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Όχι από το ένα άκρο
του εκλογικού νόμου
να πάμε στο άλλο!

  Οι νεωτερισμοί, όπως τους χαρακτήρισε ο δήμαρχος 
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης του νέου εκλογικού νόμου 
εισάγουν αλλαγές με ξεκάθαρο σκοπό να υπάρξει 
οπωσδήποτε αυτοδυναμία και κυβερνησιμότητα στους 
δήμους. Ωστόσο θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι 
δεν υπήρξαν κραυγαλέες περιπτώσεις αδιεξόδων ή 
ομηρίας διοικήσεων δήμων που να οδηγήσουν σε 
ακυβερνησία. Σίγουρα για να υπάρξει σταθερότητα 
απαιτείται πλειοψηφία γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει 
ακόμη εμπεδωμένη η αντίληψη της συνεργασίας. Γιατί 
όμως να φτάνουμε στο σημείο δραστικής μείωσης των 
δημοτικών συμβούλων 33 από 41 π.χ. για την Βέροια 
με το νέο νόμο, από την στιγμή που δεν αμείβονται 
και δεν επιβαρύνουν οικονομικά; Δεν είναι εις βάρος 
της αντιπροσώπευσης; Όσο για την κατάργηση των 
δημοτικών κοινοτήτων στις έδρες των δήμων, θα 
έπρεπε να έχουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες 
που σχεδιάζονταν να έχουν και όχι όπως δυστυχώς 
κατέληξαν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί μια 
μέση οδός και όχι από το ένα άκρο να πάμε στο άλλο!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Σεσύντομοχρόνορεκόρόπωςανέφερεοπρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου ΒέροιαςΆρηςΛαζαρίδης
ολοκληρώθηκε ηπρο ημερησίας συζήτησηστην χθε-
σινήσυνεδρίαση τηςΔευτέρας22Φεβρουαρίουμέσω
τηλεδιάσκεψης,μεεκλογικόνόμο,κλειστόγυμναστήριο
καιμετεγκατάστασηΚΤΕΛκαιπροϋπολογισμόνατρα-
βούν το ενδιαφέρονσταπροημερησίαςκαι το τακτικό
θέμα της αντικατάστασηςΜπατσαρά στοΔΗΠΕΘΕ
λόγωπαραίτησηςκαιτηνεκλογήΠυρινούνακλέβειτην
παράσταση.

ΔήμαρχοςΒέροιαςγιατηναξιοποίησητουακινήτου
δίπλασταδικαστήρια:«Εκείπουμαςχρωστούσαν

μαςζητάνεκαιτοβόδι»
-ΠροπονητήριοοχώροςκάτωαπότηνΕληά

Μεαυτήν τηνπαροιμία
ο δήμαρχος Βέροιας Κώ-
σταςΒοργιαζίδης απάντη-
σε στον επικεφαλής των
«ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ»Παύλο
Παυλίδη που επανέφερε
το θέμα για έκτακτη συ-
νεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου με θέμα την
αξιοποίηση του οικοπέδου
δίπλα από το Δικαστικό
Μέγαρο και την απόφαση
του δημάρχου να ανεγερ-
θεί κλειστό γυμναστήριο.

«Πρόκειται για έναν χώρο 26 στρ. με επιτρεπόμενη χρήση 
για δημοτικούς κοινωφελείς σκοπούς (δεν επιτρέπεται ιδιω-
τική χρήση έστω κι αν είναι κοινωφελής όπως τα ΚΤΕΛ) και 
η επιλογή μας είναι ένα κλειστό γυμναστήριο. Δεν είμαστε 
αντίθετοι με την μετεγκατάσταση των ΚΤΕΛ, σε όποια από 
τις 3 εισόδους της πόλης εξασφαλίσουν ακίνητο και τότε θα 
βοηθήσουμε»,ξεκαθάρισεοκ.Βοργιαζίδης.Για τονχώρο
κάτωαπότηνΕληάοδήμαρχοςανέφερεγιαπρώτηφορά
ότιθαγίνειέναπροπονητήριο,κατάλληλογιαμετάβασημε
ταπόδιακαιμεδυνατότηταστάθμευσηςγιαλίγααυτοκίνη-
τα(50περίπου).Οδήμαρχοςεξήγησεότιηέλλειψηεπαρ-
κώνθέσεωνστάθμευσης, είναιαποτρεπτικόςπαράγοντας
ναγίνεικλειστόγυμναστήριοκάτωαπότηνΕληά,αφούθα
επιβάρυνειδιαίτερατοκέντροτηςπόλης.

ΤσανακτσίδηςΔημήτρης:«Συζητάμεγιανέοκλειστό
γυμναστήριο,αλλάακόμησαπίζουνταμπετά
τουκολυμβητηρίουστοΔΑΚΜακροχωρίου!»

 «Μπηχτή» προς τον
δήμαρχο και την απόφα-
ση ανέγερσης νέου κλει-
στού γυμναστηρίου δίπλα
από τα δικαστήρια έριξε
ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «Δικαίωμα για Νέα
Βέροια»ΔημήτρηςΤσανα-
κτσίδης, ο οποίος θύμισε
ότι τα μπετά του υπόανέ-
γερση κολυμβητηρίου στο
ΔΑΚΜακροχωρίουστοίχι-
σανπερίπου 890.000 ευ-
ρώ και ενώσαπίζουν, συ-
ζητούν για ανέγερση μιας

νέας αθλητικής εγκατάστασης. Στην απάντησή του ο δή-
μαρχος διευκρίνισε ότι το κολυμβητήριο «κόλλησε» λόγω
έλλειψηςχρηματοδότησηςαπότηνΓ.Γ.Αθλητισμούκαιδεν
συνδέεταιμετονέοκλειστόγυμναστήριοπουθαενταχθεί
τοέργο«Αντ.Τρίτσης».

«Αντάλλαξανκουβέντες»Κ.Βοργιαζίδης
καιΚυρ.Θεοδωρίδηςμεαιτίατονπροϋπολογισμό

Στην τοποθέτησή του
σταπρο ημερησίας, ο δη-
μοτικός σύμβουλος της
παράταξης «Προτεραιότη-
ταστονΠολίτη»Κυριάκος
Θεοδωρίδης σε έντονα
αυστηρό ύφος ανέφερε
απευθυνόμενος προς τον
δήμαρχο ότι δεν υπάρχει
δικαιολογία για τηνμηψή-
φισημέχρι τώρα τουπρο-
ϋπολογισμού, ότι αποτελεί
μείζον ζήτημα, και κατόπιν
ακολούθησε ένας έντονος
διάλογος μεταξύ τουςπου

ευτυχώς«έσβησε»χωρίςπεραιτέρω«αναζοπυρώσεις»…
(Θεοδωρίδης Κ.) -Tην επόμενη φορά θα φέρουμε εμείς 

προϋπολογισμό 
(Βοργιαζίδης) -Να φέρετε εσείς προϋπολογισμό κ. Θεο-

δωρίδη τον Οκτώβριο
(Θεοδωρίδης Κ.) -Θα περιμένω την παραίτηση σας 

πρώτα
(Βοργιαζίδης) -Εμένα με εξέλεξαν οι πολίτες της Βέροι-

ας, ποιος θα με διώξει εσύ;

Συζήτησηκαισύνθεσηκαιεξηγήσεις
ζήτησεοΠαύλοςΠαυλίδης

Οεπικεφαλήςτων«ΣΥΝΔΗ-
ΜΟΤΩΝ»ΠαύλοςΠαυλίδηςκα-
ταφέρθηκεεναντίοντουδημάρ-
χουκαι ζήτησεναυπάρχεισυ-
ζήτησηκαισύνθεσηαπόψεων
στοδημοτικόσυμβούλιο, υπο-
γραμμίζονταςότιωςπαράταξη
δενασκούνστείρααντιπολίτευ-
σηκαιψηφίζουνπολλάθέματα
πουεισηγείταιηπλειοψηφίακαι
είναιπροςτοκοινόόφελοςτου
δήμου.Ωστόσοαναρωτήθηκε
γιατίδενγίνεταιμιαευρείασυζήτησηγιατοθέματηςαξιοποί-
ησηςτουοικοπέδουσταδικαστήριακαιγιατίδενπροηγήθηκε
συζήτησηκαισύνθεσηαπόψεωνπρινσυμμετάσχειοδήμαρ-
χοςστηνσυζήτησηγιατονεκλογικόνόμο,ενώζήτησεακρι-
βείς εξηγήσεις για τηνμη κατάθεση τουπροϋπολογισμού.
Γιατοθέματουπροϋπολογισμούοδήμαρχοςαπάντησεότι
έχειδοθείτοχρονικόπεριθώριομέχριτις31Μαρτίου,αφού
ηπολιτείαγνωρίζειότιλόγωκινητικότηταςκαιεκπεριτροπής
εργασίαςέχουνπάειπίσωταπράγματα.Όσογιαταυπόλοι-
πατουανέφερεότιδιοικείτονδήμοτο55%τωνπολιτώντης
Βέροιαςκαιτοπρόγραμματηςπαράταξηςτουκ.Παυλίδητο
απέρριψανοιδημότεςστιςεκλογές.

Μεοριακήπλειοψηφίατων21πέρασεηπροεδρία
τουΔ.ΠυρινούστοΔΗΠΕΘΕ-Αποχήαπότη

ψηφοφορίαπαρατάξεωνΠαυλίδη
καιΜαρκούλη-ΔηλώσειςΔ.Πυρινού

Ανκαιαναμενότανμιατυπικήδιαδικασίαηαντικατάστα-
σητηςΓεωργίαςΜπατσαράμετάτηνπαραίτησήτηςαπό
τηνπροεδρίατουΔΗΠΕΘΕ,αναδείχθηκεσεμείζονζήτημα,
με ιδιαίτερεςεντάσεις.ΟΠ.Παυλίδηςαναφερόμενοςστην
συνέντευξηπουέδωσεηκαΜπατσαράτονΑΚΟΥ99.6και
τηναναπαραγωγήτηςαπότηνεφημερίδαμας,μίλησεκαι
πάλι για συναλλαγή με τον δήμαρχο καιπυροδότησε το
κλίμα.ΗΓ.Μπατσαράτουζήτησεναανακαλέσει,υπήρξε
έντονηαψιμαχίαπουέληξεοπρόεδροςΆρηςΛαζαρίδης.Η
παράταξηΠαυλίδηδήλωσεότιαπέχειαπότηνψηφοφορία,
κάτιπουέπραξεκαιηπαράταξηΜαρκούληδιαστόματος
ΚυριάκουΘεοδωρίδη, υποστηρίζοντας ότι το πράττουν
διότιπιστεύουνότιπρέπεινασυγχωνευθείτοΔΗΠΕΘΕμε
τηνΚΕΠΑγιαοικονομικούςλόγους.ΟΣτάθηςΚελεσίδηςα-
νέφερεότιθαψηφίσειλευκόγιατίπαρόλοπουεκτιμάτονκ.
Πυρινό,διατηρείαμφιβολίεςανλόγωχρόνουθαμπορείνα
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και τουΔΗΠΕΘΕ.Τελικά
εκτόςαυτώνπουαπείχαν,λευκόψήφισανοιΜελιόπουλος,
Τσαναξίδης,Κελεσίδης καιΤσιούντας και οι υπόλοιποι 21
σύμβουλοιήτανηοριακήπλειοψηφίαπουαπαιτείταιγιανα
περάσειηεκλογήτουνέουπροέδρου.

Μετά την «επεισοδιακή» εκλογή τουο νέοςπρόεδρος
τουΔΗΠΕΘΕΔ.Πυρινόςδήλωσε:

«Αναλαμβάνοντας τα νέα καθήκοντα, θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω το Δήμαρχο κ. Βοριαζίδη,  για την εξαρχής τοπο-
θέτησή μου ως Αναπληρωτή του Προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ 
τον Σεπτέμβριο του 2019, καθώς και τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τη σημερινή εκλογή μου. Διαδέχομαι την 
κ. Γεωργία Μπατσαρά, και της εύχομαι, καλή συνέχεια στο 
απαιτητικό έργο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής.

Με πνεύμα συνεργασίας, με όλα τα αιρετά και υπη-
ρεσιακά στελέχη, το Δημοτικό Θέατρο θα συνεχίσει να 
προάγει τον πολιτισμό προς όφελος των δημοτών μας. Αν 
και λόγω των συνθηκών το τελευταίο διάστημα δεν υπήρ-
ξαν εκδηλώσεις, έχω ενημερωθεί ότι έχει γίνει ένας άρτιος 
προγραμματισμός και μετά από την ύφεση ή και την τελική 
εξάλειψη της πανδημίας, διαβεβαιώνω ότι θα διαθέσω όλες 
τις δυνάμεις και το πολιτιστικό υπόβαθρο που διαθέτω για 
να ξαναφέρουμε το ΔΗΠΕΘΕ στον κόσμο του και στη θέση 
που το αρμόζει με πολλές επιτυχίες.

Σχετικά με το σχόλιο του αγαπητού συναδέλφου Στάθη 
Κελεσίδη, θα πω ότι το θέατρο και η θεατρική αγωγή συνδέο-
νται άμεσα με την παιδεία και την εκπαίδευση. Ο χρόνος που 
διαθέτω στην εργασία μου, δε διαφέρει από τον χρόνο που δι-
αθέτει ο κάθε ευσυνείδητος επαγγελματίας, είτε είναι έμπορος, 
είτε γιατρός, είτε δικηγόρος, είτε αγρότης και είναι συγχρόνως 
δημοτικός σύμβουλος και προσφέρει στον τόπο του.

Όσο για την πρόταση του επίσης αγαπητού Κυριάκου 
Θεοδωρίδη, μια συγχώνευση του Δημοτικού Περιφερειακού 
Θεάτρου με την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανά-
πτυξης, δεν θεωρώ ότι είναι η ουσία των πραγμάτων. Το ζη-
τούμενο είναι η σωστή διαχείριση και των δυο φορέων, στον 
προγραμματισμό και στην οικονομία. Στο νου μας πρέπει να 
έχουμε, και για τα δυο, πρώτα τη λέξη Κοινωφέλεια. Το ΔΗ-
ΠΕΘΕ είναι ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός και σε κάθε 
περίπτωση ή πλαίσιο θα πρέπει να στηριχθεί.»

Τα«ζουμερά»τουχθεσινού
δημοτικούσυμβουλίουΒέροιας
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«Θανατηφόρα» πτώση Ι.Χ.  
σε αρδευτικό κανάλι, 

στη Ραψομανίκη Ημαθίας
-Κηδεύτηκε χθες ο 69χρονος οδηγός

Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ  της Κυριακής 21 Φεβρουαρίου 
2021,ο 69χρονος Ιωάννης Λιθοξόπουλος, κάτοικος Βέροιας, όταν σε πα-
ράλληλη οδό της Εγνατίας οδού στην Ημαθία, στο τμήμα από Ραψομα-
νίκι προς Κουλούρα, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε έφυγε από την  
πορεία του και έπεσε σε  αρδευτικό κανάλι όπου παρασύρθηκε πάνω 
από 1000 μέτρα από τα ορμητικά νερά. 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το Ι.Χ. εντόπισαν 
αρχικά πυροσβέστες της Υπηρεσίας Ημαθίας, ενώ λίγο μετά τις 10.30 
το βράδυ έφτασε στο σημείο και κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσα-
λονίκη για την επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού του άτυχου οδηγού.  
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνο-
μικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Η κηδεία του έγινε χθες Δευτέρα στην Επισκοπή Νάουσας.

ΚΕΔΕ: Στη σωστή κατεύθυνση ο νέος εκλογικός νόμος 
για την τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά με κάποιες βελτιώσεις 

-Εκτιμήσεις του δημάρχου Βέροιας και συμβούλων για την εκλογική διαδικασία, στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο
Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε την Παρασκευή 

19 Φεβρουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στη συνεδρίαση 
συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοί-
κηση πρώτου βαθμού, με σημαντικότερο τη διαμόρ-
φωση των τελικών παρατηρήσεων – προτάσεων της 
ΚΕΔΕ, επί του περιεχομένου του σχεδίου νόμου του 
Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το νέο εκλογικό 
νόμο και τα ζητήματα που αφορούν την εκλογή Δη-
μοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος και Πρόεδροι από 
τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας, 
όπου και παρουσίασαν τις απόψεις τους.

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ έγιναν δεκτές κατά πλει-
οψηφία και το ΔΣ αποφάσισε στο κείμενο που θα 
στείλει προς το Υπ. Εσωτερικών να συμπεριληφθούν 
και οι θέσεις της μειοψηφίας στα άρθρα που υπάρχει 
διαφωνία. Να σημειωθεί ότι η αντιπολίτευση στο ΔΣ 
της ΚΕΔΕ δήλωσε αντίθετη στην εκλογή των δημάρ-
χων από το 50% συν, στον πρώτο γύρο, σε σχέση 
με την  πλειοψηφούσα παράταξη που συμφωνεί με 
το  43% που προτείνει η κυβέρνηση.  

Ποια σημεία χρήζουν βελτίωσης
Η ΚΕΔΕ επισήμανε πως κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση και θα συμβάλλει καθοριστικά στη δια-
σφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων και θα υ-
ποβάλλει σχέδιο θέσεων στο δημόσιο διάλογο, μόλις 
το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση.

Οι βασικές αλλαγές που ζητάει η ΚΕΔΕ, αφορούν 
στα  παρακάτω:

-Η ΚΕΔΕ,  δεν συμφωνεί με τη μείωση των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου,  γιατί αυτή θα δημιουρ-
γήσει πολλά προβλήματα δεδομένου ότι υπάρχουν 
Δήμοι πολλών ταχυτήτων και Δήμοι που προήλθαν 
από συνενώσεις πολλών Δημοτικών Ενοτήτων. Ε-
πίσης δημιουργεί τον κίνδυνο να αποκλειστούν από 
την ενασχόληση με τα κοινά, μέλη ή κοινωνικές ομά-
δες. Με δεδομένο ότι ο αριθμός των μελών του Δη-
μοτικού Συμβουλίου δεν επηρεάζει δημοσιονομικά το 
Κράτος ή τον εκάστοτε Δήμο, ακόμη και αν θεωρηθεί 
πως η μείωση του αριθμού μπορεί να βοηθήσει στην 
καλύτερη ποιότητα του διαλόγου, η ΚΕΔΕ προτείνει 
η όποια μείωση να μην υπερβαίνει το 10%.

-Για τους Δήμους που προέρχονται από συνένω-
ση άνω των 6 Δήμων και κοινοτήτων ο αριθμός των 
μελών του Δημοτικού Συμβούλιου να είναι εκείνος 
που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα 
σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό.

Για τις τοπικές κοινότητες
-Η ΚΕΔΕ προτείνει να μειωθεί το όριο εκλογής 

πολυμελών οργάνων, από τους 500 στους 300 κα-
τοίκους, αφού με δεδομένη τη νέα απογραφή του 
2021, σε πολλά χωριά θα σημειωθεί μείωση του 
πληθυσμού.

Επίσης οι αλλαγές που προβλέπει το νέο σχέδιο 
νόμου για ύπαρξη κοινού, ενιαίου ψηφοδελτίου σε 
χωριά κάτω των 500 (300) κατοίκων, μάλλον θα 
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα 
θα λύσει, με το να εμφανίζεται ένας υποψήφιος σε 
πολλά ψηφοδέλτια.

-Η ΚΕΔΕ προτείνει για λόγους απλότητας, το ψη-
φοδέλτιο να είναι ενιαίο και παραταξιακό, ανεξάρτητα 
από το όριο των κατοίκων. Κάθε συνδυασμός να έχει 
τους δικούς του υποψήφιους, ανεξάρτητα από το μέ-
γεθος της πόλης ή χωριού.

-Επίσης να παραμείνουν οι διατάξεις του άρθρου 
8 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες προβλέ-
πονται:

• Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 
τριακοσίους (300) κατοίκους όπου εκλέγεται ένας εκ-
πρόσωπος που θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.

• Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 
τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κα-
τοίκους με τριμελές συμβούλιο

• Πληθυσμός έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοί-
κους πενταμελές συμβούλιο,

• Πληθυσμός από δέκα χιλιάδες έναν έως πενή-
ντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους από έντεκα 
(11) μέλη

• Πληθυσμός από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) 
και άνω κατοίκους από δεκαπέντε (15) μέλη.

Προτείνεται παράλληλα να μην καταργηθούν δη-
μοτικές κοινότητες σε δήμους με πληθυσμό της 
έδρας τους κάτω των 100.000 κατοίκων για τους 
παρακάτω κυρίως λόγους:

- Σε πολλούς επαρχιακούς Δήμους, στις έδρες 
των Δήμων είναι προσαρτημένα μεγάλα χωριά και 
συνοικισμοί που δεν εκλέγουν προέδρους. Στα τοπι-
κά συμβούλια των εδρών συμμετείχαν εκπρόσωποι 
των χωριών αυτών, καλύπτοντας το κενό.

-  Τα τοπικά συμβούλια των εδρών αποτελούν 
θερμοκοιτίδες στελεχών που μπορούν να μεταπηδή-
σουν στα Δημοτικά Συμβούλια σε μέλλοντα χρόνο.

Για 5ετή θητεία
Η ΚΕΔΕ συμφωνεί με την επαναφορά της πε-

νταετούς θητείας των Δημοτικών Αρχών, που είναι 
άλλωστε και πάγιο αίτημά της.

Σε σχέση με τα απαραίτητα παράβολα συμμετο-
χής, προτείνεται η μείωση σε 10 ευρώ για τους εκ-
προσώπους τοπικών συμβουλίων, 50 ευρώ για τους 
υποψηφίους δημοτικών κοινοτήτων και 100 ευρώ για 
τους υποψήφιους δημάρχους.

Για την ποσόστωση
Όσον αφορά στο θέμα της μείωσης του ποσο-

στού του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμ-
βούλων από κάθε φύλο από 40% που ισχύει σήμερα 
σε 33%, η ΚΕΔΕ εκφράζει τη διαφωνία της. Για την 
ΚΕΔΕ, το πρόβλημα δεν είναι άλλωστε πόσες συμ-
μετέχουν, αλλά πόσες τελικά εκλέγονται. Συνεπώς 
πρέπει όλοι να δώσουμε χώρο και να στηρίξουμε την 
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, αφού οι 
ποσοστώσεις μόνες τους δεν βοηθούν.

Για την ημερομηνία υποβολής των συνδυασμών, 
προτείνεται αυτός να ορισθεί  είτε στις 31 Ιουλίου είτε 
στις 30 Αυγούστου δεδομένου ότι για πολλούς του-
ριστικούς Δήμους, οι καλοκαιρινοί μήνες είναι πολύ 

επιβαρυμένοι.
Τρόπος σταυροδοσίας
 και ποσοστό εκλογής

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν 
διευκρινίζεται με σαφήνεια ο τρόπος σταυρο-
δοσίας.

Ως προς το άρθρο 22, το ΔΣ της ΚΕΔΕ 
συμφωνεί κατά πλειοψηφία με το ποσοστό 

43% για την εκλογή Δημάρχου.
Σημειώνεται ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εξέφρασαν και τις παρακάτω απόψεις:
1. Να ισχύσει εκ νέου το 50% +1
2. Να παραμείνει το ισχύον σύστημα της απλής 

αναλογικής
3. Να προσδιοριστεί ελάχιστη διαφορά 5% μεταξύ 

πρώτου και δεύτερου συνδυασμού σε περίπτωση 
που επιλεγεί χαμηλότερο του 50% ποσοστό εκλογής

 Το όριο του 3% που προβλέπει το σχέδιο νόμου 
δεν έχει κάποιο νόημα για τους μικρούς Δήμους, 
όπου ούτως η άλλως το εκλογικό μέτρο είναι πάνω 
από 3%

Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ προτείνει πλαφόν εισό-
δου ανάλογο του εκλογικού μέτρου. Θα μπορούσε 
το πλαφόν να υπολογίζεται με το εκλογικό μέτρο συν 
1%.

Η ΚΕΔΕ προτείνει να παραμείνει το σημερινό κα-
θεστώς όπου πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε ψή-
φους υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες και τα ξεχωρι-
στά χαρακτηριστικά μικρών χωριών και κοινοτήτων.

Τέλος η ΚΕΔΕ εκφράζει τους σοβαρότατους προ-
βληματισμούς της για την εκλογή χωρίς σταυρό -αρι-
στίνδην- πρώην Δημάρχων σε συνδυασμούς καθώς 
και για την συνταγματικότητα της σχετικής διάταξης.

Εκτιμήσεις Βοργιαζίδη, Μπατσαρά, Μαρκούλη
          και Τζήμα στο δημοτικό συμβούλιο

Για τον εκλογικό νόμο που επανέρχεται με νεω-
τερισμούς, όπως είπε,  και τις ενστάσεις δημάρχων 
στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, ενημέρωσε και ο δή-
μαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης στην αρχική 
του τοποθέτηση κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του 
Δημοτικού συμβουλίου Βέροιας. Αναφέρθηκε στη 
μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων σε 
σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων, που δεν θα 
επιβαρύνουν οικονομικά, τονίζοντας ότι  αυτό δεν θα 
λειτουργήσει ως κίνητρο για κάποιον που θέλει να 
βάλει υποψηφιότητα, αφού σήμερα εκλέγεται το 50% 
των υποψηφίων, ενώ με τον νέο νόμο θα είναι πολύ 
λιγότεροι. Οπότε, θα είναι πολλοί οι υποψήφιοι αλλά 
λίγοι οι εκλεγμένοι. Σχετικά με την  ανησυχία στους 
Δήμους της Περιφέρειας, που φοβούνται πως η απο-
γραφή θα βοηθήσει τα αστικά κέντρα και θα ερημώ-
σει τα χωριά, αφού ήδη πολλές Τοπικές Κοινότητες 
είναι κάτω από 500,  ο κ. Βοργιαζίδης εκτίμησε ως 
αρνητικό το όριο των 500,  λέγοντας ότι θα πρέπει 
να παραμείνει στα 300, όπως ήταν στον προηγού-
μενο νόμο.

Για το ξεκαθάρισμα του ποιοι θα είναι υποψήφιοι 
και ποιοι όχι, για την κατάρτιση ψηφοδελτίων, εξέ-
φρασε τον προβληματισμό του για τα περιορισμένα 
χρονικά περιθώρια, προτείνοντας τις 30 Αυγούστου 
κι όχι τις 30 Ιουνίου, που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Η κα Μπατσαρά εκτίμησε ότι το νομοσχέδιο θα 
συμβάλει στην κυβερνησιμότητα των δήμων, ενώ 
στην τοποθέτησή του ο κ Μαρκούλης επισήμανε ότι 
πρόκειται για μία αλλαγή χωρίς καν να έχει δοκιμα-
στεί η απλή αναλογική. Τέλος η κα Συρμούλα Τζήμα,  
πρόσθεσε ότι το  μελανό του σημείο είναι η μείωση 
της συμμετοχής δημοτικών συμβούλων, κάτι που θα 
είναι σε βάρος της αντιπροσώπευσης των παρατάξε-
ων, στα δημοτικά συμβούλια.

Τον Μητροπολίτη 
επισκέφθηκε ο νέος 

Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας 
Με την ανάληψη των 

νέων του καθηκόντων και 
στα πλαίσια εθιμοτυπι-
κών επισκέψεων, ο νέος 
Διευθυντής της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ημαθίας, 
Ταξίαρχος Αδαμίδης Γε-
ώργιος, επισκέφθηκε την 
Παρασκευή 19-02-2021 
τον Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντε-
λεήμων στο Μητροπολιτι-
κό Μέγαρο Βεροίας όπου 
ο Σεβασμιότατος του ευ-
χήθηκε καλή επιτυχία στα 
νέα του καθήκοντα. Από 
πλευράς Ιεράς Μητροπό-
λεως στη συνάντηση πα-
ραβρέθηκαν, εκτός από 
τον Σεβασμιότατο, ο Πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Μπίρδας, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγής και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Μοναχός Γε-
ράσιμος Μπεκές ενώ ο Ταξίαρχος συνοδευόταν από την Υπασπιστή του Υπαστυνόμο Α’ ΑΓΓΕΛΟΥ Πελαγία.
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Του Γιάννη 
Γεωργουδάκη,
Εκπαιδευτικού

  Ένα κρίσιμο ερευνητικό ερώ-
τημα που παραμένει αναπάντητο 
–και- στη χώρα μας είναι: Πώς 
ένας γονιός, ή ένας μαθητής θα 
μπορούσε να έχει γνώση για 
την επάρκεια, την ανεπάρκεια ή 
την αριστεία ενός σχολείου ή ε-
νός εκπαιδευτικού. Ή μήπως δεν 
έχει νόημα ένα τέτοιο ερώτημα!    

   Ο λόγος που επανέρχομαι 
σ’ αυτό το διαχρονικό άγχος είναι, ότι   είμαστε 
και πάλι   στο ίδιο έργο θεατές. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗ-
ΣΗ ξανά (;) προ των πυλών.

   Κι επειδή η «επανάληψις μήτηρ μάθη-
σης» να θυμηθούμε εδώ, ότι από το 1981 ε-
ως και τώρα, ψηφίστηκαν οκτώ νόμοι με συ-
γκεκριμένα άρθρα και διατάξεις που αφορούν 
την αξιολόγηση,  (ν. 1304/82,  ν. 1505/84, ν. 
1566/85, ν. 2525/97, ν. 2986/2002, ν. 3848/2010, 
ν. 4547/2018 και ν. 4692/2020 ),    προτάθηκαν 
πάνω από 14 Προεδρικά Διατάγματα και δημο-
σιεύτηκαν αρκετές Υπουργικές Αποφάσεις. Ποτέ 
όμως δεν εφαρμόστηκε ΤΙΠΟΤΑ.  Είναι ευνόητο 
λοιπόν, κάθε φορά που η εκπαιδευτική κοινότητα 
ακούει για αξιολόγηση να πέφτει γέλιο. 

  Τι συνέβαινε λοιπόν τόσα χρόνια; 
  Όταν υπήρχε και η ελάχιστη αντίδραση από 

την πλευρά των συνδικάτων για θέματα-πάντα 
επίκαιρα-  και  πολύ πιο φλέγοντα, όπως το μι-
σθολογικό το  ασφαλιστικό, ή το συνταξιοδοτικό, 
τότε η επίσημη πολιτεία έβρισκε τον τρόπο, να θυ-
σιάσει το εύκολο «πρόβατο» για τον εξευμενισμό 
τους! Ή για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι,  «Το 
κράτος και το κόμμα παρεμβαίνουν επιδιώκοντας 
να κατευθύνουν τα συνδικάτα και, αντιστρόφως, 
τα συνδικάτα διεισδύουν και επηρεάζουν το κόμμα 
και το κράτος ποικιλότροπα. Aνάμεσά τους ανα-
πτύσσεται εν τέλει ένα σύνθετο δίκτυο επικοινω-
νίας, οικοδομείται ένα πυκνό πλέγμα σχέσεων και 
διενεργείται ένα πλήθος σημαντικών και λιγότερο 
σημαντικών ανταλλαγών. Mε αυτό τον τρόπο το 
κράτος καταφέρνει να εφαρμόσει την πολιτική του 
σε καίριους τομείς διατηρώντας την κοινωνική 
ειρήνη, προσφέροντας, ωστόσο, ως αντάλλαγμα, 
μια σειρά παραχωρήσεων σε τομείς, οι οποίοι στη 
συγκεκριμένη συγκυρία κρίνονται ως δευτερεύου-
σας σημασίας.» (Αθανασιάδης Χ. 2010)  Και ένας 
από τους «δευτερεύοντες» τομείς έτοιμος να θυ-
σιαστεί  τα τελευταία χρόνια ήταν η… αξιολόγηση.  

   Όμως τώρα τα πράγματα φαίνεται να 
είναι λίγο πιο σοβαρά. Βλέπετε  η χώρα με το 
νόμο 4336/15 («Μνημόνιο 3»), που ψηφίστηκε 
στη Βουλή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον 
Αύγουστο του  2015, ανέλαβε  δεσμεύσεις. Συ-
γκεκριμένα στο «Διαρθρωτικές πολιτικές για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυ-
ξης» υποενότητα «4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώ-
πινο κεφάλαιο» της παραγράφου Γ του άρθρου 2» 
διαβάζουμε:

   «…Οι αρχές, σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και 
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, θα επικαιροποιή-
σουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκ-
πόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011….» 

  « …Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
των σχολικών μονάδων θα συνάδει µε το γενικό 
σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης.» 
κλπ…

   Η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές 
τον Ιούλιο του 2019 κατέθεσε στα τέλη Μάϊου του 
2020 το περίφημο πολυνομοσχέδιο για την παι-
δεία  (Νόμος 4692/2020).  

   Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο στο άρθρο 33, 
προβλέπει την σύνταξη στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, Έκθεσης Προγραμματισμού εκπαιδευ-
τικού έργου, δράσεων και ερευνητικών διαδικα-
σιών. Βάσει αυτού, επιλέγονται από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων κάθε χρόνο στόχοι και τομείς που 
μπορούν να  συμβάλλουν στην αξιολόγηση και 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου  και της οργα-
νωτικής, διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας 
του σχολείου. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 34  ο Σύλλογος στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς αξιολογεί, 
τους στόχους και τομείς την σχολική 
μονάδα και το εκπαιδευτικό έργο (Αυ-
τοαξιολόγηση) και συντάσσει έκθεση, η 
οποία καλείται ετήσια Έκθεση Εσωτερι-
κής Αξιολόγησης. 

   Και με το άρθρο 35 εισάγεται η έν-
νοια της Εξωτερικής αξιολόγησης των 
σχολείων από το  Συντονιστή Εκπαι-
δευτικού έργου του σχολείου, οι παρα-
τηρήσεις και προτάσεις του οποίου θα 
γνωστοποιούνται στο Σύλλογο Διδα-
σκόντων και στο οικείο ΠΕΚΕΣ μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας. 

 Το όλο εγχείρημα δείχνει μια κα-
λή προσπάθεια συρραφής δοκιμασμένων Ευ-
ρωπαϊκών και Αμερικάνικων νομοθετημάτων 
και σίγουρα είναι πολύ κοντά σε παλαιότερες 
προτάσεις των συνδικάτων(ΔΟΕ 1993, ΟΛΜΕ 
1998). 

  Εκτός κι αν… για μια ακόμη φορά κάτι 
άλλο συμβαίνει. Γιατί αν το νομοσχέδιο κα-
τατέθηκε όπως και το προηγούμενο του -για 
πρώτη φορά αριστερά- ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξει 
στάχτη στα μάτια των κουτόφραγκων, τότε 
μάλλον είμαστε άξιοι για το χάλι μας.  

   Να σχολιάσουμε όμως εδώ πως το εκπαιδευ-
τικό έργο επιτελείται παραδοσιακά σε τρία  επάλ-
ληλα επίπεδα: 

α) Σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος ως 
αποτέλεσμα της λειτουργίας του, 

β) Σε επίπεδο σχολικής μονάδας ως αποτέ-
λεσμα της δράσης στο πλαίσιο ενός συγκεκριμέ-
νου σχολείου. 

γ) Σε επίπεδο σχολικής τάξης ως αποτέλεσμα 
συντονισμένης δραστηριότητας συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού.  

    Αντιλαμβανόμαστε ότι το εν λόγω αξιολογικό 
νομοσχέδιο αφορά ΜΟΝΟ το δεύτερο σκέλος των 
λειτουργικών επιπέδων. Με τα άλλα δυο ποιος θα 
ασχοληθεί; 

  Γιατί ασφαλώς κανείς στην χώρα μας δεν 
μπορεί να περηφανεύεται για τον  γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος και  για την  ανεπάρκεια ή και έλλειψη υλικοτε-
χνικής υποδομής. 

  Για τον  ανεπαρκή αριθμό των εκπαιδευτικών 
στις σχολικές μονάδες, για την ανυπαρξία επιμόρ-
φωσης και για τις πενιχρές αποδοχές τους. 

  Για την ανυπαρξία μόνιμων διορισμών εδώ 
και μια δεκαετία που έχει εκφυλίσει το σχολικό πε-
ριβάλλον με δυο κατηγορίες εκπαιδευτικών: τους 
μόνιμους χαριτωμένους εξηντάρηδες στα όρια 
της σύνταξης και τους αναπληρωτές στα όρια της 
παράνοιας.

  Για την αποστασιοποίηση των σχολικών μο-
νάδων από  την τοπική κοινωνία, για τις απαρ-
χαιωμένες πρακτικές διδασκαλίας, για τον κατα-
κερματισμό της γνώσης, και εν τέλει για τις κακές 
επιδόσεις των μαθητών μας είτε σε τοπικό είτε σε 
διεθνές επίπεδο.     

  Από όποια οπτική και αν προσεγγίσουμε το 
θέμα, είτε σαν γονείς είτε σαν μαθητές, εκπαιδευ-
τικοί ή και συνδικαλιστές δεν μπορούμε παρά να 
συμφωνήσουμε ότι κάτι πάει στραβά. Κι αυτό το 
«στραβό» επιβάλλεται  να το ψάξουμε, ΝΑ ΤΟ Α-
ΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ και να το διορθώσουμε! 

  Το σίγουρο είναι ότι οι καρποί της εκπαίδευ-
σης συλλέγονται στο μέλλον. Οπότε, ένα καλό 
αξιολογικό σύστημα, απαιτεί μια ΟΛΙΣΤΙΚΗ προο-
πτική σε βάθος χρόνου.  Και ένας σχεδιασμός σε 
βάθος χρόνου,  απαιτεί συνέπεια και συναίνεση  
στους σκοπούς, μεταφέροντας σε όλους τους συμ-
μετέχοντες το εκπαιδευτικό όραμα.   

  Σίγουρο είναι επίσης ότι η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών επιθυμεί να γίνει αξιόπιστη αξιολό-
γηση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και να πάψει η λέξη αξιολόγηση να 
θεωρείται ταμπού για την Ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. 

  Και για να μη ξεχνιόμαστε. 
  Η ΑΤΟΜΙΚΗ τιμωρητική αξιολόγηση δεν έχει 

θέση στην εκπαίδευση. Όπου εφαρμόστηκε δημι-
ούργησε άθλιες μορφές ανταγωνισμού, με νικητές 
και χαμένους μέσα σε αφόρητο άγχος, υψώνοντας 
εμπόδια, που στερούσαν από τα άτομα την υπε-
ρηφάνεια για την εργασία τους, χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα στην πρόοδο των μαθητών.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σύγχρονος ιατροτεχνολογικός 
εξοπλισμός για το Νοσοκομείο 

Βέροιας και το Κέντρο 
Υγείας Γουμένισσας

Με ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό υψηλής τεχνολογίας 
προμηθεύει το Γενικό Νοσο-
κομείο Βέροιας και το Γενικό 
Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας 
Γουμένισσας Κιλκίς η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, μετά την υπογραφή των 
σχετικών αποφάσεων από 
τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα.

«Αξιοποιώντας ευρωπαϊ-
κούς πόρους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλί-
ζουμε άλλες δυο κρίσιμες υ-
γειονομικές μονάδες της περι-
οχής, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε δεκάδες χιλιάδες συμπο-
λίτες μας να έχουν πρόσβαση 
σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η Περιφέρεια υλοποί-
ησε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού όλων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας 
της Κεντρικής Μακεδονίας, καλύπτοντας κενά δεκαετιών και παρέχοντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό τη δυνατότητα να επιτελέσει το καθήκον του με καλύτερα μέσα, σε καλύτερες συνθήκες. Ο 
εξοπλισμός που διαθέσαμε σε όλα τα νοσοκομεία θα μείνει ως παρακαταθήκη στο σύστημα δημόσιας 
υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας, που όλα αυτά τα χρόνια ισχυροποιήθηκε σημαντικά και συνεχίζει να 
βελτιώνει τις υπηρεσίες του προς τους συμπολίτες μας. Την προσπάθειά μας αυτή θα τη συνεχίσουμε, 
καθώς απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία ενός συστήματος υγείας, που θα ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους προμηθεύει με έναν εξω-
σωματικό λιθοτρίπτη εξελιγμένης τεχνολογίας το Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας, δίνοντας έτσι τη δυνα-
τότητα παροχής βελτιωμένων ιατρικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες της Ημαθίας.

Επίσης, μέσω ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί τον εξοπλισμό 
του Κέντρου Υγείας Γουμένισσας με έναν ψηφιακό μαστογράφο αποτελούμενο από γεννήτρια ακτινών 
–Χ, ακτινολογική λυχνία, σταθμό ελέγχου (χειριστήριο), βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό ψηφι-
ακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης, σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης διάγνωσης (CAD) και με 
ένα μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, με ευρεία δέσμη τύπου βεντάλιας (FAN BEAM) το οποίο 
θα εκτελεί απεικονιστική διάγνωση οστεοπόρωσης, λαμβάνοντας μετρήσεις με τη μέθοδο της Διπλής Ε-
νεργειακής Απορροφησιμότητας (DEXA), με ανιχνευτή (sensor/detector) τελευταίας τεχνολογίας, υψηλό 
βαθμό σταθερότητας, μεγάλη σειρά λογισμικού, με σύγχρονο Η/Υ και έγχρωμο εκτυπωτή laser.

Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους περίπου 40.000 κατοίκους 
της περιοχής, μέσω του εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου – 
Κέντρου Υγείας Γουμένισσας.

Δήμος Βέροιας:  Νέο λογισμικό 
του ΚΕΠ Υγείας προς ενημέρωση 

των πολιτών σε 11 νοσήματα 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υ-

γιών Πόλεων και ο Δήμος Βέροιας έχει 
εξασφαλίσει για όλους τους Δημότες την 
δωρεάν χρήση του λογισμικού των ΚΕΠ 
Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί α-
πό τον Δήμο και σαν βασικό εργαλείο 
επικοινωνίας και ενημέρωσης των Δη-
μοτών  για την προφύλαξη τους από το 
νέο κορωνοϊό COVID-19. 

Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας εί-
ναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και 
η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων 
για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη 
προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί 
να σώσει ζωές. Μέσα από το νέο λογισμικό, εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του 
πληθυσμού και τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν το follow up της διατήρησης της υγείας 
των Πολιτών. Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον προσωπικό 
τους προφίλ, σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέ-
ταση τους. Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμικό είναι 
ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο 
Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προστάτη, το  Μελά-
νωμα , η Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια. Παρόλα αυτά στο πλαίσιο της πανδημί-
ας το έχουν προσθέσει στο προφίλ των Δημοτών και χρήσιμες πληροφορίες για τον  COVID-19. 

Οι δημότες μπορούν να εγγραφούν στο λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ μέσα από το site www.
kepygeias.org

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ή 
ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;



Λάζαρος Τσαβδαρίδης: 
Ανάγκη άμεσων λύσεων 
στα μείζονα προβλήματα 

των δικηγόρων 
εν μέσω πανδημίας

Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας Λ. Τσαβδαρίδη, 
γνωστοποιούνται τα εξής:

« Με το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ημαθίας, συναντήθηκε το 
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και 
Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, συζητώντας για τα μείζο-
να προβλήματα του κλάδου εν μέσω πανδημίας.

Κοινή συνισταμένη, η ανάγκη περαιτέρω στήριξης των δικηγόρων 
ως απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους 
όσο και για την ορθή επιτέλεση των θεσμικών τους καθηκόντων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη εστίαση πρέπει να δοθεί:
• στην οικονομική τους ενίσχυση μέσω της καταβολής της α-

ποζημίωσης ειδικού σκοπού και στους ασκούμενους για όσο διάστημα 
ισχύουν οι περιορισμοί λειτουργίας των Δικαστηρίων και των συναφών 
υπηρεσιών 

• και στην αναστολή ή διαγραφή για μερικούς μήνες των ασφα-
λιστικών τους εισφορών καθώς και στην παράλληλη ρύθμισή τους σε 
120 δόσεις με ταυτόχρονη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερης σημασίας είναι η απονομή και στους Δι-
κηγόρους όλων των ευεργετημάτων που προβλέπονται για τους πλητ-
τόμενους ΚΑΔ όπως π.χ. η μείωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης 
καθώς και ο διαφορετικός τρόπος ένταξης στην επιστρεπτέα προκατα-
βολή 6 μιας και επί του παρόντος αποκλείστηκαν από τις προηγούμε-
νες επιστρεπτέες προκαταβολές μεγάλος αριθμός νέων συναδέλφων 
και το σύνολο των ασκουμένων.

Ο κ. Τσαβδαρίδης, έχοντας προσωπική άποψη για τα ζητήματα ως 
δικηγόρος, δεσμεύθηκε στους συναδέλφους τους ότι θα αναδείξει για 
ακόμη μία φορά στα αρμόδια κέντρα των αποφάσεων τα φλέγοντα αιτή-
ματα του κλάδου, όπως εξάλλου έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν 
τόσο δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο και σε δια ζώσης συζητή-
σεις του με τους αρμόδιους Υπουργούς, πάντα με γνώμονα τη δίκαιη 
αντιμετώπιση ενός βαριά πληττόμενου κλάδου από την πανδημία». 

Σε νέα απάντηση σχετικά με την πρόταση της πα-
ράταξης «Συνδημότες» για μετεγκατάσταση των Υπε-
ραστικών-Αστικών Λεωφορείων σε δημοτικό ακίνητο 
στην είσοδο της πόλης, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης, τονίζει:

«Έκπληξη προκαλεί η επιμονή του κ. Παυλίδη στην 
πρόταση κατασκευής τερματικού σταθμού υπεραστι-
κών και αστικών λεωφορείων σε δημοτικό ακίνητο 
στην είσοδο της πόλης. Παρότι έχουμε απαντήσει 
επανειλημμένα για τους λόγους που το συγκεκριμένο 
ακίνητο του Δήμου Βέροιας δεν μπορεί να παραχωρη-
θεί «ελαφρά τη καρδία» σε ιδιώτες, ο κ. Παυλίδης επι-
μένει, όπως κάνει 11 χρόνια τώρα άλλωστε, να θέλει να 
εγκαταστήσει σ’ αυτό ιδιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ των 
οποίων και την επιχείρηση που ο ίδιος είναι Πρόεδρος!

Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για δημοτική έκταση 26 
στρεμμάτων εντός σχεδίου πόλεως η οποία συνορεύει με την Εγνατία 
Οδό και το χώρο της Π.Ε. Ημαθίας όπου θα ανεγερθεί το Διοικητήριο 
ενώ έχει πρόσβαση από το δρόμο των Δικαστηρίων. Όπως αντιλαμ-
βάνεται ακόμα και ο πιο αδαής πρόκειται για έκταση-φιλέτο με αντικει-
μενική αξία εκατομμυρίων ευρώ αλλά για τον κ. Παυλίδη η λεπτομέ-
ρεια αυτή είναι ψιλά γράμματα. 

Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι ως Δημοτική Αρχή όχι 
απλά δεν είμαστε αντίθετοι στην προοπτική κατασκευής τερματικού 
σταθμού υπεραστικών και αστικών λεωφορείων στην είσοδο της πό-
λης, αλλά θα την υποστηρίξουμε μάλιστα με κάθε πρόσφορο μέσο 
από την πλευρά μας, εφόσον βέβαια εξασφαλιστεί από τις εμπλεκό-
μενες εταιρείες κατάλληλο ακίνητο στην ίδια περιοχή ή στην περιοχή 
του Σ.Σ. Βέροιας όπου το επιτρέπουν οι χρήσεις γης.

Επιπλέον, υπογραμμίζουμε ότι η επιλογή κατασκευής μεγάλου 
Κλειστού Γυμναστηρίου στο συγκεκριμένο δημοτικό ακίνητο, εκτός 
από τα πλεονεκτήματα που ήδη περιγράψαμε σε προηγούμενες ανα-
κοινώσεις, είναι απόλυτα συμβατή με την εκ του νόμου επιτρεπόμενη 
χρήση.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, η χρήση 
που προβλέπεται λοιπόν από το νόμο για το συγκεκριμένο ακίνητο 
είναι αυτή των «Δημοτικών Κοινωφελών Χρήσεων», όπως για πα-
ράδειγμα Αθλητισμός, Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Πρόνοια, Δημοτική 
Συγκοινωνία κτλ.

Είναι σαφές λοιπόν ότι με την υφιστάμενη επιτρεπόμενη χρήση 
του ακινήτου δε θα μπορούσε στο συγκεκριμένο σημείο να κατασκευ-
αστεί σταθμός λεωφορείων-αστικών.

Παράλληλα, στο επιχείρημα του κ. Παυλίδη ότι ο κατάλληλος χώ-
ρος για την ανέγερση νέου μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου είναι ο 
δημοτικός χώρος κάτω από την Εληά, απαντάμε ξανά γιατί μάλλον δε 
γίναμε κατανοητοί πως ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται για την 
κατασκευή προπονητηρίου καθώς η λειτουργία ενός μεγάλου Κλει-
στού Γυμναστηρίου απαιτεί και τον αντίστοιχο χώρο στάθμευσης που 
όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στην περιοχή. Συνολικά, 
ένα κλειστό γυμναστήριο στη θέση αυτή θα επιβάρυνε αφόρητα το 
αστικό κέντρο και θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά 
οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Γιατί κόπτεστε τελικά κ. Παυλίδη να εγκατασταθεί μια ιδιωτική 
επιχείρηση σε εντός σχεδίου οικόπεδο του Δήμου; Δεν μπορεί η επι-
χείρηση να αγοράσει γη και να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις της 
χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημότης; Σας είπε κάποιος ότι η συγκεκριμέ-
νη δημοτική έκταση περισσεύει από το Δήμο;

Γιατί παρά την ακαταλληλότητα του χώρου κάτω από την Εληά για 
την κατασκευή μεγάλου Κλειστού Γυμναστηρίου, επιμένετε κ. Παυλίδη 
στην παραχώρηση του δημοτικού φιλέτου στην είσοδο της πόλης σε 
τρίτο; Άραγε τι δεσμεύσεις έχετε αναλάβει; Φτάνουν τα «χουβαρνταλί-
κια» με την περιουσία του Δήμου κ. Παυλίδη.

Γιατί εξακολουθείτε να μην μας απαντάτε στο ερώτημα τι έγινε πριν 
11 χρόνια όταν ως Αντιδήμαρχος προωθήσετε και τότε τη μετεγκατά-
σταση των υπεραστικών και αστικών λεωφορείων στο ίδιο μάλιστα 
ακίνητο; Πόσο θα κόστιζε η υλοποίηση εκείνου του σχεδίου; Ποιος θα 
το επιβαρυνόταν;  

Εξακολουθείτε επίσης, παρότι ήδη απαντήθηκε με σαφήνεια, να 
επαναλαμβάνετε το ψευδές γεγονός ότι ο Δήμος Βέροιας παραχώ-

ρησε δυο ακίνητα-φιλέτα σε εταιρεία φυσικού αερίου. 
Επαναλαμβάνουμε ότι παραχωρήθηκαν μόλις 3 στρέμ-
ματα και όχι δυο ακίνητα, συνολικής αξίας 4.500€, ενώ 
το όφελος για την τοπική κοινωνία αναμένεται να είναι 
απείρως μεγαλύτερο.

Αλήθεια, συνεχίζετε να εξομοιώνετε ένα ακίνητο 
αξίας 2-3 εκατομμυρίων στην είσοδο της πόλης με 
ένα αγροτεμάχιο μερικών χιλιάδων ευρώ στην Τοπική 
Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας; Και επιμένετε μάλιστα ότι 
οι δυο αυτές περιπτώσεις έχουν την ίδια βαρύτητα και 
αξία; Ελπίζω να μη σας διαφεύγει ότι μας διαβάζουν και 
δημότες κ. Παυλίδη. 

Όσον αφορά τώρα τους συμπολίτες μας που συζη-
τούν για τις ιδιοκτησίες που έχω στο χώρο των ΚΤΕΛ ό-
πως αναφέρετε, θα τους απαντήσω ότι είμαι ιδιοκτήτης 
ισογείου καταστήματος 47 τ.μ. το οποίο νοικιάζω καθώς 

επίσης και ορόφου γραφείων 186 τ.μ., τμήμα του οποίου 45 τ.μ. ενοι-
κιάζω, με το υπόλοιπο να αποτελεί το χώρο του επαγγελματικού μου 
γραφείου.

Τα παραπάνω ακίνητα όπως μπορεί να υποθέσει ο καθένας θα 
συνεχίσω να τα ενοικιάζω με ευκολία γιατί απλά βρίσκονται στο κέντρο 
της Βέροιας χωρίς να επωφελούμαι σε τίποτα όπως χυδαία υπαινίσσε-
στε από την παρουσία των ΚΤΕΛ στην ίδια περιοχή. 

Ως εκ τούτου, οι «ανήσυχοι» συμπολίτες μας μάλλον φαίνεται να 
είναι αποκύημα της φαντασίας σας κ. Παυλίδη, φοβούμενος να ανα-
λάβετε ο ίδιος τις ευθύνες της λάσπης που εκτοξεύετε. Εξάλλου, οι Βε-
ροιώτες γνωρίζουν καλά ότι ο Δήμαρχος δεν ήρθε να κάνει τις δουλειές 
του. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι κ. Παυλίδη.   

Επιπρόσθετα, θέμα νομιμότητας γύρω από την πρόταση που κατα-
τέθηκε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τη χρηματοδότηση της 
μελέτης και της κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου θα υπήρχε 
μόνο αν ο φάκελος που καταθέσαμε αφορούσε την υλοποίηση έργου 
που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δημοτική κοινωφελής χρήση 
όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή σταθμού υπεραστικών και 
αστικών λεωφορείων που εσείς προτείνετε κ. Παυλίδη.

Τέλος, θα πρέπει να έχετε στο νου σας κ. Παυλίδη ότι κάθε προ-
σπάθεια λασπολογίας από την πλευρά σας δε θα μένει αναπάντητη, 
υπενθυμίζοντας σας ότι η λάσπη πάντα επιστρέφεται συστημένη στον 
αποστολέα της».
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
O ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του Τηλεμάχου και της Ερμιόνης το γέ-
νος Καραγιαννίδη που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Νάουσα Ημαθίας και η 
ΤΟΤΣΚΑΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ευριπίδη και 
της Άννας, το γένος Σπανού, που γεν-
νήθηκε στο Ιλλινόϊς των Η.Π.Α. και κα-

τοικεί στα Παλατίτσια Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Νάουσας 
Ημαθίας.

Συνελήφθη για παράνομη 
μετακίνηση αλλοδαπών και 

μάλιστα χωρίς άδεια οδήγησης
Συνελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2021 το πρωί σε περιοχή της 

Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανά-
στευσης Ημαθίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε 
να οδηγεί όχημα στερούμενος άδειας ικανότητας οδηγήσεως και να 
έχει επιβιβάσει συνολικά 5 αλλοδαπούς με σκοπό τη διευκόλυνση 
της μη νόμιμης εξόδου τους από την χώρα. Το παραπάνω όχημα 
κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή 
του.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση
Συνελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2021 το απόγευμα στην 

Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, η-
μεδαπός άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική 
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, 
σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, 
για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής.

Δήμαρχος Βέροιας προς ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ: «Η λάσπη 
πάντα επιστρέφεται συστημένη στον αποστολέα της»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυρι-

ών Βέροιας,  ευχαριστούν  για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τους Αντώνη και Μαργαρίτα Μπούκη, για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, στη 

μνήμη των γονέων τους.
2) Την κ. Παπαδοπούλου Σοφία, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για ένα γεύμα 

στη μνήμη της μητέρας της Μινοδώρας.
3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
4) Την οικογένεια του  Μιχαηλίδη Ιωάννη,  για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη 

του , με τη συμπλήρωση δύο ετών από το θάνατό του.
5) Την οικογένειά του, για ένα πλήρες γεύμα, στη μνήμη του Μιχαηλίδη Ιωάν-

νη, με τη συμπλήρωση δύο ετών από το θάνατό του. 
6) Ανώνυμη κυρία για τα επτά κιλά κριθαράκι, δύο λίτρα λάδι, ντοματοχυμούς 

και αλάτι.
7) Ανώνυμη κυρία για τις δύο πίτες.
8) Ανώνυμη κυρία για τα τρία λίτρα λάδι,  δύο κιλά αλάτι, δύο κιλά όσπρια, 

εννιά κιλά ρύζι, τέσσερα κιλά κριθαράκι, ντοματοχυμούς μαρμελάδες, σαμπουάν, 
οδοντόκρεμες υγρά καθαριστικά.

9) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά χυλοπίτες.
10)Ανώνυμος κύριος για τα εβδομήντα μπούτια κοτόπουλο και πέντε κιλά ρύζι.
     11) Ανώνυμη κυρία για τα δώδεκα κοτόπουλα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μητροπόλεως 46                                      Βέροια, 22/2/2021
Τηλ.:2331350616                                        Αρ. Πρωτ.: 3058
Telefax:2331350515
E-mail:mizantzidou@veria.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μέσων ατο-
μικής προστασίας  (ΜΑΠ)  για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 
Δήμου Βέροιας προϋπολογισμού δαπάνης 74.391,32€ (με ΦΠA). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην  οδό Μη-
τροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), στις 11/3/2021  
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφο-
ρών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη 
ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Δήμο (γραφ. 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι 
υπάλληλοι: E.Γκαραβέλη και Α. Μιζαντζίδου τηλ.: 2331350582 και 
2331350616). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διεύθυνση διαδικτύου : 
www.veria.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαρι-
στούν θερμά :

-Τους κ.κ.Λάζαρο, Μελίνα και Νικόλαο  Φιλιππίδη, για την δωρεά του ποσού 
των 300 Ε, εις μνήμη των προσφάτως αποβιωσάντων  γονέων τους Σταύρου και 
Παναγιώτας Φιλιππίδη.

-Την κ.Ελισάβετ Σακελλαρίδου , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε, εις 
μνήμη της μητέρας της Αναστασίας Σακελλαρίδου (το γένος Παπαδοπούλου) , η 
οποία απεβίωσε 6-1-2021.

-Ανώνυμες Οικογένειες , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος 
, εις μνήμη της μητέρας τους Παναγιώτας , με την συμπλήρωση 3 ετών από τον 
θάνατό της.

-Την Οικογένεια κ.Πηνελόπης Γαϊτανίδου, για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Παύλου  Γαϊτανίδη, 
(Δασκάλου) , με την συμπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

-Την κ.Κατερίνα Μπουλιού,  για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύμα-
τος , εις μνήμη των γονέων της Χρήστου και Καλλιόπης Μπουλιού.

-Ανώνυμες Κυρίες , για την ευγενική προσφορά , ενός πλήρους γεύματος , εις 
μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τον κ.Κωνσταντή Θωμά ,για την δωρεά του ποσού των 50 Ε , εις μνήμη προ-
σφιλών προσώπων. 

-Την κ.Παπαθυμιοπούλου Ελένη , για την ευγενική προσφορά κουλουράκια 
και καφέ , εις μνήμη της μητέρας της Τενίδου Ευαγγελίας , με την συμπλήρωση 1 
έτους από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά τσουρεκιών , εις μνήμη προσφι-
λών προσώπων. 

-Ανώνυμο Καφεκοπτείο , για την συνεχή εβδομαδιαία προσφορά καφέ , για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ`` 
και οι Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας , ευχαριστούν θερμά , τον Δήμαρχο 
Βέροιας κ.Κων/νο Βοργιαζίδη , τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας κ.Βασίλη Παπαδόπουλο καθώς και τα εκχιονιστικά Συνερ-
γεία Δήμου Βέροιας , για την άψογη συνεργασία με την Δ/νση του Γηροκομείου 
καθώς και την έγκαιρη ανταπόκριση εκχιονισμού - καθαριότητας του δρόμου προς 
το Γηροκομείο Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 21 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Νυμ-
φαίο Φλώρινας ο Αναστάσιος Γεωρ. 
Τσικώτης σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 22 Φε-

βρουαρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. σε 
στενό οικογενειακό κύκλο λόγω απα-
γόρευσης συναθροίσεων, από τον Ι-
ερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πατρίδας 
ο Κυριάκος Νικ. Παπαδόπουλος σε 
ηλικία 21 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την  οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου 

Βέροιας , οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,που μπο-
ρείτε να βοηθήσετε είναι οι εξής :

-ALPHA  BANK  IBAN:  
GR78 0140 8290 8290 0200 1000 024  ,
-Τράπεζα Πειραιώς IBAN: 
GR60 0172 2430 0052 4301 6849 781 και 
-Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: 
GR7401103250000032548030355
 καθώς και του ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΒΕΡΟΙΑΣ  ALPHA  BANK  ΙΒΑΝ: GR80 0140 
8300 8300 0200 1000 070.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτή-
των του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι 
για τις δωρεές τους: 

1. Την  κ. Ευδοξία Νάτσιου για την   δωρεά χαρ-
τικών  και εκπαιδευτικού   υλικού  για το εργαστήρι 
επιμόρφωσης των ΑμΕΑ του Κέντρου 

Την ευχαριστούμε πολύ για την ευγενικής χειρονο-
μία  

2. Το κρεοπωλείο του κ. Μορφίδη για την δωρεά 
κρέατος υπέρ υγεία της οικογενείας τους 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος
 του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

 Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με θέμα την Κλίμακα του Αγίου Ιω-
άννου του Σιναΐτου, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος 
Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει με την ευκαιρία της εορτής της 
Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών «Αγιολογία και ζωή», μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook  και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη



Υπογράφηκαν 
δύο συμβάσεις για την 
ανακαίνιση δαπέδων 

σε γήπεδα ποδοσφαίρου 
και μπάσκετ

Στην υπογραφή δύο ξεχωριστών συμβάσεων με εργολάβους για την ανακατασκευή 
δαπέδων στα γήπεδα ποδοσφαίρου πέντε επί πέντε (5Χ5) Μακροχωρίου και καλαθοσφαί-
ρισης στην Βίλα Βικέλα, προχώρησε ο Δήμος Βέροιας.

Πιο συγκεκριμένα, την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, υπογράφηκε η σύμβαση του 
έργου «Ανακατασκευή Δαπέδου Μίνι Ποδοσφαίρου 5 επί 5 Μακροχωρίου» μεταξύ του 
Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Αλέξανδρου Τσαχουρίδη και του εργολάβου κ. Πέτρου Αγαθαγγελίδη.

Επίσης, την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Ανα-
κατασκευή Δαπέδου Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα» μεταξύ του Δήμου Βέροιας 
και του εργολάβου ΠΙΛΑΓΑΣ – Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ.

Και τα δύο έργα έχουν χρόνο περάτωσης τις 90 μέρες το καθένα. Περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση της υπάρχουσας κατασκευής, την αποκατάσταση βλαβών στις περιφράξεις και 
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των γηπέδων.

Από το πολιτικό Γραφείο του 
βουλευτή Ημαθίας γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

«Τα νοσοκομεία Βέροιας και 
Νάουσας επισκέφτηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, συζητώντας με 
τον Διοικητή  Γ.Ν. Ημαθίας κ. 
Πλιόγκα και τον Αναπληρωτή 
Διοικητή κ. Λυκοστράτη για τις 
ενέργειες-δράσεις που  πραγ-
ματοποιούν αμφότεροι για την 
αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας προς τους 
πολίτες. Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
δήλωσε την στήριξη του και την 
πρόθεση του να συμμετάσχει με 
ενεργό ρόλο στον εκσυγχρονι-
σμό τους.

Συγκεκριμένα, στο Γ.Ν Βέ-
ροιας ενημερώθηκε από το Διοι-
κητή κ. Πλιόγκα για την πορεία 
των εμβολιασμών, που συνεχί-
ζεται απρόσκοπτα, καθώς και 
για τη σημαντική ενίσχυση των 
Νοσοκομείων με επιπλέον ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό, μόνιμο  και επικουρικό,  ό-
λων των ειδικοτήτων. Η  κλινική 
COVID-19, η οποία λειτούργησε 
από τον Αύγουστο 2020, αντιμε-
τώπισε με επιτυχία το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας. Επιπλέ-
ον ενημερώθηκε για την έναρξη 
λειτουργίας της μονάδας ΤΕΠ 
(Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-
κών), καθώς και για την επικεί-
μενη αποπεράτωση της νέας 
πτέρυγας  του νοσοκομείου, η 
οποία θα σηματοδοτήσει τη με-
τάβαση των υγειονομικών υπη-
ρεσιών του νοσοκομείου σε μία 
νέα εποχή. 

Περαιτέρω, στο Νοσοκομείο 
Νάουσας ο Τάσος Μπαρτζώκας 
είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 
από το Διοικητή κ. Λυκοστράτη 
για το επιχειρησιακό σχέδιο ετοιμότητας του νοσοκομείου, η 
αποτελεσματικότητα του οποίου έχει ήδη φανεί στην πράξη, 
καθώς το Παθολογικό και το Χειρουργικό Τμήμα εφημέρευαν 
αδιάκοπα για 3 μήνες κατά το 2ο κύμα της πανδημίας, προ-
σφέροντας υψηλού επιπέδου περίθαλψη στους πολίτες.

Ο  Τάσος Μπαρτζώκας συνομίλησε με το ιατρο-νοση-
λευτικό προσωπικό, με εργαζόμενους πολλών 
ειδικοτήτων,  το προσωπικό καθαριότητας, δι-
οικητικούς υπαλλήλους κ.ο.κ αμφότερων των 
Μονάδων, Βέροιας και Νάουσας, και εξέφρασε 
την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του για 
την άοκνη προσπάθειά τους όλο το διάστημα 

της πανδημικής περιπέτειας, η οποία έχει αφήσει θετικό απο-
τύπωμα στην κοινωνία.

Με κοινό στόχο την ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας 
προς τους πολίτες, ο Τάσος Μπαρτζώκας έλαβε γνώση για 
όλη την αναπτυξιακή στρατηγική των δύο νοσοκομειακών 
Μονάδων του Νομού, δηλώνοντας την εξαρχής στήριξη του, 
σε όλα τα επίπεδα».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλί-

ας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 

1.250€ στη μνήμη της μητέρας της Σοφίας.
2.Ανώνυμο φίλο για την τακτική δωρεά 

ποσού 200€.
3.Τον κύριο Καρδάμηλα Άγγελο για τη 

δωρεά ποσού 100€.
4.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 

100€ στη μνήμη Γενοβέφας Γιοβανοπούλου.
5.Την κυρία Χρυσοπηγή Κουζιώρτη, για 

τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη της μητέρας 
της Αθανασίας.

6.Το Βιβλιοπωλείο «ΠΑΙΔΕΙΑ» για την 
παροχή σχολικών βοηθημάτων Δημοτικού, 
Γυμνασίου, Λυκείου  και αγγλικών.

7.Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κουλούρας, 
για την προσφορά 50 κιβωτίων με μελιτζά-
νες.

8.Ανώνυμη κυρία για τη  προσφορά ανα-
λωσίμων στο Σπίτι της Βεργίνας.

9. Ανώνυμο κύριο για την προσφορά 16 
λίτρων ελαιόλαδου.

10.Την κυρία Ελένη Νάκη για τη δωρεά 
χρηματικού ποσού.

ΑΠΟ ΤΟΔ.Σ.

Τα νοσοκομεία Βέροιας 
και Νάουσας επισκέφθηκε 

ο Τάσος Μπαρτζώκας
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Ο AO ΑΕΤΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ 
στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ

ΣτοΔίκτυοΑκαδημιώντηςΑΕΚσυγκαταλέγεταιοΣύλλογοςΑΕ-
ΤΟΣΛΑζοχωρίουμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυνεργά-
τητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.Αναλυτικά
ηανακοίνωση:

«ΤοΔίκτυοΑκαδημιών τηςΑΕΚκαλωσορίζει τονσύλλογοAO
ΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥμεέδρατονΔήμοΒέροιαςωςεπίσημοσυ-
νεργάτητηςστονΝομόΗμαθίαςγιαταεπόμενατρίαχρόνια.

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

ΗΔιεύθυνσηΔικτύουΑκαδημιών τηςΠΑΕΑΕΚ εύχεται στον
AOΑΕΤΟΣΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥκαλήεπιτυχία!»

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

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

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

Μπορεί να δόθηκε επίσημαη
έναρξη των ομαδικώνπροπονή-
σεωνγιατιςομάδεςτηςFLόμως
η κακοκαιρία ήταν αυτήπου για
λίγεςμέρεςοιπαίκτες τηςΒέροι-
ας έκανανπροπόνησηστοΔΑΚ.
Δ. Βικέλας  και στο Ταγαροχώ-
ρι, ενώ το Σάββατοπάτησαν το
χόρτο τουΔημοτικούΣταδίου, με
οικογενειακόδιπλό.

Πιστεύεται ότι  μέχρι τέλη
Μαρτίου που υπολογίζεται η έ-
ναρξη του πρωταθλήματος ο κ.
Δερμιτζάκης να έχει σε καλή κα-
τάστασητηνομάδα.Επίσηςπολύ
σημαντικόείναιτογεγονόςότιδεν
υπάρχουνπροβλήματα τραυμα-
τισμών και όλοι οι παίκτες είναι
στην διάθεση του τεχνικού επιτε-
λείου,

Μεγάλες νίκες για Εργο-
τέλη και Διαγόρα Ρόδου 
αφού κέρδισαν την 

Παναχαική ο πρώτος και τα 
Τρίκαλα εκτός έδρας με 0-1 ο 
δεύτερο.

Κυριακή21Φεβρουαρίου
ΑπόλλωνΛάρισας–ΠΑΕΧανιά1-0
Απόλλων Λάρισας (Φραντζέσκος): Α-

στράς, Γκόλιας, Καμπέρης,Μόρας, Σκού-
πρας,Μπάλλας (46′ Σέχου),Μπάμπης,Ντα
Κάμπο (71′Μπαλογιάννης), Γιάκος, Γκου-
ντρουμπής(55′Λίταινας),Ομπράντοβιτς (84′
Νύκταρης).

Χανιά (Βοσνιάδης): Κουτζαβασίλης, Ρέ-
ντζας (77′ Σουντουρά),Ανδρέου, Γρομητσά-
ρης, Σωτηράκος, Γκίνο (69′ Καρτσαμπάς),
Παναγιωτούδης,Μπραμπίγια (65′ Βρεττός),
Βασιλόγιαννης,Κάσσος,Μασένα(65′Διαμα-
ντόπουλος).

Διαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας)

ΑΟΤρίκαλα–Διαγόρας0-1
Στο 90+4′ οΝιάρος σούταρε και έστειλε

τηνμπάλαστοδοκάριτουΤσέλιου!
ΑΟΤρίκαλα (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής,

Νιάρος, Πιαστόπουλος (72′ Ζησόπουλος),
Σουλιώτης,Ριζογιάννης, Σκόνδρας (72′ Σιλ-
βάνο),Παπαγεωργίου,Φασίδης (42′ λ.τΕυ-
θυμίου),Κεχαγιάς,Σταματής,Αλμπάνης (56′
Ελευθεριάδης).

Διαγόρας (Θεοδοσιάδης): Τσέλιος, Σαν-
δραβέλης, Κοντοχρήστος (84′Αυγενικού),
Ρουγκάλας,Κωστούλας,Ντοριβάλ (56′Κάκ-
κο),Αθανασίου(84′Σελινιωτάκης),Αλάεθ(56′
Λινάρδος),Μπαστακός,Μασούρας,Σμυρλής
(67′Μανωλάκης).

Διαιτητής:Δραγάτης(Ανατ.Αττικής)

Ιωνικός–Λεβαδειακός1-1
Στο 31′ οΜεχία σούταρε εκτός μεγάλης

περιοχήςκαιέστειλετηνμπάλαστοοριζόντιο
δοκάριτουΑναγνωστόπουλου!

Στο69′οΜάναληςμεκεφαλιάαπομάκρυ-
νε στο ύψος της μικρήςπεριοχής, η μπάλα
πήρεμίαψηλοκρεμαστή τροχιά και χτύπησε
στοοριζόντιοδοκάριτουΑναγνωστόπουλου!

Ιωνικός (Σπανός):Αναγνωστόπουλος,Α-
μπούντ-Ομάρ (65′Μουστάκης),Παπαγεωρ-
γίου,Κύργιας(86′Μπρίτο),Φαζός,Γκοτσού-

λιας, Νιάσε (40′ λ.τ Κόρμπος),Ματσούκας
(66′Μάναλης),Ρόλε,Πλατέλλας,Κάστρο.

Λεβαδειακός (Αντωνίου): Στογιάνοβιτς,
Δημόπουλος (46′ λ.τΜαρίνος),Μύγας,Λιά-
γκας (22′ λ.τ Πολέτο), Βήχος, Καραχάλιος,
Νίκας,Μεχία,Νίλι (90+2′Παναγιώτου), Συ-
μελίδης (66′Τζημόπουλος),Μπιανκόνι (66′
Μυτίδης).

Διαιτητής:Κατσικογιάννης(Ηπείρου)

Ξάνθη–ΟΦΙεράπετρας2-1
Ξάνθη (Πόποβιτς): Ίτσο,Τ.Παπάζογλου

(9′λ.τΤζούρμαν),Βέρκερ,Κέβιν,Μπριλάντε,
Έμπερτ,Τάτος (86′ λ.τΒόλτερς),Πέτροβιτς,
Καπνίδης (66′Μυστακίδης), Σχρόιγεν (66′
Ντίνας),Σιατραβάνης(86′Θυμιάνης).

ΟΦΙεράπετρας (Κακαβάς):Αθανασόπου-
λος,Χιντζίδης(72′Αρναούτογλου),Χατζητερ-
ζόγλου,Μασουέρο,Λεμονής (23′ λ.τ Πριό-
νας),Τεγούσης,Βογιατζής, Γκίνη,Μπαράτα,
ΝτάλαΚόστα(64′Αποστολίδης),Κούστα.

Διαιτητής:Παρχαρίδης(Δράμας)

Σάββατο20Φεβρουαρίου
Εργοτέλης–Παναχαϊκή1-0
Στο39′ εκτέλεση κόρνεραπό τα δεξιά, ο

Μανουσάκηςβρέθηκεστοδεύτεροδοκάρικαι
με«σκαστή»κεφαλιάέστειλετηνμπάλαστο
κάθετοδοκάριτουΚολοβούρη!

Εργοτέλης (Ταουσιάνης): Κατσιμήτρος,
Ποζατζίδης (56′ Σερβιλάκης), Κατσούρρι,
Μπάτζιος,Μαζουλουξής,Πέιος,Τσέλιος (64′
Μπουτσάκης),Άμπι (86′Πατρινός),Μανου-
σάκης,Κόνραντ(46′Κοκκίνης),Κωστανάσιος
(64′Μπουρσέλης).

Παναχαϊκή (Παπαδόπουλος): Κολοβού-
ρης,Αποστολόπουλος, Πλιάτσικας,Λαρέα
(67′ Κόκας),Ανάκογλου,Πατάπης, Γιούσης,
Πάνος (84′Μασούρας),Αραβίδης,Μουστα-
κόπουλος (84′Παπαδόπουλος),Μπάτροβιτς
(67′Τσερούτι).

Διαιτητής:Τσαμούρης(Πειραιά)

ΔόξαΔράμας–ΑΕΚαραϊσκάκης0-0
ΔόξαΔράμας(Κολιτσιδάκης):Στεφανάκος,

Σπυρόπουλος,Μαρινάκης(46′Κουτσιανικού-
λης),Μαυριάς, Παπαργυρίου, Σαμπανίδης
(59′Μπαράνγκο),Αγιώτης, Χάμοντ,Μενσά
(67′ Βάντερσον),Αγγελόπουλος (83′Φυτό-
πουλος),Άντερσον.

ΑΕΚαραϊσκάκης(Μάγγος):Μπουργάνης,
Παπανίκου,Τάμπας,Θεολόγου, Γιαννιώτης,
Λόβριτς,Νταλακούρας (80′ Ρεμπανγκούκα),
Χατζηδίμπας, Ρούνεϊ (65′Μαύρου), Γυφτο-
κώστας(75′Δερμιτζάκης),Δούμτσιος.

Διαιτητής:Μέγας(Πιερίας)

Ηβαθμολογία
Εργοτέλης.............................................19
Ιωνικός..................................................18
ΔιαγόραςΡόδου...................................17
Λεβαδειακός.........................................17
Ξάνθη...................................................15
Παναχαϊκή............................................14
ΑΟΤρίκαλα...........................................12
Χανιά....................................................11
ΑπόλλωνΛάρισας..................................9
ΔόξαΔράμας..........................................8
Καραϊσκάκης...........................................7
Ιεράπετρα...............................................3

Ηεπόμενη11ηαγωνιστική
27/2
Διαγόρας–Καραϊσκάκης14:45
Ιεράπετρα–ΑΟΤρίκαλα14:45
Χανιά–Ιωνικός14:45(ΕΡΤ3)

28/2
Λεβαδειακός–ΔόξαΔράμας14:45
Παναχαϊκή–Ξάνθη14:45(ΕΡΤ3)
Εργοτέλης–ΑπόλλωνΛάρισας14:45

Ανεβάζειρυθμούς
ηβασίλισσατουβορρά

SuperLeague2
Τα τελικά αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
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Με νίκη επέστρεψε στην 
αγωνιστική δράση της 
Volley League ο ΦΙΛΙΠ-

ΠΟΣ, μετά από περίπου 20 μέρες 
απραξίας, λόγω των κρουσμάτων 
κορονοϊού που ταλαιπώρησαν την 
ομάδα. Την τέταρτη νίκη του σε 
οκτώ αγώνες στο πρωτάθλημα 
Volley League σημείωσε ο Φίλιπ-
πος Βέροιας και μάλιστα στην επι-
στροφή του στην ενεργό δράση 
ύστερα από τέσσερα ματς που 
αναβλήθηκαν. Η ομάδα της Βέροι-
ας νίκησε με 3-0 σετ τον ΟΦΗ ο 
οποίος έκανε ηρωική εμφάνιση 
με μόλις οκτώ αθλητές στο φύλλο 
αγώνος και μόλις επτά εν ενερ-
γεία καθώς οι υπόλοιποι τέθηκαν 
νοκ άουτ λόγω του κορονοϊού.

Με τον Φίλιππο απουσίασε ο Κώστας
Προύσαληςπου έχει προσβληθεί από κορο-
νοϊό και όπως είπαν οι συμπαίκτες του και ο
προπονητήςτουείναικαλύτεραστηνυγείατου
και σταδιακά επανέρχεται. Ωστόσο έκανε το
ντεμπούτο τουοΑργύρηςΜαυροβουνιώτης ο
οποίοςήτανκορυφαίοςμαζίμετουςΜπίσετκαι
Γάτση.ΑπότονΦίλιπποεκτόςαπότονΣτέλιο
Τζιουμάκααπουσίασε λόγω τραυματισμού και
οΓιώργοςΤζιουμάκας.

Η μεγάλη ατυχία για τονΦίλιππο ήταν ο
τραυματισμός τουΦερέλ στο 24-21 του 3ου
σετ.Αποχώρησευποβασταζόμενος.

Οπροπονητής τουΟΦΗΆκηςΦλαούνας
επιχείρησε με αλχημίες να αντιμετωπίσει τις
πολλές απουσίες. Στο 1οσετ είχεπασαδόρο
τονΓαλιώτοκαιακραίοτονΘάλερπουκανονι-
κάείναιβασικόςπασαδόρος.Στο2οκαιστο3ο
σετοΦλαούναςαιφνιδίασετονΦίλιππομε το
παλιόσύστημα4-2τωνδύοπασαδόρων(Θά-
λερκαι Γαλιώτο)μεδιείσδυσηκαθώςδεν είχε
άλλους αθλητές. Εκτός ομάδας την τελευταία
στιγμήέμεινεκαιοΝτράγκοπουένιωσεαδια-
θεσία, ενώστο ξενοδοχείο έμεινε ο διαγώνιος
Μαρκς επειήανέβασεπυρετό.Εκτόςαποστο-
λήςκαιοΧαραλαμπίδης.Γιαπαίκτες...λιοντά-
ριαέκανελόγοστιςδηλώσειςτουοπρόεδρος
τουΤΑΑΟΦΗΓιάννηςΔανδάλης.

ΟΟΦΗμπήκε δυνατάστον αγώνα και με
επίθεση και άσσο του Σαρικεΐσογλου βγήκε
μπροστάμε6-4.ΟΦίλιπποςπήρετονέλεγχο
στηνυποδοχήκαιμετουςΓάτση,Μπίσετναα-
νοίγουνδρομουςαπέκτησεπροβάδισμα13-11.
Οιγηπεδούχοιδιατήρησαντοπροβάδισμακαι
με τρεις συνεχόμενουςπόντους τουΜαυρο-
βουνιώτηπήρετοσετ25-21.

Τοπιοσυναρπαστικόήταν το2οσετόπου
οΟΦΗμε τον Γαλιώτοστο σερβίς κατάφερε
ναοδηγήσεισεσειράλαθώντηνυποδοχήτων
γηπεδούχων.ΟΘάλερκαιοΜονιάκηςαξιοποί-
ησανπολλά«πέναλτι»καιμεσερί7-0οΟΦΗ
προηγήθηκε 15-5. ΟΤζιουμάκας έριξε στον
αγώνατονΜιχελάκηστηθέσητουΜπίσετ.Με
φλοτσερβίςτουΓραμμενούδηοΦίλιπποςεπέ-
στρεψεστοναγώνακαιμεσερί8-0μείωσετο
σκορ13-15καιέβαλε«φωτιά»στοναγώνα.Ο
ΟΦΗκρατήθηκεμπροστάμε+2μέχριτο18-16
αλλάμεδύοτρίαδιαδοχικάμπλοκαπόΜπίσετ
καιΦερέλ έφεραν τονΦίλιππο μπροστά 19-
18.ΟΦίλιππος ξέφυγε και με 23-20από τον
εξαιρετικόΜπίσετπουπήρεάσσο καιπέτυχε
καιεπίθεση.ΜεδύοάσσουςτουΓαλιώτουκαι
επίθεση του Καρατζά ισοφάρισε οΦίλιππος
23-23.ΜετονΜαυροβουνιώτηκαιτονΓάτσηο
Φίλιπποςπροηγήθηκε24-23και25-24,αλλάο
ΟΦΗαπάντησεμε τονΣαρικεΐσογλουπαίρνο-
νταςπροβάδισμα26-25.ΟΜπίσετ ισοφάρισε
26-26,οΓαλιώτοςέκανελάθοςκαιοΣτουντζί-
σκιέκλεισετοσετ28-26καιέκανετο2-0σετ.

Στο3οσετοδύοομάδεςέδωσανμάχηπό-
ντοπόντομέχριτο9-8.ΟΜπίσετέκανετο10-
8καιμεσυνολικόσερί6-0απότοσερίτουΓά-
τσηοΦίλιπποςξέφυγε15-8καιεκείκρίθηκεο
αγώνας.ΟΟΦΗκατάφερεναμειώσειτοσκορ
σε24-22μετονΣαρικεΐσογλουκαιτονΚαρατζά
αλλά ο αγώνας έκλεισε με την επίθεση του
Μπίσετγιατο25-22καιτο3-0σετ.

Διαιτητές:Βασιλειάδης,Αβραμίδης,Παρατη-
ρητής:Μιχελινάκης,Επόπτες:Πλιάχα,Χανός,
Γραμματεία:ΨάρραΜ..

Διακύμανση:
1οσετ:7-8,16-14,21-18,25-21
2οσετ:5-8,13-16,21-19,28-26
3οσετ:8-7,16-9,21-14,25-22
*ΟιπόντοιτουΦίλιππουΒέροιαςπροήλθαν

από5άσσους,44επιθέσεις,10μπλοκκαι19
λάθηαντιπάλωνκαιτουΟ.Φ.Η.προήλθαναπό
3άσσους,42 επιθέσεις,7μπλοκκαι17λάθη
αντιπάλων.

Τασετ:3-0(25-21,28-26,25-22)σε83’
Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(ΣωκράτηςΤζι-

ουμάκας):Μαυροβουνιώτης 10 (9/25 επ., 1
μπλοκ,67%υπ.-67%άριστες),Γραμμενούδης
2 (1/3 επ., 1 άσσος),Μπίσετ 16 (12/24 επ.,
1 άσσος, 3 μπλοκ, 60%υπ. - 27%άριστες),
Γάτσης11 (7/11 επ., 1άσσος,3μπλοκ),Βαρ-
βεσιώτης3(3/6επ.),Φερέλ9(6/7επ.,1άσσος,
2μπλοκ)/Μπουράκης(λ,57%υπ.-39%άρι-
στες),Μπότσης,Μιχελάκης,Σουντζίνσκι8(6/12
επ.,1άσσος,1μπλοκ,23%υπ.-8%άριστες).

Ο.Φ.Η.(ΆκηςΦλαούνας):Μονιάκης4(4/15
επ.,50%υπ.-17%άριστες),Σαρικεΐσογλου18
(14/25επ.,1άσσος,3μπλοκ,41%υπ.-15%
άριστες),Γαλιώτος9(7/15επ.,2άσσοι),Τάλερ
6(5/21επ.,1μπλοκ,20%υπ.-10%άριστες),
Καρατζάς10 (8/18 επ.,2μπλοκ),Μανωλάκης
5(4/9επ.,1μπλοκ) /Βελούδης(λ,74%υπ.-
37%άριστες).


ΤιείπανμετάτοναγώναΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΟΦΗ

προπονητέςκαιπαίκτεςΜετάτοπαιχνίδι,
δηλώσειςέκανανοιπροπονητές
τωνδύοομάδων,παίκτες,αλλάκαι

οπρόεδροςτουΟΦΗ
Συγκεκριμέναδήλωσανταεξής
Οπροπονητής τουΦιλίππουΒέροιας

Σωκράτης Τζιουμάκας είπε: «Είμαι χαρού-
μενοςπουνικήσαμε έναναγώναειδικώνσυν-
θηκών. Είμαι ευχαριστημένος που γύρισαν
όλα τα παιδιά στο γήπεδο και περιμένουμε
και τοναρχηγόμας.Η νίκηαυτήμας κρατάει
στηνδιεκδίκησητης5ηςθέσηςπουείναικαιο
μεγάλοςστόχος.Απόεδώκαιπέραμπορούμε
να χτυπήσουμε όλους τους αγώνες.Δεν θα
χαρίσουμε κανένανβαθμό. Στο 2οσετ είχαμε
υπομονήκαικαταφέραμεναγυρίσουμετοσετ
πουμαςέδωσετηνίκη».

Οακραίος τουΦιλίππουΒέροιαςΑργύ-
ρηςΜαυροβουνιώτηςείπε:«Ιδιαίτεροπαιχνί-

δι,παίξαμεμεμάσκεςκαιοι δύοομάδες είχαν
απουσίες.Οαντίπαλοςμαςπαρουσιάστηκεμε
λύσειςανάγκης.Απώτεροςσκοπόςήτανηνίκη.
Οστόχοςεπετεύχθη.Kαιοιδύοομάδεςείναια-
νέτοιμες.Στο2οσετκολλήσαμεσεμίαθέσηστο
σερβίςαλλάμετάκαταφέραμενααπαντήσουμε
και να κλείσουμε το σετ υπέρ μας.Υγεία σε
όλουςτουςαθλητές.Αφιερώνουμετηνίκηστον
ΚώσταΠρούσαλη.ΕίναιπαλικάριοΚώσταςκαι
πλέονποιοςδυνατόςαπότιςπρώτεςμέρεςπου
προβλήθηκεαπότονιό.Υγείαςσεόλους».

ΟΑλέξανδροςΓραμμενούδης εκμέρους
τουΦιλίππου είπε:«Ολες οι ομάδες έχουν
ελλείψειςκαιπαρουσιάζονταιμεπολλέςαλλαγές.
Παίζειμεγάλορόλοοκορονοϊός.Εχειχτυπήσει
όλεςτιςομάδες.Εμείςξεπεράσαμετονκορονοϊό
καισταδιακάεπιστρέψαμε.Βρίσκουμετοκουρά-
γιοκαιτηδύναμηκαιεπιστρέψαμεδυναμικά».

ΟπροπονητήςτουΟΦΗΆκηςΦλαούνας
είπε: «Δεν ήταν από τα δυσκολότερα αλλά
σίγουρα από τα πιο ιδιαίτερα. Ηρθαμε με 8
αθλητές.Αγωνιστικά δεν χρήζει σχολιασμού
ανκαιστο2οσετήμαστανανταγωνιστικοί.Δεν
καταφέραμε να κρατήσουμε τη διαφοράπου
πήραμεστο2οσετ.ΟΦίλιπποςτοπάλεψε,ο
Σωκράτης (σ.σ.Τζιουμάκας) αντέδρασεσωστά
καιστοτέλοςκαιμελίγοτύχηπήρετοσετκαι
τελικά δίκαια και τη νίκη.Μερικοί έπαιξαν σε
άλλες θέσεις και θέσεις ανάγκης.Οι παίκτες
τωνδύοομάδωνέπαιξανμεαντίπαλο τονκο-
ρονοϊό.Ο τίτλος και η κατάταξη σίγουρα θα
κριθεί και από την πανδημία. Περαστικά σε
όλους τουςαθλητέςπουέχουνκορονοϊόαλλά
καισεαυτούςπουτραυματίστηκαν.Προτιμού-
μεοιαθλητέςμαςναείναιυγιείςπαράναδιεκ-
δικούμεαποτελέσματα».

ΟακραίοςτουΟΦΗΜιχάληςΣαρικεΐσο-
γλουείπε:«Αγωνιστικάδενείμαιευχαριστημέ-
νος.Οτανδενέχειςάλληεπιλογήστονπάγκο.
Ω γέγονε, γέγονε δε μπορούμε να κάνουμε
τίποταπαράπνω.Υπάρχουν αστάθμητοι πα-
ράγοντες.Θακάνουμετηνπροσπάθειαμαςμε
όσεςδυνάμειςέχουμε.Υγείαπάνωαπ΄όλα».

ΟπρόεδροςτουΟΦΗΓιάννηςΔανδάλης
είπε:«Ολαταπαιχνίδιαταζωέντονα.Οαγώ-
νας είχε ιδιαιτερότητες. Είχαμεπολλές απου-
σίες. Κάποια στιγμήπρέπει ναπαίρνουμε α-
ποφάσειςμεγνώμονατηνυγείατωναθλητών.
Ξεκινήσαμε 13 αθλητές αυτή την αποστολή
καιήρθαμεστογήπεδοεπτάαθλητές.Κάποια
στιγμή τα λιοντάρια μου δεν είχαν αναπνοές.
Έπρεπε να παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Το
πρωτάθλημαείναικαιτων8ομάδων.Ηομάδα
μαςείχεβρειταπατήματατηςαλλάδυστυχώς
πάνω στο φορμάρισμα της ήρθε. Συγχαρη-
τήριαστηΒέροια και στονΔημήτρηΠιτούλια.
Εχουμε ανάγκηαπόπαράγοντεςσαν τονΔη-
μήτρηΠιτούλια.Στηζωήμουέχωμάθεικαινα
κερδίζω και ότανπηγαίνουμε στο γήπεδο να
είμαστεήσυχοιπουέχουμεκάνειτοκαλύτερο».

Στην 2η θέση ο ΠΑΟΚ,
στην 3η μαζί ΑΕΚ και Άρης
ΟΠΑΟΚτομεσημέρι τηςΚυριακήςέκανε...περίπατοκόντρα

στηΛαμία(4-0)καιαφούεκμεταλλεύτηκετηνΣαββατιάτικηγκέλα
τηςΑΕΚμετονΑστέραΤρίποληςστοΟΑΚΑ,αλλάκαιτηνισοπα-
λία τουΆρηστοΚαραϊσκάκημε τονΟλυμπιακό, βρέθηκεμόνος
στη 2η θέση.Προφανώς κερδισμένοι και οι «κίτρινοι» τηςΘεσ-
σαλονίκηςπουέμεινανόρθιοιστοΦάληρο,φεύγονταςμεβαθμό
απόμιαδύσκοληέδρακαισυνεχίζουντημάχηγιατοευρωπαϊκό
εισιτήριο.Δεναποκλείεταιναυπάρξειπάλιτριπλήισοβαθμίαστην
3ηθέσηαντοβράδυτηςΔευτέραςοΠαναθηναϊκόςφύγεινικητής
απότοΑγρίνιοκόντραστονΠαναιτωλικό.

Όσοαφοράτηνμάχητηςουράς,οΠΑΣΓιάννιναμετηννίκη
επί τουΟΦΗμπορεί να νιώθειπλέονσίγουρος αφού είναι στο
+10από την θέση τουμπαράζ, σε αντίθεσημε τουςΚρητικούς
πουέχουνμπλέξειγιατακαλάκαιφαίνεταιπωςμόνοήρεμοιδεν
θαείναισταplayout.

ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(23η)
Ατρόμητος-Λάρισα.............................................................1-1
ΑΕΚ-ΑστέραςΤρίπολης.....................................................2-2
Βόλος-ΑπόλλωνΣμύρνης..................................................2-0
ΠΑΟΚ-Λαμία......................................................................4-0
Γιάννινα-ΟΦΗ....................................................................1-0
Ολυμπιακός-Αρης..............................................................1-1

Δευτέρα22/2
Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός...................................................

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Ολυμπιακός.............................................................. 58(23)
2.ΠΑΟΚ....................................................................... 46(23)
3.ΑΕΚ.......................................................................... 44(23)
4.Αρης.......................................................................... 44(23)
5.Παναθηναϊκός........................................................... 41(22)
6.ΑστέραςΤρίπολης.................................................... 38(23)
7.Βόλος........................................................................ 30(23)
8.Ατρόμητος................................................................. 26(23)
9.ΠΑΣΓιάννιναCar.gr................................................. 24(23)
10.ΑπόλλωνΣμύρνης.................................................. 22(23)
11.ΟΦΗ....................................................................... 19(23)
12.Λαμία...................................................................... 15(21)
13.Παναιτωλικός.......................................................... 14(22)
14.Α.Ε.Λ...................................................................... 10(21)

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(24η)
Σάββατο27/2
ΑπόλλωνΣμύρνης-ΟΦΗ(17.15)
ΑστέραςΤρίπολης-ΠΑΟΚ(19.30)
Κυριακή28/2
Άρης-Ατρόμητος(15.00)
ΑΕΛ-Παναιτωλικός(17.15)
Λαμία-ΠΑΣΓιάννινα(17.15)
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ(19.30)
Δευτέρα1/3
Βόλος-Ολυμπιακός(19.30)

Volley League
Μενίκη3-0σετεπίτουΟΦΗεπέστρεψεηομάδα

τουΦιλίππουΒέροιας



Η δυνατότητα προπονήσεων
των ομάδων που μετέχουν στα
πρωταθλήματα

·ποδοσφαίρου γυναικώνΑ’ Ε-
θνικής,

·ποδοσφαίρουσάλαςανδρώνΑ’
Εθνικής,

·ποδοσφαίρουανδρώνΓ’Εθνικής
·μπάσκετανδρώνΑ2κατηγορίας,
η χρήση και των κλειστών κο-

λυμβητηρίων για αθλητές σωματεί-
ων και υποψηφίους των Σχολών
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού και ΣτρατιωτικώνΣχο-
λών,ηλειτουργίατριώνχιονοδρομι-
κών κέντρων γιααθλητές, αλλά και
ηέναρξητωναγώνων(απότοΣάβ-
βατο27Φεβρουαρίου)σταπρωτα-
θλήματα

·Α1μπάσκετγυναικών,
·Α1πόλοανδρώνκαιγυναικών,
·Α1 χάντμπολ ανδρών και γυ-

ναικών,
προστίθενται, μεταξύ άλλων,

στιςέωςτώραεπιτρεπόμενεςαθλη-
τικές δραστηριότητες, σύμφωναμε
τη νέαΚοινήΥπουργικήΑπόφαση
(ΦΕΚ Β’ 648, 20/02/2021) για τα
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας», που τίθεται σε ισχύ
από τηνπροσεχήΔευτέρα 22Φε-
βρουαρίου.

Αναλυτικά, λοιπόν, προβλέπο-
νται πλέον τα εξής για τον αθλητι-
σμόσεόλητηχώρα:

«Αναστολή της λειτουργίας και
χρήσης οργανωμένων αθλητικών
εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των

ακόλουθωνπεριπτώσεων:
·Τηςλειτουργίαςανοικτώναθλη-

τικών εγκαταστάσεωναποκλειστικά
καιμόνοαπόομάδεςέωςτριών(3)
ατόμων,συμπεριλαμβανομένου του
προπονητήκαιχωρίςτηνπαρουσία
θεατών,προς τον σκοπό άθλησης
μέσωατομικώναθλημάτων.

·Της λειτουργίας τωναθλητικών
εγκαταστάσεων για προπονήσεις
και αγώνες, χωρίς την παρουσία
θεατών:

Þα) τωνομάδωνπουμετέχουν
σταπρωταθλήματα

Ö  ποδοσφα ίρου  ανδρών
SuperleagueΙκαιSuperleagueΙΙ,

ÖΑ’κατηγορίαςανδρώνκαλαθο-
σφαίρισης(BasketLeague),

Ö Α’ κατηγορίας ανδρών και
γυναικών πετοσφαίρισης (Volley
Leagueανδρώνκαιγυναικών)

και στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρω-
τόκολλα των οικείων διεθνών ομο-
σπονδιών,

Þ β) των εθνικών ομάδων, αν-
δρώνκαιγυναικών,πουέχουναγω-
νιστικέςυποχρεώσειςστοσυγκεκρι-
μένοδιάστημα

Þγ)γιατηδιεξαγωγήπρογραμ-
ματισμένων αγώνων που αποτε-
λούνκριτήριοπρόκρισηςσεδιεθνείς
διοργανώσεις, όπου συμμετέχουν
αθλητέςστους οποίους έχει ήδη ε-
πιτραπείηπροπόνησημεπροηγού-
μενεςαποφάσεις.

·Tηςλειτουργίας τωναθλητικών
εγκαταστάσεωνγιαπροπονήσειςκαι
από τις 27Φεβρουαρίου 2021 και
γιααγώνες,χωρίςτηνπαρουσίαθε-
ατών, των ομάδων που μετέχουν

σταπρωταθλήματα
ÖΑ1 κατηγορίας καλαθοσφαίρι-

σηςγυναικών,
ÖΑ1 κατηγορίας υδατοσφαίρι-

σηςανδρώνκαιγυναικών,
ÖΑ1κατηγορίαςχειροσφαίρισης

ανδρώνκαιγυναικών.
·Τηςλειτουργίαςτωναθλητικών

εγκαταστάσεων για προπονήσεις,
χωρίς την παρουσία θεατών, των
ομάδωνπουμετέχουνστοπρωτά-
θλημα

Þ α) ποδοσφαίρου ανδρών
FootballLeague,

Þ β)ποδοσφαίρου γυναικώνΑ’
εθνικής,

Þ γ) ποδοσφαίρου σάλας αν-
δρώνΑ’εθνικής,

Þ δ) ποδοσφαίρου ανδρών Γ’
εθνικής,

Þ ε) καλαθοσφαίρισης ανδρών
Α2κατηγορίας.

·Σεκάθεπερίπτωση,ηεφαρμο-
γήτωνπαραπάνωεξαιρέσεωνείναι
δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται
υγειονομικόπρωτόκολλο,πουπερι-
λαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο
προληπτικόέλεγχοτωναθλητώνγια
COVID-19, με τεστ αντιγόνου από
διαπιστευμέναεργαστήρια.

·Της λειτουργίας έως τριών (3)
χιονοδρομικώνκέντρων -δύο (2)στη
Βόρειακαιένα(1)στηΝότια/Κεντρική
Ελλάδα-,κατόπινυπόδειξηςτηςΕλλη-
νικήςΟμοσπονδίαςΧειμερινώνΑθλη-
μάτων,γιαχρήσηαποκλειστικάαπό
αθλητέςσωματείωνχιονοδρομίας,με
ονομαστικούςκαταλόγουςεπικυρωμέ-
νουςαπότηνοικείαΟμοσπονδία.

·Κατά τη λειτουργία των χιονο-
δρομικών κέντρων τα σαλέ παρα-
μένουνκλειστά,ταλιφτχρησιμοποι-
ούνταιατομικάκαιηχρήσηπροστα-

τευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική
σεόλουςτουςχώρους,ενώοιαθλη-
τές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
εβδομαδιαίοπροληπτικό έλεγχογια
COVID-19, με τεστ αντιγόνου από
διαπιστευμέναεργαστήρια.

·Της χρήσης των αθλητικών ε-
γκαταστάσεων από όσους αναφέ-
ρονται σε ονομαστικές καταστάσεις
που εκδίδει η ΓενικήΓραμματείαΑ-
θλητισμού κατόπιν εισήγησης της
ΕλληνικήςΟλυμπιακής Επιτροπής
(Ε.Ο.Ε.) και τηςΕλληνικήςΠαραο-
λυμπιακήςΕπιτροπής (Ε.Π.Ε.), για
την κάλυψη τωναναγκώνπροετοι-
μασίας τους για τουςΟλυμπιακούς
και ΠαραολυμπιακούςΑγώνες του
έτους2021.

·Τηςλειτουργίαςκαιχρήσηςτων
κολυμβητηρίων για αθλητές σωμα-
τείων, υποψήφιους Σχολών Επι-
στημώνΦυσικήςΑγωγής καιΑθλη-
τισμού και Στρατιωτικών Σχολών,
εφόσον

Þ α) τηρείται η απόσταση του
ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. νερού
σταανοικτά κολυμβητήρια και ενός
(1) ατόμου ανά 30 τ.μ. νερού στα
κλειστάκολυμβητήρια,

Þ β) διενεργείται εβδομαδιαίο
τεστγιακορωνοϊόCOVID-19,

Þ γ) τηρούνται τα αποδυτήρια
κλειστά.

·Τηςλειτουργίαςκαιχρήσηςτων
κολυμβητηρίων για θεραπευτική ά-
σκηση από τους θεραπευόμενους,
καθώςκαιαπότουςσυνοδούςτους,
εφόσον

Þα) έχεισυνταγογραφηθείηκο-
λύμβησηωςμέθοδοςθεραπείας,

·Τηςλειτουργίαςανοικτώναθλη-
τικών εγκαταστάσεωναποκλειστικά
καιμόνοαπόομάδεςέωςτριών(3)

ατόμων,συμπεριλαμβανομένου του
προπονητήκαιχωρίςτηνπαρουσία
θεατών,προς τον σκοπό άθλησης
μέσωατομικώναθλημάτων.

·Τηςλειτουργίαςτωναθλητικών
εγκαταστάσεων για προπονήσεις
και αγώνες, χωρίς την παρουσία
θεατών:

Þα) τωνομάδωνπουμετέχουν
σταπρωταθλήματα

Ö  ποδοσφα ίρου  ανδρών
SuperleagueΙκαιSuperleagueΙΙ,

ÖΑ’κατηγορίαςανδρώνκαλαθο-
σφαίρισης(BasketLeague),

Ö Α’ κατηγορίας ανδρών και
γυναικών πετοσφαίρισης (Volley
Leagueανδρώνκαιγυναικών)

και στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, σύμφωνα με τα ειδικά πρω-
τόκολλα των οικείων διεθνών ομο-
σπονδιών,

Þ β) των εθνικών ομάδων, αν-
δρώνκαιγυναικών,πουέχουναγω-
νιστικέςυποχρεώσειςστοσυγκεκρι-
μένοδιάστημα

Þγ)γιατηδιεξαγωγήπρογραμ-
ματισμένων αγώνων που αποτε-
λούνκριτήριοπρόκρισηςσεδιεθνείς
διοργανώσεις, όπου συμμετέχουν
αθλητέςστους οποίους έχει ήδη ε-
πιτραπείηπροπόνησημεπροηγού-
μενεςαποφάσεις.

·Tηςλειτουργίας τωναθλητικών
εγκαταστάσεωνγιαπροπονήσειςκαι
από τις 27Φεβρουαρίου 2021 και
γιααγώνες,χωρίςτηνπαρουσίαθε-
ατών, των ομάδων που μετέχουν
σταπρωταθλήματα

ÖΑ1 κατηγορίας καλαθοσφαίρι-
σηςγυναικών,

ÖΑ1 κατηγορίας υδατοσφαίρι-
σηςανδρώνκαιγυναικών,

ÖΑ1κατηγορίαςχειροσφαίρισης
ανδρώνκαιγυναικών.

·Τηςλειτουργίας τωναθλητικών
εγκαταστάσεωνγιαπροπονήσεις,χω-
ρίς τηνπαρουσίαθεατών, τωνομά-
δωνπουμετέχουνστοπρωτάθλημα

Þ α) ποδοσφαίρου ανδρών
FootballLeague,

Þ β)ποδοσφαίρου γυναικώνΑ’
εθνικής,

Þ γ) ποδοσφαίρου σάλας αν-
δρώνΑ’εθνικής,

Þ δ) ποδοσφαίρου ανδρών Γ’
εθνικής,

Þ ε) καλαθοσφαίρισης ανδρών
Α2κατηγορίας.

·Σεκάθεπερίπτωση,ηεφαρμο-
γήτωνπαραπάνωεξαιρέσεωνείναι
δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται

υγειονομικόπρωτόκολλο,πουπερι-
λαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο
προληπτικόέλεγχοτωναθλητώνγια
COVID-19, με τεστ αντιγόνου από
διαπιστευμέναεργαστήρια.

·Της λειτουργίας έως τριών (3)
χιονοδρομικώνκέντρων-δύο(2)στη
Βόρειακαιένα(1)στηΝότια/Κεντρι-
κήΕλλάδα-, κατόπιν υπόδειξης της
ΕλληνικήςΟμοσπονδίαςΧειμερινών
Αθλημάτων,γιαχρήσηαποκλειστικά
απόαθλητές σωματείων χιονοδρο-
μίας, με ονομαστικούς καταλόγους
επικυρωμένουςαπότηνοικείαΟμο-
σπονδία.

·Κατά τη λειτουργία των χιονο-
δρομικών κέντρων τα σαλέ παρα-
μένουνκλειστά,ταλιφτχρησιμοποι-
ούνταιατομικάκαιηχρήσηπροστα-
τευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική
σεόλουςτουςχώρους,ενώοιαθλη-
τές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε
εβδομαδιαίοπροληπτικό έλεγχογια
COVID-19, με τεστ αντιγόνου από
διαπιστευμέναεργαστήρια.

·Τηςχρήσηςτωναθλητικώνεγκα-
ταστάσεωναπόόσουςαναφέρονται
σεονομαστικέςκαταστάσειςπουεκ-
δίδειηΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού
κατόπινεισήγησηςτηςΕλληνικήςΟ-
λυμπιακήςΕπιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και
τηςΕλληνικήςΠαραολυμπιακήςΕπι-
τροπής(Ε.Π.Ε.),γιατηνκάλυψητων
αναγκώνπροετοιμασίαςτουςγιατους
Ολυμπιακούς καιΠαραολυμπιακούς
Αγώνεςτουέτους2021.

·Τηςλειτουργίαςκαιχρήσηςτων
κολυμβητηρίωνγιααθλητέςσωματεί-
ων,υποψήφιουςΣχολώνΕπιστημών
ΦυσικήςΑγωγήςκαιΑθλητισμούκαι
ΣτρατιωτικώνΣχολών,εφόσον

Þ α) τηρείται η απόσταση του
ενός (1) ατόμου ανά 25 τ.μ. νερού
σταανοικτά κολυμβητήρια και ενός
(1) ατόμου ανά 30 τ.μ. νερού στα
κλειστάκολυμβητήρια,

Þ β) διενεργείται εβδομαδιαίο
τεστγιακορωνοϊόCOVID-19,

Þ γ) τηρούνται τα αποδυτήρια
κλειστά.

·Τηςλειτουργίαςκαιχρήσηςτων
κολυμβητηρίων για θεραπευτική ά-
σκηση από τους θεραπευόμενους,
καθώςκαιαπότουςσυνοδούςτους,
εφόσον

Þα) έχεισυνταγογραφηθείηκο-
λύμβησηωςμέθοδοςθεραπείας,

Þβ)προσκομίζεταιπρόσφατη ια-
τρικήβεβαίωσηπουεπιτρέπει τησυ-
γκεκριμένηθεραπευτικήμέθοδοκατά
τηντρέχουσαχρονικήπερίοδο.
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Ποιες αθλητικές δραστηριότητες ξεκινούν ξανά,
με άδεια για προπονήσεις και αγώνες την προσεχή εβδομάδα

Επιστροφήστηδράση γιασημαντικόμέ-
ροςτουελληνικούαθλητισμού,καθώςηαρ-
μόδια υγειονομική επιτροπή της ΓΓΑάναψε
το πράσινο φως για την έναρξη αρκετών
πρωταθλημάτωνπρώτης κατηγορίας, αλλά
και για την επανέναρξη τωνπροπονήσεων
σεαρκετάακόμησπορ.

Συγκεκριμένα, τοΣαββατοκύριακο27 και
28Φεβρουαρίουφαίνεταιπωςθαξεκινήσουν
ηΑ1ΜπάσκετΓυναικών,ηΑ1ΠόλοΑνδρών,
ηΑ1 ΧάντμπολΑνδρών, ηΑ1 Χάντμπολ
Γυναικών και ηΑ1Πόλο Γυναικών, ενώ τις
αμέσωςεπόμενεςημέρεςθαανοίξουνταγή-
πεδαγιαπροπονήσειςστηνΑ2Ανδρών,στη
Γ’ Εθνική Ποδοσφαίρου, στο Ποδόσφαιρο
Σάλας, στηνΑ’ΕθνικήΠοδοσφαίρου Γυναι-
κών, θα ανοίξουν τα κολυμβητήρια χωρίς
χρήση αποδυτηρίων και με ένα άτομο ανά
συγκεκριμένα τετραγωνικά, αλλά και τα χιο-
νοδρομικάκέντρα.

Ο Γενικός ΓραμματέαςΑθλητισμού πα-
ρουσίασε τοπλάνο τουστην επιτροπή λοι-
μωξιολόγωνκαιπήρετησχετικήέγκριση,με
την προϋπόθεση -όπως εξυπακούεται- να
γίνονταιτεστκορονοϊούγιατηναποφυγήτης
διασποράςσεπερίπτωσηκρούσματος.

Αναλυτικά:
«H «ΕπιτροπήΑντιμετώπισηςΕκτάκτων

ΣυμβάντωνΔημόσιαςΥγείας απόΛοιμογό-
νους Παράγοντες» εισηγήθηκε θετικά, α-
ναφορικά με αιτήματα του Υφυπουργείου
Αθλητισμού για την έναρξηαγώνωνπρωτα-
θλημάτων καιπροπονήσεων και η «Εθνική
ΕπιτροπήΠροστασίας τηςΔημόσιαςΥγείας
έναντι του κορωνοϊούCOVID-19» ενέκρινε
ομόφωνα:

Τηνέναρξητωναγώνων, τοαργότερο
στις27-28/02/2021,τωνπρωταθλημάτων:

Α1μπάσκετΓυναικών
Α1χάντμπολΑνδρώνκαιΓυναικών
Α1πόλοΓυναικώνκαιΑνδρώνπόλο
μεβάση τα ισχύοντααυστηράυγειονομι-

κάπρωτόκολλα και με την επισήμανση της
επιστροφήςτωνομάδωνστηνέδρατουςαυ-
θημερόν, ότανσυμμετέχουνστηνδιεξαγωγή
αγώνωνεκτόςνομού.

Την έναρξη των προπονήσεων στα
πρωταθλήματα:

Α’ΕθνικήςποδοσφαίρουΓυναικών
Γ’ΕθνικήςποδοσφαίρουΑνδρών
Α2μπάσκετΑνδρών
Α’ΕθνικήςΠοδοσφαίρουΣάλαςΑνδρών
μετιςπροϋποθέσειςδιενέργειαςεβδομα-

διαίωντεστ

Τηνέναρξητωνπροπονήσεωνκαιστα
κλειστάκολυμβητήριαγια:

αθλητέςσωματείωνσε αγωνιστικό ε-
πίπεδο

υποψηφίους τωνΣΕΦΑΑκαι τωνΣτρατι-
ωτικώνΣχολών

άτομαπου αντιμετωπίζουνπροβλήματα
υγείας (θεραπευτική κολύμβηση), υπό τους
όρους τήρησης των αποστάσεων (ένα άτο-
μοανά30 τ.μ. κολυμβητικής δεξαμενής), με
κλειστάαποδυτήρια και διενέργειας εβδομα-
διαίωντεστ.

Την έναρξη λειτουργίας επτά χιονοδρο-
μικών κέντρων (χωρίς την λειτουργία των
σαλέ)γιατηνπροπόνησητωναθλητώνπου
ανήκουν σε σωματεία χιονοδρομίας (με λί-
στες επικυρωμένες από τηνΟμοσπονδία),
ώστε να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή του
πρωταθλήματος τονΜάρτιο,με τιςπροϋπο-
θέσεις της χρήσης των lift από ένα άτομο,
της υποχρεωτικής χρήσηςπροστατευτικής
μάσκας και διενέργειας τεστ.Περισσότερες
λεπτομέρειες θα υπάρχουν με την έκδοση
τηςσχετικήςΚοινήςΥπουργικήςΑπόφασης
και κατόπινμε την εξειδίκευσηπουθαακο-
λουθήσειαπότηΓΓΑγιακάθετομέααθλητι-
κήςδραστηριότητας».

«Πράσινοφως»γιατηνέναρξητωνπρωταθλημάτωνχάντμπολ
Επιστρέφουν στις προπονήσεις Α2 μπάσκετ και Γ’ Εθνική ποδοσφαίρου

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

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

22-02-2021 μέχρι 

28-02-2021 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτηλε-

φωνητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 23-02-2021

16:00-21:00 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓ ΙΟΥ  Ι .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38

23310-29551

16:00-21:00 ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10

(κοντά στα ΚΤΕΛ)

23310-62989

16:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

Φαρμακεία
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Σύλλογος  Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας «Η ΑΓΑΠΗ»
Ευχαριστήριο 

Ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς έστειλαν στην Κυριακάτικη αιμοδοσία τα 
μέλη του συλλόγου μας, καθώς ο αριθμός των υπέρ πολύτιμων μονάδων 
αίματος ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

54 συμπολίτες μας αψήφησαν την φοβία των ημερών, άφησαν για 
λίγο τις προσωπικές και οικογενειακές τους ασχολίες και προσήλθαν με 
προθυμία, χαρά, υπομονή και υψηλό αίσθημα ευθύνης στα γραφεία του 
Συλλόγου για να προσφέρουν το αίμα τους μέσα από την καρδιά τους για 
τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας σε συνεργασία 
με την ΠΟΣΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΕΑ συμμετέχει από τον 
Ιούνιο του 2020 στην δράση «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», με σκοπό να 
συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση των μεγάλων ελλείψεων αίματος που 
παρατηρείται στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει από καρδιάς ό-
λους τους αιμοδότες που προσέφεραν το πολύτιμο αυτό αγαθό.

Ευχαριστεί την Γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
Βέροιας για την ακούραστη εξυπηρέτηση των Αιμοδοτών.

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας μοιράστηκαν στους αιμοδότες βασιλο-
πιτάκια προσφορά του αρτοποιού Σπύρου Κωστογλίδη, λουλούδια προ-
σφορά του ανθοπωλείου «ΑΝΘΕΩΝ ΤΕΧΝΗ» και εδέσματα προσφορά του αρτοποιείου Ταραμονλής Παράδοση. 

Τυχερός ο Ευτηριάδης Γιώργος πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Νικομήδειας, ο οποίος κέρδισε μια δωροεπιτα-
γή προσφορά του κρεοπωλείου THE BUCHER SHOP. 

Την αφίσα του Συλλόγου επιμελήθηκε η γραφίστρια Στέλλα Τζημαντάκου. 
Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για όλους αυτούς τους χορηγούς που πάντα βρίσκονται δίπλα στο σύλλογο και στηρίζουν τις 

δράσεις του.
Τέλος το Δ. Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Λαός, Ημερήσια, Βεροιώτης και Πληροφοριοδό-

της γαι την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου, τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, 
τον αντιπρόσωπο του Αλέξανδρο Τσαχουρίδη και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας  Γεώργιο Ευτυριάδη για την συνερ-
γασία τους έτσι ώστε να παρευρεθεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για δωρεάν rapid test στο χώρο της αιμοδοσίας αλλά και για την 
φροντίδα του χώρου.

Στόχος του Συλλόγου η αυτάρκεια της χώρας σε αίμα. Ο στόχος είναι εφικτός. 
Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΔΑ: Ψ4ΟΠ4690Β7-Υ6Δ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                              
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Βέροια Τ.Κ.:591 00 
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αικ. Μπορτένα 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313 51157 - 51314
e-mail: : prom6@verhospi.gr 

Βέροια, 17 Φεβρουαρίου 2021
Α.Δ.  7/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 7/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 4/4-2-2021 
(θέμα 3ο) πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του,

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση 

Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης Ιατροτεχνο-
λογικού Εξοπλισμού (Ακτινολογικών Μηχανημάτων οίκου 
MERATE, Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης οίκου GAMBRO, 
Λοιπού Εξοπλισμού οίκου DRAEGER) (CPV 50421000-2) 
της Υγ. Μον. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας, συνολικού προϋπο-
λογισμού σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός 
ευρώ και εξήντα λεπτών (43.821,60 €) με Φ.Π.Α., για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 

Πέμπτη, 25-2-2021 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
Παρασκευή, 26-3-2021 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Παρασκευή 

2-4-2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγει-
ονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε 
(35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημικός αριθμός του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 106436. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016).

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

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να κα-
ταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των 
προσφερόμενων ειδών/υπηρεσιών, εκτός ΦΠΑ.

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

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημα-
θίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, 
αρμόδιος υπάλληλος: Αικατερίνη Μπορτένα, τηλ. 2331351157 - 
2331351314, e-mail: prom6@verhospi.gr 

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

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

ΑΔΑ: ΩΗΕΘ7ΛΛ-8ΡΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                      Βέροια,     09/02/2021
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    Διακήρυξη    02/2021 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Π.Κ.Μ (Κωδικός ΝUTS: EL521), κατόπιν της αριθμ  

154/2021 πρακτικό 6ο θέμα (ΑΔΑ:Ψ6ΣΜ7ΛΛ-ΖΧΣ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 
προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσί-
μων κίνησης και θέρμανσης (Αμόλυβδη Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ και  των Περιφερει-
ακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νομού ετών 2021 (Β Εξάμηνο)-2022.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 371.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ( άνευ 
ΦΠΑ:299.193,54 €). 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. (Το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 
του είδους). 

Σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: οι με α/α 472/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΩ7ΛΛ-ΟΗΤ, ΑΔΑΜ: 
21REQ007974275) και α/α 473/2021 (ΑΔΑ: 6Δ9Σ7ΛΛ-Β4Ω, ΑΔΑΜ: 21REQ007974303). 

Διάρκεια Συμβάσεων: Η ισχύς των συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν αρχίζει από την 
υπογραφή τους και λήγει στις 31.12.2022, με δυνατότητα παράτασης για χρόνο έως και έξι μήνες, εφό-
σον δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και καλύπτεται οικονομικά από τη δεσμευμένη 
πίστωση, κατόπιν μονομερούς απόφασης του αρμοδίου οργάνου, πριν τη λήξη της σύμβασης και με 
τους ίδιους όρους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Συστήματος.

 Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακή-
ρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή για το σύνολο των τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η 
υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών του επιλεγόμενου τμήματος/τμημάτων.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/03/2021 11:00 π.μ. μέσω των αρμό-
διων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα (12) μή-
νες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγυήσεις: Στο διαγωνισμό προβλέπονται οι ακόλουθες εγγυήσεις: α) εγγύηση συμμετοχής που 
εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης, 
εκτός Φ.Π.Α. υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο ή 
για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. β) εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η Διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδι-
κτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και imathia.pkm.gov.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά με 
τους όρους της Διακήρυξης θα παρέχεται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων 
Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Ημαθίας, e-mail: albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr  και στα τηλ. 
23313 50210, 122, 224.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, βαρύνουν 
την Αναθέτουσα Αρχή.

A/A Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 106360
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕ: 11/02/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΔΑ: 6Ψ6Κ4690Β7-ΚΒΚ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                              
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Βέροια Τ.Κ.:591 00 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αικ. Μπορτένα 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313 51157 - 51314
e-mail: : prom6@verhospi.gr 

Βέροια, 16 Φεβρουαρίου 2021
Α.Δ.  21/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 21/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν των με αρ. 27/30-11-
2020 (θέμα 8ο) και 3/29-1-2021 (θέμα Ε.Η.Δ. 1ο) πράξεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου του,

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση 

Υπηρεσιών Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης Ιατροτεχνολο-
γικού Εξοπλισμού (Monitors οίκου GE DATEX OHMEDA, Μη-
χανήματα Αιμοκάθαρσης οίκου FRESENIUS, Αναισθησιολογικά 
Μηχανήματα SIESTA οίκου DAMECA) (CPV 50421000-2) της 
Υγ. Μον. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας, συνολικού προϋπολογισμού 
τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 
εξήντα λεπτών (36.877,60 €) με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 

Πέμπτη, 25-2-2021 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα: 
Παρασκευή, 26-3-2021 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Παρασκευή 2-4-

2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομι-
κής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε 
(35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημικός αριθμός του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 106349. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/2016).

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

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/υπηρεσιών, 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 – 
Υγ. Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Αικατερίνη Μπορτένα, τηλ. 2331351157 - 2331351314, 
e-mail: prom6@verhospi.gr 

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

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

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 16.02.2021 16.02.2021 15.03.2021 14:30 μ.μ 

 
 
Τα είδη της Διακήρυξης  χωρίζονται σε δύο (2) τμήματα, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα: 

  

Α

/

Α 

ΦΟΡΕΑΣ  ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ  
Β ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΕΤΟΥΣ 2021 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ        
ΣΕ ΛΙΤΡΑ     
ΕΤΟΥΣ 2022 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
Η ΔΑΠΑΝΗ 

Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
2021  ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   

2022 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ
Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2%             χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ Π.Ε. 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ

ΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ   

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σ  
60.450 It 120.900  lt 50.000,00€ 100.000,00€ 2.420,00€ 

2 Π..Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
ΚΙΝΗΣΗΣ   

 45.446 lt 98.021 lt 51.000,00€ 110.000,00€ 
3.565,00€ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

14.298 lt 28.597 lt 20.000,00€ 40.000,00€ 

 
 

ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ:
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού

 για τον covid 19 
στους ψυχικά ασθενείς

  Ο ΣΟΦΨΥ Ημαθίας ενημερώνει τις οικογένειες των ψυχικά ασθενών και τους 
ίδιους ότι μετά από συντονισμένες προσπάθειες  «Οι ψυχικά  ασθενείς θα εμβολια-
στούν ταυτόχρονα είτε διαβιούν σε δομή ή διαβιούν με τους οικείους τους  ως ομάδα 
αυξημένου κινδύνου.  

Αυτό θα γίνει αμέσως μετά τους 70-74 ετών και μετά την ομάδα υψηλού κινδύνου 
(270.000 άτομα).

Η ταχύτητα προφανώς εξαρτάται αποκλειστικά από τη ροή εμβολίων».
Το Δ.Σ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόρα-

μαμε3υπνοδωμάτια,

σαλοκουζινα, μπάνιο,

βεράντα.Κάτωδιαμέ-

ρισμαπιομικρόσαλο-

κουζίνα με τζάκι, δω-

μάτιο.Μεπρόσβαση

στην αυλή.Αυτόνομη

θέρμανση σε ήσυχη

περιοχή.Τιμή135.000

ευρώ. Τηλ. :  6973

735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,

90 τ.μ., 34.000 ευρώ.

Τηλ.:6934888738Με-

σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑι χωρά-
φι 10 στρέμματα με

ροδάκινασυμπήρυνα

ANDROSS στην πε-

ριοχή ΠΑΛΙΟΛΑΚΑ

κοντάστογήπεδοΔΙ-

ΑΒΑΤΟΥ. Η περιοχή

είναι κατάλληλη για

καλλιέργεια ακτνιδί-

ων. Τηλ. επικοινωνί-

ας:6982384407.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωρο-

πωλείο επί της οδού

ΜητροπόλεωςστηΒέ-

ροια.Πληροφορίεςτηλ.

6976063527

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 1.350 τ.μ. με
συντελεστή 1,2, ε-
πί της οδούΑμπε-
λοκήπων .  Τηλ . :
2331100888 καΑ-
λεξάνδρα.
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στο κέντρο της Βέροιας:

1) υπόγεια αποθήκη 110

τ.μ.,τιμη150ευρώ,2)πα-

τάριπερίπου100 τ.μ., τι-

μή100ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6970019994.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα κέντρου με α-

τομική θέρμανση 3 δω-

μάτια σαλόνι κουζίνα

μπάνιο σε άριστη κατά-

σταση, 280 ευρώ. Τηλ.:

2331068080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως35,χώρος90

τ.μ. περίπου, με 3 χώ-

ρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρή-

σηή για διαμέρισμα, 3ος

όρ.Τηλ.: 6932 471705&

2331021100.

ΠΡ.ΗΛΙΑΣ 15, ενοικι-
άζεται γραφείο20 τ.μ., ε-

πιπλωμένο. Τηλ.: 23310

24072.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝAΝΕΩΣΗ06-02-21Κωδ:24236ΡΑ-

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

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-

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

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

ΚΩΔ:23843ΚΕΝΤΡ0ΒΕΡΟΙΑΣ,Γρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

Πωλείται κατάαποκλειστικότηταΜονοκα-

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

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

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

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθή-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 116755 - ΩΡΟΛΟΙ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφοοι-

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός-ηλε-
κτρονικός, με γνώσεις υπολο-

γιστώνκαιαγγλικήςγλώσσας,

γιαπλήρηαπασχόληση.Αντι-

κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.

Έδρα εταιρείαςΑγκαθίαΗμα-

θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας

:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων

για μόνιμη εργασία. Πληρ.

2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) χειριστής
αντλίας μπετόν, 2) χειρι-

στήςWagondrill, 3) χειριστής

Dumper για μόνιμη εργα-

σία στη Βέροια. Τηλ.: 23310

21904κ.Κώστας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ - GREEN
MARKETS, αναζητά βοηθό
λογιστή για πλήρη ή μερική

απασχόληση,πτυχιούχο σχο-

λής λογιστικής με εμπειρία

σε γ’ κατηγορίας βιβλία, για

τηνοργάνωσητουλογιστήρι-

ουτηςστηΒέροια.Αποστολή

βιογραφικών στο career@
greenmarkets.gr.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασίασε λογιστικό γρα-

φείο.Απαραίτητη, τριετής του-

λάχιστονπροϋπηρεσία.Τηλέ-

φωνο:2331021106.Αποστολή

βιογραφικών στο ygronat@

hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως  βο-
ηθός λογιστή για εμπορική

επιχείρηση με τριετή τουλά-

χιστονπροϋπηρεσία σε ανά-

λογηθέση  καθώς και άριστη

γνώση αγγλικών σε επίπεδο

επικοινωνίας και προαιρετι-

κά   επικοινωνία σε μια του-

λάχιστον γλώσσαακόμα κατά

προτίμηση  ιταλικώνή γερμα-

νικών καθώς και πολύ καλές

γνώσειςMicrosoftOffice(Excel

,Word ,Outlook).ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email:

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη

Βέροια γιαπλήρη απασχόλη-

ση. Ικανοποιητικήαμοιβή.ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί για πλή-
ρη απασχόληση. Τηλέφωνα

επικοινωνίας: 2331071553 &

2331062900.Ώρες επικοινωνί-

ας:9.00με18.00.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με έ-
δρα τη Βέροια, αναζητά χει-

ριστήμηχανημάτωνέργουμε

ικανότητα οδήγησης επαγ-

γελματικού φορτηγού για να

εργαστεί σε έργο ύδρευσης

στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. ε-

πικοινωνίας: 23310 23400,

Κιν.:6977443518.

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

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

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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

*ΠΤΥΧΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
*ΓΝΩΣΗΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣΧΕΔΙΟΥ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
*ΒΑΣΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-

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

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

ΑγγελίαγιαΛογιστή
 Η εταιρίαΣ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ& ΣΥΝΕΡ-

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Εμπειρία σε κατάρτιση προϋπολογι-

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

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

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός σε επι-
χείρησηεισαγωγής&εμπορί-

αςκαταναλωτικώνπροϊόντων

με έδρα το Νομό Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα: κά-

τοχος διπλώματος οδήγησης

Γ΄ κατηγορίας,ΠΕΙ, ηλικία έ-

ως 38 ετών (εκπληρωμένες

στρατιωτικές υποχρεώσεις),

προϋπηρεσία σε αντίστοι-

χη θέση θεωρείται επιπλέον

προσόν. Ικανοποιητικός μι-

σθός.Βιογραφικάστοe-mail:

vbotzori@otenet.gr και στο

Fax:2331091610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙαποεταιρίαστη
Βέροια,άτομο19-29ετώνμε

κάρταανεργίαςσε ισχύ,που

να γνωρίζει Η/Υ και να χει-

ρίζεται πρόγραμμα εμπορι-

κής διαχείρισης. Πληρ. στο

τηλ.:6977433485(9.00π.μ.

-9.00μ.μ.).

ΤΟCOFFEE ISLAND,Βε-
νιζέλου 31 (κέντρο), αναζη-

τεί barista και διανομέα.
Αποστολή βιογραφικών στο

e-mail: coffeeislandveria@

gmai l .com. Τηλ. :  6976
633096.

Η   ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΦΥΛΑ -
Ξ Ε Ω Ν  ‘ ’ T S I F L I D I S
SECURITY ’’  ζη τάε ι  να
προσλάβει για μόνιμη α-

πασχόληση ,  ε ξωτ ερ ι κό

πωλητή ή πωλήτρια γ ια

τους  Νομούς  Ημαθ ίας ,

Πέλλας ,  Θεσσαλον ίκης .

Απαρα ί τη τα  προσόντα ,

ευχέρεια λόγου, αγγλική

γλώσσα, δ ίπλωμα αυτο-

κ ινήτου,  άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας,

εμπε ιρ ία  με  β ιογραφικό

κα ι  συστάσε ις .  Μισθός,

ασφάλιση κα ι  ποσοστά.

Παραλαβή δ ικα ιολογητ ι -

κών με  συνέντευξη στα

κ εν τρ ι κά  γραφε ία  μας ,

Θεσσαλονίκης 45 Βέροια

www.secur i ty ts i f l id is .gr -

sales@securitytsiflidis.gr-

Τηλ.2331027102.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει η

φροντίδα μόνο καθ’ όλο το

διάστημα της ημέρας με

γνώσεις νοσηλευτικής.6997

749791.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα γερόντων για κά-

ποιεςώρεςήκαι για24ωρη

βάση, καθαριότητα σπιτιών,

γραφείων και σκάλες. Τηλ.:

6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ι κά

είδη της CICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),

καλαθούνα με βάση, τραπε-

ζάκι φαγητού, κάθισμα αυ-

τοκινήτου και 2 ποδήλατα

παιδικάσεπολύκατάσταση,

400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.:

2331062621.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ντουλάπα
4φυλλη, σε χρώμα καφέ, βε-

λέντζες χειροποίητες σε διά-

φορα χρώματα, μεγάλο χαλί

μάλλινο σε διάφορα χρώμα-

τα, χαλί μεγάλο με «τρίχες»,

κεντήματα μετρητοίς. Τηλ.:

6982293097.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΡΙΟΣ, χωρίς υποχρε-
ώσεις,ζητάγιαγνωριμιακυ-

ρια 50-55 ετών, για σοβαρή

σχέση.Τηλ.:6984040769.

ΚΥΡΙΟΣ  75 ετών, ζητά
γωνριμίαμεκυρίααπό60έ-

ως70ετώνγιασοβαρήσχέ-

ση.Τηλ.:6989007541.

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

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

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

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

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

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

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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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 άνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλλη-
λος γραφείου - βοηθός

Λογιστή γιαΛογιστικό Γρα-
φείοστηΒέροια.Τηλ.:6932

245383.

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

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

προσλάβει υπάλληλογιαυποστήριξη, οργάνωσηκαι διαχείριση
τωνπωλήσεωντωνπροϊόντωντης.

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

ναμικόκαιευέλικτοεργασιακόπεριβάλλον.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις20Φεβρου-

αρίου2021βιογραφικό,σεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.
gr.Επιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται οΚωδικός της αγγελίαςΥ-
ΠBGSAL.

Σεόλεςτιςεπαφέςθατηρηθείαπόλυτηεχεμύθεια.
Πληροφορίες :  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ:

2331023774

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

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

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



Τη μείωση των τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία, 
γνωστοποίησε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρό-
πουλος, με την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Κυβέρνηση, θέλοντας να στηρίξει τον κλάδο των ιδιοκτητών 
τουριστικών λεωφορείων, που έχει πληγεί από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στην οικονομία και στον τουρισμό, προχωρά σε γενναία  
μείωση των τελών κυκλοφορίας για το 2021.

Αναλυτικά:
α) για την Α΄ κατηγορία (τουριστικών λεωφορείων έως 40 θέσε-

ων), τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 430 ευρώ σε 215 ευρώ.
β) για τη Β΄ κατηγορία (τουριστικών λεωφορείων 41 θέσεων και 

άνω), τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 595 ευρώ σε 300 ευρώ.
Επίσης, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταβολής 

της αποζημίωσης στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα ΚΤΕΛ και τα τουριστικά 
λεωφορεία δημόσιας χρήσης για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων του COVID-19, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά 
στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία καταργείται 
η προϋπόθεση της υπαγωγής των βεβαιωμένων οφειλών στη 
φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία σε καθεστώς 
τμηματικής καταβολής.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση καθίσταται επιβεβλημένη, λόγω των 
πρακτικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την έκδοση και 
εξόφληση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων, αλλά και για να 
διευκολυνθεί η παροχή ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις και 
τους επαγγελματίες».

P Φέτος την Αποκριά θα 
γιορτάσουμε την Απο(μα)κριά…

 
P Πιο αναγκαίο παρά 

ποτέ φέτος να πέσουν οι μά-
σκες.

 
P Και να ξεκαθαριστεί πά-

ραυτα ώστε να μην υπάρξουν 
παρεξηγήσεις: το μασκάρεμα εί-
ναι υποκρισία ή υποκριτική;

 
P Όλοι ήξεραν, όλοι έβλε-

παν, όλοι υποψιάζονταν, κα-
νείς δεν μιλούσε. Είχαν ντυθεί 
όλες και όλοι ένοχη σιωπή.

 
P Και τώρα αναζητούν απο-

διοπομπαίους τράγους. Τραγω-
δοί και τραγιά.

 
P Συμβουλή: μην τσουβα-

λιάζετε παιδιά! Είναι πολύ κα-
κή επιλογή όταν έλθει η ώρα 
για το κυνήγημα.

 
P Και επειδή το υποκριτικό 

τμήμα της πολιτικής θα ενδώσει 
αργά ή γρήγορα στο αντίστοιχο της τέχνης, να 
δω τι μετά θα κάνουν χωρίς βαρβάρους. Και 
Βαρβάρα.

 

P Κατά τα λοιπά, πλησιάζουμε στο 10% 
της ανοσίας. Ενώ έχουμε καπαρώσει το 
100% της ανοησίας.

 

P Στον λαϊκισμό έχει από ε-
τών νικήσει όλη η αγέλη.

 
P Άμα μάλιστα ενσκήψει 

νοτιοαφρικανική μετάλλαξη και 
περιοριστικά μέτρα στην Κα-
λαμαριά, τότε είναι… που θα 
πάρει φωτιά το Κορδελιό.

 
P Απανωτές κινητοποιήσεις 

για τα μέτρα στον Εύοσμο. Όλοι 
μιλούν για πολιτικές αποφάσεις 
με έντονη δυσοσμία.

 
P Κατά τα λοιπά, άρχισε το 

νέο μάστερ σεφ, επάνω που 
μπαίνει η άνοιξη και που σε 
μένα ανοίγει την όρεξη.

 
P Τη μόνη εποχή που πει-

νάω, μαζί με φθινόπωρο, καλο-
καίρι και χειμώνα.

 
P Άλλοι τρώνε και νιώθουν 

ενοχές. Εγώ νιώθω εποχές.
 
P Το μεγάλο πρόβλημα φέτος 

είναι ότι έχει απαγορευτεί το σκι, 
αλλά όχι τα πιροσκί.

 
P Που είναι ο μόνος λόγος που πάω γυ-

μναστήριο. Αυτό απέναντι από τον φούρνο.
 
P Και:
 Συζητάνε δύο φίλοι μεταξύ τους για τους 

γάμους τους και το ποιος είναι ο κύριος του 
σπιτιού. Λέει ο πρώτος φίλος :

-Εγώ, όταν μιλάω με τη γυναίκα μου, πάντο-
τε γίνεται το δικό μου!

Λέει ο δεύτερος:
-Εγώ, ό,τι και αν γίνει στο σπίτι, ακόμα και 

αν μαλώσουμε, έχω το πάνω χέρι!
Απαντάει ο πρώτος:
-Εγώ, όταν μαλώνω με τη γυναίκα μου, ό,τι 

και αν γίνει έχω πάντα την τελευταία κουβέντα!
-Έλα ρε μεγάλε, του λέει ο άλλος. Και τι της 

λες δηλαδή;
-Συγχώρησέ με αγάπη μου!

K.Π.
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Απ. Βεσυρόπουλος : «Μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας 
για τα τουριστικά λεωφορεία»
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