
Γάτες 
Αγκύρας...
Του Μάξιμου 
Χαρακόπουλου

Φρόσω Καρασαρλίδου: «Να διαγραφούν 
και όχι να ανασταλούν οι υποχρεώσεις 
των αγροτών και των συνεταιρισμών 

προς το δημόσιο και τις τράπεζες»

Κων. Τροχόπουλος 
στο Δημοτικό συμβούλιο 

με αφορμή
 την 21η Απριλίου
«Μύθος η δήθεν 

οικονομική άνθιση της 
χώρας την επταετία»

Δεν επαρκούν 
οι 3 έμμισθοι 
δικηγόροι για 

τις ανάγκες του 
δήμου Βέροιας;

Τιμητική βράβευση του γιατρού 
Αναστάσιου Βασιάδη από την 
Ευρωπαϊκή Ιατρική κοινότητα

Ανοίγει την Μ. Τρίτη 
εμβολιαστική γραμμή για ηλικίες 

30 - 39, με AstraZeneca

Στο Πρόγραμμα “Αντώνης 
Τρίτσης” εντάσσεται η κατασκευή  

Διοικητηρίου στην Ημαθία 

Κ. Βοργιαζίδης: «Από τα 45 
εκ. έργων χρηματοδοτούν 
μόνο τα 22 εκ ευρώ!»

Αντ. Μαρκούλης: «Το Αντ. 
Τρίτσης καθιστά ανεφάρμοστο 

τον προϋπολογισμό και το τεχνι-
κό πρόγραμμα του δήμου»

«Κουρεύονται» 
ή ματαιώνονται 
έργα του δήμου 
Βέροιας λόγω 
πλαφόν στην 

χρηματοδότηση

Final-4 Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς»
Τιμήθηκαν οι «δικοί μας άνθρωποι» 

στη Βέροια
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Όπως ανακοίνωσε χθες ο Απ. Τζιτζικώστας

-Ποιους ευχαριστεί ο Κώστας Καλαϊτζίδης 
για την εξέλιξη του έργου

-Βιντεοσκοπημένη παράσταση με την Μάγδα Πένσου 
σε σκηνοθεσία Γ. Παρασκευόπουλου, 
στο youtube του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
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«Το εστιατόριο
της Βερόνικας» της 
Κούλας Αδαλόγλου, 

αφιερωμένο 
στη Γυναίκα
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Ανοίγουν όλα μετά
το Πάσχα γιατί δεν γίνεται

κι αλλιώς!
   Μετά το Πάσχα ανοίγουν όλα, όπως επικοινώνησε 
με το χθεσινό διάγγελμά του ο πρωθυπουργός, γεγονός 
που είχε προαναγγελθεί τις τελευταίες ημέρες. Με 
δεδομένη την βούληση της κυβέρνησης να ανοίξει τον 
τουρισμό, για να μην έρθουν χειρότερα οικονομικά 
δεινά, εκτός από τα υγειονομικά, ανοίγει αμέσως μετά 
το Πάσχα την εστίαση που είναι απαραίτητος κρίκος. 
  Φυσικά γίνεται λόγος μήπως έπρεπε να έχει ήδη 
ανοίξει η εστίαση έστω και με πολύ αυστηρούς 
περιορισμούς για να μετριάσει τον χαμό που γίνεται 
σε πλατείες και πάρκα, αλλά η κυβέρνηση φοβάται τις 
αργίες του Πάσχα και δεν προχωρά σε ένα τέτοιο μέτρο 
νωρίτερα. Πάντως με το παρατεταμένο λοκντάουν 
να καταστρατηγείται συστηματικά τις τελευταίες 
εβδομάδες, λόγω της κόπωσης του κόσμου και της 
αναποτελεσματικότητας των μέτρων, το άνοιγμα ήταν 
μονόδρομος, αρκεί να υπάρξουν κανόνες και μέτρα για 
να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις καλοκαιριάτικα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΑνοίγειτηνΜ.Τρίτηεμβολιαστικήγραμμή
γιαηλικίες30-39,μεAstraZeneca

Εκνέουέκκλησηαπηύθυνεχθεςοπρωθυπουργόςπρος
όλουςτουςπολίτεςκαιιδίωςτουςπλέονευπαθείςνασπεύ-
σουν να εμβολιαστούν: «Θα σας καλέσω, για μία φορά
ακόμη, θασαςπαρακαλέσω, ναθωρακίσετε την υγείασας
με αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης.Ο κίνδυνος δεν
καραδοκείστοεμβόλιο.Αλλάστηναρρώστιακαιστονπόνο.
Και οι αριθμοί δείχνουνπως είναιπιοπιθανό έναατύχημα
στοδρόμο,παράκάποιοπρόβλημααπότονεμβολιασμό».

Μάλιστα αποκάλυψε,πως από τηνΜεγάληΕβδομάδα
(Μ.Τρίτη)ενεργοποιείταιακόμημίαεμβολιαστικήγραμμήγια
τουςπολίτεςηλικίας30–39ετώνμεAstraZeneca,μεστόχο,
όπως είπε, να οικοδομηθεί γρηγορότερα το τείχοςανοσίας
ανάτηνεπικράτεια…

Δεν επαρκούν οι 3 έμμισθοι δικηγόροι 
για τις ανάγκες του δήμου Βέροιας;

Αναπάντηταέμεινανταερωτήματαπουέθεσεοδημοτικόςσύμβουλοςτουσυνδυ-
ασμού«ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»ΓιώργοςΜιχαηλίδης,σχετικάμετηνλειτουργίατηςνομι-
κήςυπηρεσίαςτουδήμουΒέροιας.Οκ.Μιχαηλίδηςαναρωτήθηκεπόσουςέμμισθους
νομικούςέχειοδήμοςκαιγιατίανατίθενταιυποθέσειςσεεξωτερικούςδικηγόρουςκαι
μάλισταόχιγιαυποθέσειςπουαφορούνδικαστήριαστηνΑθήνα,αλλά τοπικάζητή-
ματα.Μάλισταμίλησεσυγκεκριμέναγιαυπόθεσηνυννομικούσυμβούλουτουδήμου
πουστράφηκεκατάτουδήμου,έβγαλεαπόφασηυπέρτουκαιτηναπαιτούμενηγνω-
μοδότησηγιατοανθασταματήσειηυπόθεσηήθαασκηθούνένδικαμέσατηνέκανε
έναςεξωτερικόςδικηγόρος,οοποίοςγνωμοδότησεπροςτηνοικονομικήεπιτροπήνα
μηνπροσβάλουντηναπόφαση.

Τίθεταισύμφωναμετονκ.Μιχαηλίδηαφενόςτοθέμαγιατίσεπεριπτώσειςαπλών
δημοτώνοδήμοςεξαντλεί ταένδικαμέσακαιόχισεπεριπτώσειςεργαζομένωνστο
δήμοκαιαφετέρουγιατονομικόσύμβουλοτουδήμου,πουστρέφεταικατάτουδή-
μου,γνωμοδοτείγιατασυμφέροντατουδήμουόχικάποιοςαπότηνομάδατωνέμμι-
σθωνδικηγόρων,αλλάέναςεξωτερικόςδικηγόρος.Εμείςνασυμπληρώσουμεότιπολύπιθανόνααπαιτείταικατάκαιρούς
καιησυνδρομήεξωτερικώνδικηγόρωνλόγωφόρτουυποθέσεων,παράτογεγονόςότιείναιεξαιρετικάδυνατόκαικαταρ-
τισμένοτονομικότιμτουδήμου,ωστόσοεκείόμωςμπαίνουμεσεμιασυζήτησηγιατοπόσεςυποθέσειςκαισεποιους
δικηγόρουςανατίθενται,αφούείναιπερίοδοςισχνώναγελάδωνκαιδεδομένηςτηςκρίσηςπουδιέρχεταικαιτοδικηγορικό
επάγγελμα.

«Κουρεύονται»ήματαιώνονταιέργατουδήμου
Βέροιαςλόγωπλαφόνστηνχρηματοδότηση

Κ. Βοργιαζίδης: «Από τα 45 εκ. έργων χρηματοδοτούν μόνο τα 22 εκ ευρώ!» 
Αντ. Μαρκούλης: «Το Αντ. Τρίτσης καθιστά ανεφάρμοστο τον 

προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου»
Το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας ενημέρωσε

οδήμαρχοςΚώσταςΒοργιαζίδηςμετά τηνσυνά-
ντησηπου είχε τηνΔευτέραμε τονΑναπληρωτή
ΥπουργόΕσωτερικώνΣτέλιοΠέτσαστηνΑθήνα
για τις χρηματοδοτήσεις των έργων μέσω των
προγραμμάτων.Ο δήμαρχος ανέφερε ότι τίθεται
πλαφόν22εκ.ευρώγιατονδήμοΒέροιας,ενώοι
προτάσειςείναιγια45εκ.ευρώ,γεγονόςπουθα
οδηγήσει σε αναγκαστικό «κούρεμα»προτάσεων
ήακόμηκαιμηπραγματοποίησηκάποιωνέργων,
αφούδενεπαρκούνταχρήματα.Στηνσυνάντηση
οκ.Βοργιαζίδηςέθεσεπροτεραιοποίησηκάποιων
αιτημάτων,λόγωέλλειψηςχρημάτων,ενώζήτησε
κάποια έργα να χρηματοδοτηθούναπό το ταμείο
ανάκαμψης.

Γιατοθέματοποθετήθηκεκαιοεπικεφαλήςτου
συνδυασμού«ΠροτεραιότηταστονΠολίτη»Αντώ-
νηςΜαρκούλης,οοποίοςστηλίτευσετογεγονός
ότιηπαρούσακυβέρνησηκατήργησετονχρημα-
τοδοτικόπρόγραμμα«Φιλόδημος»,τοοποίο«έτρεχε»επίΣΥΡΙΖΑκαιδενέθετεπλαφόνκαιτοαντικατέστησεμετο«Αντ.
Τρίτσης»μεχρηματικόπλαφόνπουκαθιστάτονπροϋπολογισμόκαιτοτεχνικόπρόγραμματουδήμουΒέροιαςανεφάρ-
μοστο.Μάλισταοκ.Μαρκούληςζήτησεναεισαχθείωςέκτακτοθέμακαιναληφθείαπόφασητουδημοτικούσυμβουλίου
πουθαεξοπλίσειτονδήμαρχοκαιτονίδιοπουσυμμετέχουνστηνσυνεδρίασητουΔ.Σ.τηςΠεριφερειακήΈνωσηςΔήμων
τηνΜ.Τετάρτηγιαναστηλιτεύσουναυτήτηνπρακτικήκαιναεπιδιώξουντηνεπιστροφήστηνπροτέρακατάσταση,ανκαι
ηΚΥΑείναιγεγονός.

Κων. Τροχόπουλος στο Δημοτικό συμβούλιο
με αφορμή την 21η Απριλίου

«Μύθοςηδήθενοικονομικήάνθισητηςχώρας
τηνεπταετία»
Οδημοτικός σύμβουλος τηςπαράταξης «Προτεραιότητα στονΠολίτη»

ΚωνσταντίνοςΤροχόπουλος,στηνχθεσινήσυνεδρίαση(Τετάρτη21/4)τουδη-
μοτικούσυμβουλίουΒέροιας,αναφέρθηκεστηνθλιβερήγιατηχώρακαιτην
ΚύπροΧούντα τωνΣυνταγματαρχών, αναφέροντας συγκεκριμέναστοιχεία
που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς κάποιωνπερί οικονομικής άνθισης την
περίοδοτηςεπταετίας.Συγκεκριμέναείπε:

«Θαεστιάσωκυρίωςστονμύθοτηςδήθενοικονομικήςάνθισηςτηςχώρας
την ενλόγωεπταετία.Υποστηρίζεταιότι τοδημόσιοχρέοςαπόπερίπου40
δις δραχμές το 1967 έφτασε τα 87,5 δις δραχμές το 1973, δηλαδήυπερδι-
πλασιάστηκε.Επίσης,οιεξαγωγέςαγροτικώνπροϊόντωνμειώθηκανκατά25
%,τοεμπορικόέλλειμαπενταπλασιάστηκεενώοχταπλασιάστηκετοέλλειμα
τρεχουσώνσυναλλαγών.Πταίσματασταπαραπάνωαποτελούνοι αυξήσεις
στουςμισθούςτουΠρωθυπουργούκαιτωνΥπουργών.

Κλείνοντας, θεωρώότι η υπενθύμιση και ηαναφορά των γεγονότων της
εποχήςεκείνηςθαείναιπάνταεπίκαιρηόσοθαυπάρχουνυμνητέςαυτήςτης
σκοτεινήςπεριόδου».
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Επιθεώρηση των έργων
 ανακατασκευής των γηπέδων 
τένις Ράχης από Τσαχουρίδη, 

Ακριβόπουλο, Ασλανίδη 
και Μαργαριτόπουλο

Στη βελτίωση του υφιστάμενου γηπέδου αντισφαίρισης με προμήθεια συνθετικού δαπέδου 
για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου έτσι ώστε να βελτιωθεί η επιφάνεια που καταλαμ-
βάνει ο ενιαίος χώρος των δύο αθλητικών γηπέδων αντισφαίρισης (τένις) στοχεύει η «Ανακατα-
σκευή του δαπέδου αντισφαίρισης γηπέδου Ράχης» που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

Τις εν εξελίξει εργασίες επόπτευσαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΚΑΠΑ -ως φορέας διαχείρισης του έργου- 
Λεωνίδας Ακριβόπουλος και Λάζαρος Ασλανίδης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ράχης, Νίκος 
Μαργαριτόπουλος.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει απόξεση της διαβρωμένης άνω επιφάνειας και προετοιμασία για νέα 
επίστρωση και αναμένεται καθαρισμός του υφιστάμενου ασφάλτινου δαπέδου και επίστρωση 
της επιφάνειας του γηπέδου με ελαστικοσυνθετικό τάπητα.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου, οργανωμένου και λειτουργι-
κού χώρου προπόνησης για την εκγύμναση, την ψυχαγωγία και την αναψυχή των παιδιών και 
των ενηλίκων δημοτών της Βέροιας.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών 
για την καταπολέμηση της διάδοσης 
των ναρκωτικών, συνελήφθησαν σε ξε-
χωριστές περιπτώσεις σε Θεσσαλονίκη 
και Ημαθία, δύο άτομα για παράβαση 
της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και 
σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικο-
γραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτω-
ση, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Σερρών, συνελήφθη 
χθες (20 Απριλίου 2021) το μεσημέρι 
σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας 
ημεδαπός άνδρας, καθώς στην κατοχή 
του και σε έρευνα της οικίας του, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:

• ποσότητες κάνναβης συνολικού 
βάρους 4 κιλών και 581 γραμμαρίων,

• 1 φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη βά-
ρους 28 γραμμαρίων και 

• 1 κινητό τηλέφωνο.
Στη δεύτερη περίπτωση, το από-

γευμα  της 19ης Απριλίου σε περιοχή 
της Ημαθίας, συνελήφθη από αστυ-
νομικούς της Ομάδας Πρόληψης και 
Καταστολής της Εγκληματικότητας του 
Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, μία η-
μεδαπή γυναίκα, καθώς σε αστυνομικό 
έλεγχο, διαπιστώθηκε να κατέχει πο-
σότητες κοκαΐνης βάρους 21,4 γραμ-
μαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οι-
κία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 ναρκωτικά δισκία 
που κατείχε χωρίς ιατρική συνταγή και 3,7 γραμμάρια 
κάνναβης.

Οι προαναφερόμενοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Επιπλέον, από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας 
σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, 
καθώς σε έρευνα της οικίας του χθες (20 Απριλίου 

2021) το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, με την συνδρο-
μή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών 
«Ακύλα» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, εντο-
πίσθηκαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες κάνναβης και 
ηρωίνης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν στην οικία του και κατασχέ-
θηκαν 28,9 γραμμάρια κάνναβης, ηρωίνη βάρους 5,9 
γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Βέροιας.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο Απ. Τζιτζικώστας

Στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” εντάσσεται 
η κατασκευή  Διοικητηρίου στην Ημαθία 

-Ποιους ευχαριστεί ο Κώστας Καλαϊτζίδης για την εξέλιξη του έργου
Την ένταξη στο Πρόγραμμα “Α-

ντώνης Τρίτσης” τριών νέων έργων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, συνολικού προϋπολογισμού 
28 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοί-
νωσαν ο αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο 
Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, μετά τη συνάντηση που 
είχαν χθες στη Θεσσαλονίκη. Ανά-
μεσα στα έργα αυτά, περιλαμβάνε-
ται και η ανέγερση του Διοικητηρίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημα-
θίας, στη Βέροια. Συγκεκριμένα, ο 
κ. Απ. Τζιτζικώστας, αναφερόμενος 
χθες στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», επισήμανε: «Ανακοινώ-
νουμε την ένταξη στο πρόγραμμα 
‘Αντώνης Τρίτσης’ τριών πολύ ση-
μαντικών έργων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 28 εκ. ευρώ. Το πρώτο είναι η ανέγερση του νέου 
Διοικητηρίου, της έδρας της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας, στη Βέροια, το 
δεύτερο είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Νέας 
Προποντίδας στη Χαλκιδική και το τρίτο είναι η ψηφιακή αναβάθμιση 
των υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινω-
νιών, και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βελτιωμένων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, τρία σημαντικά αντι-
πλημμυρικά έργα, που θωρακίζουν περιοχές της Χαλκιδικής και της Δυ-
τικής Θεσσαλονίκης ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αυτές είναι οι 

πρώτες έξι παρεμβάσεις, 
που εντάσσει η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας στο σημαντικό αυτό 
πρόγραμμα για την Αυτο-
διοίκηση».

Δήλωση του 
Αντιπεριφερειάρχη 

Ημαθίας
Για την ένταξη του 

έργου ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Ημαθίας Κώστας Κα-
λαϊτζίδης, δήλωσε: «Ένα 
σπουδαίο και μεγάλο έρ-
γο για τον τόπο μας, έργο 
που για μένα προσωπικά 
ήταν βασική δέσμευση 
απέναντι στον τόπο και 
στον κόσμο της Ημαθίας. 

Ευχαριστώ τον Απόστολο Τζιτζικώστα που από 
την πρώτη στιγμή “πήρε επάνω του” το έργο και 
το έθεσε στις άμεσες προτεραιότητές του. Ευ-
χαριστώ βέβαια και τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη που τήρησε την υπόσχεσή του όταν 
επισκεφθήκαμε μαζί το οικόπεδο του Διοικητηρίου, όπως και την κυβέρ-
νηση που επιτέλους το υλοποιεί. Σίγουρα όμως πρέπει να ευχαριστήσω 
ξεχωριστά, μια ακόμη φορά, και τον συμπατριώτη μας, υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο που υπέγραψε την καθοριστική 
για το έργο, ανανέωση της παραχώρησης του οικοπέδου. Είναι ένα έρ-
γο που χαρακτηρίζει ευρύτερα την προσπάθειά μας διότι εργαστήκαμε 

μεθοδικά, αναλάβαμε να κλείσουμε την εκκρεμότητα, το κάναμε πράξη 
και επιτέλους το υλοποιούμε. Έχουμε άξιες υπηρεσίες ως Π.Ε. Ημαθίας 
και ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που πλέον αναλαμβάνουν την 
υπόθεση της μελέτης – ανέγερσης του. Και σύντομα θα είμαστε σε θέση 
να παραδώσουμε στην Ημαθία και στους πολίτες, αυτό το πολύ σημα-
ντικό έργο, που πραγματικά το έχει ανάγκη ο τόπος. Συνεχίζουμε όπως 
πάντα, λέγοντας λίγα και κάνοντας πολλά». 

Συνελήφθησαν δύο άτομα 
σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία για παράβαση 

της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
- Κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και μεθαδόνης



Το «Πειρατολόγιο» 
στα Γιαννιτσά 

  Ένα διαφορετικό οδοιπορικό μας παρουσιάζει μέσα α-
πό κανάλι του στο YouTube το «Πειρατολόγιο»  στον Δήμο 
Πέλλας και συγκεκριμένα στην πόλη των Γιαννιτσών.                                         

 Η αρχή γίνεται από το χωριό της Πέλλας μπροστά από 
την  αφετηρία του μαραθωνίου και στη συνέχεια γίνεται 
μία ξενάγηση με στάση στην ιστορική βρύση της κεντρικής 
πλατείας και το εξαιρετικό αρχαιολογικό μουσείο της.                                  

Το κυρίως πιάτο όμως είναι η πόλη των Γιαννιτσών ό-
που εκεί θα συναντήσουμε και θα γνωρίσουμε την ιστορία 
των πολιτισμών όπου άφησαν το στίγμα τους στην πόλη, 
από το Μαύρο άγαλμα» μέχρι την παλιά εκκλησία του 
Αγίου Αθανασίου στον Πενταπλάτανο,από το τέμενος του 
Ισκεντέρ Μπέη μέχρι το μνημείο πεσόντων της «μάχης 
των Γιαννιτσών», από το λαογραφικό Μουσείο «ο Φίλιπ-
πος» μέχρι το σημείο μηδέν του Λουδία έδρα του ναυτικού 
ομίλου Γιαννιτσών, τέλος θα δούμε και θα ακούσουμε ένα 
ειδικό αφιέρωμα στους Πόντιους πρόσφυγες από την Τρα-
πεζούντα και τους πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία 
της Βορείου Θράκης οι οποίοι είναι η ζωντανή ιστορία της 
πόλης των Γιαννιτσών.   Σκηνοθεσία-μοντάζ- Θοδωρής 
Αδάμος, Μουσική- Giorgos Lazaridis , Backstage- Σοφία 
Ντιάγκα, Χειριστές drones- Κωνσταντίνος Νουρής - Γιάν-
νης Στεφανίδης Jk video photography.  Ακορντεόν- Μπόζο-
γλου Νίκος       Ποντιακή λύρα - Βαγγέλης Ζιμπίδης.                              

  https://www.youtube.com/watch?v=52-319byHhA

Δημοπρατήθηκε από την ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας η δράση «δημοτική βιβλιοθήκη 

και κέντρο μουσικής Μακροχωρίου»
Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Δήμου Βέροιας δημοπρατήθηκε η δράση «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙ-

ΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τετάρτη 5 Μαΐου 
2021.

Η δράση αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μακροχωρίου σε 
μία σύγχρονη Βιβλιοθήκη που θα εξυπηρετεί τους δημότες της και παράλληλα θα μπορεί να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες. Η 
προμήθεια μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εξοπλισμό Η/Υ, βιβλίων, συστήματα πολυμέσων και προβολών άλλα και μουσικών οργά-
νων με στόχο την ταυτόχρονη μετατροπή της σε Κέντρο Μουσικής.

  Η πράξη, προϋπολογισμού 101.267,53€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 122.600, 74€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Α-
γροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER».

Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας, Θεόφιλος Κορωνάς, με την δημοπράτηση της δράσης, ξεκινάει η 
διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.

«Το εστιατόριο της Βερόνικας» 
της Κούλας Αδαλόγλου, 

αφιερωμένο στη Γυναίκα
-Βιντεοσκοπημένη παράσταση με την Μάγδα 
Πένσου σε σκηνοθεσία Γ. Παρασκευόπουλου, 

στο youtube του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Το Κέντρο Συμβου-

λευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Δήμου Βέ-
ροιας υπο την αιγίδα 
της Αντ ιδημαρχίας 
Ισότητας Φύλων για α-
κόμη μία φορά συνερ-
γάστηκε με το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.ΘΕ. Βέροιας ώστε 
να παραχθεί μια πα-
ράσταση, αφιερωμένη 
στη γυναίκα. Στη γυ-
ναίκα που υπερασπί-
ζεται τις επιλογές της, 
στη γυναίκα που αντιστέκεται, στη γυναίκα που μένει σταθερή στις αξίες της. 

Στη βιντεοσκοπημένη παράσταση συναντιούνται δύο γυναίκες Βεροιώτισσες,  η 
συγγραφέας Κούλα Αδαλόγλου και η ηθοποιός Μάγδα Πένσου υπό τις σκηνοθετικές 
οδηγίες του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας,  Γιάννη Παρασκευό-
πουλου.  

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο εστιατόριο «12 γράδα» των αδελφών 
Σαμούκα, τους οποίους ευχαριστούμε  για την ευγενική παραχώρηση χρήσης του 
χώρου.   

«Το εστιατόριο της Βερόνικας» της Κούλας Αδαλόγλου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συγγραφέας: Κούλα Αδαλόγλου
Σκηνοθεσία : Γιάννης Παρασκευόπουλος
Στο ρόλο της Βερόνικας η Μάγδα Πένσου
Αφηγητής:   Κωνσταντίνος  Ζήνδρος
Βιντεοσκόπηση – Μοντάζ: Roman Filiev
Επεξεργασία ήχου: Αλέξανδρος Καροτσέρης 
Οργάνωση παραγωγής – επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Συμπαραγωγή
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας - Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 

Βέροιας
Λίγα λόγια για το έργο
Η Βερόνικα είναι μια γυναίκα που υπερασπίζεται τις αξίες της. Η βιντεοσκοπη-

μένη παράσταση πραγματεύεται τη δύναμη της επιλογής. Της επιλογής που συχνά 
οδηγεί σε αδιέξοδο. Της επιλογής απέναντι στην οποία βρίσκεται μια ξένη, που προ-
σπαθεί να συμπεριληφθεί σε μια κλειστή κοινωνία και τελικά καταφέρνει να επιβιώσει 
επαγγελματικά και προσωπικά, με τη βοήθεια άλλων γυναικών της περιοχής.

Tη  βιντεοσκοπημένη παράσταση μπορείτε να παρακολουθήσετε από το κανάλι 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας  στο youtube στο link: https://youtu.be/rajV1pjduHw
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  
Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 

1. Τον Νομικό Σύμβουλο της Μέριμνας κ. Μιχάλη Χασιώτη 
που αναλαμβάνει αφιλοκερδώς και επιλύει όλα τα νομικά 
θέματα του Συλλόγου μας, συνεχίζοντας επάξια το κοινωνικό 
έργο του πατέρα του πρώην Δημάρχου Βέροιας κ.  Γιάννη 
Χασιώτη

2. Την κ. Ευφραιμίδου Κελεπούρι Εύα για την οικονομική 
δωρεά της   εις μνήμην προσφιλών προσώπων 

Ο Θεός ας τους αναπαύσει 
3. Τον κ. Τσική Στέφανο για την οικονομική δωρεά του 

υπέρ υγείας της οικογενείας του  υγείας της οικογενείας της 
4. Τον Ιατρό – Νευρολόγο κ. Γιώργο Τσαλέρα για την οικο-

νομική δωρεά του εις μνήμην προσφιλών προσώπων 
Ο Θεός ας τους αναπαύσει 
5. Την κ. Μαρίνα Ρωσσάκη και όλες τις αξιότιμες κυρίες που 

μας προτίμησαν στις πασχαλινές αγορές τους μέσα από αυτήν
6. Τον κ. Γιάννη Σισμανίδη (πρατήριο υγρών καυσίμων 

SHELL) για την δωρεά υλικών εργαστηρίων, τροφίμων και 
ηλεκτρικών ειδών υπέρ υγείας της οικογενείας του  

7. Tον κ. Σάββα Αλεξίου από τα Hondos Center Βέροιας 
για την δωρεά ενός ψαλιδιού κουρέματος 

8. Τους φούρνους ΚΟΓΙΑ για την  δωρεά τσουρεκιών για 
τα παιδιά 

9. Την επιχείρηση ΝΙΩΠΑΣ για την δωρεά κρουασάν για 
τα παιδιά 

10. Την κ. Μαρίνα Ψωμιάδου για την πολύτιμη βοήθεια 
της στην παρασκευή γλυκών κουταλιού 

11. Την καλή μας φίλη Ιφιγένεια για την δωρεά φρούτων 
για τα παιδιά υπέρ υγεία της οικογενείας της

12. Τον κ. Γιάννη Ψωμιάδη για την προσφορά χειροτεχνη-
μάτων του στο Πασχαλινό μας παζάρι

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια κ
αι Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας: 
Συγχαρητήρια σε μαθήτριες 

για συμμετοχή στη διημερίδα: 
“1821-200 χρόνια μετά…”

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή σχολείων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού 
Ημαθίας (πρώτη ημέρα) και ιστορικών  (δεύτερη ημέρα) 
πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Απριλίου η διημερίδα: 
“1821-200 χρόνια μετά….” για τον εορτασμό των 200 χρό-
νων από το 1821 που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας  σε συνεργασία με τους 
Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας και το 3ο Πε-
ριφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Αλεξάν-
δρειας συγχαίρει τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης: Βέργου Ελένη, 
Δεληδημήτρη Σοφία, Κασσέρη Θεοδώρα, Τραϊανοπούλου 
Κωνσταντίνα και Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνα για τη 
συμμετοχή τους με την εργασία: 

“Κρυφά το λένε τα πουλιά. Η επανάσταση μέσα από το 
δημοτικό τραγούδι”. 

Οι μαθήτριες με την υπεύθυνη καθηγήτρια, Αγγέλη Ελένη 
συνεργάστηκαν   εξ αποστάσεως και  μελετώντας τα δημοτι-
κά τραγούδια (ιστορικά και κλέφτικα) παρουσίασαν πολυτρο-
πικά  τα γεγονότα-σταθμούς της επανάστασης με εστίαση 
στην τοπική ιστορία. Θερμές ευχαριστίες στην πληροφορικό 
του σχολείου μας κ. Ζυγομάνη Δόμνα για την τεχνική υπο-
στήριξη την ημέρα της προβολής.

Ημέρα Αγάπης και Αλληλεγγύης από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξάνδρειας
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αυτοτελούς 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας και Πολιτισμού και σε συνεργασία 
με το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εν όψει των άγιων 
ημερών του Πάσχα, συνδιοργανώνουν δράση με σκοπό τη συγκέντρωση τροφί-
μων για τους συμπολίτες που στερούνται βασικών ειδών διατροφής με τίτλο “Η-
μέρα Αγάπης, Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης», με έμπρακτη ενίσχυση για τη συλ-
λογή τροφίμων, παράλληλα με τις αγορές  των πολιτών, στα παρακάτω σούπερ 
μάρκετ την Μ. Τρίτη 27/04/2021 και ώρες από τις 9:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ..

Σούπερ Μάρκετ:
Γαλαξίας -Μεγάλου Αλεξάνδρου 7
Πίτσιας -Ελευθ. Βενιζέλου 44
Κρητικός -Αριστοτέλους 17
Μασούτης – Α.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Γρ. Λαμπράκη 60 – Β.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Κ.Καρα-

μανλή & Ελευθ. Βενιζέλου
Σκλαβενίτης– Νικ. Πλαστήρα 55-57
Discount– 28ης Οκτωβρίου 28 & Κουγκά Θεοχάρη,

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παι-
δί ευχαριστεί θερμά:

1.Την εταιρία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» για τη δωρεά 
ποσού 1000€.

2.Τους αποφοίτους του 3ου Γενικού Λυκείου Βεροίας 
του 1993, για τη δωρεά ποσού 520€ στη μνήμη του αγα-
πημένου τους συμμαθητή Σωτήρη Μεϊμαρίδη, που έφυγε 
από τη ζωή τόσο νέος.

3.Τη σύζυγο, τους γονείς και τα αδέρφια του Σωτήρη 
Μεϊμαρίδη για τη δωρεά ποσού 250€ στη μνήμη του.

4.Την κυρία Αθηνά Λαΐδη για τη δωρεά ποσού 300€ 
στη μνήμη Δημητρίου Λαΐδη.

5.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 250€. 
6.Την οικογένεια Χατζηευστρατόγλου για τη δωρεά 

ποσού 150€ για το 40νθήμερο μνημόσυνο του Στράτου 
Χατζηευστρατόγλου.

7.Τη σύζυγο Χρυσάνθη Γαλάνη και τα τέκνα Νικόλαο, 
Δημήτρη - Ζαφείρω και Ευάγγελο του Θωμά Ν. Γαλάνη 
για την προσφορά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά του 
Σπιτιού της Βεργίνας, με την συμπλήρωση 10χρονων από 
τον θάνατό του.

8.Την κυρία Ευμορφία Ντόβα για τη δωρεά ποσού 50€.
9.Ανώνυμους φίλους της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

για την προσφορά 17 κιλών λαδιού και 10 κιλών ελιών. 
10.Ανώνυμη κυρία για την προσφορά κιμά, ελαιόλαδου 

και ειδών καθαριότητας στη μνήμη Δημητρίου Δημητριάδη.
11.Την εταιρεία «PITOS GROUP», για την προσφορά 

ηλεκτρολογικού υλικού στο Σπίτι της Βεργίνας.

ΤΟ Δ.Σ.
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Συνάντηση με τον Υφυπουρ-
γό Χωροταξίας και  Αστικού Περι-
βάλλοντος Νίκο Ταγαρά είχε την 
Τρίτη 20.04.2021, στην Αθήνα, ο 
Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Κα-
ρανικόλας.  

Στη συνάντηση - η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε θετικό 
κλίμα και πνεύμα συναντίληψης 
– συζητήθηκαν ζητήματα που α-
φορούν στο πρόγραμμα των το-
πικών πολεοδομικών σχεδίων του 
Υπουργείου και την ένταξη του 
Δήμου Νάουσας σ΄ αυτό, σε ζητή-
ματα σχολείων και κτιρίων του δή-
μου, στο πρόγραμμα ενοποίησης 
των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) 
, καθώς επίσης και σε θέματα που 
αφορούν αυθαίρετα κατηγορίας 5, 
εγκαταλελειμμένα, ετοιμόρροπα 
και επικίνδυνα κτίρια και γενικό-
τερα θέματα πολεοδομίας και χω-
ροταξίας.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον 
Υφυπουργό για τη στενή και εποι-
κοδομητική συνεργασία τους, η ο-
ποία θα συνεχιστεί και το επόμενο 
χρονικό διάστημα, με σκοπό την 
επίλυση εκκρεμών ζητημάτων του 
Δήμου Νάουσας. 

Συνάντηση  Καρανικόλα 
–Βεσυρόπουλου 

Θέματα επενδύσεων στον Δή-
μο Νάουσας και χρηματοδότη-
σης αναφορικά με την οικονομική 
λειτουργία του δήμου, συζήτησε, 
μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Νάου-
σας Νικόλας Καρανικόλας με τον 
Υφυπουργό Οικονομικών, Φορο-
λογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, σε συνάντηση που 
είχε επίσης την Τρίτη στην Αθήνα, παρουσία των Αντιδη-
μάρχων Παύλου Αδαμίδη, Αντώνη Καραγιαννίδη και Γιώρ-
γου Τριανταφύλλου. 

Στη συνάντηση, που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, 
συζητήθηκαν επίσης θέματα υποστήριξης τόσο των αγρο-

τών όσο και των επαγγελματιών σε ό,τι αφορά στην εκκί-
νηση της αγοράς, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. 
Επιπλέον, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα στήριξης της 
Βαρβαρέσος Α.Ε., ενώ συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα των 
αστικών λεωφορείων Νάουσας, της διάθεσης αιθουσών 
του κτιρίου της Αστυνομίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 
και στον Δήμο Νάουσας κ.ά. 

Θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας 
στο επίκεντρο της συνάντησης 
του Δημάρχου Νάουσας με τον 

Υφυπουργό Χωροταξίας 
και Αστικού Περιβάλλοντος 

Φρόσω Καρασαρλίδου: 
«Να διαγραφούν και όχι να 
ανασταλούν οι υποχρεώσεις 

των αγροτών και των 
συνεταιρισμών προς το 

δημόσιο και τις τράπεζες»
Τη ν  Τ ρ ί τ η 

20 Απριλίου η 
βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ  του 
νομού Ημαθίας 
Φρόσω Καρα-
σαρλίδου επι-
σκέφτηκε την 
ευρύτερη περι-
οχή του Δήμου 
Νάουσας, όπου 
συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο του 
Αγροτικού Συλ-
λόγου Νάουσας 
κ .  Αντων ιάδη 
Μάκη και το μέ-
λος του Δ.Σ. κ. 
Σιδέρη Γεώργιο, 
τον πρόεδρο του 
Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Ομόνοια κ. Καραγιαννίδη Αλέξη και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Σιδηρόπουλο Ιωάννη και 
κ. Τηλκερίδη Νικόλαο όπως επίσης και με παραγωγούς στα κτήματά τους. Εκεί η βουλευτής 
διαπίστωσε το μέγεθος της καταστροφής από την χαλαζόπτωση στις 19/4, καθώς όλη η πε-
ριοχή, και ιδιαίτερα ο κάμπος, είχε σχεδόν καταστραφεί από τους προηγούμενους παγετούς 
(24-25 Μαρτίου και 9-10 Απριλίου). Την καταστροφή εκείνη η κα Καρασαρλίδου είχε επιση-
μάνει και μετά τη σύσκεψη που είχε με τους Αγροτικούς φορείς στην Επισκοπή Νάουσας. 
Η πρόσφατη χαλαζόπτωση έδωσε τη χαριστική βολή στις καλλιέργειες, ενώ εγείρεται το 
ερώτημα γιατί δεν λειτούργησε η αντιχαλαζική προστασία με αεροπλάνα προκειμένου να 
αποτραπεί μια τέτοια καταστροφή.

Κατόπιν όλων των παραπάνω είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση υλοποίηση των αιτημά-
των του αγροτικού κόσμου της περιοχής:

• Προκαταβολή έναντι των αποζημιώσεων
• Αποζημίωση στο 100% της εκτίμησης χωρίς «κόφτες»
• Συμψηφισμός των εισφορών
• Στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων του κλάδου
Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των παραπάνω αιτημάτων είναι να υπάρχει ο α-

παιτούμενος αριθμός γεωπόνων στον ΕΛΓΑ ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία των 
εκτιμήσεων των ζημιών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ ή 
να χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες, στα δεδομένα των οποίων θα γίνουν οι πληρωμές.

Η βουλευτής καλεί την κυβέρνηση να προβεί σε διαγραφή, αντί αναστολής, των υποχρε-
ώσεων των αγροτών και των συνεταιρισμών προς το δημόσιο και τις τράπεζες και να «πα-
γώσει» τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ), οι οποίες δημιουργούνται 
από την απώλεια εισοδήματος λόγω των φυσικών καταστροφών εν μέσω πανδημίας.
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Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου 
Κοιμητήρια Βεροίας

Κάλεσμα σε συγκέντρωση 
τροφίμων για τους 

οικονομικά ασθενέστερους
Το ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο  ζητάει τη βοήθεια σας για 

να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους , που αυτή 
τη περίοδο μας έχουμε περισσότερη ανάγκη.

Άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι μοναχικοί, άνθρωποι α-
σθενείς , άνθρωποι ηλικιωμένοι!!

Ιδιαίτερα όσοι δεν μπόρεσαν να τελέσουν  μνημόσυνα 
στους οικείους τους, αυτή τη περίοδο των απαγορεύσεων, 
μέσα από αυτήν την αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρω-
πο τους δίνεται η ευκαιρία να πράξουν ένα καλό για τους 
θανόντες οικείους τους.

Σας παρακαλώ οσοι επιθυμούν να τα προσκομίσουν στο 
γραφείο του ναού κατόπιν επικοινωνίας με τους ιερείς.

Τα προϊόντα που χρειαζόμαστε ειναι:
Είδη προσωπικής φροντίδας και υγιεινής( οδοντόκρεμα, 

οδοντόβουρτσα,σαπουνι, σαμπουαν κ.τ.λ)
Ζυμαρικά ( μακαρόνια, κριθαράκι, τραχανά, φιδέ και 

χυλοπίτες)
Όσπρια ( φακές, φασόλια, ρεβίθια)
Λάδι ( ελαιόλαδο και σπορέλαιο)
Ξύδι και λεμόνι
Σάλτσες ( πελτέ, χυμό, κονκασε ντομάτας)
Κονσέρβες
Γάλατα εβαπορέ Ζάχαρη Καφέ
Χυμούς αναψυκτικά Σοκολάτες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6946919525
Κάθε προσφορά σας δεκτή εως την Μεγάλη Τρίτη. 
09:30 - 11:30 π.μ.
18:00 - 20:00μ.μ

Εκ του Ιερού Ναού

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων:

  Την Πέμπτη 22 Α-
πριλίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα: 
«Ἄνθη εὔοσμα νεο-
μαρτύρων» στη σειρά 
των ομιλιών Μαρτύρων 
και ηρώων αίματα, με 
την ευκαιρία του εορ-
τασμού των 200 ετών 
από την έναρξη της 
Ελληνικής Επαναστά-
σεως του 1821, μέσα 
από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος 90,2 FM». 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ ) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                              
Αρ. μελέτης 5/2021                                   

Βέροια 20/04/2021
Αρ. Πρωτ. 1375

ΑΔΑ: ΩΝ6ΥΟΛΠ9-ΘΥΠ
ΑΔΑΜ: 21PROC008498656

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας 
(ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203)

προκηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 

έργου «Β’ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ-
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με 
τίτλο: με προϋπολογισμό 1.040.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
με CPV:45232400-6 (Έργα κατασκευής αποχετεύσεων).

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή 
διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προ-
σφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι οι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΔΕΥΑΒ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 18/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώ-
σεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Υδραυλικών ή 
Η/Μ.(δίκτυα υπό πίεση) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 

στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 
καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.i,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους 

των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του 
άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση 
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο-
ρολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋ-
πολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 20.800,00 €.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμ-
φωνα με τους όρους του Άρθρου 150 του ν. 4412/2016 και μέχρι 
ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, 
δαπάνες μελετών και προμηθειών μηχανημάτων που εγκαθίστανται 
στο έργο.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρο-
νική 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.deyav.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Πασχαλιάτικο Bazaar της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί πι-
στή στο ραντεβού της, ανακοινώνει 
το Πασχαλιάτικο Bazaar της, που 
θα γίνει από τη Δευτέρα 19 έως 
και την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 
2021, στο κατάστημα  επί της ο-
δού Κάππου 5 (έναντι καφέ-εστια-
τορίου CAMARES).

Το κατάστημα θα είναι ανοι-
κτό κάθε μέρα από τις 9:00 έως 
τις 14:00 και από τις 17:00 έως 
τις 20:30 και το Σαββατοκύριακο 
24/25-4-2021 από τις 10:00 έως 
τις 15:00.

Το Bazaar θα λειτουργήσει σύμ-
φωνα με τις οδηγίες λειτουργίας 
των καταστημάτων, με τον καθο-
ρισμό τηλεφωνικού ραντεβού στο 
6955817832 για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος (click away) ή 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστή-
ματος (click inside).

Οι εθελόντριες του Οργανισμού από την Ημαθία και άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας, έβαλαν πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και μεγάλη τέχνη και δημιούργησαν και 
φέτος λαμπάδες και άλλα θαυμάσια έργα, χρηστικά, διακοσμητικά, εδώδιμα, στολί-
δια, κοσμήματα, εποχιακά και άπειρα άλλα είδη υψηλής αισθητικής και ποιότητας. 

Τα έργα των εθελοντριών θα διατεθούν σε πολύ χαμηλές τιμές, ώστε όλοι οι 
φίλοι και οι υποστηρικτές του έργου της Πρωτοβουλίας να μπορέσουν για άλλη μία 
φορά να βοηθήσουν στην φροντίδα και προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών 
της.  Σας περιμένουμε!

ΤΟ Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας  εκ-

φράζει τα ειλικρινή  συλλυπητήριά του στους οικείους του 
αείμνηστου     ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΑ

Ο Χρήστος Μάρας επί σειρά ετών προσέφερε τις υπη-
ρεσίες του στο Σύνδεσμο, ως αντιπρόσωπος και εκπρό-
σωπος των Συνταξιούχων περιοχής Νάουσας.

Ο Σύνδεσμος τον τίμησε, εν ζωή, με αναμνηστική πλα-
κέτα και τον ανακήρυξε επίτιμο αντιπρόεδρο του Συνδέ-
σμου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει!
Ο Σύνδεσμος αντί στεφάνου θα καταθέσει χρηματικό 

ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, ξεκίνησε τη  συγκέντρωση τροφίμων για 
τις 130  καταγεγραμμένες οικογένειες που έχει,  και όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές 
τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα  για το ΠΑΣΧΑ. Έχουμε   ανάγκη τρόφιμα μακράς 
διάρκειας, κυρίως όσπρια,  λάδια ενός λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρακαλούμε 
τους φίλους και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να  βοηθήσουν.

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

ΤΗΛ: 23310 64731
 Όσοι δυσκολεύονται, λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας,  μπορούν να μας 

ενισχύσουν οικονομικά στους εξής λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563
                                     ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                         
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                  

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

email:  info@tapaidiatisanoixis                                                                                                  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

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

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

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

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

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

Η Πρόεδρος
ΣΑΡΚΑΤΖΗ  ΕΛΕΟΝΩΡΑ



Του Μάξιμου Χαρακόπουλου

Θα μπορούσαν να της στείλουν μια 
γάτα Αγκύρας ως μια κίνηση εξευμενι-
σμού. Άλλωστε, συνηθίζονταν στην ο-
θωμανική αυτοκρατορία -η ανασύσταση 
της οποίας είναι ανομολόγητος πόθος 
τους- ως δώρο προς τις βασιλικές αυλές 
της Ευρώπης οι γάτες Αγκύρας με το 
λευκό μακρύ τρίχωμα. Ίσως, στο πολυ-
τελές σαράι της Άγκυρας δεν ανέμεναν 
τόσο θόρυβο από την απρεπή υποδοχή 

που επεφύλαξαν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται, 
όμως, πως η απερίγραπτη απρέπεια προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στην τουρκική πρωτεύουσα ήταν το “κερασάκι 
στην τούρτα” των άκρως εξευτελιστικών συμπεριφορών της τουρκικής η-
γεσίας προς θεσμικούς παράγοντες της Ευρώπης, που ενεργοποίησε τα 
ανταλλακτικά της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Είχαν προηγηθεί, βέβαια, οι 
αλλεπάλληλοι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί σε ηγέτες κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιο προσφιλή στόχο τον Γάλλο πρόεδρο Εμα-
νουέλ Μακρόν.

Ωστόσο, το αποκαλούμενο “σκάνδαλο sofagate”, η εμφάνιση της Ούρ-
σουλας φον ντερ Λάιεν ως φτωχής συγγενούς, στην άκρη ενός καναπέ να 
παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τη συνομιλία δυο ανδρών, συνιστά προ-
σβολή για την Ευρώπη και τις αρχές της, με κυριότερη τη θέση που κατέχει 
η γυναίκα, αποκαλύπτοντας τις μεσαιωνικές αντιλήψεις που διέπουν την 
ιδεολογία του νεο-οθωμανισμού. Βεβαίως, είχε προηγηθεί η αποχώρηση 
της Τουρκίας από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρό-
ληψη και Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογε-
νειακής βίας, που κατά τραγική ειρωνεία είναι γνωστή ως “Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης”, καθώς υπογράφτηκε το 2011 εκεί, επί εδάφους της 
χώρας που τώρα αποχωρεί από αυτήν! 

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και ο μετρημένος στα λόγια πρωθυπουργός 
της Ιταλίας, ο τεχνοκράτης Μάριο Ντράγκι, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει 
δημόσια τον πρόεδρο της Τουρκίας δικτάτορα. Και είναι ίσως από τα παι-
χνίδια της μοίρας η σύμπτωση ότι αυτός ο χαρακτηρισμός έρχεται τη στιγ-
μή που ο Ερντογάν διώκει, ως επίδοξους υποκινητές... πραξικοπήματος, 
απόστρατους ναυάρχους για μια κοινή ανακοίνωση, στην οποία εκφράζουν 
την ανησυχία τους για την πορεία της Τουρκίας, μετά τη δημόσια εκφρα-
σθείσα πρόθεση αλλαγής της συνθήκης του Μοντρέ για το καθεστώς στα 
στενά των Δαρδανελίων. Η “έκρηξη” Ντράγκι δεν ξέρω 
αν έσωσε την τιμή της Ευρώπης, αλλά σίγουρα υπεν-
θύμισε ότι η ΕΕ δεν είναι απλά μια οικονομική ένωση. 
Μπορεί να ξεκίνησε έτσι, αλλά εξελίχθηκε σε έναν 
κατεξοχήν χώρο ελευθερίας, πολυφωνίας, ανοχής στη 
διαφορετικότητα.

Η αποχώρηση της Άγκυρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
προβάλει ως λογικό βήμα μιας ηγεσίας που απομακρύνει την Τουρκία από 
τις ευρωπαϊκές αξίες και νοσταλγεί όλο και περισσότερο το οθωμανικό αξι-
ακό σύστημα και τη θέση -κραυγαλέα υποδεέστερη- που η γυναίκα είχε σε 
αυτό. Η αλήθεια είναι ότι παρά την επιβολή άνωθεν του εκδυτικισμού που 
επιχείρησε ο Ατατούρκ, με την κατάργηση του χαλιφάτου και τις αστικές 
μεταρρυθμίσεις, η θέση της γυναίκας στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην εν-
δοχώρα με τα “εγκλήματα τιμής” δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Ωστόσο, η αλλαγή 
μετά την άνοδο του Ερντογάν και τη σταδιακή μετατόπισή του σε ακραία 
ισλαμιστική και εθνικιστική ρητορεία είναι εμφανής και στην άλλοτε Μεγάλη 
Οδό του Πέρα, τον πεζόδρομο της Ιστικλάλ στο Μπέγιογλου, όπου πριν 20 
χρόνια δεν έβλεπες γυναίκες με μαντίλα και σήμερα τείνουν να είναι πλειο-
ψηφία οι μαντιλοφορούσες. 

Η Τουρκία του Ερντογάν απομακρύνεται καθημερινά από αυτά που στη 
Δύση θεωρούμε αυτονόητα και κεκτημένα -τη δημοκρατία, την ελευθερία 
του λόγου, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιωμάτων. Όλο και περισ-
σότερο ρέπει στον αυταρχισμό, τις διώξεις πολιτικών αντιπάλων, με πιο 
χαρακτηριστική την επιχείρηση να τεθεί εκτός νόμου το τρίτο σε δύναμη 
φιλοκουρδικό κόμμα, τη φίμωση διαφορετικών φωνών στα ΜΜΕ. Εν τέλει, 
η Τουρκία οπισθοδρομεί σε μια κλειστή, συντηρητική, θεοκρατική κοινωνία, 
όπως μαρτυρά και η υπαναχώρηση από την κεμαλική κληρονομιά που 
συνιστά η μετατροπή της Αγιάς-Σοφιάς σε τζαμί. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να 
εμφανιστεί ως προστάτης των μουσουλμάνων όπου γης, ιδιαίτερα στην 
νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, αλλά και στα εκατομμύρια των 
μουσουλμάνων που αδυνατούν να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές κοινω-
νίες. 

Από μια πλευρά είναι ευτύχημα ότι όλοι πλέον βλέπουν τι κρύβεται 
πίσω από το όραμα που η Τουρκία κτίζει αργά αλλά σταθερά, εδώ και χρό-
νια, εκμεταλλευόμενη σε μεγάλο βαθμό, τις ιδιαίτερες σχέσεις με κάποιες 
χώρες της ΕΕ και, κυρίως, την αντίθεση της Δύσης με τη Ρωσία. Σήμερα, 
βέβαια, τα περιθώρια κινήσεών της έχουν στενέψει, μετά την αλλαγή 
σκυτάλης στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, το ψαλίδισμα του νεο-οθωμανικού 
μεγαλοϊδεατισμού πρέπει να γίνει από όλες τις πλευρές, για να πάψει να 
αποτελεί κίνδυνο για την ειρήνη και τη διεθνή σταθερότητα. Και ίσως αυτό 
να λειτουργήσει λυτρωτικά και για την ίδια την Τουρκία...

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας της Διακοινο-
βουλευτικής Συνέλευ-
σης Ορθοδοξίας, βου-
λευτής Λαρίσης της 
Νέας Δημοκρατίας.
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ΑΔΑ: Ψ6Ψ44690Β7-1Σ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Βέροια,  21 Απριλίου 2021
Α.Δ.:  10/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. : 591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314 / 51157 E-Mail : prom1@verhospi.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 7/16-03-2021 

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

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την 
προμήθεια του είδους «Βηματοδότες – Μέρη και Εξαρτήματα» 
- (CPV: 33182210-4), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα 
Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πέντε χιλιάδων δια-
κοσίων εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (105.209,05€) με Φ.Π.Α., 
για ένα χρόνο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 26-04-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 13-05-2021 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20-5-2021 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της  προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της διακήρυξης είναι 108543. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις 
του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

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

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

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

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

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

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Ν.Ε. ΚΙΝΑΛ 
Ημαθίας: 
Σήμερα η 

τηλεδιάσκεψη  
για το Ταμείο 
Ανάκαμψης
Σήμερα Πέμπτη 

22 Απριλίου στις 
6.00 το απόγευμα 
θα πραγματοποιη-
θεί η Νομαρχιακή 
Τηλεδιάσκεψη  με 
θέμα το Ταμείο Α-
νάκαμψης και η 
πρόταση του Κι-
νήματος Αλλαγής. 
Στην τηλεδιάσκεψη 
έχουν κληθεί και 
θα συμμετέχουν 
κοινωνικοί, οικο-
νομικοί και επιστη-
μονικοί φορείς με 
στόχο να αναπτυ-
χθεί ένας γόνιμος 
και παραγωγικός 
διάλογος που θα 
αφορά σε ένα ση-
μαντικό χρηματο-
δοτικό εργαλείο για 
την ανάπτυξη του 
τόπου τα επόμενα 
χρόνια.   

Δωρεάν Rapid Test 
στον οικισμό Μέσης 
του Δήμου Βέροιας

Δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 
(Rapid Test) από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία θα πραγματο-
ποιηθούν σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, στον οικισμό της Μέσης του Δήμου Βέροιας.

Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από τις 10:00 έως τις 14:00 στον χώρο του 
Δημοτικού Ιατρείου Μέσης.

Η διοργάνωση των δειγματοληπτικών ελέγχων γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Βέ-
ροιας και του ΕΟΔΥ και έχει στόχο την ορθότερη εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστα-
σης για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 στην περιοχή. 

Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες όλων των ηλικιακών ομάδων που έχουν τη δυνα-
τότητα να συμμετέχουν στα Rapid Test. Για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να  γνωρίζουν 
ότι χρειάζεται να στείλουν μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ 
τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον 
οποίο θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του γρήγορου τεστ ανίχνευσης αντιγόνου.

Συλλυπητήριο 
μήνυμα

Ως εκπαιδευτική οικογένεια του 2ου Γυ-
μνασίου Αλεξάνδρειας, εκφράζουμε τα ει-
λικρινή μας συλλυπητήρια στη συνάδελφο 
Δέσποινα Σάρρα και στην οικογένειά της, 
για την απώλεια του πολυαγαπημένου τους  
Δημήτρη Μούρνου. Ο Θεός να αναπαύσει 
την ψυχή του και να απαλύνει τον πόνο της 
αγαπημένης του οικογένειας.

Στη μνήμη του καταθέτουμε, αντί στεφά-
νου, το ποσό των 50 ευρώ, στα Παιδιά της 
Άνοιξης.

Ο Διευθυντής
Ευθύμιος Μπογδαμπεΐδης

και οι εκπαιδευτικοί του 2ου 
Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
«Μανόλης Ανδρόνικος»

Συλλυπητήριο
Ο Διευθυντής κι ο Σύλλογος των διδα-

σκόντων του Γυμνασίου Βεργίνας «Μα-
νόλης Ανδρόνικος» εκφράζουμε τα ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια στη συνάδελφό 
μας, Σάρρα Δέσποινα, για τον αδόκητο 
χαμό του συζύγου της και ευχόμαστε σε 
αυτή και την οικογένειά της να είναι δυ-
νατοί, να αντέξουν την απώλειά του.

Ο Διευθυντής
Γαλλής Κωνσταντίνος 

Γάτες Αγκύρας...
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Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της
SL2.

Τααποτελέσματα:
H22η(τελευταία)αγωνιστική
ΚαραϊσκάκηςΑρ–Διαγόρας............2-1
ΔόξαΔρ–Λεβαδειακός...................0-4
Τρίκαλα–ΟΦΙεράπετρας...............0-0
ΙωνικόςΑ.Ο1965–Χανιά...............1-1
Α.ΟΞάνθη–Παναχαϊκή..................4-0
ΑπόλλωνΛάρ–Εργοτέλης.............0-3

Ηβαθμολογία
1.Ιωνικός.......................................... 47
2.Λεβαδειακός.................................. 41
3.Ξάνθη........................................... 41
4.Εργοτέλης..................................... 36
5.Χανιά............................................ 35
6.ΔιαγόραςΡόδου........................... 30
..............................................................
7.Παναχαϊκή.................................... 29
8.ΑΟΤρίκαλα................................... 24
9.ΑπόλλωνΛάρισας......................... 24
10.ΔόξαΔράμας.............................. 21
11.Καραϊσκάκης............................... 16
12.Ιεράπετρα................................... 13

Τοπρόγραμματωνplayoff
1ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(28/04)
Ιωνικός–Λεβαδειακός

Ξάνθη-Χανιά
Εργοτέλης–Διαγόρας

2ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(05/05)
Χανιά–Ιωνικός
Διαγόρας–Ξάνθη
Λεβαδειακός–Εργοτέλης

3ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(09/05)
Ιωνικός–Ξάνθη
Λεβαδειακός–Διαγόρας
Εργοτέλης–Χανιά

4ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(16/05)
Διαγόρας–Ιωνικός
Ξάνθη–Εργοτέλης
Λεβαδειακός–Χανιά

5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(19/05)
Ιωνικός–Εργοτέλης
Ξάνθη–Λεβαδειακός
Χανιά–Διαγόρας

Τοπρόγραμματωνplayout
1ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(28/04)
Παναχαϊκή–ΑπόλλωνΛάρισας
Τρίκαλα–Καραϊσκάκης
ΔόξαΔράμας–ΟΦΙεράπετρας

2ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(05/05)

Καραϊσκάκης–Παναχαϊκή
ΟΦΙεράπετρας–Τρίκαλα
ΑπόλλωνΛάρισας–ΔόξαΔράμας

3ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(09/05)
Παναχαϊκή–Τρίκαλα
ΑπόλλωνΛάρισας–ΟΦΙεράπετρας
ΔόξαΔράμας–Καραϊσκάκης

4ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(16/05)
ΟΦΙεράπετρας–Παναχαϊκή
Τρίκαλα–ΔόξαΔράμας
ΑπόλλωνΛάρισας–Καραϊσκάκης

5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(19/05)
Παναχαϊκή–ΔόξαΔράμας
Τρίκαλα–ΑπόλλωνΛάρισας
Καραϊσκάκης–ΟΦΙεράπετρας

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής SL2
Πρόγραμμαπλειοφκαιπλειάουτ

Final-4ΛιγκΚαπ«Νίκος
Σαμαράς»:Τιμήθηκανοι«δικοί
μαςάνθρωποι»στηΒέροια

ΟΦοίνικαςΣύρουήτανπανάξιαομεγάλοςνικητήςτουφάιναλ-4του
ΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράςπουέγινεστηΒέροια,ωστόσο,εκτόςαπότην
φιναλίστομάδαβόλεϊτουΑΠΣΦιλίππουΒέροιας,τηντιμητικήτουςστη
γιορτήτουβόλεϊείχαντοπερασμένοσαββατοκύριακοστοΔΑΚΔ.Βικέ-
λας,αρκετοί«δικοίμας»άνθρωποι.

ΣυγκεκριμέναοΔήμαρχοςΒέροιας, κ.ΚωνσταντίνοςΒοργιαζίδης, ο
πρόεδρος τουΚΑΠΑΒέροιας, κ.ΛεωνίδαςΑκριβόπουλος, οπρόεδρος
των«ερυθρόλευκων τηςΒέροιας», ειδικός γραμματέας καιΑναπληρω-
ματικό μέλος τηςΕπιτροπήςΠρωταθλήματος τηςΕΣΑΠ, κ.Δημήτρης
Πιτούλιας, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ ,ΠαντεληςΤαρνατορος,
βραβεύτηκανμεταξύάλλωνμε τηνπρωτοβουλία τωνσυνδιοργανωτών
τουφάιναλ-4γιατηνπολύτιμησυμβολήτουςστηνεπιτυχίατηςδιοργά-
νωσης,αλλάκαιτηνσυνεισφοράτουςστοναθλητισμό.

Ηαπονομήπουάργησεέναχρόνο
ΞεχωριστήστιγμήήτανηαπονομήστονδιοργανωτήΑ.Π.Σ.Φιλίππου

ΒέροιαςτουκυπέλλουτουπρωταθλήματοςΑ2ανδρώντηςαγωνιστικής
περιόδου2019-20που κατέκτησεαλλαηαπονομήδεν έγινε λόγω της
καραντίναςκαι τωνυγειονομικώνμέτρώνκατάτουcovid.Τηναπονομή
έκανετομέλοςτουνέουΔ.Σ.τηςομοσπονδίαςπετοσφαίρισης(Ε.Ο.ΠΕ.)
καιεκπρόσωποςτουΓ.Α.Σ.ΑρχελάουΚατερίνηςΧρήστοςΤασχουνίδης.

Τονδήμαρχοτίμησε,οπρόεδροςτηςΕΣΑΠ
Οπρόεδρος τηςΕΣΑΠΠαντελήςΤαρνατόρος τίμησε τον δήμαρχο

ΒέροιαςΚωνσταντίνοΒοργιαζίδηγιατηνπολύτιμησυμπαράστασηκαιτη
συνεισφοράτουστηδιοργάνωσητουΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράςγιαπρώ-
τηφοράστηΒέροια.

ΠλακέτεςΤαρνατόρου,Πιτούλια
Οπρόεδρος τηςΕΣΑΠΠαντελήςΤαρνατόρος τίμησε τονπρόεδρο

τουΤΑΑΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιαςΔημήτρηΠιτούλιαγιατηνεπιτυχημένη
διοργάνωσητουΛιγκΚαπΝίκοςΣαμαράς2021γιατηνπροσφοράτου
στοβόλεϊαλλάκαιοΦίλιπποςΒέροιαςτηνΕΣΑΠγιατηνσυμβολήτης
στηνανάπτυξητουαθλήματος.

ΤιμήστονΚ.Α.Π.Α.Βέροιας
ΟπρόεδροςτουΑ.Π.Σ.ΦΙλίππουΒέροιαςΔημήτρηςΠιτούλιαςτίμησε

τονπρόεδροτουΚ.Α.Π.Α.ΒέροιαςΛεωνίδαΑκριβόπουλογιατηνπολύτι-
μησυνεισφοράτουστηδιοργάνωσητουφάιναλ-4ΝίκοςΣαμαράς.

ΒΕΡΟΙΑΝΠΣ:Εντός
λεπτούσιγήστηνμνήμη
τουΠαναγιώτηΞόμπλιου

ΤηνμνήμητουαδικοχαμένουΠαναγιώτηΞόμπλιου
τίμησανοιπαίκτες τηςΒέροιαςστηνχθεσινήπροπό-
νησηδείχνοντας την ευαισθησία τόσο τηςΔιοίκησης
όσο και τουποδοσφαιρικού τμήματος για το άτυχο
γεγονός,καιτηναπώλειαενόςκαλούποδοσφαιριστού
καιεξαίρετουχαρακτήρα.

Τοσχετικόδελτίοτύπουαναφέρειταεξής
«Ενόςλεπτούσιγήτηρήθηκεστηνχθεσινήπροπό-

νησητηςΒέροιαςωςελάχιστοςφόροςτιμήςστοναδι-
κοχαμένο νεαρόποδοσφαιριστήΠαναγιώτηΞόμπλιο.
Οι αθλητές τηςΒέροιαςσυγκεντρώθηκανστο κέντρο
του γηπέδου, έκαναν κύκλο και τίμησαν την μνήμη
τουπρώηναθλητήτης«Βασίλισσας»πουέφυγεαπό
κοντάμας.»
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Τρειςακόμηβαθμούςστοενεργητι-
κότουπρόσθεσεοΜέγαςΑλέξανδρος
Τρικάλων,οοποίοςεπικράτησεμε3-0
τηςΝέαςΚαλλικράτειας το απόγευμα
της Τετάρτης (21/4) στο γήπεδο της
Αλεξάνδρειας, σε εξ’ αναβολής ματς
της3ηςαγωνιστικήςστον2οόμιλοτης
Γ’Εθνικής.

Η ομάδα τουΔημήτρη Πρίντζιου
ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διά-
στημα του αγώνα και δίκαια έφτασε
στην τελική επικράτηση, με ένα γκολ
τουΠερπερίδη και δύο της «χρυσής»
αλλαγήςΓ.Κίτσα,ενώπαράλληλαέχει
πολλάπαράποναγιατηνδιαιτησίατου
αγώνα!Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι
στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο πέτυχαν
ένα γκολ με γυριστόπλασέ τουΠερπερίδη
στο37’,ενώδημιούργησαν3-4ακόμηκαλές
ευκαιρίες για ναπετύχουν έναακόμη τέρμα.
Νασημειωθείότιδιαμαρτυρήθηκανγια τρεις
περιπτώσειςπέναλτι, με την ανατροπή του
Περπερίδηστο27’ναβγάζειστηνκυριολεξία
μάτια!

Στο δεύτερο μέρος οιΤρικαλινοί μπήκαν
καιπάλι δυνατά χάνονταςμια καλή ευκαιρία
με τονΚοσμίδη, αλλάόσοπερνούσεηώρα
οι φιλοξενούμενοι ανέβαζαν την απόδοσή
τουςκαιστο62’και69’έχασανδύοκαλέςευ-
καιρίεςγιαναφτάσουνστηνισοφάριση.

Ωστόσο η ομάδαπουπέτυχε γκολ ήταν
οΜέγαςΑλέξανδρος,μετονέμπειροΓιώργο
Κίτσανασκοράρειδύολεπτάμετάτηνείσο-

δότουστοματςμεκοντινήκεφαλιά,έ-
πειτααπόφάουλ-γέμισματουΚοσμί-
δηκαιγύρισματουΛίτσι.Ηομάδατης
Καλλικράτειας στο 79’ έχασε μεγάλη
ευκαιρίαγιαναμειώσειτοσκορ,μετο
διαγώνιοσουττουΛαμάινακαταλήγει
στο αριστερό δοκάρι της εστίας των
γηπεδούχων, ενώστο επόμενολεπτό
ο Κοσμίδης για ταΤρίκαλα σούταρε
απόπλεονεκτικήθέσηλίγοάουτ.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσεο Γιώρ-
γοςΚίτσαςμετησυμπλήρωσητων90
λεπτών, όταν έκλεψε τη μπάλα από
αντίπαλο, μπήκεστηνπεριοχή και με
όμορφοπλασέ έστειλε τη μπάλαστα

δίχτυα! Στο τέλος του αγώνα οι «πράσινοι»
αφιέρωσαντηνίκηστονσυμπαίκτητουςΔη-
μήτρηΒλάχοπουτραυματίστηκεσοβαράστο
προηγούμενοπαιχνίδι.

ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοΤζίκας(Μακε-
δονίας), μεβοηθούς τουςΚωνσταντινίδηκαι
Αλμπάντη(Μακεδονίας).

πηγή: kerkidasport.gr
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/04/2021 έως 23/04/2021

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

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάρτιος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

19-04-2021μέχρι

25-04-2021θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Α2 μπάσκετ
Μαρούσι-ΦίλιπποςΒέροιας99-78

ΤοΜαρούσι ευστόχησεσε16 τρίποντα και νίκησε εύκολα τονΦίλιππο
Βέροιας99-78σε εξαναβολήςματς για την4ηαγωνιστική τηςΑ2.Έπειτα
απόδύοδιαδοχικέςήττεςμετάτηνεπανεκκίνησητηςΑ2,τοΜαρούσι“ξέσπα-
σε”στονΦίλιππο.Ηομάδατωνβορείωνπροαστίωνβρέθηκεσεεξαιρετική
μέρααπόμακρινήαπόσταση,καθώςευστόχησεσε16απότα37τρίποντα
πουεπιχείρησεκαινίκησεεύκολατονΦίλιππο99-78,σεεξαναβολήςματς
γιατην4ηαγωνιστικήτηςΑ2.ΤοΜαρούσιμάζεψε14ριμπάουντπαραπάνω
(36-22),μοίρασε28ασίστ,έκανεμόνο9λάθηκαιείχεπρωταγωνιστέςτους
Στασινό, Γκαγκαλούδη,με τονπρώτονααγγίζει μάλιστα το τριπλ-νταμπλ,
καταγράφοντας17πόντους,10ασίστ,8ριμπάουντ,αλλάκαι5 κλεψίματα!
ΟΔάνηςΕλευθεριάδης(20πόντοι)ήτανοκορυφαίοςπαίκτηςτουΦίλιππου,
οοποίοςάντεξεγιαέναημίχρονο,αλλάπλήρωσεακριβάτόσοτηνκακήπε-
ριφερειακήτουάμυνακαιτα17λάθηπουέκανε,όσοκαιτηνεπιλογήτουνα
ακολουθήσειτοup tempoμπάσκεττωνγηπεδούχωνστοκλειστότουΑγίου
Θωμά.ΗομάδατουΧρήστουΜπλατσιώτη,παρότιέμεινεπίσωστοσκορμε
12πόντουςδιαφοράστο14’(36-24),κατόρθωσεναπροηγηθείστοτελευταίο
λεπτότου1ουημιχρόνουμε44-46γιαπρώτηφοράαπότοαρχικό0-2.Το
τρίποντοπουπέτυχεόμωςοΠροίσκοςστοφινάλε,έδωσετοστίγμαγιατοτι
θαεπακολουθούσεστοδεύτερομισότηςαναμέτρησης.

Τοφύλλοαγώνα
Διαιτητές:Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Μαρινάκης
Δεκάλεπτα:26-19,47-46,77-64,99-78
Μαρούσι (Σκαραφίγκας): Τσιότρας 8, Στασινός 17 (3 τρίποντα, 8 ρι-

μπάουντ,10ασίστ,5κλεψίματα),Παπαγιάννης4 (7ριμπάουντ),Σουρλής
3 (1),Προίσκος 11 (3), Κανέλλης 3 (1), Χατζηδάκης 13 (6/6 δίποντα, 6
ριμπάουντ),Παπαγεωργόπουλος4,Αρνόκουρος5(1),Δούκας,Κουλιός2,
Γκαγκαλούδης29(7/13τρίποντα,7ασίστ).

ΦίλιπποςΒέροιας(Μπλατσιώτης):Τσεσμετζίδης1,Ντόβας12(2τρίπο-
ντα,5ασίστ,4λάθη),Ελευθεριάδης20(7/11σουτ),Νικάι,Κοθράς12(2),
Παραπούρας9(3),Σουτζόπουλος14,Πιλκούδης4,Καραγεωργίου6.

Ενεργόξανά  τοΜητρώοΑθλητικώνΣω-
ματείων για εγγραφές και επικαιροποίηση
στοιχείων,καταβάλλονταικαιτα3,6εκατ.ευ-
ρώτηςενίσχυσηςσε1.403δικαιούχασωμα-
τεία,όπωςτόνισεοΥφυπουργόςΑθλητισμού
στηΒουλή.

«Με τοΜητρώοΑθλητικών Σωματείων
πράττουμετοαυτονόητο:νοικοκυρεύουμετο
αθλητικότοπίο,βάζουμετάξη,πάνταμεδια-
φανείς διαδικασίες, σε ένα καθεστώςημινο-
μιμότηταςπουυπήρχεσταερασιτεχνικάσω-
ματεία»τόνισεοΥφυπουργόςΠολιτισμούκαι
Αθλητισμού,ΛευτέρηςΑυγενάκης, απαντώ-
νταςσεΕπίκαιρηΕρώτηση τηςΒουλευτού,
Διονυσίας–ΘεοδώραςΑυγερινοπούλου,με
θέμα «στήριξη των εγγεγραμμένων αθλητι-
κώνσωματείωνστοΜητρώοΑθλητικώνΣω-
ματείωνκαιμετάτην10ηΔεκεμβρίου2020».

Οκ.ΑυγενάκηςαναφέρθηκεστηνΥπουρ-
γικήΑπόφασηπουδημοσιεύτηκεχτες (ΦΕΚ
Β’ 1593, 20/04/2021)περί «Καθορισμού για
το έτος 2021 των ειδικότερωνστοιχείων και
τωνλεπτομερειών

*γιατηναίτησηεγγραφήςαθλητικούσω-
ματείου με ειδική αθλητική αναγνώρισηστο
«ΗλεκτρονικόΜητρώοΕρασιτεχνικώνΑθλη-
τικώνΣωματείων»

* για την επικαιροποίηση των στοιχείων
τωνήδηεγγεγραμμένωνστοηλεκτρονικόμη-
τρώοαθλητικώνσωματείων,καθώςκαι

*γιατονέλεγχοτηςαίτησηςεγγραφήςή/
καιεπικαιροποίησης»

και επισήμανε ότι από σήμερα το από-
γευμα θα λειτουργεί η σχετική πλατφόρμα
τηςΓΓΑκαιθαμπορείναδεχθείαιτήσεις,θα
μπορούνόλα τασωματεία να ξεκινήσουν τη
διαδικασίαυποβολήςτωναιτήσεωντους.

ΟΥφυπουργόςΑθλητισμού,παράλληλα,
υπενθύμισεότικατάτο2020:

*4.034ερασιτεχνικάσωματείαολοκλήρω-
σαν με επιτυχία την εγγραφή τους και είναι
απολύτωςνόμιμακαιτακτοποιημένα

* 853 ερασιτεχνικά σωματεία είχανπρο-
βλήματα στα δικαιολογητικά των αιτήσεών
τους και δεν πρόλαβαν να τις «θεραπεύ-
σουν»ωςτοτέλοςΙανουαρίου2021

* 1.054 ερασιτεχνικά σωματεία βρί-
σκονται, επιπλέον, στην αναμονή από
01/01/2021.

Ο κ.Αυγενάκης υπογράμμισε, επιπλέον,
ότι στη β’ φάσηοικονομικής ενίσχυσηςπου
θαξεκινήσειεντόςτωνημερών:

*Θα καταβληθούν 3.596.500€σε 1.403
σωματεία.

Τα Σωματεία αυτά, ολοκλήρωσαν την
προεγγραφή τουςαπό τις 11 έως και τις 31

Δεκεμβρίου2020καιδενέχουνλάβειτηνοι-
κονομικήενίσχυση,ενώτηδικαιούνται,όπως
τα 3.408 σωματεία (εγγεγραμμένα έως τις
10/12/2020)πουεισέπραξαν9.672.000€.

Συνεπώς, το συνολικό ποσό ενίσχυσης
των 4.811 ερασιτεχνικών σωματείων είναι
13.268.500€

Μάλιστα, οΥφυπουργόςΑθλητισμού ζή-
τησε «συγνώμη για αυτή την καθυστέρηση
καταβολής των3.596.500€σε 1.403σωμα-
τεία, που έχει να κάνει με γραφειοκρατικές
διαδικασίες», δεσμεύτηκε ότι θα τακτοποιη-
θούνάμεσακαιεπισήμανεπως«στηρίζουμε
τα ερασιτεχνικά σωματεία, στηρίζουμε τους
αθλητές μας, κάνουμε πράξη την αθλητική
μας μεταρρύθμιση, κάνουμε πράξη τις δε-
σμεύσειςμας».

Λευτέρης Αυγενάκης: «13.268.500 €
σε 4.811 ερασιτεχνικά σωματεία!»

Πέμπτη22-04-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ

ΒΕΝ ΙΖΕΛΟΥ 28

23310-25130

21:00-08:00 ΣΙ-

ΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠ-

ΠΟΥ4 (πεζόδρομος

αγοράς )  23310 -

73124

Φαρμακεία

Εξ’αναβολής...τριάραγιατονΜ.ΑλέξανδροΤρικάλων
επίτηςΚαλλικράτειας!
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Με ειδική τιμητική διάκριση για 
το σύνολο της προσφοράς του στην 
Ευρωπαϊκή Ιατρική Κοινότητα, βρα-
βεύτηκε ο ιατρός ορθοπαιδικός κ. 
Αναστάσιος Βασιάδης με αφορμή την 
συνταξιοδότηση του, από την Μό-
νιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών 
(CPME), που είναι το Ανώτατο Όργα-
νο Εκπροσώπησης των Εθνικών Ια-
τρικών Συλλόγων των χωρών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών 
μέτρων της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος της CPME καθηγη-
τής Dr Frank Ulrich Montgomery α-
πονέμοντας την τιμητική διάκριση, 
προσφώνησε τον κ. Α.ΒΑΣΙΑΔΗ ως 
εξής:

Αγαπητέ Συνάδελφε Dr Vasiadis
Αγαπητέ Αναστάσιε,
Εκ μέρους ολόκληρης συνολικά 

της Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαίων Ιατρών, θέλω να εκφράσω την 
ειλικρινή ευγνωμοσύνη όλων, για την μακρά συνεργασία μας, την συ-
νολική προσφορά σου και την ανεκτίμητη εμπειρία σου, που διέθεσες 
στην CPME όλα αυτά τα χρόνια.

Μαζί με τις ευχές μας για καλή τύχη και επιτυχία στις περαιτέρω 
δραστηριότητές σου , εκφράζουμε την λύπη μας που στερούμαστε την 
ισχυρή, παραγωγική και ανεκτίμητη συνεργασία σου.

Η Ευρωπαϊκή Ιατρική μας Οργάνωση, δεν θα ήταν σήμερα η ίδια, 
χωρίς εσένα.

Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στις μελλοντικές σου προσπάθειες, για 
την προσωπική σου ζωή και την οικογένειά σου.

Η CPME παραμένει το σπίτι σου στην Ευρώπη και σε καλεί να 
μείνεις σε επαφή με τους φίλους που δημιούργησες και διατηρούν τα 
καλύτερα αισθήματα για σένα.

Το δίπλωμα της βράβευσης που σου απονέμεται από την CPME, 
αντιπροσωπεύει την εκτίμηση και την φιλία όλων των συναδέλφων και 
συνεργατών προς το πρόσωπο σου.

Με τις καλύτερες ευχές 
Professor Dr Frank Ulrich Montgomery 
CPME President

Ο Αναστάσιος Βασιάδης στην αντιφώνηση του ανέφερε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε της CPME
Αγαπητέ Prof. Dr Montgomery
Αγαπητέ φίλε Frank
Σε ευχαριστώ πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου έγινε από την 

CPME.
Η συνεργασία μου με όλους τους συναδέλφους της CPME, όλα αυ-

τά τα χρόνια απετέλεσε μια πολύτιμη εμπειρία και ήταν μια πραγματική 
ευτυχία για μένα.

Πιστεύω ότι το έργο που επιτελέσαμε μαζί παραμένει ως κληρο-
νομιά, για τους συναδέλφους που συνεχίζουν να συμμετέχουν και για 
εκείνους που αντικαθιστούν εκείνους που αποχωρούν.

Η συνεχής υποστήριξη που παρείχες εσύ προσωπικά, με όλους 
τους συναδέλφους στο έργο που από κοινού πραγματοποιήσαμε όλα 
τα χρόνια της συνεργασίας μας, υπήρξε ανεκτίμητη.

Η υποστήριξη όλων των συναδέλφων στα ζητήματα που αφο-
ρούσαν την Υγεία και το Ιατρικό Επάγγελμα σε όλη την Ευρώπη και 
ιδιαίτερα στην χώρα μου την Ελλάδα, υπήρξε συγκινητική, όπως και η 
σύμπλευση σε ευαίσθητα εθνικά θέματα που κατά καιρούς ανέκυπταν 
για την πατρίδα μου.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλ-
φους και τους συνεργάτες της CPME 
για όλα και εύχομαι να είστε πάντα υγι-
είς και δυνατοί στις δύσκολες επιδημι-
κές συνθήκες που βιώνουμε.

Ελπίζω και εύχομαι όταν αποκατα-
σταθεί η κανονικότητα να ξανασυνα-
ντηθούμε.

Μέχρι τότε το δίπλωμα της τιμητικής 
βράβευσης που μου απένειμε η CPME, 
θα αποτελεί την καλύτερη συντροφιά 
και ανάμνηση της κοινής μακράς δια-
δρομής μας, στην Υπηρεσία της Υγείας, 
του Ιατρικού Επαγγέλματος και των κοι-
νωνικών ζητημάτων.

Με τους θερμότερους χαιρετισμούς .
Dr Anastasios Vasiadis

Ο Ιατρός Ορθοπαιδικός Αναστάσι-
ος Βασιάδης αντιπροσώπευσε επί 25 
έτη τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
στις Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις 
CPME, CEOM, ZIPEF, AEMH, FEMS 
και UEMS, καθώς και σε ειδικές συ-
νεργασίες με τον Παγκόσμιο Ιατρικό 
Σύλλογο, μετέχοντας αρχικά πλησίον 

διαπρεπών συναδέλφων του και στην συνέχεια 
ως Επικεφαλής των Ελληνικών Αντιπροσωπει-
ών. Ο Α. Βασιάδης υπήρξε ειδικός εισηγητής 
σε πλειάδα θεμάτων σχετικών με την Υγεία των 
πολιτών, το Ιατρικό Επάγγελμα και τα ευαίσθητα 
κοινωνικά ζητήματα, με τεκμηριωμένες ειση-
γήσεις που εγκρίνονταν από τις Συνόδους των 
Οργανώσεων και υποβάλλονταν με επιτυχία στα 
Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επί μέ-
ρους κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Ειδική δραστηριότητα ο Α.Βασιάδης ανέπτυξε 
στα πλαίσια λειτουργίας της αντιπροσωπευτικό-
τερης Οργάνωσης CPME, μετέχοντας με ειδικές 
αναθέσεις στις Ομάδες Εργασίας, στις Στρογ-
γύλες Τράπεζες, στις Συνόδους των Προέδρων, 
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στις Γενικές Συνελεύσεις.

Το διάστημα αυτό συνεργάστηκε με διακεκρι-
μένους Ευρωπαίους συναδέλφους και με τους 
Επιτρόπους Υγείας, διαμορφώνοντας εξαιρετικές 
φιλικές σχέσεις, οι οποίες ανέβασαν σημαντικά 
το κύρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, μεταξύ 
όλων των Εθνικών Ιατρικών Αντιπροσωπειών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή δραστηριότητα του Α. Βασιάδη 
επιβραβεύτηκε με την εκλογή του στην θέση του 
Αντιπροέδρου της CPME, με την οποία προστέ-
θηκε η ελληνική σημαία στα έδρανα του Προε-
δρείου. 

Από την θέση του Αντιπροέδρου προώθησε 
συστηματικότερα τα επίκαιρα υγειονομικά, ιατρι-
κά και κοινωνικά ζητήματα, που απασχολούν την 
Ελληνική Ιατρική Κοινότητα και γενικότερα την 
Ελληνική Κοινωνία ως τμήμα της Ευρωπαϊκής 
Οικογένειας.

Με την συνταξιοδότηση του, ο Α.Βασιάδης 
αποχώρησε από τις θεσμοθετημένες θέσεις του 
Αντιπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, 
του μέλους Δ.Σ. του ΠΙΣ και του Αντιπροσώπου 
στις Ευρωπαϊκές Ιατρικές Οργανώσεις.

Τιμητική βράβευση του γιατρού Αναστάσιου Βασιάδη 
από την Ευρωπαϊκή Ιατρική κοινότητα

Το δίπλωμα της τιμητικής βράβευσης του Α. Βασιάδη

Αναστάσιος Βασιάδης
 π.Αντιπρόεδρος CPME

Frank Ulrich Montgomery 
 Πρόεδρος CPME

Η εθιμοτυπική φωτογράφιση του Εκτελεστικού Οργάνου της CPME Katrin Fjeldsted (Ισλανδία), 
Bernard Maillet (Βέγιο), Frank Ulrich Montgomery (Γερμανία), Jaques De Haller (Ελβετία), Maciej 

Hamankiewicz (Πολωνία), Istvan Enger (Ουγγαρία), Anastasios Vasiadis (Ελλάς)

Η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Οργάνου της CPME στα κεντρικά γραφεία των 
Βρυξελλών

Ο Α. Βασιάδης ως ειδικός εισηγητής για την επαγγελματική αναλογικότητα μεταξύ
των συναδέλφων του από την Βουλγαρία, την Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Η ελληνική σημαία στα έδρανα του Προεδρείου της CPME
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

διόροφηστοΠανόραμα

με3υπνοδωμάτια,σα-

λοκουζινα, μπάνιο, βε-

ράντα.Κάτωδιαμέρισμα

πιο μικρόσαλοκουζίνα

με τζάκι, δωμάτιο. Με

πρόσβαση στην αυλή.

Αυτόνομη θέρμανση

σε ήσυχη περιοχή. Τι-

μή135.000ευρώ.Τηλ.:

6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμα κοντά στοΜου-

σείο,90τ.μ.,34.000ευ-

ρώ.Τηλ.: 6934888738

ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-

θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 700 τ.μ. στοΠανό-

ραμα οικοδομήσιμο

δίπλα στον «Παιδικό

Πλανήτη». Τιμή ευ-

καιρίας, Πληρ. τηλ.:

6943696105.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα

ό ρ ι α  Αγ γ ε λοχωρ ι -

ο υ - Α ρ χα γ γ έ λο υ  2

χωράφ ια  κολλη τά ,

25 και 11 στρέμμα-

τα ,  περ ιφραγμένα ,

παλμέ τ τα  β ερύκο -

κα 6 ετών σε φούλ

παραγωγή, άριστης

κατάστασης, 4 εξαι-

ρετικές ποικιλίες, με

μπεκάκια.  Παρακα-

λώ  μόνο  σοβαρές

προτάσε ις .  Κ ινητό:

6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί της οδού

Μητροπόλεως  στη

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 επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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Βέροια.Πληροφορίες τηλ.

6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητρο-

πόλεως35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C.,γιαεπαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργατοτε-

χν ίτης γ ια εργασία σε

Τεχνική εταιρε ία σιδη-

ροκατασκευών ,  κατα -

σκευών αλουμινίου και

κουφωμάτωνμεέδρατη

Βέροια. Ηπροϋπηρεσία

θα εκτ ιμηθεί .  Τηλ επι-

κοινωνίας 2331023400,

κιν6977443518.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστη-

ριοποιείται στις εξαγω-

γές νωπών αγροτικών

προϊόντων στο Μακρο-

χώρι Ημαθίας ζητά να

προσλάβε ι : ·Υπεύθυνο

συσκευαστηρίου, ·Γεω-

πόνο για παραλαβές ε-

μπορευμάτων,·Εργάτες

παραγωγής. Παρακαλώ

στο email να αναφέρε-

ται η θέση εργασίας που

σας ενδιαφέρει.Αποστο-

λή βιογραφικών, Email :

info@primafruits.gr,τηλ.:

2331092080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23929ΩΡΟΛΟΙ,σεκαλήκατάσταση
γκαρσονιέρα37τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/
δσκλ,4οςόροφος,χωρίςθέρμανση,ενοίκιο
200€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιελεύ-
θερηκαιεπισκέψιμηαπό1/05/2021.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

Κωδ105042 ΓΡΑΦΕΙΟ ,Ενοικιάζεται
πλησίονΠλ.ΩρολογίουεπίτηςΚεντρικήςμε
40τ.μ.,1οςορ. ,δύοχώροι ,σεκαλήκατά-
στασηπροσφέρεταισετιμήπροσφοράςστα
130€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106449-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον
1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,και
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδια-
θέτειΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,και
μεΑνελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-

ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:12815ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑκατάστημα
400τ.μ.σεοικόπεδο4.000τ.μ.κατάλληλογια
πάμπολλεςχρήσηςακόμηκαιγιαυγειονομι-
κούενδιαφέροντος,μεαύλιοχώροδικότου
μεγάλοκαιμίσθωμαπολύλογικόμόνο1500€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115092 ΕνοικιάζονταιστηΒέροια
χώροιψυκτικώνθαλάμωνσυνολικά12.000
τ.μ.καιμεκατάψυξη.Διατίθεταιόλομαζίηκαι
τμηματικά.Τιμέςπροσιτές.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,
σεπλήρηλειτουργία,κοντάστηνΒενιζέλου
τιμήαπό75-80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-

ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι84τ.μ.
καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σεκαλήκα-
τάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσόμπαpellet
ηοποίαμπορείναπαραμείνεικαιμεκλιματισμό,
είναισεπρονομιακήτοποθεσία,ιδανικόγιαιδιο-
κατοίκηση,σετιμήπροσφοράςμόνο67.000€.
ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή25.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106882ΑΝΟΙΞΕΩΣ,ΠΩΛΕΙΤΑΙΟ-
ροφοδιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας115
τ.μ.μικτάκαι90τ.μ.καθ.στον1οόροφο.Απο-
τελείταιαπό3υπνοδωμάτια,σαλονοκουζίνα
καιμπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1997και
διαθέτειαυτόνομηθέρμανσημεωρομετρητές,
απεριόριστηΘέαστονκάμπο,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,έχεικαιμιααποθήκη9,25τ.μ.,στο
υπόγειο.Ευρίσκεταισεπολύκαλήγειτονιά,
οιχώροιτουάνετοι,σετιμήπροσφοράςστις
90.000€όλαμαζί.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενοαγοραστή.Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Διαθέσιμοαπό1/5/2021.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ.Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικόδρόμο,
μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερ-

μοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικό
για ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σε
τιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο480τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
200.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής

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

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείταικοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ.,τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας ,τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13806ΚΕΝΤΡΟ,Στοπάνωμέρος
τηςπαλαιάςΚεντρικήςπωλείταικατάστημα44
τ.μ., ισόγειο,αυτοτελέςκαιμε22τ.μ.πατάρι
,κατασκευή1998,διαθέτειμεγάληβιτρίνα ,
πρόκειταιγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοκαι
διατίθεταισετιμήευκαιρίας,Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμήμόνο40.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

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

Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο
576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς

επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

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

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

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

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

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.δίπλαστονΣκλαβενίτηστο
υπόένταξησχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή ,μόνο35.000€. Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ερ-

γασία στοψητοπωλείο «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ». Πληρ.  τηλ. :  23310

25170και6946103998 (ώρες

επικ.:09.00-13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ζητείται υπάλληλος για

διανομή. Πλήρες ωράριο, ερ-

γασία 5ήμερη.Αποστολή βιο-

γραφικού: tnk.veroia@gmail.

com. Τηλ. επικ.: 2331071670

(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο

για το κυλικείο στο Νοσοκο-

μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00

μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.

6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπει-

ρη για καθημερινή εργασία

σε κουζίνα εστιατορίου. Τηλ.:

6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος έ-

μπειρος για καθημερινή εργα-

σία  σε εστιατόριο. Τηλ.: 6972

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΩ-

ΛΗΤΡΙΑ από το κατάστημα

TOUCH DENIM με εμπειρία,

γνώση αγγλικών και H/Y, έως

40ετών.Τηλ.:6932627614.

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακα-
φέ,πουθαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσω-
πικό για εργασία σε
εργαστήριο επεξεργα-
σίας κρεάτων.Απαραί-
τητη η προϋπηρεσία.
Τηλ.  επ ικο ινωνίας :
6942406052.

HTSAVDARIDISPACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης



ZHTOYNTAI οδηγοί αυτο-

κινήτων με δίπλωμα Γ’ κατη-

γορίας. Πληροφορίες στο τηλ.

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Ιατρικό

Διαγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ» υπάλληλος γραφείου

για γραμματειακή υποστήρι-

ξη. Γνώσεις μηχανογράφησης

ηλεκτρονικού υπολογιστή και

λογιστικήςείναιευπρόσδεκτες.

Αποστολή βιογραφικών στο

emai: lpanagia.epe@gmail.

com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-

κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστών και αγγλικής γλώσσας,

για πλήρη απασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-

γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής

αντλ ίας μπετόν,  2)  χε ιρ ι -

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper γ ια μόνιμη εργα-

σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή

για εργασία σε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοη-

θός λογιστή για εμπορική επι-

χείρησημε τριετή τουλάχιστον

προϋπηρεσία σε ανάλογη θέ-

ση  καθώς και άριστη γνώση

αγγλικών σε επίπεδο επικοι-

νωνίας και προαιρετικά   επι-

κοινωνία σε μια τουλάχιστον

γλώσσα ακόμα κατά προτί-

μηση  ιταλικών ή γερμανικών

καθώς και πολύ καλές γνώ-

σεις Microsoft Office (Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-

ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-

ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑμεέδρα

τη Βέροια, αναζητά χειριστή

μηχανημάτων έργου με ικανό-

τητα οδήγησης επαγγελματι-

κούφορτηγούγια να εργαστεί

σε έργο ύδρευσης στη Θεσ-

σαλονίκη. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 23310 23400, Κιν.: 6977

443518.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠ ΙΟΚΟΜΟΣ

αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

διώνσεπροσιτέςτιμές.Πληρ.

Τηλ.6983098742.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη

φροντίδα γερόντων για κά-

ποιες ώρες ή και για 24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό),καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400ευρώόλαμα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-
ΣΛΑΒΕΙ:

α)Άνδραήγυναίκαγια
βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλος γραφείου - βοη-

θόςΛογιστήγιαΛογιστικό
ΓραφείοστηΒέροια.Τηλ.:
6932245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα όριαΑκρολίμνης καιΑρχαγγέλου 2

χωράφια κολλητά, 25 και 11στρέμματα,περιφραγμένα,

παλμέτταβερύκοκα6 ετώνσεφούλπαραγωγή,άριστης

κατάστασης, 4 εξαιρετικέςποικιλίες, με μπεκάκια.Παρα-

καλώμόνοσοβαρέςπροτάσεις.Κινητό:6945769920.

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

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

ΗεταιρίαΠΑΡΑΛΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΙΚΕ,αναζητείάτομο
για τηθέσητου τεχνικούσυντήρησηςανεμογεννητριώνσηνευ-
ρύτερηπεριοχή.

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με

ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-

δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).

Τηλ.:6974030005.

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

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

Επικοινωνία:τηλέφωνο:2333027800
email:info@almifoods.gr

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.



Σταδιακά από τις 3 Μαΐου και μετά ξεκινά η απελευθέρωση συ-
γκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων για την 
περίοδο αμέσως μετά το Πάσχα, ενώ διατηρούνται οι περιορισμοί 
των υπερτοπικών μετακινήσεων ενόψει της εορτής του Πάσχα, όπως 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χθεσινό 
τηλεοπτικό του μήνυμα, με βασικό στόχο ένα ασφαλές Πάσχα και ένα 
ελεύθερο καλοκαίρι.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση σε τρία ορόσημα:
-Την Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση σε εξωτερικούς 

χώρους και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ, με υπο-
χρεωτικά self-test στους εργαζομένους, αποστάσεις στα τραπεζοκα-
θίσματα και τα γνωστά μέτρα υγιεινής.

-Στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. 
Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαι-
δευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι 
κανόνες προστασίας στις αίθουσες.

-Το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Με προδιαγραφές για 
επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέ-
πει να ταξιδεύουν με τεστ. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνονται 
οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες, ενώ θα επιτρα-

πούν και ορισμένες δραστηρι-
ότητες του Πολιτισμού».

Πως θα τελεστούν ιερές 
Ακολουθίες και Ανάσταση

Ο κύβος ερρίφθη και για 
την λειτουργία των ιερών να-
ών κατά τη διάρκεια της Με-
γάλης Εβδομάδας υπό ένα 
αυστηρό πλαίσιο προστασί-
ας, σε συμμόρφωση και με τα 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτό-
κολλα έναντι του κορωνοϊού.

Σε δηλώσεις που έκα-
νε ο εκπρόσωπος της ΔΙΣ, 
ο Μητροπολίτης Ιλίου Αθη-
ναγόρας, η Εκκλησία αλλάζει 
την ώρα (κατά 30 λεπτά) για 
την τέλεση των Ιερών Ακο-
λουθιών κατά τη διάρκεια της 
Μεγάλης Εβδομάδας, οπότε η Θεία Λειτουργία θα ξεκινά στις 18:30, 
με ανοικτές τις εκκλησίες και με αναλογία 1 άτομο ανά 25 τ.μ. και α-
νώτατο όριο τα 100 άτομα ανά ιερό ναό.

Ως προς το ζήτημα του ωραρίου των Ιερών Ακολουθιών της Με-
γάλης Εβδομάδος, η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τρέχου-
σες υγειονομικές συνθήκες και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
απεφάσισε την χρονική μετάθεση των Ακολουθιών κατά μισή ώρα 
νωρίτερα. Ο προγραμματισμός των Ιερών Ακολουθιών διαμορφώνε-
ται ως εξής:

· Κυριακή των Βαΐων έως Μεγάλη Τετάρτη: 6.30 μ.μ.
· Μεγάλη Πέμπτη (Ακολουθία του Μυστικού Δείπνου και των Πα-

θών): 5.30 μ.μ.
· Μεγάλη Παρασκευή (Ακολουθία του Επιταφίου): 6:00 μ.μ.
· Μεγάλο Σάββατο (Ακολουθία της Αναστάσεως): 9.00 μ.μ.
· Κυριακή του Πάσχα (Μέγας Εσπερινός της Αγάπης): 6.30 μ.μ

Ανάσταση στις 9.00 μ.μ στα προαύλια των Ναών
Ως προς την Ακολουθία της Αναστάσεως, η Ιερά Σύνοδος έλαβε 

σοβαρά υπ’ όψη τους ισχύοντες περιορισμούς της κυκλοφορίας και 
επιθυμώντας την καλύτερη ποιμαντική εξυπηρέτηση των πιστών, οι 
οποίοι δεν πρέπει επ’ ουδενί να στερηθούν την συμμετοχή στην χα-
ρά της Αναστάσεως, απεφάσισε ομόφωνα κάνοντας χρήση της Οικο-
νομίας της Εκκλησίας, όπως φανερώνεται στην πλούσια παράδοσή 
Της, την προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9.00 
μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου.

Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο των Ιερών Ναών, 
σύμφωνα με την παράδοση, και θα ακολουθήσει η Αναστάσιμη Θεία 
Λειτουργία εντός του Ιερού Ναού.

Με Εγκύκλιό της προς τις Ιερές Μητροπόλεις, την οποία θα απο-
στείλει τις επόμενες ημέρες, η Ιερά Σύνοδος θα συγκεκριμενοποιήσει 
τα μέτρα και το Τυπικό που θα ακολουθηθεί.
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P Άρχισε η ανθρω-
πότητα να κάνει πτήσεις 
στον Άρη, κι εμείς δεν έ-
χουμε μπει ακόμη σε αε-
ροπλάνο…

 
P Κι έχεις εδώ τους 

ειδικούς να απαγορεύ-
ουν τις μετακινήσεις α-
πό νομό σε νομό.

 
P Το καλό με τον 

πλανήτη Άρη είναι ότι ακό-
μη ο άνθρωπος δεν πρό-
λαβε να τον χωρίσει σε 
διοικητικές ενότητες.

 
P Για να βγει μετά ο 

μελλοντικός υπουργός 
Εσωτερικών και να μιλή-
σει για συγχωνεύσεις λόγω οικονομικής ύφεσης.

 
P Δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που θα α-

κούμε για φωτιά στο δάσος και θα ρωτάμε: Στη Γη ή 
στον Άρη;

 
P Πολλά τα προσόντα για τη διαβίωση στο 

διάστημα. Κυρίως η χαμηλή βαρύτητα και η από-
σταση ασφαλείας.

 
P Σε πέντε χρόνια η ΝΑΣΑ λέει ότι θα αρχίσου-

με να βλέπουμε και τους εξωγήινους. Τον διπλανό 
μας να δούμε υπάρχει σχέδιο;

 
P 15 του Μάρτη το είχε πάρει επάνω του ο 

Κυριάκος ότι θα πάμε Πάσχα στο χωριό. 22 του 
Απρίλη πάμε όλοι κουβά.

 

P Με μόνο δύο οικογένειες γύ-
ρω από το πασχαλινό τραπέζι, θα 
περισσέψει αρνί και για το ντιλίβερι 
μετά.

 
P Άνοιξε η πλατφόρμα 50-59 

για το εμβόλιο. Οι ακόμη καλύτε-
ρες μέρες είναι μπροστά.

 
P Έκλεισα ραντεβού για εμ-

βόλιο, μου λέει η άλλη. Πού θα το 
κάνεις; τη ρωτάω. Ελπίζω στο χέρι, 
μου λέει. Εννοώ σε ποια περιοχή, 
της λέω. Λογικά στο μπράτσο, μου 
απαντάει. Και μετά σου λένε ότι είναι 
τάχα επικίνδυνος ο εμβολιασμός.

 
P Πού να βάλει και το Άστρα 

Ζένεκα τι έχει να γίνει.
 
P Και:
 Ένας άνδρας περιφέρεται σε ένα 

πάρκο, αναλογιζόμενος όλες αυτές 
τις αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά 
με τη ζωή και το σύμπαν, καθώς 
και για τις δικές του ανησυχίες. Μην 
μπορώντας να βρει απαντήσεις ζή-
τησε τη βοήθεια του Θεού.

- Θεέ, Θεέ. Είσαι εδώ;
- Τι σου συμβαίνει παιδί μου, απάντησε ο Θεός.
- Έχω μερικές ερωτήσεις. Θα σε πείραζε να σου 

τις πω;
- Εμπρός παιδί μου. Πες μου αυτά που θες να 

ρωτήσεις.
- Θεέ, τι είναι ένα εκατομμύριο χρόνια για σένα;
- Ένα εκατομμύριο χρόνια για μένα, είναι μια 

στιγμή.

- Χμμ, Θεέ μου, τι είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
για σένα;

- Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για μένα, αξίζουν μια 
δεκάρα.

Ο άνδρας σηκώνει τα φρύδια του και εξαπολύει 
την τελευταία του ερώτηση στον Θεό:

- Ω Θεέ μου, μπορώ να έχω μια δεκάρα;
Και ο Θεός χαρωπά:
- Και βέβαια, γιε μου... Μια στιγμή...!

K.Π.

Ανοίγουν: 3 Μαΐου η Εστίαση, 10 Μαΐου όλα τα σχολεία 
και 15 ο Τουρισμός και οι υπερτοπικές μετακινήσεις

 -Πως θα τελεστούν ιερές Ακολουθίες και Ανάσταση
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