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Κάτω τα χέρια από τον 
«Αθλητισμό για Όλους»!!!

  Η ραδιοφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ 
Λεωνίδα Ακριβόπουλο με κύριο θέμα την διακοπή 
της χρηματοδότησης από την Γ.Γ. Αθλητισμού του 
προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους» πραγματικά 
δημιουργεί απορία και έκπληξη για την λογική και 
τον σχεδιασμό του υπουργείου αναφορικά με ένα 
πρόγραμμα με χιλιάδες ωφελούμενους στην Ελλάδα. 
Πώς είναι δυνατόν να διακόπτεις κάτι που είναι πηγή 
ζωής για τόσο κόσμο, κάνει ουσία και πράξη την έννοια 
του μαζικού αθλητισμού και μάλιστα σε μια περίοδο 
που τα δεινά του περιορισμού και εγκλεισμού λόγω 
κορωνοϊού είναι πλέον εμφανή; Τι θα πει το πρόγραμμα 
σταματά και θα επανασχεδιαστεί κύριε Αυγενάκη; Ότι 
διακόπτεται δύσκολα παίρνει μπρος γι’ αυτό διορθώστε 
ότι δεν σας αρέσει όσο το πρόγραμμα είναι ζωντανό 
και αναπνέει. Καταργήθηκαν τα Αθλητικά Σχολεία, 
απαξιώθηκε έως έσβησε ο σχολικός αθλητισμός και 
οι σχολικοί αθλητικοί αγώνες, μην «τελειώνετε» και 
τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Τι θέλετε να 
μείνει; Η ασχήμια και η διαφθορά του επαγγελματικού 
αθλητισμού που δεν μπορείτε να διορθώσετε; Επιτέλους 
λίγο σχέδιο και λίγο όραμα για βασικές αρχές και αξίες 
που αναπτύσσουν με υγεία το αθλητικό ιδεώδες! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Προβλήματα με την απογραφή
στα ορεινά χωριά της Ημαθίας; 

Μετ’ εμποδίων συνεχίζεται
η διαδικασία της απογραφής,
αφού έχουμε πολλές αναφο-
ρές από πολίτες ότι ακόμη
δεν έχουν λάβει τον φάκελο
για να αυτοαπογραφούν, ούτε
πέρασε από την οικία τους ο
απογραφέας.Ακόμη μεγαλύ-
τερη έκταση έχει τοπρόβλημα
σε ορεινά χωριά τηςπεριοχής
μας, ενώ για το θέμα έκανε
τηλεφωνική παρέμβαση στην
εκπομπήΛαϊκά&Αιρετικά του
ΑΚΟΥ99.6, οπρώην υποψή-
φιοςπρόεδρος τουΣελίου και
μόνιμος κάτοικος του χωριούΓιώργοςΦαρσαρώτος.Όπωςανέφερεστην εκπομπή, ελάχιστοι στοΣέλι έχουν λάβει
φακέλους,ενώοιπληροφορίεςπουείχε,έκανανλόγογιαπαραιτήσειςτωναπογραφέωνπουκαλύπτουντοορεινόχωριό,
κάτιπουαντίστοιχαπρέπεινασυμβαίνεικαιγιατοΞηρολίβαδο,τηνΚαστανιά,τηνΚουμαριάκ.α.

Μετάαπόεπικοινωνίαπουείχεοκ.ΦαρσαρώτοςμετηνυπεύθυνητηςΑπογραφήςγιατηνπεριοχήμαςΣοφίαΚοκ-
καλιάρη,τονδιαβεβαίωσεότιενεργοποιήθηκαναναπληρωτέςκαιτουλάχιστον4άτομαθαβρίσκονταιτοσαββατοκύριακο
στοΣέλιγιαναπροχωρήσειηδιαδικασία.Τοακόμηπιοθετικόστηνεξέλιξητηςυπόθεσηςείναιηπαραχώρησηαπότον
Πολιτιστικό-Τουριστικόόμιλοτωνγραφείωντου,προκειμένουναπερνούνοιενδιαφερόμενοικαιναμηνχρειάζεταιναπαι-
δεύονταιοιαπογραφείς.Αςελπίσουμεότικάτιαντίστοιχοθαγίνεικαισταυπόλοιπαχωρίαμας.

Τελικάμεκαλήπρόθεσηκαισωστήσυνεννόησημπορείναεπιτευχθείτοκαλύτερο!

Η νεότερη γενιά του βεροιώτικου προσκοπισμού
Στη Στέγη Γραμμάτων κ Τε-

χνών Βέροιας, τα στελέχη του
βεροιώτικουπροσκοπισμού,Κώ-
στας Στεργιόπουλος (ο Κόμης
τουΚάμελοτ της βεροιώτικης νε-
ολαίας),παλιός αρχηγός του 3ου
Δασοπροσκόπων, οΝίκος Κα-
λογήρου τηςΕνώσεωνΠαλαιών
ΠροσκόπωνΒεροίας,οΘανάσης
ΤσολοζίδηςγιόςτουΛάζαρου,με
το ομπρελάδικο στο κέντρο της
πόλης, τοΓεράκι τουβεροιώτικου
αεροπροσκοπισμού, συνεργάτης
τουΤάσουΚανελλίδη, οΣωκρά-
τηςΚιοσέογλου, έμπορος,παιδί
του 1ου Συστήματος, τιμηθείς το
1983 από τον Πρόεδρο τηςΔη-

μοκρατίαςΚωνσταντίνοΚαραμανλήμετηνμαντήλατουΈθνους,καιμπροστάμπροστά,οΝίκοςΟυσουλτζόγλου,ο
πάνθηραςμαθηματικός,ΠρόεδροςτηςΕνωσηςΠαλαιώνΠροσκόπωνκαιαρχηγόςτου3ουμετηνναουσαίασύζυγο
τουΜάταΓουργουλιάτου.Ο εμπορικός κόσμος τηςΒέροιας, οανθός τηςοικονομικής ζωής τηςπόληςπέρασεστο
σύνολοτουαπότιςτάξειςτουβεροιώτικουπροσκοπισμούκαιπαρακολουθείτιςεκδηλώσειςτων100χρόνωντουβε-
ροιώτικουπροσκοπισμού.

(Φωτο Αρχείου Δημήτρη Π. Τόλιου)

+ΖήσηςΠατσίκας21Νοεμβρίου1987
 Μια φωτογραφία και δύο λόγια για την αγάπη του

προς τα παιδιά και τον προσκοπισμό
Κάθε χρόνο στις 21

Νοεμβρίου, εκτός από
ταΕισόδιατηςΘεοτόκου
και τηνΕορτή τωνΕνό-
πλωνΔυνάμεων, είναι
γιαεμάςστηνοικογένεια
τουΛΑΟΥ ημέρα μνή-
μης για τον ιδρυτή της
εφημερίδας μας Ζήση
Πατσίκα,πουέφυγεαπό
την ζωήαυτή τηνημέρα
το1987.Ανκαιπέρασαν
34 χρόνια από τον θά-
νατότου,ανκαιμέσασε
αυτάταχρόνιαέχειγίνει
αναφοράστηνπολυσχι-
δήπροσωπικότητά του,
τις επαγγελματικές δρα-
στηριότητες, το έργο και
τηνπροσφορά τουστην
κοινωνία,είναιελάχιστες
γραμμέςκαιφτωχάλόγια
γιαναπεριγράψουνένανάνθρωπο-φαινόμενοόχιμόνογιατηνεποχήτου,αλλάκαιμετασημερινάδεδομένα.

Μεαφορμήτονεορτασμότων100χρόνωνΠροσκοπισμούστηνΕλλάδα,ανέτρεξαστοπλούσιοφωτογραφικόαρχείο
τουπαππούμου,ΖήσηΠατσίκα,απότηνπροσκοπικήτουδράση,αφούυπήρξευψηλόβαθμοστέλεχοςκαιέναςαπότους
ιδρυτέςτωναεροπροσκόπωνστηνΕλλάδα.Εντυπωσιακέςφωτογραφίεςαπόεκδηλώσεις,παρελάσειςκαισυναντήσειςμε
τιςμεγαλύτερεςπροσωπικότητεςτουελληνικούκαιπαγκόσμιουπροσκοπισμού.Τομάτιμου,ωστόσο,έμεινεσεμιαφωτο-
γραφίαπουθεωρώότιαντιπροσωπεύειτονπαππού,ένανάνθρωποτηςουσίας,τουαποτελέσματοςκαιτηςπροσφοράς.

ΟΖήσηςΠατσίκαςτο1948,λίγουςμήνεςαφότουεπέστρεψεαπότηνΑίγυπτο,μετάτηνλήξητουΒ’ΠαγκοσμίουΠολέ-
μου,όπουμαχότανμαζίμεάλλουςΈλληνεςαξιωματικούςκαιτιςσυμμαχικέςδυνάμεις,πήρετηνπρωτοβουλίακαιζήτησε
απότουςΈλληνεςομογενείςτηςΑιγύπτου,μετουςοποίουςδιατηρούσεάριστεςσχέσεις,ναδωρίσουν100προσκοπικές
στολέςσεελληνόπουλαστηνΑθήνα,όπουείχεπλέονεγκατασταθείμετηνοικογένειάτου.Μιακίνησηπουμπορείναμην
μας εντυπωσιάζεισήμερα,αλλά είχεάλλησημασίακαιβαρύτητασεμιαΕλλάδαρημαγμένηαμέσωςμετά τονπόλεμο,
πουπροσπαθούσενασταθείσταπόδιατηςκαιοπαππούςήθελεμεαυτήτηνενέργειαναστηρίξειπάνωαπ’όλαταπαι-
διάπουπάνταφρόντιζεκαιείχετηνέγνοιατους,απόόποιεςθέσειςευθύνηςκιανυπηρέτησε.

ΗφωτογραφίαστοπίσωμέροςτηςγράφειότιδημοσιεύθηκεστηνεφημερίδαΕΘΝΟΣτο1948καιαναφέρει:«Εις τον 
περίβολον του επί της οδού Βεϊκου Δημοτικού Σχολείου ετελέσθη εορτή κατά την οποία διενεμήθησαν 100 ενδυ-
μασίες, δωρεά των εξ Αιγύπτου ομογενών εις τους προσκόπους Κουκακίου-Βεϊκου. Εις την εικόνα οι λαβόντες 
ενδυμασίας.»

Αιωνίασουημνήμη!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας



Στην συνεδρίαση της Δευτέρας 
15 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του 
ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας Λεωνίδας 
Ακριβόπουλος ενημέρωσε το δη-
μοτικό συμβούλιο και υπήρξε ο-
μόφωνη υπογραφή ψηφίσματος 
προς τον αρμόδιο υφυπουργό 
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, 
με το αίτημα της συνέχισης του 
προγράμματος «Αθλητισμός για ό-
λους», αφού έχει ανακοινωθεί από 
τον Αύγουστο η διακοπή της χρη-
ματοδότησής του από το υπουρ-
γείο. Ο κ. Ακριβόπουλος ήταν κα-
λεσμένος του Ζήση Μιχ. Πατσίκα 
στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99.6 και 
στην ραδιοφωνική εκπομπή Λαϊ-
κα&Αιρετικά, όπου μίλησε για την 
εξέλιξη του θέματος, έδωσε στοι-
χεία και ανέφερε τι περιμένουμε 
αυτή την στιγμή από το υπουρ-
γείο. Φυσικά λόγω της επικαιρότη-
τας ερωτήθηκε για την κατάσταση 
στους παιδικούς σταθμούς λόγω 
κορωνοϊού,  αλλά και για τα ποσο-
στά εμβολιασμένων υπαλλήλων 
στο ΚΑΠΑ.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ ανα-
φέρθηκε στο σύντομο ιστορικό της υπόθεσης λέγοντας ότι ενώ ως 
νομικό πρόσωπο είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους και είχαν 
στείλει αρμοδίως τις προτάσεις τους από τον Μάρτιο, έλαβαν από 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 13 Αυγούστου χωρίς 
καμία προηγούμενη ειδοποίηση την απόφαση να μην χρηματοδο-
τηθούν για την φετινή χρονιά τα προγράμματα «Αθλητισμός για 
Όλους»!  

 Τα προγράμματα «Αθλητισμός για όλους» έχουν την ιδιαιτε-
ρότητα ότι δίνουν την ευκαιρία σε συμπολίτες της πόλης, αλλά και 
σε όσους δεν ζουν στον αστικό ιστό να ωφεληθούν με πολύ μικρό 
κόστος. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Ακριβόπουλος για το 
2019 που ήταν μια φυσιολογική χρονιά εντάχθηκαν στο πρόγραμ-
μα 500 ωφελούμενοι δημότες και απασχολήθηκαν 10 γυμναστές, 
εκτός από την Βέροια και σε 8 διαφορετικές τοπικές κοινότητες 
όπως η Πατρίδα, Νέα Λυκογιάννη, Μακροχώρι, Ραχιά, Τριπόταμο, 
Παλατίτσια, Βεργίνα για τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Η 
σημασία του προγράμματος ενισχύεται από το γεγονός ότι εξυ-
πηρετούσε και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ενώ υπήρχε τμήμα 
για Α.Μ.Ε.Α. και μάλιστα χωρίς κανένα οικονομικό αντίτιμο. Ακόμη 
όμως και για τους ωφελούμενους που πλήρωναν, στην πλειοψη-
φία τους γυναίκες που παρακολουθούσαν προγράμματα πιλάτες, 
αεροβικής κ.α. πλήρωναν μόλις 20 ευρώ το τρίμηνο! Τα προγράμ-
ματα «έτρεχαν» καταξιωμένοι γυμναστές που είχαν μεράκι για την 
άθληση και διάθεση να βοηθήσουν τους ωφελούμενους.

  Αναφορικά με την ουσία του προβλήματος ο κ. Ακριβόπουλος 

περιέγραψε ότι όλα τα έξοδα που είχε το ΚΑΠΑ για την υλοποίηση 
του προγράμματος καλυπτόταν κατά 50% από την Γ.Γ. Αθλητι-
σμού. Αυτό το ποσοστό χρηματοδότησης αποφάσισε τον Αύγου-
στο να διακόψει ο κ. Αυγενάκης και αμέσως υπήρξε από το ΚΑΠΑ 
του δήμου Βέροιας, όπως και από αντίστοιχα νομικά πρόσωπα 
άλλων δήμων επαφή με την Γ.Γ. Αθλητισμού, όπως και γραπτή 
διαμαρτυρία με την οποία ζητήθηκε να μην διακοπεί για φέτος η 
χρηματοδότηση και να συζητηθεί με προτάσεις το θέμα από του 
χρόνου, άλλως αν η απόφαση είναι ειλημμένη να ορίσει ο υφυ-
πουργός το οργανωτικό πλαίσιο και να δώσει τη νομιμοποίηση να 
τρέξει ο δήμος έστω και με περικοπές το πρόγραμμα. Φυσικά κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να το σηκώσει μόνιμα ο δήμος, αφού το πρό-
γραμμα είναι ανταποδοτικό και θα πρέπει να κοπούν χρήματα από 
άλλες δράσεις(κοινωνική πολιτική κλπ).

Δυστυχώς το πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους» ενώ έχει με-
γάλη ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με την πληροφό-
ρηση που έχει ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ, η Γ.Γ. Αθλητισμού αποφάσι-
σε να το διακόψει γιατί όπως αναφέρεται στην απόφαση υπάρχουν 
τρωτά σημεία και χρειάζεται επανασχεδιασμός. «Αντί δηλαδή να 
διορθώσουμε τις όποιες ατέλειες του προγράμματος ενώ αυτό 
τρέχει και είναι σε εξέλιξη, το διακόπτουμε, μια πρακτική χω-
ρίς λογική» υπογράμμισε ο κ. Ακριβόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ επεσήμανε ότι η εμπειρία των λοκντα-
ουν τους έκανε να προετοιμαστούν και να διαμορφώσουν το πρό-
γραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται είτε 
σε ανοιχτούς χώρους, είτε ακόμη μέσω τηλεδιάσκεψης και τόνισε 
την σημασία του ειδικά αυτή την περίοδο που ο κόσμος δεν έχει 

επιλογές, τα γυμναστήρια είναι κλειστά ή 
υπολειτουργούν και οι δημότες χρειάζο-
νται απεγνωσμένα διέξοδο. Δεν παρέλει-
ψε να αναφέρει τα καθημερινά παράπονα 
των ωφελούμενων που περιμένουν πότε 
θα ξεκινήσει και πάλι το πρόγραμμα και 
δυστυχώς δεν έχει να τους απαντήσει κάτι 
συγκεκριμένο. Η τελευταία επικοινωνία με 
την Γ.Γ. ήταν τον Σεπτέμβριο, ανέφερε ο 
κ. Ακριβόπουλος, όταν δεσμεύθηκαν να 
υπογραφεί και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ 
το οργανωτικό πλαίσιο, ώστε να δώσει 
στους δήμους την εξουσιοδότηση να τρέ-
ξουν το πρόγραμμα. Έχουν περάσει πά-
νω από δύο μήνες και αυτή η υπογραφή 
ακόμη εκκρεμεί…

«Να μην χαθεί το πρόγραμμα και 
να το τρέξουμε για φέτος, ωστόσο δεν 
απεμπολούμε το δικαίωμα χρηματοδό-
τησης του, που πρέπει να επανεξετα-
στεί από τον κ. Αυγενάκη. Είναι κρίμα 
να καταργηθεί το πρόγραμμα «Αθλητι-
σμός για Όλους», μετά από την απα-
ξίωση και υποβάθμιση του σχολικού 
αθλητισμού και την κατάργηση των 
Αθλητικών Σχολείων»,  υπογράμμισε ο 
πρόεδρος του ΚΑΠΑ.   

Το 40% του προσωπικού στο ΚΑΠΑ ανεμβολίαστοι
 με 2 αναστολές εργασίας

Για την κατάσταση με τον κορωνοϊό και τις δομές που υποστη-
ρίζει το ΚΑΠΑ του δήμου Βέροιας, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι τον 
τελευταίο μήνα είναι καλή η κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς 
και μόνο ένα τμήμα στο Εργοχώρι είναι κλειστό. «Γίνεται προ-
σπάθεια και είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα σε 
σχέση και με την συνολική εικόνα και των αριθμό κρουσμά-
των στα σχολεία, αλλά και συνολικά στην πόλη», πρόσθεσε ο 
πρόεδρος.

Αναφορικά με το προσωπικό του ΚΑΠΑ, ο κ. Ακριβόπουλος 
είπε ότι το 60%  είναι εμβολιασμένο, υπάρχουν δομές του νομικού 
προσώπου που δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και οι ερ-
γαζόμενοι προσέρχονται με ραπιντ τεστ, ενώ στις δομές όπως ΚΑ-
ΠΗ, δημοτικό ιατρείο κλπ,  πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμβολια-
σμένοι και γι΄ αυτό αναγκάστηκαν σε 2 περιπτώσεις εργαζομένων 
να τους θέσουν σε αναστολή. «Δεν είναι ευχάριστο για κανέναν 
μας να λαμβάνονται τόσο βαριά μέτρα, ωστόσο όλα συνηγο-
ρούν ότι ο εμβολιασμός βοηθά την κατάσταση και πρέπει να 
επικρατήσει η λογική και να ενημερωθούν και αυτοί οι άνθρω-
ποι που δεν έχουν πεισθεί για να φτάσουμε στο επιθυμητό 
ποσοστό εμβολιασμού.»

(Δείτε το βίντεο της συνέντευξης στο laosnews.gr)

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Eορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων 
Την 21η Νοεμβρίου 2021 εορτάζεται σε ολόκληρη τη χώρα η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Από την ΠΕ Ημαθίας επιση-

μαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κοροναϊού COVID-19, οι 
εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνου σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας. 

Κατά την ημέρα της εορτής θα λάβει χώρα γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κατό-
πιν τούτου, παρακαλούνται ο Δήμος Βέροιας, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ., για τον σημαιοστολι-
σμό και την φωταγώγηση των καταστημάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρόγραμμα. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια λόγω δοξολογίας στην Παλαιά Μητρόπολη
Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση και 

ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια της δοξολογίας εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στον Παλαιό Μητρο-
πολιτικό Ναό Βέροιας Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου καθώς και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην 
Πλατεία Ρακτιβάν η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή 
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στην οδό 10ης Μεραρχίας, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή 
της με την οδό Μητροπόλεως. Επίσης, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, 
παντός είδους οχημάτων: στην οδό Περικλέους, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής και στην οδό Αντωνίου Καμάρα, από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους ως τη συμβολή της με την οδό Ε. 
Βαρλάμη.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 21-11-2021 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 12:00΄ και η κυκλοφορία των οχημά-
των, κατά τις ώρες της απαγόρευσης στην παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. 

 Μετά την απόφαση Αυγενάκη για διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος «Αθλητισμός για όλους»

Λ. Ακριβόπουλος: «Να μην χαθεί για φέτος 
το πρόγραμμα-περιμένουμε το ΦΕΚ να το τρέξουμε μόνοι μας»

Το 40% του προσωπικού στο ΚΑΠΑ ανεμβολίαστοι με 2 αναστολές εργασίας



Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
να έχεις αποφασίσει να λείψεις για λίγες ημέ-

ρες, να επιστρέφεις, να έχεις υποστεί το μπού-
λινγκ της αρκούδας, επειδή είσαι χοντρούλης, σε 
λίγο ούτε η σκάλα που σε ανεβάζει στο μεγάλο 
πουλί για να πετάξεις, δεν θα σε χωρά, δεν συ-
ζητάμε για τα αεροπλανικά καθίσματα (από έξω 
εμφάνιση και από μέσα άνεση), και να σκέφτε-
σαι, θα πέσει το αεροπλάνο και θα οφείλεται στα 
γραμμάριά μου!

Και δεν είναι μόνο αυτό, να προσγειώνεσαι 
και να ακούς, όλοι το απόγευμα στις οθόνες 
σας, για το διάγγελμα του σωτήρος Μωυσέως 
και στη συνέχεια «ξεκινά η επίταξη των ιατρών 
σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία».

Και αναρωτιέσαι διάγγελμα, επίταξη, τι έγινε 
ρε σύντροφοι, ξεκινάει το νέο Πολυτεχνείο, να 
ετοιμάσω διαβήτες και χάρακες!

Και ανατρέχοντας στο πρόσφατο, «δημοκρα-
τικό» παρελθόν:

«…μην ξεχνάτε κύριοι ότι ευρισκόμεθα ε-
νώπιον ενός ασθενούς, τον οποίον έχομεν επί 
της θεραπευτικής κλίνης και τον οποίον εάν ο 
ιατρός δεν προσδέση κατά την διάρκειαν, της 
θεραπείας επί της θεραπευτικής κλίνης, υπάρ-
χει περίπτωσις, αντί διά της θεραπείας να τον 
οδηγήσουμε εις το θάνατον», για αυτό οι περι-
ορισμοί - τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε, είναι 
«να επιβάλλωμεν το δέσιμον του ασθενούς επί 
τής κλίνης δια να υποστή ακινδύνως την θερα-
πείαν»!  

Στην επόμενη ερώτηση, «ήθελα να γνωρίζω, 
πόσον θα διαρκέση η ανάρρωσις, το λοκντάουν 
δηλαδή, του ασθενούς», η απάντηση του αγίου 
αφοπλιστική «ο χρόνος αναρρώσεως του κορο-
νοασθενούς μετά την θεραπείαν, εξαρτάται από 
την βαρύτητα της ασθενείας, την οποίαν αυτήν 
την στιγμήν δεν μπορώ να προσδιορίσω»! 

Και συνεχίζοντας, σε καλώ φίλε μου, να παί-
ξουμε το παιχνίδι, βρες τις διαφορές:

«η χώρα διήρχετο μια κρίση αναζητούσα δι-
έξοδον εξ ενός ιατρικού αδιεξόδου εις το οποίο 
είχε εισέλθει. Από μακρού χρόνου, η αδυναμία 
της συνεννοήσεως μεταξύ των υπευθύνων υγει-
ονομικών παραγόντων της χώρας, παρά πάσαν 
επίκληση του ανωτάτου άρχοντα της χώρας, του 
αγίου Μωυσέως, είχε περιαγάγει τη χώρα εις κο-
ρονοαδιέξοδον. Ουδείς εκ των παραγόντων ανε-
λάμβανε να βοηθήσει των ανώτατον άρχοντα για 
να αναζητήσει λύση εντός των ιατρικών ορίων, 
δια να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Η κα-
τάστασις αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχική 
αντίληψη (ο κορονοιός να κάνει ότι γουστάρει), 
η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα 
της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έσχατον 

κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνι-
σμόν, συγνώμη τον αντιεμβολιασμόν. Οι Έλλη-
νες, και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά 
τη βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν 
είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον, αντιεμβολια-
σμόν. Διότι ο αντιεμβολιασμός δεν δύναται να 
έχει ουδέν σημείο κοινόν με τον ελληνοχριστια-
νισμόν, δηλαδή τον εμβολιασμόν που αποτελεί 
τη βάση της διαπαιδαγωγήσεως των ελλήνων 
κατά τον δρόμο της ιστορίας, της πανδημίας 
δηλαδή. Προ αυτής της καταστάσεως ο ιατρικός 
στρατός, αι ένοπλαι δυνάμεις, τα νοσοκομεία 
της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις τον χώρο του 
κοινωνικού κατασπαραγμού, έκρινε ότι όφειλε 
να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμο προς 
τον κρημνόν». 

Τι θέλει να πει ο ποιητής, ο χοντρούλης δη-
λαδή!

Αρκετά με τα διαγγέλματα της βλακείας, βα-
ρεθήκαμε.

Το διάγγελμα δεν είναι παιχνιδάκι, για να 
βλέπω τη φατσούλα μου και να σκέφθομαι 
«φτου σου αγορίνα μου, τι τεράστιος ηγέτης 
είσαι».

Αρκετά, κούρασες.
Ή μήπως πιστεύεις, επειδή αυτοθαυμάζεσαι 

«… παρά την άρτια εκστρατεία που οργάνωσα» 
, ότι θα πάω να εμβολιαστώ, εάν δεν το επιθυ-
μώ!

Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί 
κάνουν τους καλούς φίλους, από 
την πρώτη στιγμή μίλησα για άθλια 
και μη δημοκρατική διαχείριση.

Και τελειώνοντας οφείλω να πα-
ραδεχθώ ότι ο τίτλος του αγίου δι-
καίως σου έχει δοθεί, αφού επί των 
ημερών σου, ζήσαμε το θαύμα, τα 
παγώνια του πάρκου του Παυσιλύ-
που στην Καρδίτσα, να έχουν απο-
κτήσει ανθρώπινη ομιλία και καθη-
μερινώς να εμφανίζονται στο γυαλί.

Προχώρα λοιπόν στο τελευταίο 
διάγγελμα, στο συγχωρώ και ζήτα 
από τα παγώνια να επιστρέψουν 
στο πάρκο και να αφήσουν την μι-
κρή οθόνη.

Να τα ξανασυναντήσουμε, τα πα-
γώνια και τα άλλα ιατρικά πουλιά, 
στα εκλογικά ψηφοδέλτια, μαζί με 
τους άλλους επιτήδειους τσαρλατά-
νους, όπως σωστά τόνισες!

Η χρηματοδότηση των μεγάλων 
μέσων ενημέρωσης, οδηγεί σταδι-
ακά στην κατάργηση της Δημοκρα-
τίας!
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ:
Κάθε Τετάρτη, νέο απογευματινό 
Ιατρείο στο Ορθοπαιδικό Τμήμα

                                                                                     
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάου-

σας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου 
Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής 
του Νομού Ημαθίας ότι επεκτείνεται η 
λειτουργία των Ολοήμερων Ιατρείων του 
Ορθοπαιδικού Τμήματος στην Υγειονομι-
κή Μονάδα Νάουσας.

Το νέο απογευματινό Ιατρείο θα λει-
τουργεί κάθε Τετάρτη, από ώρα 16:00, 
από τον ιατρό κ. Παπαμιχαήλ Ευθύμιου, 
Επιμελητή Α΄ ειδικότητας Ορθοπαιδικής.

Η διαδικασία για το κλείσιμο των ρα-
ντεβού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας 
στα τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις ώρες 07:00 έως 15:00.

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλ-
τρα ενεργού άνθρακα και Hepa)

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις 

– 2 κενές)
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων (Πληρότητα 50%)
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έ-

ξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

Αρχηγός Από Κούνια 2: 
Οικογενειακή Υπόθεση (ΜΕΤΑΓΛ)
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥ-

ΖΟΥΡΑΚΗ
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 19/11 - Σάββατο 20/11 - Κυριακή 

21/11 στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 

test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έ-
ως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυ-
τότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 

test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έ-
ως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυ-
τότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, 

Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  
Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μά-
ξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

KARDITSA FOREVER
Πέμπτη 18/11 –Σάββατο 20/11 – Κυριακή 21/11 

- Δευτέρα 22/11 – Τρίτη 23/11 – Τετάρτη 24/11 στις 
20.30

 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 
test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έ-
ως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυ-
τότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)

Σενάριο, Σκηνοθεσία Στράτος Μαρκίδης 
Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βισκαδουράκης, 

Λευτέρης Ελευθερίου, Τάνια Τρύπη, Τάσος Κω-
στής, Μαρία Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνος Καζάκος, 
Δανάη Παππά, Τάσος Παλατζίδης, Ευτυχία Φανα-
ριώτη, Σοφία Παυλίδου, Ελίνα Μάλαμα, Μάκης Πα-
τέλης, Στράτος Κανιαμός, Γιώργος Γιαννόπουλος, 
Jerome Kaluta.

Έκτακτη Συμμετοχή: Παύλος Χαϊκάλης, Αλέξαν-
δρος Μυλωνάς

   Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθου-
σα 2 επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/11/21 - 24/11/21

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρό-
νια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέ-
ληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω 
από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με 
το πληκτρολόγιο μου».

Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Μη νομίσεις, φίλε μου, ότι ο 
γράφων τούτο το άρθρο είναι 
αντίθετος με την πολιτική έκ-
φραση ή θεωρεί ως αταίριαστη 
στην ανάμειξή σου στην πολιτι-
κή ζωή ου τόπου μας, ή ακόμη 
χειρότερο, ζητά από σένα να 
μην έχεις πολιτικές πεποιθή-
σεις.

Σκοπός μου δεν είναι να επαινέσω τους απολιτι-
κούς νέους, ούτε, πολύ περισσότερο, τους ιδεολογικά 
«χαμαιλεοντίζοντες», τους επονομαζόμενους Ο.Φ.Α. 
(όπου φυσάει ο άνεμος).

Θα ήθελα, όμως, με τις παρακάτω σκέψεις μου, 
να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που προκύ-
πτουν αβίαστα στην ψυχή κάθε απροκάλυπτου αν-
θρώπου. Είναι δυνατόν ένας σωστός άνθρωπος να 
αλλοτριώσει τη ζωή του παραδίδοντάς την απόλυτα 
στην πολιτική; Η πολιτική ιδεολογία, η στράτευση, η 
μάχη για θέσεις και αντιθέσεις πολιτικές, το κοίταγμα 
της τόσο πολύπτυχης και πολύπλοκης ζωής, κάτω 
από την οπτική γωνία της πολιτικής, είναι δυνατόν να 
απορροφήσουν όλη τη νεανική ενεργητικότητά σου; 
Είναι σωστό να αντικρίζεται όλη η ζωή κάτω από το 
πρίσμα της οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας;

Τελικά ο άνθρωπος είναι μόνο πολίτης;
Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας παρατηρείται 

από κάθε καλόπιστο άνθρωπο μια σύγχυση – καμία 
φορά αθέλητη, όχι σπάνια σκόπιμη – στα λόγια και 
στα έργα ακόμη και ώριμων ανθρώπων, σχετικά με 
την πολιτικοποίηση. Γι’ αυτό θεωρώ ως πρωταρχικό, 
πριν καταπιαστώ με την ουσία, να προβώ σε δύο 
βασικές διευκρινήσεις.

Σε κάποιο άλλο άρθρο μου θα σου μιλήσω για με-
ρικές θέσεις μου, στο τόσο επίκαιρο πρόβλημα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: Πρέπει να συνειδητο-
ποιήσεις πως οι πιο πολλοί, όταν μιλάνε για πολιτι-

κοποίηση, εννοούν, άλλοτε φανερά κα άλλοτε κα-
μουφλαρισμένα, την κομματικοποίηση. Δηλαδή την 
υποταγή σε δεδομένες απόψεις, την «άνευ όρων» 
υπαγωγή σου σε προκατασκευασμένες θέσεις.

Οι υποστηρικτές αυτών των αντιλήψεων συνή-
θως αναθεματίζουν τον πολιτικό προβληματισμό, α-
πορρίπτουν την πολιτική πολυφωνία και με θράσος 
μιλάνε για «Δημοκρατία».

Εσύ στάσου με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. 
Σκέψου πως αν η πολιτικοποίηση σημαίνει συνειδη-
τοποίηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων 
σου ως πολίτη, τότε είναι κάτι που πρέπει να επιδι-

ώξεις. Είσαι μέλος μιας οργανωμένης κοινωνίας που 
λέγεται πολιτεία. Αυτή εξαρτάται από σένα και συ από 
αυτή. Είναι εγκληματικό να αδιαφορήσεις για τη δομή 
της, για τους ανθρώπους που θα την κυβερνήσουν, 
για τις διαδικασίες που την συντηρούν, για τις αξίες 
που υπηρετεί. Δείχνει αναξιότητα όταν δεν έχεις ζήλο 
για τα κοινά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Πρέπει να συνειδητο-
ποιήσεις ότι την πολιτική θα την αντικρύζεις με πίστη, 
ενώ την κομματικοποίηση με αμφισβήτηση. Γιατί η 
πολιτική σου τοποθέτηση θα πρέπει να στηρίζεται 
σε αξίες αιώνιες, ώστε να σου παρέχουν κάθε στιγμή 
τη δυνατότητα να κρίνεις την κομματική σου τοποθέ-
τηση. Επειδή πολλές φορές συμβαίνει να υποστη-
ρίζεις ένα πολιτικό κόμμα, κι όταν αυτό εκπροσωπεί 
ένα minimum των πολιτικών σου θέσεων, αφού δεν 
υπάρχει άλλο εγγύτερο με τις απόψεις σου. Οι α-
πόψεις, όμως, αυτές είναι δικές σου, προσωπικές, 
καμωμένες με μελέτη και φρόνηση, με εσωτερικό βά-
σανο, όχι επιπόλαιες και επιδερμικές, πλασμένες από 
προεκλογικά σλόγκαν ή κομματικά διαφημιστικά τρικ.

Έτσι, φρονώ, γίνεται φανερό πως άλλο είναι η 
πολιτική θέση και άλλο η κομματική τοποθέτηση. Κι οι 
δύο είναι δεκτές. Η πρώτη, όμως, σταθερή, άκαμπτη, 
διαρκής. Η δεύτερη, με δυνατότητα εναλλαγής, ευλύ-
γιστη, επίκαιρη.

Θα ήθελα πολύ επάνω σ’ αυτές τις σκέψεις και τις 
δικές σου απόψεις. Θα τις έχω;

ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑ ΝΕΟ
Περί πολιτικής (Γ΄ τελευταίο)
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Φωταγώγηση
 του Δημαρχείου Βέροιας 

σήμερα για την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού

Σε μία συμβολική πράξη στήριξης για την προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών 
προχωρά ο Δήμος Βέροιας, με τη φωταγώγηση του Δημαρχείου της πόλης το απόγευμα 
του Σαββάτου 20 Νοεμβρίου, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων προς την 
κατεύθυνση ενός καλύτερου μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τα παιδιά όλου του κό-
σμου. Ο Δήμος Βέροιας ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ και του Γραφείου της 
UNICEF στην Ελλάδα συμμετέχει στη φωταγώγηση με κυανό χρώμα δημαρχιακών κτιρί-
ων, αρχαιολογικών χώρων και εμβληματικών σημείων της χώρας όπως προτρέπουν τα 
Ηνωμένα Έθνη, ως ένδειξη στήριξης της επετείου της υπογραφής της Διεθνούς Σύμβασης 
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η 20η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, είναι μια ευκαιρία για παιδιά και νέους 
να ενώσουν τις φωνές τους για θέματα που έχουν σημασία για τη γενιά τους - από τις 

επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής, την 
ψυχική υγεία, την 
εκπαίδευση, την εξά-
λειψη του ρατσισμού 
και των διακρίσεων - 
και να παρακινήσουν 
τους ενήλικες να 
συμβάλουν στο δρό-
μο για ένα καλύτερο 
μέλλον για όλους.

Η φωταγώγηση 
του Δημαρχείου Βέ-
ροιας πραγματοποι-
είται για να θυμίσει 
σε όλους ότι η νέα 
γενιά αντιπροσω-
πεύει την ελπίδα ό-
λων μας για ένα κα-
λύτερο μέλλον.

Συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη 
Κ. Καλαϊτζίδη με τη  Συμπαραστάτη του 

Πολίτη  στην Περιφέρεια, Νιόβη Παυλίδου
Την Περιφερειακή Ενότη-

τα Ημαθίας, επισκέφθηκε την 
Τρίτη 16 Νοεμβρίου, η Συ-
μπαραστάτης του Πολίτη & 
της Επιχείρησης Νιόβη Παυ-
λίδου η οποία συναντήθηκε με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα 
Καλαϊτζίδη, τους διευθυντές 
όλων των υπηρεσιών και την 
ειδική σύμβουλο του Αντιπερι-
φερειάρχη, Νίκη Καρατζιούλα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Η-
μαθίας αφού την καλωσόρισε, 
παρουσίασε την κατάσταση 
λειτουργίας των υπηρεσιών 
στην Π.Ε. Ημαθίας αναφερό-
μενος μεταξύ άλλων και στη 
θετική έκβαση της ανέγερσης 
του Διοικητηρίου, γεγονός 
που, όπως τόνισε, θα επιτρέ-
ψει στη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών σε ένα σημείο, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Εστί-
ασε επίσης τη συζήτηση στην σημασία του πρωτογενούς και του μεταποιητικού τομέα για την τοπική οικονομία αλλά και 
γενικότερα για όλη την περιφέρεια, κάτι που φάνηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας.

Από τη μεριά της η Νιόβη Παυλίδου ανέπτυξε εν συντομία τη σημασία του θεσμού του Συμπαραστάτη, καταθέτοντας 
την εμπειρία της από την δίχρονη λειτουργία του και σημειώνοντας πως, τα αιτήματα από την Ημαθία ήταν ευτυχώς πολύ 
λίγα. 

Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικά ζητήματα που μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία της Περιφέρειας συνολικά, 
όπως:

1) στον ομοιόμορφο τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν και 
2) στην υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της εργασίας όλων για μια καλύτερη διακυβέρνηση της περιφέρει-

ας.
Η Ημαθία πρωτοπορεί στην εφαρμογή ψηφιακών λειτουργών προς όφελος του πολίτη

Οι διευθυντές των υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας τόνισαν ιδιαίτερα το γεγονός πως η Ημαθία πρωτοπορεί στην εφαρμο-
γή ψηφιακών λειτουργιών, κάτι που ήδη διευκολύνει κατά πολύ τις τρέχουσες εργασίες, προς όφελος του πολίτη. 

Αναφέρθηκαν όμως και σε θεσμικές δυσλειτουργίες στην δομή της Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα ότι, για ίδιες 
αρμοδιότητες και ευθύνες, τα στελέχη της ΠΕ Ημαθίας καταλαμβάνουν χαμηλότερες διοικητικές βαθμίδες, σε σχέση με 
τους συναδέλφους της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Μίλησαν επίσης για φαινόμενα έλλειψης ορθής επικοινωνίας και συνεννόησης, 
καθώς και για το ζήτημα πλεονάζοντος προσωπικού στην διοικητική έδρα, τη Θεσσαλονίκη. 

Η Νιόβη Παυλίδου από τη μεριά της, τόνισε πως, ως αρχή, είναι δίκαιο για τις ίδιες αρμοδιότητες και ευθύνες, να κα-
ταλαμβάνονται οι ίδιες ακριβώς θέσεις ευθύνης 
από τα στελέχη (διευθυντές, υποδιευθυντές), 
και ότι η Διοίκηση και ο Εσωτερικός Έλεγχος, 
εξετάζουν τέτοια αιτήματα. Τόνισε επίσης ότι, με 
τις ψηφιακές τεχνολογίες, καταργούνται τα γεω-
γραφικά εμπόδια στην διοικητική διάρθρωση των 
οργανισμών και γίνεται πλέον δυνατό, να ορισθεί 
διευθυντής της ΠΚΜ ή και γενικός διευθυντής, έ-
να στέλεχος του οποίου η μόνιμη θέση, βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα.

Τέλος, ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη 
και τους διευθυντές για την πολύ ενδιαφέρουσα 
συζήτηση- συνεργασία και εξέφρασε την ανα-
γκαιότητα να ενημερώνονται συνεχώς οι πολίτες, 
για την ύπαρξη και τη λειτουργία  του θεσμού 
του Συμπαραστάτη συνολικά στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ZANTNERARTURRAFALτου 
Roman και της Urszula, το γέ-
νος Kwiecien, που γεννήθηκε στο 
Pyskowice Πολωνίας και κατοικεί 
στο Ludenscheid Γερμανίας και η 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 
Παναγιώτη και της Μαρίας, το γέ-

νος Συμεωνίδου, που γεννήθηκε στο Esslingen Am 
Neckar Στουτγκάρδης και κατοικεί στο Ludenscheid 
Γερμανίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο δημαρχείο Ludenscheid Γερ-
μανίας.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ευχαριστήριο
Η Διεύθυνση, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, οι Μαθητές 

και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Μακροχωρίου ευχαριστούν θερμά τον εξουσιο-
δοτημένο συνεργάτη ServiceτηςΜΑΝΕλλάςΑ.Ε.,ΑΦΟΙ
Π.ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥΟ.Ε. –ΜακροχώριΒέροιας 
,για τη δωρεά ειδών γραφείου για την κάλυψη αναγκών 
του σχολείου.

ΟΔιευθυντήςτουΣχολείου
ΠαπαχαρίτωνΑναστάσιος
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

20 Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Κων/νου και Ελένης στο Διαβα-
τό ο Γρηγόριος Ταλαπανίδης 
σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 4.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Γεωργιανών ο Κων/
νος Γεωργ. Αμοιρίδης σε ηλι-
κία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 20 Σεπτεμβρίου 2021 στις 
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Καμποχωρίου 
Ημαθία η Μαρία Μπαλτζή σε 
ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στον Αγιο Γεώργιο Δ.Δ. Δοβρά 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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

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

Οι λοιποί συγγενείς

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου
Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία στην Παλαιά 
Μητρόπολη 

Τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων θά 
λειτουργήσῃ στόν Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀγίων Ἀπο-
στόλων Παύλου καί Πέτρου καί στή συνέχεια θά τελέσῃ Δοξολογία 
μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γο-

νέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό 
Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχό-
λησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι 
ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά: 

-Την κυρία Κωσταντίνα Χατζησταύρου για την προ-
σφορά φρούτων για τη διατροφή των ωφελουμένων.

-Τον κύριο Άγγελο Διαβατούδη και την κυρία  Ελένη 
Καρπούζη για τη χρηματική δωρεά είς μνήμη της μητέ-
ρας τους Ελισάβετ Καρπούζη.

-Το σύλλογο ζαχαροπλαστών Βέροιας για τη χρημα-
τική δωρεά προς το Σύλλογο για την ανέγερση του νέου 
ΚΔΗΦ. 

-Το πτηνοτροφείο ΜΠΕΝΤΙΛΑ από την Αλεξάνδρεια 
για την προσφορά τροφίμου για την διατροφή των ωφε-
λουμένων.

-Το ψητοπωλείο ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ στην Αλεξάνδρεια, 
τον ιδιοκτήτη του κύριο Δημήτρη Κάργα, για τη προσφο-
ρά εδέσματος προς τους ωφελούμενους. 

-Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη 
συνεχή προσφορά γευμάτων  προς τους ωφελούμε-
νους.

-Τη Βιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Α.Ε. στην Αλε-
ξάνδρεια, για την προσφορά πρωινού, καθώς και την 
προσφορά σε αλεύρι για τις διατροφικές ανάγκες των 
ωφελουμένων.

-Τον κύριο Μωϋσιάδη Παναγιώτη - Χρύσανθος (Κλει-
δαράς - Κλειδιά και Κλειδαριές) στην  Αλεξάνδρεια, για 
την παροχή υπηρεσιών προς το Κέντρο.

-Την οικογένεια του κυρίου Νίκου Ελευθερίου για τη 
χρηματική δωρεά για τις ανάγκες του ΚΔΗΦ εις μνήμη 
του γιού τους Λουκά Νίκου.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή σας»
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεή-
μων:

 Την Κυριακή 21 Νο-
εμβρίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
των Αγίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βε-
ροίας επί τη εορτή των 
Εισοδίων της Θεοτόκου. 
Στο τέλος θα τελέσει Δο-
ξολογία με την ευκαιρία 
του εορτασμού της ημέ-
ρας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. 

Την Τρίτη 23 Νο-
εμβρίου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Τιμίου Προδρό-
μου Σκήτης Βεροίας με 
την ευκαιρία της εορτής 
του Αγίου Κλήμεντος 
Αρχιεπισκόπου Αχρίδος. 
Στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα 
του Αγίου Κλήμεντος που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευ-
θείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                    Αρ. Πρωτ. 5215

Ημ/νια 18/11/2021
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 Δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκ-

μίσθωση κυλικείου του ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ δημοτικού γυμναστηρί-
ου Βέροιας που βρίσκεται στο Δήμο Βέροιας, στον ισόγειο χώρο 
της δυτικής πλευράς του κλειστού γυμναστηρίου - οδός: 16ης 
Οκτωβρίου 5Α, εμβαδού  26,40 τ.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα 
γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 
5, 4ος όροφος, την Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 10:00π.μ. ε-
νώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών. Σε περίπτωση 
που δεν προσέλθει κάποιος πλειοδότης η δημοπρασία θα επα-
ναληφθεί σε μια εβδομάδα, στις 09/12/2021 στον ίδιο χώρο και 
την ίδια μέρα και ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της διακήρυξης, δεν έχουν καταδικαστεί ή τελούν υπό 
πτώχευση και δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το 
Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» και στο Δήμο Βέροιας.

 Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει 
να καταθέσει τα δικαιολογητικά μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 13:00, στην Διοικητική έδρα του ΚΑΠΑ Δ. Βέ-
ροιας, Θ. Ζωγιοπούλου 5 - 4ος όροφος.

 Η διάρκεια της σύμβασης είναι για τέσσερα (4) χρόνια (με 
δικαίωμα παράτασης για ένα έτος) και αρχίζει από την υπογρα-
φή του συμφωνητικού και εγκατάστασης του μισθωτή.

 Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Νομικού Προσώπου και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Βέροιας, όπως επίσης θα καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα, 
στη διεύθυνση (URL): www.veriakapa.gr

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί, από τα 
Γραφεία Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας», και να παρα-
λάβει τους όρους της παρούσας διακήρυξης, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση: Θεανώ Ζωγιοπούλου 5, Πληρο-
φορίες: κ.Δημήτριο Τζιμούρτο -  Τηλέφωνο: 2331022178-26230. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ



Συντάκτης: 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Παρά την επικέ-
ντρωση του γενικό-
τερου ενδιαφέροντος 
στην επιδημική έξαρ-
ση του κορωνοϊού 
και τα  συνεπακόλου-
θα της, σημαντικό 
μέρος της καθημερι-
νής ειδησεογραφίας 
καταλαμβάνουν οι 

επίκαιρες εσωτερικές διεργασίες των πολιτικών κομ-
μάτων για την εκλογή ηγεσιών και οργάνων που 
συνθέτουν την συγκρότηση τους.

Όσο και αν οι διεργασίες αυτές τυπικά αφορούν 
τα μέλη των κομματικών οργανισμών, στην πράξη 
διεγείρουν το γενικότερο ενδιαφέρον όλων των πολι-
τών, καθώς τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν κα-
θοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα και τις εν γένει 
εξελίξεις του τόπου.

Με το γεγονός ότι αυτές οι εκλογικές διεργασίες 
εξελίσσονται εν μέσω της επιδημικής κρίσης και των 
περιοριστικών μέτρων υγειονομικής προστασίας, α-
ναζωπυρώνεται και η συζήτηση για την ηλεκτρονική 
ψηφοφορία. 

Είναι γνωστό ότι η ηλεκτρονική τεχνολογική εξέ-
λιξη, χαρακτηρίζει την εποχή μας και υπεισέρχεται 
πλέον όχι μόνο στις κοινωνικές δραστηριότητες αλλά 
και στην ιδιωτικότητα των πολιτών.

Αναγνωρίζεται ωστόσο οτι αποτελεί και ένα προ-
ηγμένο βήμα, το οποίο δίνει την δυνατότητα μέσω 
των ψηφιακών διαδικτυακών εφαρμογών να επιτε-
λούνται σε ελάχιστο χρόνο και με άνεση, λειτουργίες 
που παλαιότερα απαιτούσαν χρόνο, κόπο και δαπά-
νες για να προχωρήσουν.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι μία από τις η-
λεκτρονικές εφαρμογές που ξεκίνησαν πριν από 
χρόνια και συνεχίζονται πειραματικά, ενώ υπάρχει 
σχετική νομοθετική πρόβλεψη και αναμένεται η γενί-
κευση της, αφού εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋ-
ποθέσεις, που θα διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα του 
ψηφοφόρου και την μυστικότητα της ψήφου.

Τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την ηλε-
κτρονική ψηφοφορία και την διαφοροποιούν από τα 
συστήματα της λεγόμενης συμβατικής διαδικασίας 
που γενικώς εφαρμόζονται, είναι η δυνατότητα άσκη-
σης του εκλογικού δικαιώματος από απόσταση και η 
χρήση υπολογιστικού συστήματος για την οργάνωση 
και διεξαγωγή της όλης εκλογικής διαδικασίας.

Απαραίτητο στοιχείο για την συνολική εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογικές δια-
δικασίες είναι η διασφάλιση της μυστικότητας της 
ψήφου, που αποτελεί συνταγματική επιταγή, η οποία 
συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα της ιδιωτικότητας 
του πολίτη.

Η μυστικότητα της ψήφου διασφαλίζεται πλήρως 
κατά την συμβατική ψηφοφορία που πραγματοποιεί-
ται υπό την εγγύηση και εποπτεία της εφορευτικής ε-
πιτροπής, η οποία και έχει την ευθύνη της εκλογικής 
διαδικασίας.

Σύμφωνα με αυτήν την διαδικασία, ο ψηφοφόρος 
εισέρχεται υποχρεωτικά μόνος στον ειδικό απομο-
νωμένο χώρο (paravan), που είναι διαμορφωμένος 
κατά τρόπο ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα άσκη-
σης πιέσεων επί των εκλογέων, όπως διλήμματα, 
απειλές, εκφοβισμοί, ή άσκηση βίας, προκειμένου 
να διαμορφώσουν την ψήφο τους σύμφωνα με υπο-
δείξεις.

Εντός του ειδικού χώρου, ο ψηφοφόρος ασκεί το 
εκλογικό του δικαίωμα και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο 
στον ειδικό αδιαφανή φάκελλο, που στην συνέχεια 
ρίπτει στην κάλπη.

Η εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής διασφα-
λίζει εν προκειμένω, ότι οι ψηφοφόροι δεν θα συνα-
ντήσουν προσκόμματα κατά την άσκηση του εκλογι-
κού τους δικαιώματος, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπεται 
η εκδήλωση φαινομένων πλαστοπροσωπίας.

Αυτή η παραδοσιακά εφαρμοζόμενη διαδικασία 
εγγυάται απόλυτα για την μυστικότητα της ψήφου και 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Δεν ισχύει όμως απόλυτα το ίδιο για την ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία, παρά το γεγονός ότι νομικά προ-
βλέπεται ως εκλογική διαδικασία.

Και αυτό διότι, παρά την ύπαρξη ψηφιακών εξυ-
πηρετητών και σταθμών εργασίας που επικοινωνούν 
με θεωρητικώς ασφαλείς υποδομές, παρά την ενερ-
γοποίηση κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων και παρά 
την πρόβλεψη φραγών ασφαλείας, πάντα υπάρχουν 
οι ελλοχεύοντες παράμετροι που απειλούν ανά πά-
σα στιγμή την μυστικότητα της ψηφοφορίας, όπως οι 
επιδέξιοι εισβολείς των υπολογιστικών συστημάτων 
του διαδικτύου, τα κακόβουλα λογισμικά, η ορθότητα 
του εφαρμοζόμενου λογισμικού κλπ.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία πραγματοποιείται είτε 
στα καθορισμένα εκλογικά τμήματα, είτε σε οποιοδή-
ποτε άλλο χώρο στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Προκύπτει επομένως μια ουσιαστική διάκριση με-
ταξύ των τρόπων που μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, που συναρτάται με το χώ-
ρο από τον οποίο ο ψηφοφόρος επιλέγει να ασκήσει 
το εκλογικό του δικαίωμα.

Καταρχήν προβλέπεται η διενέργεια της ηλεκτρο-
νικής ψηφοφορίας εντός των εκλογικών τμημάτων.

Στην περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία γίνεται στα 
εκλογικά τμήματα, υπό την εποπτεία και εγγύηση της 
αρμόδιαςεφορευτικής επιτροπής, η οποία έχει και 
την ευθύνη για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του 
λογισμικού του υπολογιστικού συστήματος.

Ο ψηφοφόρος εισέρχεται στον ειδικό χώρο όπου 
υπάρχει ηλεκτρονική συσκευή, δια της οποίας με την 
χρήση του ειδικού λογισμικού, επιτελείται η μυστική 
ψηφοφορία, όπως συμβαίνει και με τον συμβατικό 
τρόπο.

Η εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής, διαφυ-
λάσσει τον μυστικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Επιφύλαξη πλέον υπάρχει για την 
εξασφάλιση της μυστικότητας της ψη-
φοφορίας, ως προς την ηλεκτρονική 
επεξεργασία της ψήφου, λόγω του 
ενδεχομένου ενεργοποίησης των πα-
ραμέτρων που περιγράφησαν προη-
γουμένως.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώ-
σεις όπου η άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος γίνεται με ηλεκτρονικό 
τρόπο σε κατάλληλα διαμορφωμένα 
περίπτερα ή θαλάμους, που έχουν 
προσδιοριστεί και βρίσκονται σε χώ-
ρους όπου είναι ευχερής η προσέγ-
γιση από τους ψηφοφόρους και λει-
τουργούν ως απομακρυσμένα εκλο-
γικά τμήματα, υπό την εποπτεία και 
ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής.
Ισχυρή ωστόσο επιφύλαξη ως προς 
την διασφάλιση της μυστικότητας της 
ψηφοφορίας εγείρεται στις περιπτώ-
σεις όπου η ηλεκτρονική ψηφοφορία 
πραγματοποιείται από απόσταση και 

από μη διασφαλισμένους χώρους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος με ηλεκτρονικό τρόπο γίνεται από ο-
ποιοδήποτε ιδιωτικό χώρο, χωρίς τον έλεγχο και την 
εποπτεία της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής.

Ο χώρος που βρίσκεται η ηλεκτρονική συσκευή, 
μέσω της οποίας ο ψηφοφόρος καταθέτει την ψήφο 
του, εποπτεύεται από τον ίδιο αλλά και από οποιο-
δήποτε τρίτο πρόσωπο που μπορεί να βρίσκεται 
πλησίον.

Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι η οικία, ο επαγ-
γελματικός χώρος του ψηφοφόρου, κάποιος δημό-
σιος χώρος όπως τα «internet cafe», η οποιοδήποτε 
σημείο που υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το σύστημα αυτό της ψηφοφορίας είναι προφα-
νές ότι μεγιστοποιεί την ευκολία συμμετοχής στην 
εκλογική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί 
την ανάγκη προστασίας της ατομικής και δημόσιας 
υγείας με την τήρηση των μέτρων πρόληψης και 
προστασίας από τον κορωνοϊό

Εγείρει, όμως, σημαντικές επιφυλάξεις για τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ψηφοφόρος ασκεί 
το δικαίωμα του, καθώς και για το εάν η σύγχρονη 
τεχνολογία, είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι το περιε-
χόμενο της ψήφου θα παραμείνει μυστικό και αναλ-
λοίωτο.

Οι ίδιες επιφυλάξεις διατυπώνονται και για την 
επιστολική ψήφο εξ αποστάσεως.Σε κάθε περίπτω-
ση η διάκριση μεταξύ της εποπτευόμενης και μη 
εποπτευόμενης ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου 
είναι ουσιαστική και καθοριστική για την εκλογική 
διαδικασία, καθόσον συνδέεται άμεσα με το επίπεδο 
ελέγχου που ασκούν στην όλη διαδικασία οι εφορευ-
τικές επιτροπές ως αρμόδια όργανα.

Η απουσία της απαραίτητης εποπτείας που πρέ-
πει να ασκείται από την εφορευτική επιτροπή σε 
κάθε στάδιο της εκλογικής διαδικασίας, ενέχει το 
ενδεχόμενο παραβίασης της μυστικότητας και της ε-
λευθερίας της ψήφου, καθώς δεν υφίσταται ασφαλής 
εγγύηση για την γνησιότητα και εγκυρότητά της.

Εξ αυτών συμπεραίνεται ότι έως ότου εξασφα-
λιστούν όλες οι προϋποθέσεις, που θα μπορούν να 
εγγυηθούν εκ του ασφαλούς για την μυστικότητα, 
την εγκυρότητα και το αναλλοίωτο της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, αυτή παραμένει σε πειραματικό στά-
διο, με αμφισβητούμενη την γνησιότητα των αποτε-
λεσμάτων που προκύπτουν, όπου αυτή εφαρμόζεται 
ως έχει.
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Μ Ι Α   Θ Α Λ Α Σ Σ Α    
Π Λ Α Τ Ι Α… 

Κάθομαι στο τραπέζι. Ίσως για μια στιγμή.
Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις για ΠΑΝΤΑ.

Περίμενα νάρθει ο Χρόνος να τσακωθώ. 
Να δώσει λόγο για τις παλιές γερασμένες 
ερωτήσεις. 

Γιατί, 
δεν μ` ένοιαζε καθόλου ο χειμώνας
και το τσάι με την γραφειοκρατία 
των σκέψεων.
 
Λέγανε τότε,
πως η «κλιματική αλλαγή» 
θα αλλάξει την ποιότητα  της μεσημβρίας.
Θα έμενε μονάχα η δύναμη 
της μυθολογίας
που ήξερε πάντα να θριαμβεύει.   

Με τέτοιες σκέψεις ξεκίνησα την Αγάπη!
Σαν εγχειρίδιο μαθηματικών λύσεων, 
για την  συνεχή μεταβαλλόμενη γεωγραφία 
των ονείρων.

Όλοι και Όλα ήτανε εκεί!

Πως πηγαίνουν οι άνθρωποι βόλτα στους 
αιώνες;
Πως η ψυχή ξεπόρτιζε 
απ` τις πολυκατοικίες;
Ποια είναι η συνισταμένη της ανθρώπινης 
ιστορίας;
Γιατί τα ξεφωνητά πέφτουν απ` τα 
παράθυρα;
Τι χρώμα έχουν τα ξέφρενα άλογα 
της φαντασίας;

Τότε, 
ο Πρωθυπουργός διέταξε να δημιουργηθεί 
το Σώμα Α.Π.Α.  
Το σώμα Αναζωογόνησης  
της Περιφρονημένης Αθωότητας,
οι δε Υπουργοί να μεταφέρουν 
την καλοσύνη «χλιμιντρίζουσα»  
στις συσκέψεις ,
και , 
να δωρηθεί ένας Μήνας του Μέλιτος 
στους Ανωνύμους των ΠΟΘΩΝ.

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΠΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευ-
σταθίου και της Μαρίας, το γένος 
Καλλίδου, που γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη και κατοικεί στη Βέροια και 
η ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
του Θωμά και της Σοφίας, το γένος 

Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε στη Βέροια και κα-
τοικεί στην Κατερίνη Πιερίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Κατερίνης Πιερίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΒΕΡΒΑΝΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
του Ιωάννη και της Άννας, το γέ-
νος Τσελιοπούλου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στο Ντίσ-
σελντορφ Γερμανίας και η ΛΟΪΖΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ του Λοΐζου και της Ιωάν-

νας, το γένος Σεργίδου, που γεννήθηκε στη Λευκω-
σία Κύπρου και κατοικεί στο Ντίσσελντορφ Γερμανί-
ας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που 
θα γίνει στο Δήμο Στροβόλου Λευκωσίας Κύπρου.

Εσωκομματικές εκλογές 
και ηλεκτρονική ψηφοφορία



Του Πάρη Παπακανάκη

 
Η 20η Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία κατά την οποία το 

1959 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε 
τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Είναι επίσης 
η ημερομηνία της υπογραφής της Διεθνούς σύμβασης του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989, από 193 
κράτη παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, 
για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα 
παιδιά, μετατρέποντάς τους από παθητικούς αποδέκτες φι-
λανθρωπίας σε ανθρώπινα όντα με ένα ξεχωριστό σύνολο 

δικαιωμάτων. 
Διαβάζοντας κάποιο σχετικό κείμενο, αμέσως «ξεδιπλώθηκε» στη σκέψη μου η 

εικόνα της μητέρας μου να με προτρέπει με πάθος: «Χειροκρότησε, χειροκρότησε 
δυνατά! Περνάνε τα παιδιά της Παιδόπολης!», καθώς παρακολουθούσαμε την 
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, το 1968. Το έκανα, εμπιστευόμενος την κρίση της 
μητέρας μου, παρόλο που με κατέτρωγε η απορία: «Τι είναι τα παιδιά της Παιδόπο-
λης;». Είναι, νομίζω, μια κατάλληλη συγκυρία να κάνουμε μια μικρή αναφορά* στο 
θέμα, αγαπητοί φίλοι.

[ * Για εκτενέστερη και βαθύτερη μελέτη προτείνονται: 
Δαλιάνη, Μ. & Mazower, Μ. (2003). «Παιδιά στη δίνη του Εμφυλίου πολέμου: 

οι ενήλικες του σήμερα», στο: Mazower, M. (επιμ.), Μετά τον πόλεμο. Η ανασυ-
γκρότηση της οικογένειας του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943 - 1960, 
Αλεξάνδρεια

Γ. Ατζακάς (2008), «Θολός Βυθός», εκδ. Άγρα.
Αντωνία Χαρίση (2017), «Παιδόπολη «Καλή Παναγία»: Εκεί που η ιστορία συνά-

ντησε τα παιδιά», ΕΜΙΠΗ  ]
Τον Ιούλιο του 1947 κι ενώ ο Εμφύλιος Πόλεμος ήταν σε εξέλιξη, η τότε βασί-

λισσα Φρειδερίκη ανακοίνωσε την οργάνωση ενός πανελλήνιου εράνου με σκοπό 
να βοηθηθούν, σύμφωνα με το διάγγελμα της, οι βόρειες ελληνικές επαρχίες. Η 
Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος, όπως ονομάστηκε η επιτροπή του εράνου, 
χρηματοδότησε την ίδρυση ενός δικτύου 53 παιδοπόλεων, όπου φιλοξενήθηκαν (χωρίς παραταξιακές 
διακρίσεις) ορφανά ή απροστάτευτα παιδιά από τις εμπόλεμες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών 
συμπεριλαμβανόταν η Παιδόπολη «Καλή Παναγιά», η οποία λειτούργησε στις πλαγιές του Βερμίου 
έως και το 1986, στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Δοβρά. 

Πιο συγκεκριμένα, το 1947 σε έκταση της μονής χτίστηκε ένα σύνθετο κτηριακό συγκρότημα από 
το Διεθνές Κομιτάτο του Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Αποστολή της Ελβετικής Δωρεάς, 
για την περίθαλψη των ορφανών και άπορων Ελληνόπουλων των κατεστραμμένων από τις πολεμικές 
συγκρούσεις χωριών. Απ’ τον επόμενο χρόνο φιλοξένησε αγόρια από διάφορα μέρη της Ελλάδας, 
κυρίως ορφανά του εμφυλίου πολέμου.

Οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν δύο μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα που διαβιούσαν 400 περίπου 
παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών. Ήταν κατασκευασμένα από ξύλο με πολλά παράθυρα και κεραμιδένιες 
στέγες. Κάθε συγκρότημα διέθετε ένα ειδικό κτήριο-βιβλιοθήκη, στο οποίο υπήρχαν πολλά βιβλία 
για την μελέτη και την ψυχαγωγία των παιδιών. Οι θάλαμοι των παιδιών χωρίζονταν μεταξύ τους με 
ξύλινο διαχωριστικό ως το ταβάνι και στους ενδιάμεσους χώρους είχαν τοποθετηθεί διπλά σιδερένια 
κρεβάτια και φωριαμοί, όπως ακριβώς στους στρατώνες. Συμπεριλαμβάνονταν κοινές βρύσες για το 
πρωινό πλύσιμο, τουαλέτες και κοινά λουτρά με πολλά ντους-για όλα τα παιδιά μιας ομάδας- με ζεστό 
νερό που θερμαινόταν με ξύλα. Υπήρχαν ακόμη ιατρείο και αναρρωτήριο, όπου ο γιατρός και οι νοσο-
κόμες φρόντιζαν για κάθε ασθένεια ή ατύχημα των παιδιών, εστιατόριο και διάφορα εργαστήρια. 

 Πανοραμική εικόνα της παιδόπολης «Καλή Παναγιά» (Πηγή Εφήμερος Λόγος)

Το καθημερινό πρόγραμμα ξεκινούσε με εγερτήριο υπό τον ήχο σάλπιγγας νωρίς το πρωί, στρώ-
σιμο των κρεβατιών, πλύσιμο στις βρύσες, ντύσιμο, επιθεώρηση, έπαρση σημαίας, πρωινό ρόφημα, 
σχολείο, δεκατιανό, κ.λπ. Στις διαδικασίες συμπεριλαμβάνονταν οι τιμωρίες (τα πρώτα χρόνια συχνά 
σωματικές) και οι αγγαρείες, που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα και με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις 
της εποχής, ως μέσο διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

Το Σάββατο, μετά το σχολείο, γίνονταν γενική καθαριότητα, μπάνιο στα ομαδικά λουτρά και ακο-
λουθούσε ξεκούραση. Τις Κυριακές τα παιδιά εκκλησιάζονταν στην εκκλησία της Ι. Μονής Δοβρά κι 
έπειτα ψυχαγωγούνταν στις λέσχες-αναγνωστήρια με βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια ή με εξωτερικές 
δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όποτε οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν.

Το προσωπικό της παιδόπολης αρχικά ήταν μόνο διοικητικό και βοηθητικό με επικεφαλής τον Διευ-
θυντή. Στη διοικητική πυραμίδα ακολουθούσε η Αρχηγός, η υπαρχηγός και οι ομαδάρχες/ισσες, που 
ήταν έμμισθοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πρόνοιας. Αξίζει να σημειωθεί ότι (σύμφωνα με μαρτυρίες 
των ίδιων των παιδιών) διακατέχονταν από συναισθήματα αγάπης προς αυτά.

Στην αυλή του Σχολείου «Καλής Παναγιάς». (Αρχείο: Αηδονίδη Χρήστου)

Από το 1950 έως το 1983 λειτούργησε στον χώρο και το Δημοτικό Σχολείο «Καλής Παναγιάς». Το 
κτήριο του σχολείου βρίσκονταν στο χαμηλότερο σημείο της παιδόπολης, στην άκρη ενός πολύ μεγά-
λου γηπέδου, το οποίο χρησίμευε και για αυλή του. Ήταν 6/θέσιο με μεγάλο αριθμό μαθητών (σε κάθε 
τάξη αναλογούσαν περισσότεροι από 50 μαθητές). Ο διορισμός των δασκάλων, η χρηματοδότηση 
της Σχολικής Εφορείας, το ωράριο και το πρόγραμμα λειτουργίας του καθορίζονταν από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, στο οποίο ανήκε. Τα διδασκόμενα μαθήματα και τα βιβλία ήταν τα ίδια με των άλλων 
σχολείων, όπως και οι εκδηλώσεις στις εθνικές επετείους και τις θρησκευτικές εορτές. Οι μαθητές 
του έπαιρναν μέ-
ρος στις εθνικές 
παρελάσεις στη 
Βέροια,  όπου 
«τιμής ένεκεν» 
είχαν το προβά-
δισμα έναντι των 
άλλων σχολείων.

 Ιανουάριος 
1957. Υγιεινή 
δοντιών.  Δ. Χα-
ρισιάδης, φω-
τογράφος. Συλ-
λογή Μουσείου 
Μπενάκη. 
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«Καλή-Παναγιά» 1951. Έπαρση-σημαίας. Δ. Χαρισιάδης, φωτογράφος. Συλλογή Μουσείου Μπενάκη.



 Τακτοποίηση
 ενδυμάτων στον φω-

ριαμό Δ. Χαρισιάδης,
 φωτογράφος. Συλλο-

γή Μουσείου Μπενάκη

Οι απολυόμενοι έδιναν 
εξετάσεις στη Βέροια μαζί 
με τους υπόλοιπους μαθη-
τές για την εισαγωγή τους 
στο γυμνάσιο. Αν πετύχαι-
ναν, μεταφέρονταν στην 
Παιδόπολη «Αγ. Δημήτρι-
ος» Ωραιοκάστρου για να 
φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, 
αλλιώς στην Παιδόπολη 
του «Άγιου Ανδρέα» για να 
μάθουν μια τέχνη.

Η παιδόπολη «Καλής Παναγιάς» ήταν τόπος ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την τοπική κοινωνία. 
Ιδιαίτερα οι γιορτές τελούνταν με μεγάλη επισημότητα, καθώς συμμετείχαν πολλές προσωπικότητες 
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Βέροιας. Βέβαια άλλοι παρευρίσκονταν από πραγματικό 
ενδιαφέρον και φιλανθρωπία κι άλλοι για χάρη της δημοσιότητας…

 Μάθημα σε εργαστήριο της Παιδόπολης «Καλή Παναγιά».  Δ. Χαρισιάδης, φωτογράφος. 
Συλλογή Μουσείου Μπενάκη.

 Τραπεζαρία-άνω συγκρότημα-φαγητό (Από το βιβλίο της Αντωνίας Χαρίση)

Ένας οικότροφος θυμάται:
«Στην “Καλή Παναγιά” ζήσαμε με τον Μάκη και τα αδέλφια μας, τον Κώστα και τον Ανέστη, περί-

που 4 χρόνια μαζί. Το 1950-1951 βρεθήκαμε μαζί στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού και καθίσαμε στο ίδιο 
θρανίο. Ήδη με τον Εμφύλιο είχαμε χάσει μια χρονιά. Όπως ήμασταν καχεκτικοί και μικρόσωμοι, εκεί-
να τα παλιά θρανία με λίγο στρίμωγμα μπορούσαν να χωρέσουν και τρία παιδιά μαζί. Είχαμε λοιπόν 
και τον Σπύρο τον Σ…… συμμαθητή στο ίδιο θρανίο  με τον Μάκη.

Η ομάδα μου, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο κάτω Συγκρότημα (δεύτερη από αριστερά-με φόντο το χωριό) 

είχε παιδιά όλων των ηλικιών. Το ίδιο συνέβαινε και με τις άλλες ομάδες, ώστε τα μικρά να συμβιώ-
νουν με τους μεγάλους στην ηλικία, σαν αδέλφια…

Η κυρία Χρυσούλα Κωστή, η δασκάλα μας ήταν μια απίθανα ευγενική και χαμογελαστή δεσποινίδα 
που μας αγαπούσε, όχι μόνο γιατί ήμασταν ορφανά, αλλά και επειδή διαβάζαμε και ήμασταν οι καλύ-
τεροι μαθητές της τάξης.

Περνούσαμε από μια τάξη στην άλλη δίνοντας γραπτές εξετάσεις! Στην Ε’ τάξη είχαμε τον κ. Νικη-
φορίδη, ένα βέρο πόντιο με γκρίζα μαλλιά, ενώ στην Στ’ τάξη είχαμε τον κ. Σπύρο Παντρεμένο, ένα 
πολύ υπεύθυνο και αγαπημένο δάσκαλο.

Όταν κατεβήκαμε στη Βέροια στα 1954, μετά το τέλος του Δημοτικού σχολείου, να δώσουμε ει-
σαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο-τότε δίναμε γραπτά και προφορικά- αν και αριστούχος εγώ δεν 
κατάφερα να περάσω στο Γυμνάσιο! Σε πανελλαδική κλίμακα, τα παιδιά είχαμε αποτυχία 40%, κάτι 
που μάλλον έδειχνε το αριστοκρατικό πνεύμα που κυριαρχούσε τότε στην Παιδεία: όποιος ήταν καλά 
προετοιμασμένος και οι γονείς του είχαν λεφτά σπούδαζε.

Υπουργός Παιδείας ήταν κάποιος Γεροκωστόπουλος.
Όταν η κα Στεφανίδου, η αρχηγός της “Καλής Παναγιάς” μας ανακοίνωσε την αποτυχία μας, μόνο 

που δεν άνοιξε η γης να με καταπιεί! Δεν μπόρεσα ούτε ένα λυγμό να βγάλω, ούτε να ξεσπάσω σε 
δάκρυα.

Ο Πρόδρομος (ο Μάκης) που πέρασε στο Γυμνάσιο, και βρισκόταν δίπλα μου σ’ αυτήν την κρίσιμη 
στιγμή της ζωής μας, ξέσπασε σε γοερό κλάμα, για… λογαριασμό μου!

Έπειτα χωρίσαμε. Αυτός πήγε στην Παιδόπολη του “Αγ. Δημητρίου” στη Θεσσαλονίκη για το Γυ-
μνάσιο, ενώ εγώ βρέθηκα στην Παιδόπολη του “Αγ. Ανδρέα” κοντά στη Ραφήνα, για να μάθω την 
οικοδομική τέχνη.

Για ένα χρόνο (1954-1955) δεν τα είπαμε! Ίσως να αλληλογραφούσαμε που και που.
Τον επόμενο χρόνο, με την επιμονή μου για τα γράμματα, καταφέραμε εκ παραλλήλου με την 

τέχνη να ξαναδώσουμε, με άλλα παιδιά,  εξετάσεις στην Αθήνα. Πέρασα στο Γυμνάσιο. Οπότε ξανα-
βρεθήκαμε στον “Άγ. Δημήτριο Θεσσαλονίκης” (Βαρδάρι) και ξαναείδα τον Πρόδρομο, αλλά μια τάξη 
μεγαλύτερό μου».  (Στ.Γ.Κ.)

 Επετειακή παρέλαση του Σχολείου «Καλή Παναγιά».
 Βέροια δεκαετία ‘60 (Πηγή Εφήμερος Λόγος)

Γενικότερα οι παιδοπόλεις είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, που προκαλεί ως σήμερα έντονες δια-
μάχες, τόσο για τη σκοπιμότητα της ίδρυσής τους και τις συνθήκες διαβίωσης, όσο και για τη μετέπει-
τα τύχη των παιδιών που φιλοξένησαν ή για άλλους κατακράτησαν… 

Αντί για σπινθήρας αντιλογίας όμως, το σημερινό αφιέρωμα φιλοδοξεί να γίνει αφορμή για εκδη-
λώσεις έμπρακτης (κατά τη δύναμη καθενός) ευαισθησίας. Και στις μέρες μας υπάρχουν παιδιά που 
έχουν ανάγκη να μεγαλώσουν με αγάπη, σεβασμό κι ασφάλεια σε έστω και μη τυπικό «οικογενειακό» 
περιβάλλον, το οποίο έχουν δεσμευθεί και αφιερωθεί να παρέχουν μέλη αρκετών αναγνωρισμένων 
φιλανθρωπικών σωματείων ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως: τα «παιδικά χωριά SOS», το «Χα-
μόγελο του παιδιού», η «Κιβωτός του Κόσμου» κ.α. 
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Μάθημα στο Σχολείο «Καλής Παναγιάς» (Αρχείο Λέοντα Γερασίμου)
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από22-11-2021

μέχρι28-11-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο20-11-2021

08:00-14:30 ΠΑ-

ΠΑΡΗΧΡ.ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΛΗΑΣ 4 23310-

60064

08:00-14:30 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ6,ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙ-

ΚΑ23310-63620

08:00-14:30ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

3223310-22968

14:30-21:00ΠΑΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ2

&ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

19:00-21:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18

(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

21:00-08:00ΜΑΤΑΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΑΡΑΚΩΣΤΗ18

(μπροστάαπόπιάτσαταξί)23310-63102

Κυριακή21-11-2021

08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ26(6οΔημοτικόσχολείο)23310-29101

14:30-21:00ΒΕΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ19

ΚΑΙΜΟΡΑΒΑ(έναντιΙΚΑ)23310-64102

19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κάτω

απότααστικά)23310-23023

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11 (κάτω

απότααστικά)23310-23023

Δευτέρα22-11-2021

14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙΩΝ

5323310-26789

14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

19:00-21:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3

(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

21:00-08:00ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΣΑΝΙΟΥ3

(απέναντιαπόμάρκετΓαλαξίας)23310-75180

Φαρμακεία

Τον Ολυμπιακό Βόλου υ-
ποδέχεται η ομάδα της Βέροιας
στο πλαίσιο της 3 ης αγωνιστι-
κής το πρωταθλήματος Betsson
Superleague 2. Την Κυριακή 21
Νοεμβρίου,ώρα15:00,ηΠΑΕΝ-
ΠΣΒΕΡΟΙΑ  καλεί όλο τονφίλα-
θλοκόσμοτηςΒέροιαςκαιτηςΗ-
μαθίαςναδώσειβροντερόπαρών
και να στηρίξει  την ομάδα μας!
Θυμίζουμε ότι η είσοδος για όλα
ταπαιδιά, τις νέες και τους νέους
έως 17 ετών είναι ελεύθερη, ενώ
επιπλέονδίνεταιηδυνατότητακαι
σε όλες τις ακαδημίες του νομού
ναπαρακολουθήσουν οργανωμέ-
να τους εντός έδρας αγώνες της
ΒασίλισσαςτουΒορρά.

Εισιτήρια:
-Θύρες1&3:15€
-Θύρα4:10€
- Είσοδος ανηλίκωνως 17 ε-

τών:ΔΩΡΕΑΝ
-Είσοδος ανέργωνστηΘύρα

4:5€
-Θύρα 2:Μόνο για κατόχους

κάρταςδιαρκείας

Τα εκδοτήρια του Σταδίου και

οιΘύρεςθαανοίξουνμία(1)ώρα
πριντοναγώνα.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το
ισχύον πρωτόκολλο διεξαγωγής
αγώνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η ΧΡΗΣΗΜΑΣΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΗ

ΤΗΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΑΓΩΝΑ. Για
τηνείσοδοσεόλεςτιςΘύρεςτου
γηπέδου θα είναι απαραίτητη η
επίδειξη έγκυρουπιστοποιητικού
εμβολιασμού ή  πιστοποιητικού
νόσησης το τελευταίο εξάμηνο
ΚΑΙΕΠΙΣΗΜΟΕΓΓΡΑΦΟΤΑΥΤΟ-

ΠΡΟΣΩΠΙΑΣ(ταυτότητα).
Γιατηνείσοδοανηλίκων13-17

ετών,ηείσοδοςθαεπιτρέπεταιμε
τη βεβαίωση αρνητικού PCR 72
ωρώνήrapidtest48ωρών.

Κάλεσμα του ΝΠΣ Βέροια στους φιλάθλους
για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλου

Με ντέρμπι κορυφής ολοκλη-
ρώνεται το Σάββατο (20/11) ο
πρώτος γύρος τουπρωταθλήμα-
τοςτηςΑ’ΕΠΣΗ,όπουθαδιεξα-
χθείη9ηαγωνιστική.

Στο γήπεδο τηςΑγκαθιάς, η
τοπικήΝίκηπου βρίσκεται στην
πρώτη θέση με 20 βαθμούς, θα
υποδεχτεί την δεύτερη της βαθ-
μολογίαςΝάουσα (18β.), σε ένα
ματς που θα κρίνει τον πρωτα-
θλητήχειμώνατηςΑ’κατηγορίας.

Φαινομενικά εύκολο έργο έχει
ο Τριπόταμος (ισοβαθμεί στην
2η θέση με τηΝάουσα)που υ-
ποδέχεται το Ροδοχώρι έχοντας
παράλληλα το βλέμμα του στο
ντέρμπικορυφήςτηςΑγκαθιάς.

Απόεκείκαιπέρα,τοΜακρο-
χώρι θα υποδεχτεί την Μελίκη
σε ένα αμφίρροποπαιχνίδι, ενώ
τέλοςηΚουλούραθαφιλοξενήσει
τον Κοπανό και ηΑγίαΜαρίνα
τονΆχθοΑρούρη. Α’ΕΠΣΗ-9ηαγωνιστική

Σάββατο20Νοεμβρίου2021
(15:00)

Αγ.Μαρίνα-ΆχθοςΑρούρης
ΠΑΟΚουλούρας-Κοπανός
Τριπόταμος-Ροδοχώρι

ΝίκηΑγκαθιάς-ΦΑΣΝάουσα
Μακροχώρι-Μελίκη

Α’ ΕΠΣΗ
Μεντέρμπικορυφήςτελειώνειοα’γύρος

Νίκη Αγκαθιάς- ΦΑΣ Νάουσα

ΑπόλλωνΠόντου καιΚαλλιθέαπήραν την
νίκημε3-0α.α.κόντρασεΚαβάλακαιΖάκυν-
θο,αντίστοιχα.

Καβάλα και Ζάκυνθοςμπορεί να κέρδισαν
τησυμμετοχήτουςστοπρωτάθληματηςSuper
League 2στο 90′,ωστόσο για τη μηπροσέ-
λευσή τους στα παιχνίδια της πρεμιέρας με
ΑπόλλωναΠόντου και Καλλιθέα, αντίστοιχα,
τιμωρήθηκαν με αφαίρεση τριών βαθμών και
πρόστιμοτεσσάρωνχιλιάδων(4.000)ευρώ.

Το ΠρωτοβάθμιοΜονομελές Πειθαρχικό
Όργανο τηςΈνωσηςΕπαγγελματικούΠοδο-
σφαίρουΑ2ΕθνικήςΚατηγορίαςέλαβετιςπα-
ρακάτωαποφάσεις:

-ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ηΠΑΕΚΑΒΑΛΑ τέλεσε την
αποδιδόμενησεαυτήνπειθαρχικήπαράβαση.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙστηνΠΑΕΚΑΒΑΛΑα)Ποινήαπώ-
λειαςτουαγώναστονοποίοθεωρείταιότιηττή-
θηκεμεσκορ3-0απότηνΠΑΕΑπόλλωνΠό-
ντου, β) χρηματικήποινή τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ και γ) αφαίρεση τριών βαθμών

απότοΠρωτάθλημαBetssonSuperLeague2,
αγωνιστικήςπεριόδου2021-2022

-ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ τέλεσε
την αποδιδόμενησε αυτήνπειθαρχικήπαρά-
βαση,ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στηνΠΑΕΖΑΚΥΝΘΟΣα)
Ποινή απώλειας του αγώναστον οποίο θεω-

ρείται ότι ηττήθηκεμεσκορ3-0από τηνΠΑΕ
Καλλιθέα, β) χρηματική ποινή τεσσάρων χι-
λιάδων (4.000) ευρώ και γ) αφαίρεση τριών
βαθμών από τοΠρωτάθλημαBetssonSuper
League2,αγωνιστικήςπεριόδου2021-2022.

Έχασαν τα παιχνίδια στα χαρτιά Καβάλα και Ζάκυνθος
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στην Αλεξάνδρεια λόγω 

επιτακτικών έργων οδοποιίας - 
αποκατάστασης οδοστρώματος 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορί-
ας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια 
του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, επί 
της οδού Μακεδονομάχων στην πόλη της Αλεξάνδρειας, η Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Ημαθίας, αποφάσισε: Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το 
εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της άλλης λωρίδας 
κυκλοφορίας επί της οδού Μακεδονομάχων, στο τμήμα της οδού μεταξύ των 
οικοπέδων 654 - 704 εντός της Τ.Κ. Αλεξάνδρειας, εκ’ περιτροπής και στις δύο 
κατευθύνσεις, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 3 εγκεκριμένη μελέτη. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 08:00΄ ώρα της 
Δευτέρας 22-11-2021 έως την 16:30΄ ώρα της Παρασκευής 26-11-2021. Β. 
Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 08:00΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 
16:30΄ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, 
για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, 
ομίχλη κ.τ.λ.) 

Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί αρχικά 
πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας 
και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όπου και η οδός 
θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και 
ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Αλεξάνδρεια , 19-11-20212
Αρ. πρωτ. : 22978 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανά-
δειξη αναδόχου-ων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ »

με συνολικό προϋπολογισμό 71.920,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α

1 . Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) Ρυμουλκούμενου 
Κλαδοτεμαχιστή για την επεξεργασία της φυτικής μάζας, για τις ανάγκες ελαχιστο-
ποίησης των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας όπως αναφέρονται 
και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται  στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34223300-9: Ρυμουλκούμενα οχήματα.

1. Προσφορές υποβάλλονται όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. Δημόσιων συμβάσεων προμήθειας κάτω 
των ορίων του Ν.4412/2016

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυ-

μία E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 06-12-2021, ημέρα Δευτέρα
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-

12-2021, ημέρα Παρασκευή.
Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά με βάση την τιμή.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 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 προ-
σχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περί-
πτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικο-
νομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής, ύψους ως εξής:

6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από 
την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης 

βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3208/17.06.2020 του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5047436. Η παρούσα σύμβαση χρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τον κωδικό ενάριθμο 2020ΣΕ27510061.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενενήντα (90) ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

10. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 142916, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο 
πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr 
και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 
19.11.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 06.12.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Με-
τά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτεί-
ται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Αλεξάνδρειας.

12. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκε-
κριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδι-
καστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή

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

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

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
AΔΑ: ΨΧΗΘΩΨΠ-Λ0Ι

Σελίδα 2  

               ΕΙΔ ΟΣ CPV 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

 
ΤΕΜ. 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

(€) 
ΣΥΝΟΛ 
Ο (€) 

 
 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ 
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

34223300-9 58.000,00 1 58.000,00 13.920,00 71.920,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

   

  
58.000,00 13.920,00 

 
71.920,00 

 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλ. Δημόσιων 
συμβάσεων προμήθειας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία       

E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr 

Κωδικός NUTS: EL521 

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-12-2021, ημέρα 
Δευτέρα 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. 
 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή. 
 

Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

 
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή 

βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε  άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Σελίδα 3  

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 επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 

ύψους ως εξής: 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ 
ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

58.000,00 1.160,00 

 
 

6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική 

ημερομηνία ισχύος της προσφοράς. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

8. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων 

Δήμου Αλεξάνδρειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 

3208/17.06.2020 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5047436. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τον κωδικό ενάριθμο 2020ΣΕ27510061. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός ενενήντα (90) ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

10. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η 

διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό 

αριθμό 142916, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα 

αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα 

Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο 

επιμελητήριο. 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη 
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας 

στο Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας
Την Τρίτη 16/11/2021 οι 

εκπαιδευόμενοι και οι εκ-
παιδευτικοί του Σχολείου 
Δεύτερης Ευκαιρίας Νά-
ουσας επισκέφτηκαν το 
Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο της Νάουσας.

Στη διάρκεια της επί-
σκεψης είχαμε την ευκαι-
ρία να ξεναγηθούμε στους 
χώρους του μουσείου και 
να δούμε μια σειρά από 
πολύ ενδιαφέροντα εκθέ-
ματα που σχετίζονται με 
την ιστορία και την παρά-
δοση της περιοχής μας.

Το Σχολείο ευχαριστεί  
θερμά το Δήμο Νάουσας 
και ιδιαίτερα τον κ. Πανα-
γιώτη Μόκιο για την εξαι-
ρετική φιλοξενία και ξενά-
γηση.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αρωγός 
στην προσπάθεια

 μετάφρασης 
των κωδίκων

 του Οθωμανικού
 Ιεροδικείου Βεροίας

Όπως είναι γνωστό στα Γε-
νικά Αρχεία Κράτους (Γ.Α.Κ.) 
Ημαθίας φυλάσσεται το Αρχείο 
του Οθωμανικού Ιεροδικείου 
Βέροιας, το οποίο αποτελείται 
από οθωμανικούς κώδικες και 
λοιπά σπαράγματα, χρονολο-
γούμενα μεταξύ των ετών 1602 
και 1882, γραμμένα στην πα-
λαιοτουρκική.

Το εν λόγω αρχειακό υλικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντι-
κό για την πρόοδο της ιστορικής έρευνας, καθώς μπορεί 
συμβάλει στην ανάδειξη άγνωστων πτυχών της ιστορίας 
του τόπου, αλλά και στην τεκμηρίωση άλλων που γίνο-
νται γνωστές μέσα από άλλες πηγές. Δυστυχώς, όμως 
το εν λόγω υλικό στο μεγαλύτερο ποσοστό του είναι 
απροσπέλαστο λόγω της παλαιοτουρκικής γραφής, η 
οποία χρησιμοποιούνταν κατά την περίοδο των οθω-
μανικών χρόνων. Η εν λόγω γραφή δεν χρησιμοποιείται 
στις μέρες μας, ενώ είναι πολύ λίγοι οι επιστήμονες που 
έχουν τη γνώση και την ικανότητα να προβούν στην α-
νάγνωση εγγράφων στην παλαιοτουρκική.

Πριν λίγο καιρό ο τοπικός ιστορικός ερευνητής και 
επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κ. Παύλος Πυρινός 
πήρε την πρωτοβουλία και ξεκίνησε μία προσπάθεια 
κινητοποίησης φορέων και προσώπων από τη Βέροια 
και την Ημαθία ευρύτερα, με σκοπό την ευαισθητοποί-
ηση, τόσο του κοινού, όσο και των υπευθύνων για την 
αναγνώριση της αξίας και του ιστορικού πλούτου που 
κρύβεται στα παλαιοοθωμανικά αρχεία, αλλά και την 
ενεργοποίηση όλων για την μετάφρασή τους στα Ελλη-
νικά, από ομάδα επιστημόνων.

Η Ε.Μ.Ι.Π.Η. από καιρό έχει αναφερθεί στη σπου-
δαιότητα του οθωμανικού αρχείου και έχει αξιοποιήσει 
μεταφρασμένο υλικό σε διάφορες δράσεις και εκδόσεις 
της. Είναι αναντίρρητα ορθή η κινητοποίηση και συστρά-
τευση όλων των αρμοδίων φορέων για την οργάνωση 
και υποστήριξη μιας προσπάθειας με απώτερο σκοπό 
την μετάφραση των κωδίκων και του λοιπού υλικού του 
Οθωμανικού Ιεροδικείου Βεροίας. Στην προσπάθεια 
αυτή η Ε.Μ.Ι.Π.Η. τίθεται αρωγός και πρόθυμη να συμ-
βάλει με τον τρόπο που θα της ζητηθεί.

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος     Η Γραμματέας

Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας   Ολυμπία Σ. Μπέτσα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιό-

ροφο διαμέρισμα,

1ος και 2ος όρο-

φος με εσωτερικη

σκάλα,170τ.μ.,40

τ.μ. βεράντες, πε-

ριοχή παλαιού Νο-

σοκομείου,διαμπε-

ρές, θέα, ντουλά-

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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πες εντοιχισμένες. Τι-

μή διαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ -

ρ ισμα 2ου ορόφου,

χωρ ίς  ασανέρ ,  2Δ-

ΣΚ Α.Θ. Κόπλαμ, σε

άρ ισ τη  κα τάσταση ,

π ερ ι οχή  Κυρ ιώτ ι σ -

σας 38.000 ευρώ.

Τηλ.:6945122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑ Ι  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ .

στην Αγ.  Βαρβά-

ρα σε πλαγιά, με

θέατονΑλιάκμονα,

στην πλατεία του

χωριού.Πληρ.Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α -

γ ρ ό ς  χ έ ρ σ ο ς

11.000 τ.μ. στονΆγιο

Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙ-

ΕΣ» τιμή15.000 ευρώ.

Τηλ. :  6945 122583,

Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2231024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδικήπορείαστο χώρο της εστίασης,πλήρως
εξοπλισμένηκαιενεργήακόμα,λόγωπαράλληλης
απασχόλησης και αλλαγήςπροσωπικής κατάστα-
σης.Τηλ.:6987285364.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό Με-

σιτικό γραφείο στηΒέροια.

Πληρ. τηλ.: 23310 63283,

ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΓΚΑΡΑΖ -ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτι-

άδου20,πόρταμεμηχα-

ν ισμό,  ρεύμα,  βαμμένο.

Τιμή ενο ικ ίου 50 ευρώ.

Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος

όροφος, σε πολύ καλή κα-

τάσταση.Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

νακαινισμένα στο κέντρο

της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

6949087741ή6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως35,χώρος90τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση

ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:

6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για

βαριά εργασία σε σπίτι να

βοηθάειΑμΕΑ.  Τηλ.: 6986

413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος

λογιστηρίου.Αποστολή βι-

ογραφικών στο e-mai l :

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή

γυναίκαγιαεργασίασεπρα-

κτορείο ΟΠΑΠ στη Βέροια

για πλήρη απασχόληση.

Τηλ.:6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακήβοηθός

για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληρο-

φορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανι-

κός αυτοκινήτων, ηλεκτρο-

λόγος αυτοκινήτων απο ε-

πιχείρηση στη Βέροια για

14 20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα

μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



πλήρη απασχόληση. 2)

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI κοπέλα και

άνδρας,από25–40ετών,

γιαεργασίασεΠρατήριοΥ-

γρώνΚαυσίμων, μεπλήρη

απασχόληση.Ώρες επικοι-

νωνίας17.00έως21.00και

στοτηλ.6977207525.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη

φροντίδα ηλικιωμένων  για

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ μεπολυετή

εμπειρίασε μεγάλαφροντι-

στήρια,παραδίδειμαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

ΛογοτεχνίαςσεμαθητέςΑ΄,

Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείου και

ΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.



Πρόγραμμα δωρεάν Rapid 
Test στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγό-
νου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν 
rapid tests έχει προγραμματιστεί 
τις παρακάτω μέρες και ώρες στο 
ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρο-
μιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. 
Παύλου):

Δευτέρα 22.11.21 έως Παρα-
σκευή 26.11.21 από τις 8:30 έως 
τις 15:00 και 

Κυριακή 28.11.21 από τις 8:30 
έως τις 14:30.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δυ-
νατότητα διενέργειας rapid test 
έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβο-
λιασμένοι. Βεβαίωση αρνητικού 
αποτελέσματος χορηγείται στους 
εμβολιασμένους ενώ για τους μη 
εμβολιασμένους το αποτέλεσμα 
του rapid test δίνεται προφορικά.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρί-
ζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και 
τον αριθμό του κινητού τους τη-
λεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώ-
ρα προσέλευσης κοινού είναι αυ-
στηρά έως τις 14:30 γιατί οι δρά-
σεις ολοκληρώνονται καθημερινά 
στις 15:00.

Δωρεάν rapid tests στη 
Νάουσα και το Γιαννακοχώρι 

Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα από κλιμάκιο του Ε-
ΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δήμο Νάουσας, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της νόσου Covid-19. Συγκεκριμένα, στη Νάουσα, την Δευτέρα (22.11.2021), 
την Τετάρτη (24.11.2021), την Πέμπτη (25.11.2021) και την Παρασκευή (26.11.2021), θα δι-
ενεργούνται τεστ, από τις 09:00 έως τις 15:00, στον χώρο του ΚΑΠΗ Νάουσας. Αντίστοιχα,  
την Τρίτη (23.11.2021) θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid tests στην Τοπική Κοινότητα 
Γιαννακοχωρίου  από τις 09:00 έως και τις 15:00.

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, ενώ θα πρέπει να δίνουν και τον αριθμό του 
κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Χθες τα ξημερώματα
Αναστάτωση στη Μελίκη από 

έκρηξη σε ATM της Alpha Bank
 Ώρα 3 παρά τέταρτο περίπου, 

τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 
Νοεμβρίου και ένας έντονος κρότος 
αναστάτωσε τη Μελίκη Ημαθίας μέ-
σα στη νύχτα, από  έκρηξη σε  ATM 
της  ALPHA BANK.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 
δράστες ανατίναξαν το ΑΤΜ, το ξή-
λωσαν και το φόρτωσαν σε κλεμμέ-
νο όχημα, με το οποίο κατευθύνθη-
καν προς τον Λουτρό Αλεξάνδρειας. 
Εκεί, αφαίρεσαν τα όποια χρήματα 
υπήρχαν στο μηχάνημα, έκαψαν 
και το Ι.Χ. και εξαφανίστηκαν… Η 
αστυνομία έχει αναλάβει τη σχετική 
έρευνα. (φωτο αρχείου)

Δήμος Βέροιας: Δύο αιωνόβιες ελιές από χθες 
στο Πάρκο της Ελιάς 

Μία υπεραιωνόβια και μία αιωνόβια ελιά που φυτεύτηκαν στο Πάρκο Ελιάς στην καρδιά της Βέ-
ροιας εμπλουτίζουν από χθες ακόμα περισσότερο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Τα δέντρα 
-σύμβολο ανά τους αιώνες- φυτεύτηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δήμου 
Βέροιας με τη βοήθεια γερανοφόρων οχημάτων του δήμου λόγω του όγκου και του βάρους τους 
(φτάνει μέχρι τους 3-4 τόνους).

Ακόμα πέντε δέντρα ελιάς θα φυτευτούν σε κεντρικά σημεία της Βέροιας και θα αναδεικνύονται 
ως μνημεία της φύσης στο πλαίσιο υλοποίησης περιβαλλοντικής δράσης της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., η 
οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με σκοπό τη διάσωση των ελαιόδεντρων εντός 
των απαλλοτριωμένων εκτάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των νέων σιδηροδρομικών 
έργων.

Ο Δήμος Βέροιας μαζί με άλλους δήμους της χώρας προχώρησαν στην εκτέλεση του συγκεκρι-
μένου έργου με τίτλο: «Διάσωση & μεταφύτευση ελαιόδεντρων από απαλλοτριούμενες εκτάσεις 
σιδηροδρομικών έργων». Ειδικότερα για την Βέροια, η φύτευση ελαιόδεντρων προσθέτει στην 
εικόνα πρασίνου σε βασικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και ενισχύει τον χαρακτήρα τους.
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