγιαξ της Ηπείρου δέχτη-
κε μια μικρήψυχρολουσία αλλά
αντέδρασε άμεσα.Μόλις στο 3’
απείλησε με τονΛέοΜπατίστ με
σουτ από το ύψος του πέναλτι
και στο 9’ η κεφαλιά τουΚάργα
έφυγεάουτ.Οιδύοομάδες είχαν
απόμια κεφαλιά τουΠούγγουρα
και τουΛέοΜπατίστχωρίςόμως
αποτέλεσμα.Στο 21’ οΠαμλίδης
με ένα έξυπνο και υπέροχο σε
εκτέλεσηγκολ έφερε τοματςστα
ίσιακαθώςοεπιθετικός τουΠΑΣ
ΓιάννινανίκησετονΞενόπουλο.

ΟΠΑΣθαμπορούσε ναφτά-
σει στο 2-1 στο 25’ μετά από υ-
πέροχη επίθεση από τα δεξιά,
κάθετηπάσα στονΛεόΜπατίστ
καιπλασέ του τελευταίου με τον
Ξενόπουλονααποκρούει.

ΟΠαναθηναϊκός με τη σειρά
του είχε δύο καλές φάσεις στο

πρώτο μέρος για ναπάρει ξανά
το προβάδισμα.Αρχικά στο 37’
σεσέντρααπότααριστεράοΜα-
κένταπροσπάθησε να γυρίσει η
μπάλα έφτασε στονΑϊτόρ που
έκανε τηνπροβολήμε τονΛοντί-
γκιννααποκρούειτημπάλα.

ΕΥΚΑΡΙΑΟΠΑΝΑΘΗΝΑΪ-
ΚΟΣ,ΓΚΟΛΟΠΑΣ

Με την έναρξη του δευτέρου
μέρους οΠαναθηναϊκός καιπάλι
μπήκεκαλύτεραστοματςκαι έχα-
σε μια καλήστιγμή για ναπάρει
προβάδισμαστοσκορστο50’όταν
βγήκεωραίαστηναντεπίθεσημε
τονΜακέντα να δίνει στονΑϊτόρ
αλλάαυτόςάργησενασουτάρεικαι
οΛοντίγκιναπομάκρυνεσεκόρνερ.
Από εκείνο τοσημείο και μετάοι
γηπεδούχοι πήραν την υπεροχή
τουαγώνα καιπροσπάθησανμε
σωστόποδόσφαιρο και κάτω τη
μπάλαναφτάσουνστηνανατροπή.
ΟΠΑΣέφτασεκοντάστογκολστο

56’ όταν σεπαράλληλο γύρισμα
τουΝτομίνγκεθαπότααριστεράο
Παμλίδηςαπότούψοςτουπέναλτι
αστόχησε.Ηανατροπήστοσκορ
ήρθεστο67’μετάαπόκόρνερτου
Καρτάλη και σκαστή κεφαλιά του
Κάργα ο οποίος νίκησε όλη την
άμυνα τουΠαναθηναϊκού για το
2-1.ΟΠαναθηναϊκόςπροχώρησε
σε τρειςαλλαγέςαλλάοΠΑΣσυ-
νέχισε να έχει την υπεροχήστην
αναμέτρησηκαι ναπροσπαθεί να
φτάσεικαισε τρίτογκολμε τηνά-
μυνατωνπράσινωνόμωςναείναι
αποτελεσματικήκαιναδιώχνειτους
κινδύνους.Οιφιλοξενούμενοιαπεί-
λησανξανάμετάαπόμισήώρακαι
συγκεκριμέναστο81’όταντοσουτ
πουεπιχείρησεοΣάντσεςαπότο
ύψος τηςμικρήςπεριοχήςμπλό-
καρεοΛοντίγκιν.Στο τέταρτο λε-
πτότωνκαθυστερήσεωνοΠΑΣθα
μπορούσε να κάνει το3-1με τον
Ναόυμετςναμπαίνειστηνπεριοχή
απόταδεξιάκαιτονΣένκεφελντνα
τονκόβειτηντελευταίαστιγμή.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Λοντίγκιν,
Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε,
Πίρσμαν,Καρτάλης (76’Λιάσος),
Ντομίνγκεθ, Κάστρο, Ελευθεριά-
δης,ΛέοΜπατίστ (81’Μιλιντσε-
άνου),Παμλίδης(90’Νάουμετς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:  Ξενό-
πουλος, Σάντσες (84’Τζαβίδας),
Σένκεφελντ,Πούγγουρας,Χατζη-
θεοδωρίδης,Νιάς,Αλεξανδρόπου-
λος (70’Αθανασακόπουλος), Βι-
γιαφάνιες,Αϊτόρ (80’Καμπετσής),
Χατζηγιοβάνης(70’Ενγκμπακοτό),
Μακέντα(70’Καρλίτος).

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός 2-1: Θύμισε Άγιαξ
και του έσπασε το αήττητο



Οπρώην επιθετικός τουΠΑ-
ΟΚ,ΔημήτρηςΛημνιός, έχει α-
γωνιστεί μόλις 16 λεπτά με την
Κολωνίααπότιςαρχέςτου2021
καιόπωςδηλώνεικαιοίδιος,πε-
ριμένειτηνευκαιρίατου.

ΟΔημήτρηςΛημνιόςπαραχω-
ρήθηκετοκαλοκαίριαπότονΠΑ-
ΟΚστηνΚολωνίαγια3εκατομμύ-
ριαευρώκαιταξίδεψεμεμεγάλες
προσδοκίεςστηΓερμανία.

Ταπράγματαωστόσο δεν ε-
ξελίσσονταιόπωςθαταπερίμενε
και τογεγονόςότιαπότηναρχή
του 201 έχει καταγράψει μόλις
16΄συμμετοχής προβληματίζει
καιτονίδιοαλλάκαιτουςφίλους
τηςγερμανικήςομάδας.

Μάλιστα ο νεαρός επιθετικός
σε δηλώσειςπου έκανεστο κα-
νάλι τηςΚολωνίαςπαραδέχθηκε
πωςδενπερνάκαιτηνκαλύτερή
τουφάση. «Θαπρέπει να είμαι
ρεαλιστής. Είναι πολύ δύσκολη
αυτήηπερίοδοςγιαμένα.

Πιστεύω όμως ότι κατάφερα
ναβοηθήσωτηνομάδασταπαι-

χνίδιαπου αγωνίστηκα.Μίλησα
μετονπροπονητήμου,δύοημέ-
ρεςπριναπό τοναγώνα κυπέλ-
λου με τηνΌσναμπρικ και μου
είπε πως είναι ευχαριστημένος
απόμένακαιθαπρέπεινασυνε-
χίσωναδουλεύω.

Προσπαθώσκληράστιςπρο-
πονήσεις καιπιστεύωότι θα έρ-
θειηώραμου.Περιμένωτηνευ-
καιρίαμου έχοντας εμπιστοσύνη
στηνποιότηταμου.Μουλείπειη
ένταση των αγώνων.Ο ρυθμός
εδώ είναιπολύ έντονος και έτσι
τοπιο σημαντικό για μένα είναι
ναεπιστρέψωσταπαιχνίδια»εί-
πε οΈλληνας ακραίος επιθετι-
κός.

Η κατάσταση που βιώνει ο
Δημήτρης Λημνιός έγινε θέμα
στα γερμανικάΜΜΕ που τονί-
ζουνωστόσοπως αν ο νεαρός
εξτρέμ δεν καταφέρει ναπείσει
τονΜάρκουςΓκίσντολστο υπό-
λοιπο της σεζόν, θα είναι ένας
απότουςυποψήφιουςγιαδανει-
σμότοκαλοκαίρι.

Ο ΠΑΟΚ 
συνεχίζει 
την προ-

ετοιμασία του 
για τον αγώνα 
με τη Λαμία την 
Τούμπα με το 
ενδιαφέρον να 
εντοπίζεται κυρί-
ως στην άμυνα, 
όπου υπάρχουν 
οι περισσότερες 
απώλειες.

Ο Πάμπλο Γκαρσία
δούλεψε την Πέμπτη
στην τακτική ενόψει του
κυριακάτικου(21/2)παι-
χνιδιού του ΠΑΟΚ με
τηνΛαμία για την 23η
αγωνιστική της Super
League In terwet ten,
γνωρίζοντας ότι δεν θα
έχειστηδιάθεσητουτον
τραυματία Άνχελ Κρέ-
σποκαιτοντιμωρημένο
ΊνγκιΊνγκασον.

Αν συνυπολογίσε ι
κανείς το γεγονός ότι
και ο Ενέα Μιχάι είναι
μακροχρόνια τραυματί-

αςοΟυρουγουανόςέχει
μείνει με μόλις δύο δι-
αθέσιμους στόπερ που
προφανώς θα ξεκινή-
σουν στη βασική ενδε-
κάδα τους Βαρέλα και
Μιχαηλίδη-μετοννεαρό
να γιορτάζει σήμερα τα
γενέθλια του- που θα
επιστρέψει στην ενδε-
κάδα για αγώνα πρω-

ταθλήματος για πρώτη
φοράμετάτηνήττααπό
τονΑτρόμητο στοΠερι-
στέρι.

Από την άλλη πλευ-
ρά ο Βιεϊρίνια συμπλή-
ρωσε κάρτες στον α-
γώνα με τον ΠΑΣ και
λογικάθαλείψει καιαυ-
τός από τον αγώνα της
Κυριακής με το ερωτη-

ματικό να έχει να κάνει
μετονΡαχμάνΜπάμπα
πουακόμηπεριμένεινα
πάρει ταπρώτα του λε-
πτάσυμμετοχής.

«Δύσκολη μέρα για
τους παίκτες τουΔικε-
φάλου στη Νέα Με-
σημβρία.  Το τεχν ικό
επιτελείο ετοίμασε ένα
απαιτητικό πρόγραμμα

σε γρήγορο τέμπο, το
οποίο  περ ιελάμβανε
και τακτικά κομμάτια
και δουλειά στη φυσική
κατάσταση, ενόψει της
αναμέτρησηςτηςΚυρια-
κής (21.02, 15:00) στο
γήπεδοτηςΤούμπας.

Η προπόνηση ξεκί-
νησε με δρομικές α-
σκήσεις και rondo, στη
συνέχε ια ε ίχαμε ένα
παιχνίδι τακτικήςμεσυ-
γκεκριμένους στόχους,
ενώ στο τελευταίο μέ-
ρος του προγράμματος
διεξήχθη δίτερμα υψη-
λήςέντασης,μεέμφαση
στιςμεταβάσεις.

Ο Χοσέ Κρέσπο έ-
κανε θεραπεία, ενώ ο
Ενέα Μιχάι ακολούθη-
σε πρόγραμμα και στο
γήπεδο και στο γυμνα-
στήριο.

Τη ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή
(19.02)  ο  ΠΑΟΚ θα
προπονηθεί στις 11:00
στη Νέα Μεσημβρία»
αναφέρει το ενημερωτι-
κόδελτίοτουΔικεφάλου
για τησημερινήπροπό-
νηση.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

15-02-2021 μέχρι 

21-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
15/02/2021 έως 19/02/2021

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

Άρης: Μπήκε ο Σάσα
ενόψει Ολυμπιακού

Ο Λούκας Σάσα έβγαλε την προπόνηση της 
Πέμπτης (18/2) στον Άρη και τέθηκε στη διά-
θεση του Άκη Μάντζιου για το εκτός έδρας 

ματς με τον Ολυμπιακό  (21/2, 19:30). Συνέχισε το 
ατομικό του πρόγραμμα ο Ματίγια. Ο Άκης Μάντζιος 
είδε τον Λούκας Σάσα, ο οποίος την Τετάρτη ακολού-
θησε ατομικό, να βγάζει την προπόνηση της Πέμπτης 
(18/2).

ΟΒραζιλιάνοςέτσιυπολογίζεταικανονικάόπωςαναμενότανγιατην
εκτόςέδραςαναμέτρησητουΆρημετονΟλυμπιακό(21/2,19:30)στο
ΓεώργιοςΚαραϊσκάκηςστοπλαίσιο της 23ης αγωνιστικής τηςSuper
LeagueInterwetten.

Το ατομικό τουπρόγραμμα, αντίθετα, συνέχισε ο Ισπανός μέσος
τωνκίτρινων,ΧαβιέρΜατίγια.

ΠΑΟΚ:Δουλειάστηντακτική
ενόψειΛαμίαςαπότονΓκαρσία

Παρασκευή 19-02-2021

16 :00 -21 :00
ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΟΥ 18 23310-

23132

16 :00 -21 :00
ΑΥ ΓΕΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

16:00-21:00 ΖΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-
ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ (περ ΚΤΕΛ)

23310-62163

21:00-08:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕ-
ΝΙΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Φαρμακεία

Οι δύσκολες ώρες του Λημνιού στην Κολωνία
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσης 2019 χρήσης 2018
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.306.198,39 7.945.377,00 360.821,39 8.243.889,82 7.596.874,76 647.015,06   Ι. Κεφάλαιο 89.064.084,23 89.064.084,23
Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφ. Αναπροσαρμογής- επιχ.επενδύσεων-Δωρεές παγίων

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις      1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 11.741,75 11.741,75
     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 36.711.000,52 36.711.000,52 36.711.000,52 36.711.000,52      3. Δωρεές παγίων 457.523,24 1.489.027,17

ΔΗΜΟΣ  BΕΡΟΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019

6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 6.540.173,67 4.551.466,18 1.988.707,49 6.507.365,16 4.359.663,59 2.147.701,57      4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 35.349.197,41 35.677.034,83
     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 24.499.589,84 18.185.207,77 6.314.382,07 24.182.380,20 17.541.904,36 6.640.475,84 35.818.462,40 37.177.803,75
     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 9.312.240,20 3.439.911,59 5.872.328,61 9.308.214,07 2.785.430,29 6.522.783,78 ΙΙΙ.Αποθεματικα Κεφάλαια

     1δ. Μνημεία 23.142,48 23.142,47 0,01 23.142,48 23.142,47 0,01
4. Αξία περιουσιακών στοιχείων Κοινοτήτων που αποροφηθηκαν 
βάσει του Ν. 2839/2000 1.473.916,88 1.473.916,88

     2.   Αγροί-Δάση 35.997.096,30 35.997.096,30 35.997.096,30 35.997.096,30
     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 90.922.386,03 76.394.286,68 14.528.099,35 90.705.712,56 73.667.929,83 17.037.782,73   IV. Αποτελέσματα εις νέο 
     3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 3.079.590,31 2.818.940,69 260.649,62 3.072.349,26 2.761.857,07 310.492,19        Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 1.638.738,05 1.283.341,10
     3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.908.483,86 1.923.019,38 985.464,48 2.851.261,99 1.837.999,79 1.013.262,20
     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.998.118,97 4.952.179,34 1.045.939,63 5.984.694,31 4.848.637,71 1.136.056,60 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AII+ΑΙΙΙ+ΑIV) 127.995.201,56 128.999.145,96
     4.   Mηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις 
           & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5.532.086,99 5.378.105,28 153.981,71 5.525.142,99 5.285.030,68 240.112,31 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5.532.086,99 5.378.105,28 153.981,71 5.525.142,99 5.285.030,68 240.112,31 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

     5.   Μεταφορικά μέσα 4.858.810,42 4.250.843,69 607.966,73 4.657.992,42 4.121.355,33 536.637,09
     1. Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 477.340,54 418.459,44

     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5.813.230,12 4.599.675,70 1.213.554,42 5.382.289,71 4.436.552,86 945.736,85 477.340,54 418.459,44
     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 5.758.204,63 5.758.204,63 4.292.213,72 4.292.213,72
            Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 237.954.154,34  126.516.778,77 111.437.375,57 235.200.855,69  121.669.503,98 113.531.351,71 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
      Xρηματοοικονομικές απαιτήσεις      2.   Δάνεια τραπεζών 1.482.897,08 1.650.907,01
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 259.806,02 259.806,02  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α.Συμμετοχές σε Δημοτικές επιχειρήσεις 4.011.730,23 4.011.730,23      1. Προμηθευτές 944.304,02 1.377.823,51
     Οφειλόμενες δόσεις 330.000,31 342.980,31      5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 141.952,35 116.919,21
                  Προβλέψεις για υποτίμηση 0,00 -330.000,31 3.941.535,94 0,00 -342.980,31 3.928.555,94      6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 98.139,23 7.209,84
2α. Λοιπές συμμετοχές 3.434,70 3.434,70      7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2α. Λοιπές συμμετοχές 3.434,70 3.434,70      7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.944.970,64 3.931.990,64          πληρωτέες στην επόμενη χρήση 168.004,30 820.637,25

115.382.346,21 117.463.342,35      8. Πιστωτές διάφοροι 475.291,64 460.955,26
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.827.691,54 2.783.545,07

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.310.588,62 4.434.452,08
 Ι. Αποθέματα
      4. Αναλώσιμα υλικά 154.915,64 154.751,82

   ΙΙ. Απαιτήσεις

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 10.062.448,63 9.702.966,96

      Μείον: Προβλέψεις -2.404.041,61 7.658.407,02 -2.404.041,61 7.298.925,35
      4.  Επισφαλείς επιδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.703.982,29 1.703.982,29      4.  Επισφαλείς επιδικες απαιτήσεις και χρεώστες 1.703.982,29 1.703.982,29
     Μείον: Προβλέψεις -1.707.838,39 -3.856,10 -1.707.838,39 -3.856,10
      5α. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά Δημοτικών επιχειρήσεων 214.207,25 214.207,25
      Μείον: Προβλέψεις -214.207,25 0,00 -214.207,25 0,00
      5β. Χρεώστες διάφοροι 200.933,74 202.588,75
     6.   Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων 5.000,00 4.999,70

7.860.484,66 7.502.657,70
 ΙΙΙ. Χρεόγραφα
      1. Μετοχές 3.540,00 3.540,00

  ΙV. Διαθέσιμα
      1. Ταμείο 39.525,23 60.209,52
      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7.981.497,59 7.995.079,26

8.021.022,82 8.055.288,788.021.022,82 8.055.288,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 16.039.963,12 15.716.238,30

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
      1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 32.497,14 1.Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 7.035,37
      2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 0,00 0,00 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00

0,00 32.497,14 0,00 7.035,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 131.783.130,72 133.859.092,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 131.783.130,72 133.859.092,85

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018 χρήσης 2019 χρήσης 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018 χρήσης 2019 χρήσης 2018
 Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 7.174.405,02 6.735.066,73 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 355.396,95 -1.094.972,42
 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 621.718,66 695.967,77 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα)
 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 11.321.448,48 19.117.572,16 18.110.076,17 25.541.110,67  προηγούμενης  χρήσεως 1.283.341,10 2.378.313,52
       Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 20.559.415,36 28.532.875,41 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 1.638.738,05 1.283.341,10
 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.441.843,20 -2.991.764,74
Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 21.111,46 57.454,71
Σύνολο -1.420.731,74 -2.934.310,03
       Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.407.415,47 2.235.161,48
                     3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 179.573,41 2.586.988,88 94.928,82 2.330.090,30
 Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -4.007.720,62 -5.264.400,33
       Μείον : Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ       Μείον : Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                     4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 111.872,72 109.852,90
                     Μείον:
                     3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 122.958,96 11.086,24 136.883,56 27.030,66
 Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -4.018.806,86 -5.291.430,99 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤYΛΙΑΝΟΣ
ΙΙ  ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
                     1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.835.552,96 4.144.725,80
                     3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 944.876,18 371.220,28
                     3. Έσοδα από μη χρησιμοποιημένες προβλέψεις 0,00 0,00

4.780.429,14 4.515.946,08
                     Μείον:
                     1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 248,60 824,52
                     2. Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

                     3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 405.976,73 318.662,99
                     4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 406.225,33 4.374.203,81 0,00 319.487,51 4.196.458,57
 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 355.396,95 -1.094.972,42
 Μείον :
             Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 5.195.777,03 3.827.595,43
             Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 5.195.777,03 0,00 3.827.595,43 0,00
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 355.396,95 -1.094.972,42
το οποίο αναλύεται ως εξής:
Αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως προ αποσβέσεων και προβλέψεων 1.774.510,74 1.486.273,22
Μειον: Αποσβεσεις , Προβλεψεις κ.λ.π -1.419.113,79 -2.581.245,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 355.396,95 -1.094.972,42

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 21991

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  " ΒΕΡΟΙΑΣ "

Γνώμη με Επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Βέροιας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του
Δήμου Βέροιας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στο λογαριασμό Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης»  περιλαμβάνονται: α) η αξία κτήσεως μετοχών  ανωνύμης εταιρείας ποσού € 30.000 η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης για την οποία δεν  έχει σχηματιστεί  ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης αυτών με συνέπεια η αξία του 
λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα β)  η αξία κτήσεως μετοχών τεσσάρων ανώνυμων εταιρειών ποσού € 184.806,02  των  οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα β)  η αξία κτήσεως μετοχών τεσσάρων ανώνυμων εταιρειών ποσού € 184.806,02  των  οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία 
σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών  και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση  τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Δήμου .             
2. Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους και εργαζόμενους, διεκδικώντας αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 5.994 χιλ. περίπου. Από τη νομική διεύθυνση  του Δήμου εκτιμάται, ότι οι αγωγές αυτές θα ευδοκιμήσουν υπέρ αυτών κατά το ποσό ευρώ 784 χιλ .περίπου. 
Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη αυτής της ζημίας, με συνέπεια τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.                                                                                       3.Στο λογαριασμό του 
Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών»  περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση , πέραν του έτους,  συνολικού ποσού ευρώ  8.454 χιλ . Κατά την εκτίμησή µας , για την κάλυψη ζημιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, η 
διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 2.404 χιλ. υπολείπεται της απαιτούμενης  κατά ευρώ 4.415  χιλ.     με ισόποση επιβάρυνση της καθαρής θέσης του Δήμου.                                                                                                     
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των  
Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.                                         
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που ηΗ διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

ΒΕΡΟΙΑ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του
ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α)Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το
έλεγχό μας, για το Δήμο Βέροιας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής β) Ο Δήμος Βέροιας άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 01.01.2002 και το άνοιγμά
τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999).

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Η  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΑΜΟΥΝΤΖΑ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29041

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφη στοΠανόρα-
μαμε 3 υπνοδωμάτια,
σαλοκουζινα, μπάνιο,
βεράντα. Κάτω διαμέ-
ρισμαπιο μικρόσαλο-
κουζίναμετζάκι,δωμά-
τιο.Μεπρόσβασηστην
αυλή. Αυτόνομη θέρ-
μανσησεήσυχηπεριο-
χή.Τιμή135.000ευρώ.
Τηλ.:6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
κοντά στοΜουσείο, 90

τ.μ.,34.000ευρώ.Τηλ.:
6934888738Μεσιτιοκό
ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωράφι
10 στρέμματα με ρο-
δάκ ινα συμπήρυνα
ANDROSS στην πε-
ρ ιοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ
κοντά στο γήπεδοΔΙ-
ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή
είναι κατάλληλη για
καλλιέργεια ακτνιδί-
ων.Τηλ. επικοινωνίας:
6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ.6976
063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

στο κέντρο της Βέ-
ροιας: 1) υπόγεια α-
ποθήκη 110 τ.μ., τιμη
150 ευρώ, 2) πατάρι

περίπου 100 τ.μ., τιμή
100 ευρώ.Πληρ. τηλ.:
6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-
αμέρισμα κέντρου με
ατομική θέρμανση 3
δωμάτια σαλόνι κου-
ζίνα μπάνιο σε άρι-
στη κατάσταση, 280
ευρώ. Τηλ. :  23310
68080.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ06-02-21Κωδ:24236ΡΑ-

ΧΗ,Διαμέρισμαπολύάνετο,σανΜονοκατοι-
κία,127τ.μ.καθ.μεαυλή,κατασκευή1985,
με3υ/δ,κουζίναξεχωριστήκαιμπάνιο,υπε-
ρυψωμένοςΗμιώροφος,μεευχάριστηθέα,
καλοδιατηρημένοκαιμεκαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,θατοποθετηθεί
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,μεδύοντου-
λάπες,ναισεκατοικίδιακαισετιμήπράγματι
χαμηλή ,μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚωδ:
23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαιμε
ηλεκτρικέςσυσκευές ,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρ-
μανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστη
θέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλά
τζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάλη
αυλή.Τιμή:320€.

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας,
ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σεισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

τάαποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείο
συνολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένοςκατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.
Μηνιαίομίσθωμα80€.

Κωδ:23753ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςεπιφά-
νειας35 τ.μ.1οςόροφοςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό1ενιαίοχώροκαιWCκαι
διαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,μεΑνελ-
κυστήραΤιμή:120€.

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γρα-

φείο38τ.μ.,ανακαινισμένοεκβάθρωνκαι
βαμμένο ,κατασκευή1974,2χώροι,1ος
όροφος,ατομικήθέρμανσημεθερμοπο-
μπούς,μεανελκυστήρακαινούργιοκαιθω-
ρακισμένηπόρτα,έχεικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολύφωτεινό
καιμεδικότουWC,ενοίκιο200€,Πληρο-
φορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜη-
τρόποληγραφείο47 τ.μ.στον3οόροφο,
κατάλληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινό
wcενοίκιο140€.

Κωδ:24748 ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
3οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1981καιδια-
θέτεικουφώματασυνθετικά,με έπιπλακαι
μεδιπλάτζάμια-Τιμή:250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα
.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσ-
σηςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C
-Ενοίκιο:250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ , ενοικιάζεταισπά-
νιο ισόγειο κατάστημα86 τ.μ., μεμεγάλη
βιτρίνακαισίγουρα εξαιρετικήςπροβολής
και μοναδικής εμπορικότητας , με43 τ.μ.
πατάρι ,σεπολύκαλή τιμή,Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθωμα2.000€.Διαθέ-
τουμε τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
μεδικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο
1970-Μίσθωματα300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα
Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπά-
νιο.Είναικατασκευασμένητο1991καιανα-
καινίστηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτό-
νομηΠετρελαίουμεΩρομετρητές,Απεριόρι-
στηΘέα,ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
Τζάμια, Επιπλωμένοήκαιχωρίς έπιπλα,
Τέντες,Σκαλιάεισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,
μεπολύμεγάληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπρο-
φοράςμόνο:38.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρι-
κούδρόμουκαιαποτελεί μιασπάνιαευκαι-
ρίααγοράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€ .
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δι-
αθέτειαπεριόριστηθέα, ταδεκουφώματα
τουείναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαι
κλειστόπάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.
-Τιμή:78.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

Πωλείται κατάαποκλειστικότηταΜονοκα-

τοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύο
επίπεδα,κατασκευής του1999.Το Ισόγειο
αποτελείταιαπόένα1υ/δ,υπερπολυτελές
σαλόνιμαζίμετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίνα
ανεξάρτητηκαιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχει
πρόσβασημεεσωτερικήσκάλακαιαποτε-
λείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαιέναυπερπο-
λυτελέςμπάνιο,ηθέρμανση είναιμεδύο
επιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρχει
και ξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγ-
μένοοικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,
διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσης
αυτοκινήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου
15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριών
επιπέδων352 τ.μ., κατασκευή1981,απο-
τελείταιαπόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο
,πολύκαλά διατηρημένη ,σεπολύσπά-
νιοφυσικόπεριβάλλον,ποιοτικήκατασκευή
τόσοοι εσωτερικοί τηςχώροιόσοκαι έξω
είναισεάριστηκατάστασηφροντισμένοια-
πόνοικοκύρηδες ,οιχώροιτηςμέσαπολύ
λειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες ,μεδύο
πάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗΟΧΙΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομή
αποτελούμενηαπόοικόπεδο388 τ.μ. και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/
μα ισόγειο124τ.μ.γ) τρίτοδιαμ/μα ισόγειο
56τ.μ.καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116
τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο120.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

κησυνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 116755 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Γραφείοσυνολικής επιφάνειας54 τ.μ.1ος
όροφοςΥπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβο-
λή,τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρό-
μενα,μεδιπλάτζάμια,μεWCαποκλειστικά
δικό τουστονόροφο,σε τιμήπροσφοράς
20.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106495ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο70τ.μ.
μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντροτηςΒέ-
ροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο(σαν1ος
όροφος),αποτελείταιαπόένανμεγάλοενιαίο
χώρογραφείων, ξεχωριστό2ογραφειακό
χώροκαιμπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου, τοοποίο
χρήζειανακαίνισης.Τοακίνητομπορείναγίνει
καιμίαάνετηγκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλη
σαλοκουζίνα και μπάνιο.Προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμήμόνο23.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαι υπόδειξηαπό τηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμη-
λήμόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

κόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο ,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερ-
σηΒίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο

χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

ΚΩΔ.14028ΒΕΡΓΙΝΑμέσαστοχωριό
πωλείταιοικόπεδο500τ.μ.,άδειομεμεγάλη
φάτσα , τιμήεξαιρετικάσυμφέρουσαμόνο
22.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ απότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγω-
νιακόοικόπεδο, ελαφρώςεπικλινέςκαισε
εξαιρετικάσυμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ:14220 -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσε εξαι-
ρετικάκαλόσημείο προσφέρεται οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας744 τ.μ. κατάλληλο
γιαοικοδομήΤιμή:200.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ14156ΑΣΩΜΑΤΑ,Οικόπεδο780
τ.μ.,με εκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα ,
βλέπεισεδύοδρόμους , χωρίζεται καισε
δύοάρτιακαιοικοδομήσιμαοικόπεδα ,α-
πό100.000€τώραμόνο60.000€.Ευκαιρία
σπάνια.

κωδ14106ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,Σπάνιοοικό-
πεδο802τ.μ.,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,μεσ/δ0,8και70%κάλυψη,αμφιθεατρι-
κό,μεπολύμεγάληφάτσαπάνωσεδρόμο,
προσφέρεταισετιμήεκπληκτικάσυμφέρου-
σα,80.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ14147ΒΕΡΓΙΝΑ,Οικόπεδο1.880
τ.μ.,σεπρονομιούχοθέση , πρόκειταιγια
έναγωνιακόκαιμεμεγάληφάτσαοικόπε-
δο,εκπληκτικόαπόκάθεάποψητιμή,όλο
120.000€,πωλείταικαιτομισόστις60.000€,

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

ΠΕΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο ,Κέντρο
Αποκατάστασης ,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίας
καιόχιμόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστο
λόφοΜαγούλαπάνωστοδρόμογιατηΡα-
χιά 12.000τ.μ. αμφιθεατρικόμεθέαόλον
τονκάμποτηςΗμαθίαςκαιορατότηταμέχρι
τηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,
προνομιούχοαπόκάθεάποψη,αναφέρεται
μόνοσεπολύσοβαρόεπενδυτή , ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιώτη για ενοικίαση/αγοράδι-
αμέρισμα κατά προτίμηση δύο υπνοδωματίων
εντός τηςπόλης τηςΒέροιας, σε όσο το δυνα-
τόνπιο καινούρια οικοδομή η τουλάχιστονπρό-
σφατα ανακαινισμενο. Σεπερίπτωσηπου είναι
στο κέντρο είναι απαραίτητη η θέσηπαρκινγκ.
Τηλ.694245660.

Από την εταιρίαΤΕΧΝΗΜΑΕ, με έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νίκης–Βέροιας,ΜακροχώριΗμαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμηαπασχόληση:

1.ΠολιτικόςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
2.ΜηχανολόγοςΜηχανικόςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι
3.ΑδειούχοςΨυκτικός
4.ΑδειούχοςΥδραυλικός
5.ΑδειούχοςΗλεκτροσυγκολλητής
Θα ληφθούν υπόψιν εμπειρία, γνώσεις αγγλικής

γλώσσαςκαιχειρισμούΗ/Υ.
Αποστολήβιογραφικούστοtecnimgr@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445 (από

8:00έως16:30)

Απότηνεταιρία
ΟΙΚΟΒΙΟΑ.Ε.,με
έδρα το 65ο χιλ.
παλ.εθν.οδ.Θεσ/νί-
κης–Βέροιας,Μα-
κροχώρι Ημαθίας,
ζητούνταιγιαμόνιμη
απασχόληση:

1)ΓεωπόνοςαπόφοιτοςΑ.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεκαλλιέργειαοπωρο-

κηπευτικών,  γνώσεις αγγλικής γλώσσας, χειρισμούΗ/Υ
καιάδειαοδήγησης.

2)ΒοηθόςΛογιστηρίου-ΓραμματειακήΥποστήριξη
Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις λογιστικής, αγγλικής

γλώσσας,χειρισμούΗ/Υκαιάδειαοδήγησης.
Αποστολήβιογραφικούστοoikobio@otenet.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 38356 (από 8:00 έως

16:30)



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

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

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστώνκαιαγγλικήςγλώσσας,
γιαπλήρηαπασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθίαΗμα-
θίας.Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων
για μόνιμη εργασία. Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειρι-
στήςWagondrill, 3) χειριστής
Dumper για μόνιμη εργα-
σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310
21904κ.Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS, αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική
απασχόληση,πτυχιούχο σχο-
λής λογιστικής με εμπειρία
σε γ’ κατηγορίας βιβλία, για
τηνοργάνωσητουλογιστήρι-
ουτηςστηΒέροια.Αποστολή
βιογραφικών στο career@
greenmarkets.gr.
ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασίασε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-
φωνο:2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θός λογιστή για εμπορική επι-
χείρησημε τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσίασεανάλογηθέση
καθώςκαιάριστηγνώσηαγγλι-
κώνσε επίπεδο επικοινωνίας
καιπροαιρετικά   επικοινωνία
σεμια τουλάχιστονγλώσσαα-
κόμακατάπροτίμησηιταλικών
ή γερμανικώνκαθώςκαιπολύ
καλέςγνώσειςMicrosoftOffice
(Excel ,Word ,Outlook).ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΉΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΣΤΟ
email: olympialandike@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη
Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-
ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2331071553&
2331062900.Ώρες επικοινωνί-

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,200€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,190€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,λουξ,250€
ΚΕΝΤΡΟ45τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,250€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,180€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.16ετών,πολύκαλό,320€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλό,μπορείναμπεισόμπα,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.ανακαινισμένο,καλό,330€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετών,τζάκι,θέα,360€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ100τ.μ.12ετών,θέα,λουξ,450€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επιπλωμένο,300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΣΕΡΜΕΝΙ35τ.μ.15ετών,33.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 50 τ.μ. ανακαινισμένη & μισθωμένη,
28.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,21.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μκαλό,με2αποθήκες,72.000€
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ90τ.μ.καλό,ευκαιρία,48.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα,
28.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.νεόδμητο,εξαιρετικό,105.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΚΕΝΤΡΟ120τ.μ.επενδυτικό,ανακαινισμένο,66.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ130τ.μ.τζάκι,parking,ανακαινισμένο,147.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλούξ110.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 50 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέτρων,
16.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ70τ.μ.σεοικόπεδο324μέτρων,48.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ100τ.μ.σεοικόπεδο800μέτρων,35.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110 τ.μ.σεοικόπεδο240μέτρων, γωνιακό,
62.000€

ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.σεοικόπεδο550μέτρων,22.000€
ΝΑΟΥΣΑ150 τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων, εξαιρετική,
120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σεοικόπεδο400μέτρων, λουξ,
220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΕΛΗΑ270μέτρα,ευκαιρία,29.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 520 μέτρα, επάνωστηνΑριστοτέλους,
44.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ750μέτρα,δίπλασεπάρκο,κτίζει600τ.μ.,
55.000€
ΡΑΧΙΑ750μέτρα,στοχωριό,28.000€
ΝΑΟΥΣΑ7.000μέτρα,στονΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ,50.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ15τ.μ.επενδυτικό,16.000€
ΤΟΥΜΠΑ60τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,25.000€
ΤΣΙΜΙΣΚΗ80τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,135.000€
ΠΑΡΑΛΙΑ110τ.μ.ευκαιρία,θέαθάλασσα,240.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

H ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΥΜΩΝΚΑΙΚΟΜΠΟ-
ΣΤΑΣ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.–
ΚΩΝ/ΝΟΣΔΕΔΕΣ,

ΕΠΙΘΥΜΕΙ  ΝΑ -
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ  ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟ.ΑΠΑΡΑΙ-
ΤΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

ΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ:
*ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΕΜΠΕΙΡΙΑΣΕΑΝΑΛΟΓΕΣΘΕΣΕΙΣ
*ΓΝΩΣΗΑΓΓΛΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΜΟΥΗ/Υ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΓΙΝΟΝΤΑΙΔΕΚΤΑΣΤΟΕ-maila.barakou@aspis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2332303100

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

ΓΑΤΕΣΑ.Ε. ΣύμβουλοιΛογιστικών και
ΧρηματοοικονομικώνΥπηρεσιών, με
έδρατοκέντροτηςΘεσσαλονίκηςκαιυπο-
κατάστημαστηνΒέροια, επιθυμεί ναπρο-
σλάβει ένανΛΟΓΙΣΤΗστο υποκατάστημα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, με εμπειρία σεΛογιστική
ΔημοσίουΤομέα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

σμού(ΟΤΑ,ΝοσοκομείωνκαιΝ.Π.Δ.Δ.)
•ΠτυχίοΑΕΙ-ΤΕΙΟικονομικήςκατεύθυνσης
•ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικήςγλώσσας
•ΓνώσηΗ/ΥκαιMSOffice
•Εμπειρίασεθέματαεσωτερικούελέγχου
Παροχές:
•Μισθόςανάλογαμεταπροσόντα
•Προοπτικέςεξέλιξης
•Άριστοκαισύγχρονοεργασιακόπεριβάλλον
•Συνεχήςεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοιπουπιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκρι-

θούν δυναμικάστις απαιτήσεις της θέσηςπαρακαλούνται ναστεί-
λουντοβιογραφικότουςστοveria@sroussos.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:κρεβατο-
κάμαραμεκομοδίνα,συρ-
ταριέρα,καθρέφτης,φωτι-
στικάκαιστρώμα.Παιδικό
κρεβάτιμεστρώμα,κομο-
δίνο, ντουλάπα, αχρησι-
μοποίητακαιταδύο.Τηλ.:
6939575993.



ας:9.00με18.00.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-

δρα τη Βέροια, αναζητά χει-
ριστήμηχανημάτωνέργουμε
ικανότητα οδήγησης επαγ-
γελματικού φορτηγού για να
εργαστεί σε έργο ύδρευσης
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 23310 23400,
Κιν.:6977443518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-
χείρησηεισαγωγής&εμπορί-
αςκαταναλωτικώνπροϊόντων
με έδρα το Νομό Ημαθίας.
Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχος διπλώματος οδήγησης
Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-
ως 38 ετών (εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις),
προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση θεωρείται επιπλέον
προσόν. Ικανοποιητικός μι-
σθός.Βιογραφικάστοe-mail:
vbotzori@otenet.gr και στο
Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη
Βέροια,άτομο19-29ετώνμε
κάρταανεργίαςσε ισχύ,που
ναγνωρίζειΗ/Υκαιναχειρί-
ζεται πρόγραμμα εμπορικής

διαχείρισης.Πληρ.στοτηλ.:
6977 433485 (9.00 π.μ. -
9.00μ.μ.).

ΤΟ COFFEE ISLAND,
Βενιζέλου 31 (κέντρο), α-
ναζητε ί  barista  κα ι  δι-
ανομέα .  Αποστολή  β ι -
ογραφικών στο  e -ma i l :
coffeeislandveria@gmail.
com.Τηλ.:6976633096.

Η   ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑ -
Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S
SECURITY ’’  ζη τάε ι  να
προσλάβει για μόνιμη α-
πασχόληση ,  ε ξωτ ερ ι κό
πωλητή ή πωλήτρια γ ια
τους  Νομούς  Ημαθ ίας ,
Πέλλας ,  Θεσσαλον ίκης .
Απαρα ί τη τα  προσόντα ,
ευχέρεια λόγου, αγγλική
γλώσσα, δ ίπλωμα αυτο-
κ ινήτου,  άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας,
εμπε ιρ ία  με  β ιογραφικό
κα ι  συστάσε ις .  Μισθός,
ασφάλιση κα ι  ποσοστά.
Παραλαβή δ ικα ιολογητ ι -
κών με  συνέντευξη στα
κ εν τρ ι κά  γραφε ία  μας ,
Θεσσαλονίκης 45 Βέροια
www.secur i ty ts i f l id is .gr -
sales@securitytsiflidis.gr-
Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιεςώρεςήκαι για24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με βάση, τραπε-
ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-
τοκινήτου και 2 ποδήλατα
παιδικάσεπολύκατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:
2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-
λέντζες χειροποίητες σε διά-
φορα χρώματα, μεγάλο χαλί
μάλλινο σε διάφορα χρώμα-
τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,
κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:
6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-
ώσεις,ζητάγιαγνωριμιακυ-
ρια 50-55 ετών, για σοβαρή
σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-
ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-
ση.Τηλ.:6989007541.

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

15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.:6932

245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2
χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-
καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

Η εταιρίαΑΛΕΞΑ-
ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία
εδρεύει στη Βέροια,
λόγω της ανάπτυξης
τουτομέατωνΝΩΠΩΝ
ΦΡΟΥΤΩΝ καιΛΑΧΑ-
ΝΙΚΩΝενδιαφέρεταινα

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

Προφίλυποψηφίουκαιαρμοδιότητες:
•Γνώσητεχνικώνπωλήσεων
•ΕπιθυμητήγνώσηχειρισμούERPπρογραμμάτων
•ΆριστηγνώσηΗ/Υ
•Δίπλωμαοδήγησηςκαιδυνατότηταμετακινήσεων
•Ικανότηταδιαχείρισηςυφιστάμενωνπελατών
•Συνεργασίαμετμήμαπαραγωγήςκαιχειρισμού
•Παρακολούθησηεκτέλεσηςτηςπαραγγελίας
Ηεταιρίαπροσφέρειμισθό,ασφάλιση,μεταφορικόμέσο,δυ-

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία σε τυπο-
γραφείο στηνΠτολεμαϊδα, με εμπειρία στην εκτύπωση
OFFSET και ευρύτερες γνώσεις-εμπειρία στις γραφικές
τέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

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

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



Αναστάτωση στην κυκλοφο-
ρία των οχημάτων στη γέφυ-
ρα των παλιών Σφαγείων της 
Βέροιας, μετά από σύγκρουση 
αυτοκίνητου με σιλοφόρο της 
Τιταν, χθες Πέμπτη, στις 2 παρά 
τέταρτο το μεσημέρι. 

Το σιλοφόρο έστριψε για την 
οδό Παυσανί-
ου και το αυ-
τοκίνητο που 
ακολουθούσε 
συγκρούστη-
κε στο πίσω 

μέρος του. Από τη σύγκρουση δεν τραυματί-
στηκε κανείς, ωστόσο λόγω του όγκου του ο-
χήματος έκλεισε για αρκετή ώρα ο κεντρικός 
δρόμος προς Σκύδρα, με αποτέλεσμα να 
υπάρξει πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Κ.Π

P Και να φανταστεί κα-
νείς ότι το 2021 το περιμέ-
ναμε πώς και πώς…

 
P Οι μόνες καλές ειδή-

σεις προς ώρας είναι ότι δεν 
ανοίγουν τα γυμναστήρια και 
ακόμη βάζει γκολ η Αϊντχόφεν.

 
P Άσε που κάθε φορά 

που αγχώνομαι ανοίγει η 
όρεξη, και κάθε που ανοίγει 
όρεξη αγχώνομαι.

 
P Θα έλεγα ότι φταίει 

αυτός ο φαύλος κύκλος, αλλά 
τον είχα φάει κι αυτόν την τε-
λευταία φορά που έκανα δίαιτα.

 
P Και δεν είναι και σίγουρο αν και πότε θα 

ανοίξουν τα γυμναστήρια. Τι καημός!
 
P Την αγάπη τη στέλνω πλέον στο κολυμβητή-

ριο. Γυμναστική, με όποιες ελπίδες να ξεφύγει από 
το βλέμμα της γυμνάστριας.

 
P Για βαθιά.
 
P Τη μεγάλη βλακεία την έκανα μικρός που δεν 

παντρεύτηκα την Ελενίτσα την κόρη του κυρ-Θανά-
ση που ήταν μεγαλοεισαγωγέας χοντρού αλατιού.

 
P Κι ας ήμουν και σώγαμπρος!

 
P Κι αντί αυτού; Με την αγάπη, χωρίς προί-

κα και όλα τα φαγητά λύσσα.
 
P Μετά το Πάσχα λέει θα ανοίξει κανονικά η 

εστίαση. Έτσι, γιατί στραβωθήκαμε με την αγάπη να 
εστιάζουμε ο ένας στον άλλον.

 
P Να δείτε που κάποια στιγμή θα ανοίξουν 

τα θέατρα και όλοι οι ηθοποιοί θα είναι στα δικα-
στήρια…

 
P Και:
 
Την ημέρα της Κρίσης πεθαίνουν όλοι και πάνε 

στον παράδεισο. Μπαίνει μέσα ο άγιος Πέτρος και 
λέει:

-Οι γυναίκες να 
πάνε στην κόλαση 
κατευθείαν. Όσο 
για τους άνδρες, 
θέλω να κάνετε 
μία σειρά όσοι εί-
χατε το πάνω χέρι 
στον γάμο σας, 
και μια άλλη όσοι 
κάνατε ό,τι σας έ-
λεγαν οι γυναίκες 
σας!

Φεύγουν λοιπόν 
οι γυναίκες και κάνουν οι άνδρες δύο γραμμές. Η 
μία (αυτή με τους υποχείριους άνδρες) έχει μήκος 
100 μίλια και στην άλλη είναι μόνο ένας άνδρας. Τα 
παίρνει ο άγιος:

-Ρε εσείς, ο Θεός έπλασε τη γυναίκα από εσάς, 

άρα έπρεπε να είσαστε από πάνω της. Μόνο αυτός 
εδώ είναι αντάξιος για τον Παράδεισο. Πες μου τέκνο 
μου, πώς κατάφερες να μείνεις σε αυτή τη γραμμή;

-Εμένα, βασικά, άγιε… Δηλαδή η γυναίκα μου 
είπε να κάτσω εδώ πριν φύγει!

Κ.Π.
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Σύγκρουση αυτοκινήτου με σιλοφόρο 
χθες στη γέφυρα των παλιών Σφαγείων Βέροιας
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