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Η Φώφη σύμβολο στη μάχη 
κατά του καρκίνου

   Χθες, 25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του 
μαστού, «έφυγε» η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, 
«χτυπημένη» από την ίδια ασθένεια. Η απώλειά της έχει 
συγκλονίσει την κοινή γνώμη, άσχετα με την πολιτική ή 
κομματική τοποθέτηση του καθενός. Με περίσσια ψυχραιμία 
και με δεδομένο ότι η οικογένειά της είχε χτυπηθεί τόσο 
άσχημα από τον καρκίνο, είχε πει: «Για αρκετά χρόνια ζούσα 
με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή ο καρκίνος θα χτυπήσει 
και τη δική μου πόρτα. Μετά η καθημερινότητα μας 
ξεπέρασε, αρχίσαμε να ζούμε φυσιολογικά και το ξεχάσαμε, 
το βγάλαμε από τη ζωή μας. Αλλά επανήλθε και αφού 
επανήλθε μάθαμε να ζούμε με αυτό». Πόση δύναμη ψυχής 
και αποφασιστικότητα να πολεμήσει είχε η Φώφη Γεννηματά! 
Πέρα από το πολιτικό αποτύπωμα που άφησε και είναι 
δυνατό, είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να αποτελέσει 
σύμβολο και παράδειγμα δύναμης για όσους νοσούν ή 
πρόκειται να νοσήσουν από καρκίνο. Το υπουργείο Υγείας 
στο οποίο το όνομα Γεννηματάς έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά 
και η ιατρική κοινότητα θα πρέπει να συνεργαστούν και με 
δράσεις και προγράμματα που θα έχουν το αποτύπωμα της 
δύναμης και αποφασιστικότητας της Φώφης Γεννηματά να 
δώσουν στήριξη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω στην 
καταπολέμηση του καρκίνου.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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«Σπασμένοτηλέφωνο»ηεπιστροφήσταέδρανα
τουδημοτικούσυμβουλίουΒέροιας

Μόνοι τους τα είπαν, μόνοι
τους τα άκουσαν στην χθεσινή
συνεδρίαση του δημοτικούσυμ-
βουλίου Βέροιας(25/10/2021),
αφού η τεχνολογία «πρόδωσε»
τους υπεύθυνους της τηλεοπτι-
κής κάλυψης και ήταν αδύνατο
να παρακολουθήσουμε δημο-
σιογράφοι και δημότες  μέσω
Youtube το τι ειπώθηκε.Δυστυ-
χώςηεπιστροφήσταέδρανατου
δημοτικού συμβουλίου Βέροιας
μετά από 20 μήνες και στις δια
ζώσης συνεδριάσεις δεν ήταν
όπως την περιμέναμε. Τουλά-
χιστον τα πρώτα 45 λεπτά στα
προ ημερησίας δεν μπορούσε
ναακούσεικανέναςτίποταλόγω
τεχνικών προβλημάτων(μικρο-
φωνισμοί),ενώκαιστηνσυνέχειαηκακήποιότηταστονήχοκαιομόνιμοςβόμβοςκαιθόρυβοςκαθιστούσεαδύνατητην
ακρόαση τηςσυνεδρίασης.Ταμηνύματαπρος τουςσυμμετέχοντες δημοτικούςσυμβούλους, ενεργοποίησανμεν τους
υπευθύνους,ηκατάστασηδεπαρέμεινεκακή.

ΤώραπώςγίνεταιοαντιδήμαρχοςΨηφιακήςΠολιτικήςΚαλλίστρατοςΓρηγοριάδηςσύμφωναμεπληροφορίεςναδια-
βεβαίωνετοσώμαότιξεπεράστηκαντατεχνικάπροβλήματακαιότιηζωντανήμετάδοσηδιεξαγότανκανονικά,ενώεμείς
εξακολουθούσαμενακαταλαβαίνουμεελάχιστακαιαπόσυμφραζόμεναπροσπαθούσαμεναβγάλουμενόημα,είναιάξιον
απορίας!

Η τηλεοπτική κάλυψη τηςσυνεδρίασης τουδημοτικούσυμβουλίου είναι κάτιπουπρέπει νασυνεχιστεί,ωστόσοθα
πρέπειναδιασφαλιστείτουλάχιστονότιθαμπορείκάποιοςνατηνπαρακολουθήσει,αλλιώςδενείναιδημόσιασυνεδρίαση,
αφούδενακούγεται!!!

Βαρύτοκλίμαχθεςστην«Ελιά»γιατοΚΙΝΑΛ
Ημαθίας…ΣτηνμνήμητηςΦώφηςθασυγκεντρώσουν

χρήματαγιατονΣύλλογοΚαρκινοπαθών
Ακύρωσεόπωςήτανφυσικότηνομιλίατουκαιστην

ΒέροιαχθεςτοαπόγευμαοΑνδρέαςΛοβέρδος,ωστό-
σοστονχώροτηςΕλιάςσυγκεντρωθήκαν,τοπικάστε-
λέχητουΚΙΝΑΛ,όχιγιαομιλίααλλάγιατον«καφέτης
παρηγοριάς»,όπωςείπεσυγκεκριμέναοκ.Λοβέρδος,
ώστενααποχαιρετήσουνμετοντρόποτουςτηνΦώφη
Γεννηματά.ΑπότουςπρώτουςπουέφτασανστηνΕλιά
στο τραπέζι με τον υποψήφιο του ΚΙΝΑΛ, ο πρώην
δήμαρχοςΒέροιαςΓιάννηςΧασιώτης,ηπρώηνδήμαρ-
χοςΧαρούλαΟυσουλτζόγλου, ο  γιατρόςΤηλέμαχος
Χατζηαθανασίου(μέλοςτηςΝ.Ε.ΚΙΝΑΛΗμαθίας)μετη
σύζυγότουΜαρίαΖαχαριάδουκαιοΤάκηςΜωραλίδης.
Βαρύ το κλίμααπό την είδηση του θανάτου τηςπρο-
έδρου του κόμματος,πουβρήκε τον κ.Λοβέρδοστην
Νάουσα, ακυρώνοντας και την εκεί ομιλία του, συντε-
τριμμένοςόπωςδήλωσε.

ΠαγκόσμιαημέραγιατονκαρκίνοχθεςκαιησυζήτησηπεριστράφηκεστημάχηπουέδωσεμεαξιοπρέπειαηΦώφη
Γεννηματά.

ΔενείναιτυχαίοπουόπωςμαςείπεογραμματέαςτουΚΙΝΑΛΗμαθίαςΚ.Ασλάνογλου,ηΝ.Ε.αντίσυλλυπητηρίωνκαι
μηνυμάτωνθασυγκεντρώσειχρήματαγιατονΣύλλογοΚαρκινοπαθών,στηνμνήμητηςπροέδρουτους!

Παραίτηση 
δημοτικής 

συμβούλου και νέο 
πρόσωπο

στο δημοτικό 
συμβούλιο Βέροιας

Ένανέοπρόσωποστησύνθεσητου
δημοτικούσυμβουλίου γνωστοποίησε ο
επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα
γιαΝέαΒέροια»,ΔημήτρηςΤσανακτσί-
δης.Συγκεκριμένα ενημέρωσε τοσώμα

στηνχθεσινήσυνεδρίαση,ότιημέχριπρότινοςσύμβουλοςτουσυνδυασμούτου,ΆνναΣυμεωνίδουπαραιτήθηκεκαι
θατηναντικαταστήσει οΧαράλαμποςΤσολακίδης.«Άνθρωποτηςπιάτσας»χαρακτήρισεοεπικεφαλήςτονκ.Τσο-
λακίδη,οοποίοςείναιιδιοκτήτηςταξίκαισύμφωναμετονκ.Τσανακτσίδηέχειναπροσφέρειστοδημοτικόσυμβούλιο.

Ήταν όλοι εκεί, για να συζητήσουν με τον Βεσυρόπουλο
ΟΥφυπουργόςΟικονομικώνΑπόστολοςΒεσυρόπουλος,γιαάλλη

μια φορά απέδειξε πως σέβεται, εκτιμά και βρίσκεται πάντα δίπλα
στους ανθρώπουςπου δραστηριοποιούνται στονπρωτογενή τομέα.
ΤηνΚυριακή,στηΒέροια,επέλεξεναβρεθείμαζίμετουςπροέδρους
των αγροτικών συνεταιρισμών, τους επιχειρηματίες που διατηρούν
εξαγωγικέςαγροτικές επιχειρήσεις, τους κονσερβοποιούς, τουςμετα-
φορείςκαιτουςαγρότες,μετάαπόπρόσκλησητου ίδιου,ώστενατα
πουντετ-α-τετ,μιασυνάντησηπουπροκάλεσεεντύπωσηκαθώςήταν
όλοι εκεί. ΓιαπερισσότερεςαπόδύοώρεςοΥφυπουργόςΟικονομι-
κών,άκουσε,συζήτησε,δέχθηκεερωτήσειςκαιεξήγησεαναλυτικάόλα
όσαέχουνγίνει έως τώραγια τονπρωτογενή τομέακαι τις επιχειρή-
σειςτουχώρου,απόαυτήτηνκυβέρνησηενώαναφέρθηκεκαισεόσα
σχεδιάζονται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα,πάνταπρος το
καλό.Στοτέλοςτηςσυζήτησης,ήτανεμφανήςηδιάχυτηικανοποίηση
τωνπαρευρισκόμενων ενώακούστηκαν και πολλά μπράβο για την
πρωτοβουλίατουΥφυπουργού.



Ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες ομιλίες του χθες στην Ημαθία… 
Βέροια: Μόνο συλλυπητήριες δηλώσεις 
για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά 

έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος 
Προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ημαθία είχε χθες 

ο υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας 
Λοβέρδος, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρα-
τείας εν όψει των εκλογών στις αρχές Δεκεμβρίου. Η 
είδηση όμως του θανάτου της προέδρου του Κινήματος 
Αλλαγής Φώφης Γεννηματά ανέτρεψε το πρόγραμμα 
του κ. Λοβέρδου ο οποίος περιορίστηκε μόνο σε συλλυ-
πητήριες δηλώσεις και κάποιες συναντήσεις με τοπικά 
στελέχη του κόμματος, αφού οι ομιλίες του σε Νάουσα, 
Βέροια και Αλεξάνδρεια, ακυρώθηκαν.

Έτσι, στις 5:30 χθες το απόγευμα στην «Ελιά», 
αντί για την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου ο 
κ Λοβέρδος, παρουσία και του γραμματέα του ΚΙΝΑΛ 
Ημαθίας Κώστα Ασλάνογλου έκανε την παρακάτω συλ-
λυπητήρια δήλωση:

«Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για το 
θάνατο της Φώφης Γεννηματά, στο σύζυγό της και στα 
παιδιά της. Το πένθος είναι πάρα πολύ βαρύ όχι μόνο 
για την παράταξή μας αλλά για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. ‘Ήμασταν στη Νάουσα όταν ήρθε η είδηση του θανάτου της Φώφης 
Γεννηματά και ήμασταν τόσο σοκαρισμένοι που δεν μπορούσαμε να αρθρώσουμε λέξη...»
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Συλλυπητήριο
 για τον θάνατο της 
Φώφης Γεννηματά

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια για 
τον πρόωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά. Μιας 
γυναίκας που υπηρέτησε με πολιτική εντιμότητα, 
αξιοπρέπεια και ήθος τις αρχές και τον δημόσιο 
βίο. 

Μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρξε γενναία 
μαχήτρια της ζωής, σύμβολο δύναμης για τους 
ανθρώπους που πολεμούν απέναντι σε σοβα-
ρές ασθένειες. Ο ακέραιος και ευγενής χαρα-
κτήρας της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
της  αποτελεί ξεχωριστή παρακαταθήκη για την 
πολιτική ζωή της Ελλάδας. 

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια 
της εκλιπούσας.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Συλλυπητήριο μήνυμα για το 
θάνατο της Φώφης Γεννηματά

 
Η Φώφη Γεννηματά υπηρέτησε τη πατρίδα μας με αγάπη και ήθος, υ-

ποστηρίζοντας πάντα τα ιδανικά της δημοκρατίας, αφήνοντάς ανεξίτηλο το 
στίγμα της στη πολιτική ζωή της χώρας μας.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Έχασε χθες τη μάχη με τον καρκίνο
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά

-Εθνικό πένθος την Τετάρτη, ημέρα της κηδείας της
Έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη 

Γεννηματά, στα 57 της χρόνια, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο 
και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο «Ευαγγελι-
σμός» όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. 

Από τις 10 το πρωί της Τετάρτης, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό 
προσκύνημα, στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα 
γίνει στη Μητρόπολη, στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης και στη συνέχεια 
η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με τιμές εν ενεργεία υπουργού 
και δημοσία δαπάνη.

Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσω-
τερικών Μάκη Βορίδη, Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής 
Άμυνας Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, ως ελάχιστο φόρο τιμής «για τις 
εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο 
Έθνος διατελέσασα αναπληρώτρια Υπουργός, Υφυπουργός, Νομάρχης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, Πρόεδρος Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας και Βουλευτής».

Σε πένθος βύθισε τον πολιτικό κόσμο της χώρας, η είδηση του θανά-
του της Φώφης Γεννηματά, νικημένη από τον καρκίνο. Κόρη του πρώην 
υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γεωργίου Γεννηματά, (έφυγε από 
τη ζωή χτυπημένος επίσης από τον καρκίνο τον Απρίλιο του 1995, επτά 
μόλις μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του και μητέρας της, Κάκιας 
Βέργου), είχε γεννηθεί στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου του 1964 και ήταν 
μητέρα τριών παιδιών.

Ήταν πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής από το 2018 έως το 2021 
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2015 - 2021. Ήταν βουλευτής 
της Β3 Αθηνών το 2015 με 2021. Επίσης, ήταν επικεφαλής της Δη-
μοκρατικής Συμπαράταξης (2015-2019) και της Ελιάς - Δημοκρατικής 
Παράταξης (2014-2019).Επιπλέον, είχε χρηματίσει υπερνομάρχης 
Αθηνών-Πειραιώς (2003-2007), υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (2009-2010) στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Πα-
πανδρέου, αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών (2011-2012) στην 
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ του Λουκά Παπαδήμου, καθώς και ανα-
πληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας (2013-2015), στην κυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ του Αντώνη Σαμαρά.

Με λουλούδια στην είσοδο και χιλιάδες τηλεφωνήματα από όλη 
την Ελλάδα έχει κατακλυστεί από χθες το πρωί η Χαριλάου Τρικούπη, 
καθώς η είδηση της τραγικής απώλειας της Φώφης Γεννηματά έχει 
συγκλονίσει τον πολιτικό κόσμο και το πανελλήνιο, ενώ εκατοντάδες 
μηνύματα του πολιτικού κόσμου από την Ελλάδα και την Ευρώπη κατα-
φθάνουν και δημοσιεύονται  στα σόσιαλ μίντια.

Μητσοτάκης: Εθνικό πένθος την Τετάρτη
Εν τω μεταξύ, εθνικό πένθος κηρύσσεται, με απόφαση του πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα 
κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ 
Φώφης Γεννηματά.

N.E. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜαθίας
Συλληπητήριο για το θάνατο της 

Φώφης Γεννηματά
Η Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, 

στους οικείους και στους συν/φους της στο ΚΙΝΑΛ από την τραγική απώλεια της 
Φώφης Γεννηματά. Υπήρξε μια έντιμη πολιτικός, ευγενής και μεγάλη αγωνίστρια. Δυ-
στυχώς η μάχη με τον καρκίνο αποδείχτηκε άνιση, βυθίζοντας σε θλίψη φίλους και α-
ντιπάλους και στερεί από το πολιτικό σύστημα μια καθαρή φωνή σε τόσο μικρή ηλικία.



Με τους βουλευτές της Ημαθίας της 
Ν.Δ. συναντήθηκαν οι νέοι πρόεδροι, 

Δ.Ε.Ε.Π.(ΝΟΔΕ) και ΔΗΜ.Τ.Ο
 
Σ υ ν ά ν τ η σ η 

των νέων προέ-
δρων, Δ.Ε.Ε.Π. 
Ημαθίας Σταύρου 
Γιανναβαρτζή , 
ΔΗΜ.Τ.Ο.  Βέ -
ροιας Δημήτρη 
Ζιώγα, ΔΗΜ.Τ.Ο. 
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι -
ας Νίκου Τάκη, 
ΔΗΜ.Τ.Ο. Νά -
ουσας Βαγγέλη 
Αδαμίδη πραγ-
μ α τοπο ι ή θ η κ ε 
την Κυριακή 24 
Οκτωβρίου, με 
τον Υφυπουργό 
Οικονομικών Α-
πόστολο Βεσυ-
ρόπουλο και τους 
Βουλευτές Ανα-
στάσιο Μπαρτζ-
ώκα και Λάζαρο 
Τσαβδαρίδη.

Όπως γνω -
στοποιε ίτα ι  α -
πό την Δ.Ε.Ε.Π. 
Ημαθίας, «στις 
συναντήσεις, οι 
οποίες πραγμα-
τοποιήθηκαν σε 
ιδιαίτερα θερμό 
κλίμα, τονίστηκε 
η ανάγκη πως 
πρέπει να κινηθούν όλοι μαζί ενωμένα και συντονισμένα. Τα κομματικά στελέχη, οι αυτοδιοικητικοί, οι εκπρόσωποι της τοπικής 
αγοράς και των κοινωνικών φορέων.Η βέλτιστη λειτουργίας 
των οργάνων του κόμματος, η διεύρυνση και το άνοιγμα 
στην κοινωνία, η μεγιστοποίηση της εκλογικής ετοιμότητας 
και η ανάγκη αναμέτρησης με τα προβλήματα, με ακόμα 
περισσότερα θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας, ήταν 
μερικά από τα θέματα που τέθηκαν».
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

 Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa) 

 απολύμανση πριν κάθε προβολή,
 μεγάλες αποστάσεις 
 περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων
 αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

Venom : Let there be Carnage  
(marvel)

Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμε-
ρινή ”:   

Πέμπτη 21/10 – Παρασκευή 22/10 – 
Δευτέρα 25/10 – Τρίτη 26/10 – Τετάρτη 27/10 στις 20.30 

Σάββατο 23/10 και Κυριακή 24/10 στις 19.00 και 21.15
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Αντι Σέρκις
Σενάριο: Κέλι Μάρσελ
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χά-

ρις, Γούντι Χάρελσον

NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα2 “Χειμερινή ”:   Πέμπτη 21/10 – 

Παρασκευή 22/10 – Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 20.30  
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά 
στην σελίδα www.cinestar.gr)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σεϊντού, 
Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον Τζέφρι Ράιτ, 
τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». Επίσης πρω-
ταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, Νταλί Μπενσάλα, 

Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι ΜάγκνουσενΣενάριο Νιλ Πέρβις 
& Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα και Φοίβη 
Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ στην τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς 
Μποντ

Ο Ρον Χάλασε - Ron’s Gone Wrong (Μεταγλ)
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 22/10 

- Σάββατο 23/10 - Κυριακή 24/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό 
εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Ζαν-Φιλίπ Βάιν, Σάρα Σμιθ
Σενάριο: Πίτερ Μπέιναμ, Σάρα Σμιθ
  Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμ-

μα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/10/21 - 27/10/21

Ευχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας
 Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στον Ι.Ναό Υψώσεως 

Τιμίου Σταυρού του Γηροκομείου Βέροιας, πραγματοποιή-
θηκε για τους Ηλικιωμένους Τροφίμους του Γηροκομείου Βέ-
ροιας , Θεία Λειτουργία καθώς και τέλεση Ιερού Μνημοσύνου 
για τους κεκοιμημένους δωρητές και τροφίμους του Γηροκο-
μείου Βέροιας , ληφθέντα όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγείας 
και κανόνες πρόληψης ενάντια του Covid19.

Τα Διοικητικά Συμβούλια Αδελφάτου και Μ.Φ.Η.Σωσσί-
δειου Γηροκομείου Βέροιας αισθάνονται την υποχρέωση να 
ευχαριστήσουν θερμά το Ζαχαροπλαστείο LIDO , για την 
ευγενική προσφορά κολλύβων για την τέλεση του ιερού μνη-
μοσύνου καθώς και τον κ.Αντώνη Νούσιο-Donuts Mr Tony 
, για την ευγενική προσφορά Λουκουμάδες και Donuts , για 
ένα πλήρες πρωινό στους Ηλικιωμένους Τροφίμους του Γη-
ροκομείου Βέροιας.

Επίσης τα Διοικητικά Συμβούλια του Αδελφάτου και της 
Μ.Φ.Η.Σωσσίδειου Γηροκομείου Βέροιας , ευχαριστούν θερ-
μά:

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη Δημητρίου , Ελισάβετ , Μαρ-
γαρίτη , Αναστασίου και Μάρθας.

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά του ποσού των 100 
Ε , εις μνήμη του υιού της.

-Τον κ.Καραλάγκο Γεώργιο , για την προσφορά 190 Kgr 
κυδωνιών , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Ελισάβετ Καζαντζίδου , για την ευγενική προσφορά 
2 πίτες για τους Ηλικιωμένους Τροφίμους του Γηροκομείου 
Βέροιας , εις μνήμη του συζύγου της Δημητρίου.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

Εκ της Δ/νσης

Στον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης 
ο Μητροπολίτης Βεροίας για την 

Ακολουθία του Επιταφίου του Αγίου 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου

 

 Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως, χοροστάτησε στην Ακολουθία του 
Επιταφίου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου 
στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό της Θεσσαλονίκης.

 Με την ευκαιρία της εορτής της μετακομιδής των χαριτοβρύτων Ιε-
ρών Λειψάνων της Αγίας Ανυσίας πραγματοποιήθηκε εντός του Ιερού 
Ναού λιτανεία της λάρνακος της Οσιομάρτυρος.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων ε-
ξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πολιό Ποιμενάρχη της των 
Θεσσαλονικέων Αποστολικής Εκκλησίας Παναγιώτατο Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο για την σχετική άδεια και ευλογία καθώς και 
προς τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού του Πολιούχου και Εφόρου 
των Θεσσαλονικέων, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνό 
Πέτικα για τη φιλοξενία και την πρόσκληση που του απηύθυνε.



Από το πολιτικό Γραφείο 
του βουλευτή Ημαθίας γνω-
στοποιείται ότι: «Με τις πα-
ρεμβάσεις και τις συστηματι-
κές προσπάθειες του Τάσου 
Μπαρτζώκα εγκρίθηκε από 
τον Υπουργό Υποδομών & 
Μεταφορών, κ. Κ. Καραμαν-
λή, χρηματοδότηση ύψους 
200.000 ευρώ για την κατα-
σκευή  νέου αγωγού άρδευ-
σης στη Δημοτική Ενότητα 
Μελίκης.

Ο Βουλευτής γνωρίζοντας 
καλά τις μεγάλες αρδευτικές 
ελλείψεις της περιοχής και με 
δεδομένο ότι ο Δήμος Αλε-
ξάνδρειας δεν μπορούσε να 
καλύψει τη μεγάλη δαπάνη 
που απαιτείται, μετέφερε το 
ζήτημα στον Υπουργό Υπο-
δομών, ζητώντας του να χρη-
ματοδοτηθεί ο Δήμος με τη 
μορφή της έκτακτης επιχο-
ρήγησης.

Όντας σε τακτική επικοι-
νωνία με τον Υπουργό και το 
Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, κ. Π. 
Γκυρίνη, η έγκριση του μεγά-
λου έργου είναι πλέον γεγο-
νός και επίκειται σε σύντομο 
διάστημα να εκκινήσουν οι 
διαδικασίες κατασκευής του, 
η ολοκλήρωση της οποία θα 
δώσει νέα πνοή στον πρωτογενή τομέα της περιοχής και 
τους καλλιεργητές».

Ο Βουλευτής ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό, κ. Κα-

ραμανλή, για την κατανόηση του προβλήματος και την 
άμεση ικανοποίησή του, με τον οποίο εκτός από βαθιά 
φιλία, τους συνδέει η επιμονή αλλά και η προσήλωση στο 
αποτέλεσμα και όχι στις κενές εντυπώσεις.
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Τάσος Μπαρτζώκας- 
Κ. Καραμανλής: 200.000 ευρώ 

για κατασκευή νέου αρδευτικού 
αγωγού στη Μελίκη

Συλλήψεις για 
διάρρηξη οχήματος 

και κλοπή
Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στις 22 Οκτωβρίου 2021 το 

απόγευμα στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, δύο ημεδαποί άνδρες και ένας ανήλικος ημεδα-
πός, καθώς διαπιστώθηκε να έχουν διαρρήξει όχημα από όπου 
αφαίρεσαν έναν σάκο με προσωπικά αντικείμενα, αξίας 80 ευρώ, 
σύμφωνα με δήλωση της παθούσας. 

Ο κλεμμένος σάκος κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτή-
τριά του. Επίσης, κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι που χρησιμοποίη-
σαν οι συλληφθέντες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Δήμαρχος Βέροιας Κων/νος Βοργιαζίδης , η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελο-

ντισμού Γεωργία Μπατσαρά και ο πολιτικός  εκπρόσωπος του ΕΔΔΥΠΠΥ Κων/νος Ρίζος ευχαριστούν την 
Αντιπεριφέρεια Υγείας της ΠΚΜ και το Γυναικείο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
για τη διοργάνωση της δράσης πλήρης μαστολογικού ελέγχου στο Δήμο  Βέροιας . 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζoυν στην Dr. Γιώτα Σασοπούλου, Πρόεδρο Ν.Ε.Θ. – Χειρουργό, Ειδικών 
Παθήσεων Μαστού, Διδάκτωρ ΑΠΘ – Συνεργάτη Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και την ιατρό Αννέτα Λει-
βαδιώτου για τη δωρεάν εξέταση 22 ανασφάλιστων γυναικών με περιορισμένος οικονομικούς πόρους .

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της 
Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεο-
πωλών, πραγματοποίησαν επιτυχώς  την 
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 το 39ο Εκλο-
γοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΚΚ στην 
Αθήνα, στην Αίθουσα συνεδριάσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24 στον 3ο όρο-
φο,  για την εκλογή 25 μελούς Διοικητικού 
Συμβουλίου ελεγκτικής επιτροπής και αντι-
προσώπων για την ΓΣΕΒΕΕ.  Τα θέματα 
που συζητήθηκαν ήταν πολλά και φλέγοντα 
και τα μέλη της Ομοσπονδίας,  που κατέ-
φθασαν στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα,  
ανέπτυξαν  τις θέσεις τους και ακολούθησε 
μια εποικοδομητική συζήτηση.

 Χαρακτηριστικά: 
1. Παρουσιάστηκαν  τα οικονομικά στοι-

χεία του έτους  καθώς και η ομόφωνη α-
παλλαγή της απερχόμενης διοίκησης, ε-
γκρίθηκε ο ισολογισμός. 

2. Πραγματοποιήθηκε η ομιλία του α-
περχόμενου Προέδρου (Πέρρου Σταύρου) 
και του απερχόμενου Γεν. Γραμματέα (Σάβ-
βα Κεσίδη) σε ένα συγκινησιακό και φορτι-
σμένο από συναισθήματα και γεμάτο ανα-
μνήσεις  κλίμα.

3. Ακολούθησαν ομιλίες και  τοποθετή-
σεις  των παρόντων συνέδρων.

4. Ακολούθησε η διαδικασία την εκλογή 
του νέου 25μελους διοικητικού  συμβουλίου 
τηρώντας όλα τα υγειονομικά  μέτρα που 
αρμόζουν λόγο της πανδημίας, η εκλογι-
κή διαδικασία έληξε στον προβλεπόμενο 
χρόνο που οριστικέ, σε συνέχεια ανακοινώ-
θηκαν από το Δικαστικό αντιπρόσωπο και 
την εφορευτική επιτροπή τα αποτελέσματα 
τα οποια είναι,  με αλφαβητική σειρά, τα 
παρακάτω:

• Δατσέρης Εμμανουήλ 
• Διαμελάς Αθανάσιος 
• Δοσούλας Αλέξανδρος   
• Καικής Κων/νος 
• Κακαφίκας Νικόλαος 
• Καλαμπάκας Ευλάμπιος
• Καμπούρης Θεοφάνης 
• Κανελλόπουλος Αντώνης   
• Κεσίδης Σάββας 
• Κονταξής Γρηγόριος 
• Κόπανος Αχιλλέας 
• Κυριακόπουλος Μιχαήλ
• Μαβινίδης Γεώργιος 
• Μαθιουδάκης Μιχαήλ 
• Μπαλαμπανίδης Νικόλαος 
• Ντεληφιλλιπίδης Βασίλειος
• Παυλάκη Διαλεχτή
• Πεπονάς Ιπποκράτης
• Πέρρος Σταύρος 
• Ρίζος Ευάγγελος
• Σκευαράκης Χρήστος
• Σούζας Ταξιάρχης 
• Τικέλης Στέφανος  
• Φαρμάκης Παύλος 
• Ψαρρός Γεώργιος
5. Ακολουθήθηκε η διαδικασία της συ-

γκρότησης σε σώμα με τα εξης αποτελέ-
σματα:

-Πρόεδρος: Κεσίδης Σάββας 
-Α Αντιπρόεδρος: Μαθιουδάκης Μιχαήλ 
-Β Αντιπρόεδρος: Τικέλης Στέφανος 
-Γεν. Γραμματέας: Κακαφίκας Νικόλαος 
-ΑΝ.Γεν.Γραμματέας: Κανελλόπουλος 

Αντώνιος 
-Ταμίας: Διλεχτή Παυλάκη 
-Έφορος δημοσίων σχέσεων: Ψαρρός 

Γεώργιος 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Τμήμα Προσόδων του Δήμου Βέροιας ανακοινώνε-

ται ότι: Οι δημότες Βέροιας που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική 
διόρθωση τετραγωνικών μέτρων μέσω της πλατφόρμας https://
gov.gr ενημερώνονται να αγνοήσουν το e-mail που έχουν λάβει 
ή θα τους γνωστοποιηθεί η αναίρεση της ηλεκτρονικής δήλωσης 
διόρθωσης τετραγωνικών που έκαναν, λόγω εργασιών της μηχα-
νογράφησης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
 ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ

Νέος πρόεδρος 
ο Σάββας 

Κεσίδης και 
Γεν. Γραμματέας ο πρόεδρος της 

Συντεχνίας Βέροιας Νίκος Κακαφίκας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που 

δεν χρειάζονται  και θέλουν   να τα  προσφέ-
ρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Α-

δελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους 
προσφορά:

1)Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ στη μνήμη του 
γιού της.

2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη των 
γονέων της.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 30 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της 
ανεψιάς της αντί στεφάνου.

4)Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά φασολάκια και τα δέκα κιλά 
πατάτες.

5)Ανώνυμο κύριο για τα δέκα πέντε ψωμιά.
6)Ανώνυμο κύριο για τα εξήντα αυγά, υπέρ υγείας της κόρης 

του.
7)Ανώνυμη κυρία για τα δέκα οκτώ κιλά πιπεριές, ένα τσουβάλι 

πατάτες, δώδεκα κιλά κριθαράκι και τέσσερα λίτρα λάδι.
8) Την κ. Παπαγιάννη Βασιλική για τα δύο τετράλιτρα λάδι.
9) Την κ. Πηγή για τα τριάντα ψωμιά.
10) Την κ. Σούγκαρη Χρυσάνθη, για τα τρία κιλά φασόλια και τα 

τρία κιλά φακές.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Κωνσταντίνος 
Γεωρ. Τσιαπάρας σε ηλικία 55 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 24 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 11.45 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πο-
λιούχου) Βέροιας ο Κωνσταντίνος 
Βιργ. Βλαχόπουλος σε ηλικία 90 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 25 Ο-

κτωβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ρα-
χιάς η Αικατερίνη Γεωρ. Τσαμη-
τροπούλου σε ηλικία 73 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 23 Οκτω-

βρίου 2021 στις 4.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Γεώργιος Ντό-
κας.

H κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβα -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολί-
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπαν ίας 
κ. Παντελεή-
μων:

Την Τρίτη 
26 Οκτωβρί-
ου το πρωί 
θα ιερουργή-
σει στον πα-
νηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του 
Αγίου Δημη-
τρίου Ναού-
σης.  

 Την Τρίτη 
26 Οκτωβρί-
ου στις 6:00 
μ.μ. θα χο-
ροστατήσει 
στον Εσπε-
ρινό και στην 
Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Στην Ιερά Ακο-
λουθία θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου 
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. Η 
Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

 Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Σχοινά 
με την ευκαιρία της εορτής των συναθλητών του Μεγαλο-
μάρτυρος, Αγίων Νέστορος και Λούπου. 

 
Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 

Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα 
τελέσει Δοξολογία. 

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα α-
πευθύνει εορταστικό μήνυμα και ευχές μέσα από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νησίου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βέροια  19/10/2021
Διακήρυξη 6/2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών 

καθαριότητας των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της ΠΕ Ημαθίας 
και οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για χρονικό διά-

στημα έως 24 μηνών, προϋπολογισμού 236.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 90910000-9)

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας, Ταχ. δ/νση: Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59132 Βέροια (Κωδικός 
ΝUTS: EL521), Τηλ. Επικοινωνίας: 2331350122, Fax: 2331350227, e-mail: 
bibou.s@imathia.pkm.gov.gr, Δ/νση διαδικτύου: imathia.pkm.gov.gr.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ Α-
ΣΚΕΙ: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια δραστηριότητα τις 
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των 
ορίων.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 90910000-9.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  παροχή 

του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τον τακτικό γενικό κα-
θαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων όπου στεγάζονται 
οι Υπηρεσίες της ΠΕ Ημαθίας, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ν. Ημαθίας, του 3ου ΠΕΚΕΣ και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ημαθίας, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα. 
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης α-
νέρχεται στο ποσό των 190.322,58 € πλέον ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 
236.000,00).

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31/12/2023
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 

δεκτές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης έχουν,  σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του άρ-
θρου 20 του Ν. 4412/2016, αποκλειστικά και μόνο οι κάτωθι φορείς:

α) τα Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 
2646/1998 (Α’ 236),

β) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 
2716/1999 (Α’ 96),

γ) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14 του ν. 
4430/2016 (Α’ 205) και

δ) κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του κα-
ταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων 
του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ημαθία.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τα έγγραφα της σύμβασης 

είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς 
και στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο: imathia.pkm.gov.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: Έξι 
(6) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Πρωτόκολλο Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρωπί-
νων Πόρων, Μητροπόλεως 44, 59132 Βέροια.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  11/11/2021 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταλη-
κτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1% του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ (1.904,00 
ευρώ)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 4% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 3492/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΟ-
Ψ7ΛΛ-59Δ, ΑΔΑΜ: 21REQ009336754)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ-

ΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ: όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ ΣΔΣ.
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 141044

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (161.900€), από  το άρθρο 13 του
 Ν.2880/2001(32.450€) και από την ΚΑΠ ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ (64.639,20€)
Κ.Α.: 02.64.7336.001
C.P.V.: 45214210-5, Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
45214220-8, Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δ
ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 258.989,20 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
της πράξης:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγω-
νισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ», με βάση τη μελέτη  με  αριθμό  θεώρησης 14/2021 από την Τεχνική  
Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
208.862,26 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 258.989,20 ΕΥΡΩ (με 
Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρο-
νικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλή-
σεις – Προκηρύξεις).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗ-
ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, που είναι εγκατε-
στημένα σε:

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

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

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

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

2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Δεν απαιτείται από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδι-
κού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η 17-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορί-
ζεται η 22-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με  ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 4.177 
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο 
Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 17-01-2023.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα   
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες 
συμβάσεις και τη διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 9 (εννέα) ημερολογιακοί μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (161.900€) , 

από  το άρθρο 13 του Ν.2880/2001(32.450€) και από την ΚΑΠ ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ 
ΣΑΤΑ (64.639,20€) και είναι εντεταγμένο στο Τ.Π. 2021 και στον προϋπολογισμό 
του 2021 του Δήμου Νάουσας στον Κ.Α. 02.64.7336.001.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας.

Περισσότερες  πληροφορίες  μπορούν  να  πάρουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  
το  Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας,  αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυρά-
νος (τηλ.: 2332029622, Φαξ: 2332029626) της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.

Νάουσα, 25/10/2021
Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ:
 Άμεση κατάθεση 

υπεύθυνων δηλώσεων 
οικονομικής χρήσης 2021, 

από επιχειρήσεις 
που ασχολούνται 

με τα πυρηνόκαρπα

Καλούνται οι εξαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού 
Ημαθίας που ασχολούνται με τα πυρηνόκαρπα (κεράσια-ροδάκινα-νε-
κταρίνια-βερύκοκα-δαμάσκινα), είτε ιδιωτικές είτε συνεταιριστικές 
- πλην κονσερβοποιείων, να μας καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις 
σχετικά με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία για την χρήση του 2021.

Τα οικονομικά στοιχεία να είναι τα πραγματοποιηθέντα έως σήμερα, 
και μία πρόβλεψη μέχρι το τέλος του 2021.

Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι για το διάστημα 1/1/2021-31/12/2021 
(με την σχετική πρόβλεψη), και θα αφορούν τα ποσά του κωδικού 500 
(πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών) του Ε3 και το άθροισμα 
των κωδικών 520,580 (κωδικοί εξόδων) του Ε3. Στις Υπεύθυνές Δηλώ-
σεις να αναφέρονται η Επωνυμία  και το ΑΦΜ της Επιχείρησης.

Επίσης, καλούνται οι μεταφορικές επιχειρήσεις - αυτοκινητιστές που 
μετέφεραν πυρηνόκαρπα (κεράσια-ροδάκινα-νεκταρίνια-βερύκοκα-δα-
μάσκινα), είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε προς το εξωτερικό καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από Μάιο έως Αύγουστο του 
2021, να καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις όμοιες με τις παραπάνω.

Η συγκέντρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ (έως 
3/11/2021) προκειμένου να σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών 
σχετικά με τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι καλλιέργειες του 
Νομού και να ισχυροποιηθεί το αίτημα που προωθεί το Επιμελητήριο 
Ημαθίας για τυχόν αποζημιώσεις των κλάδων που πλήττονται.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του Επιμελητηρίου: chamimat@otenet.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με κ.Δα-
ληγγάρο Βασίλειο στο τηλέφωνο 2331029774 support@icci.gr ή με 
τον Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κο Αποστολίδη Στέφανο στο τηλ 
6945105091.

Συγχαρητήριο στους 
νέους προέδρους και 

τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. 
Ημαθίας και των ΔΗΜ.ΤΟ 

Η πρόεδρος και τα μέλη 
του απερχόμενου συμβου-
λίου της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Βέ-
ροιας συγχαίρουν και εύχο-
νται στον πρόεδρο και στα 
νέα μέλη της, καλή, γόνιμη 
και δημιουργική θητεία. Συγ-
χαίρουν επίσης τους νέους 
προέδρους και τα νέα μέλη 
της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Ημαθίας 
και των ΔΗΜ.ΤΟ Αλεξάν-
δρειας και Νάουσας. 

Ευχαριστούν τον υπουρ-
γό κ. Απόστολο Βεσυρόπου-
λο, τους βουλευτές κ. Ανα-

στάσιο Μπαρτζώκα και κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη, τον απερχόμενο 
πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Ημαθίας, όλα τα στελέχη της Νέας 
Δημοκρατίας της Βέροιας και της Ημαθίας, όπως και τα στελέχη 
του Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας για την άψογη συνερ-
γασία .                  

Οι δημοτικές τοπικές οργανώσεις , τα πρωτογενή αυτά κύτ-
ταρα της παράταξης είναι ζωντανά και παράγουν έργο, απαρ-
τίζονται από στελέχη που έχουν όρεξη για δουλειά και συνερ-
γασία, προσεγγίζουν ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, 
εισφέρουν προτάσεις και αφουγκράζονται προβληματισμούς, 
τους οποίους οφείλουν να μεταφέρουν στα κεντρικά πολιτικά 
όργανα, συμβάλλοντας στην λήψη αποφάσεων. 

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Βέροιας προσπάθησε όλο το προηγού-
μενο διάστημα να είναι κοντά στην κοινωνία τόσο μέσα από τη 
διαρκή της αρθρογραφία, επικοινωνία  και συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς όσο και μέσα από πλείστες δράσεις πολιτικού 
και κοινωνικού περιεχομένου. Πραγματοποιήθηκαν συναντή-
σεις, πολιτικές εκδηλώσεις , ομιλίες και θεματικές ομάδες εργα-
σίες με κεντρικά πολιτικά στελέχη που επισκέφθηκαν το νόμο, 
όπως και εκδηλώσεις με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 
που άγγιξαν τον απλό πολίτη όπως ασφάλεια στο διαδίκτυο, 
προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συλλογή βιβλίων, 
συλλογή τροφίμων και έμπρακτη ενίσχυση κοινωνικών δομών 
του δήμου μας. 

Ευχόμαστε το νέο συμβούλιο να συνεχίσει αφουγκραζόμενο 
την τοπική κοινωνία συμβάλλοντας ως κύτταρο του κόμματος 
στην επίτευξη του κυβερνητικού  έργου  και στον πρωταγωνι-
στικό ρόλο της μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Θα 
είμαστε στο πλευρό σας. 

Για το απερχόμενο συμβούλιο
 της ΔΗΜ. Τ.Ο. Ν.Δ Βέροιας

Η π. Πρόεδρος 
Συρμούλα Τζήμα

Συγχαρητήρια επιστολή 
στο νέο Δ. Σ. του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Μελίκης
 Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας, 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίκης.
Είμαστε βέβαιοι ότι η θητεία σας θα χαρακτηριστεί από την 

συνεχή προσπάθεια για την στήριξη του αγροτικού κόσμου που 
εκπροσωπείται.

Στις προσπάθειές σας αυτές θα μας βρείτε αρωγούς.
Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική θητεία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
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ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚαλούνταιταμέλητουΟ.Κ.Α.ΒΙΚΕΛΑΣΒΕΡΟΙΑΣστηΓενική
Συνέλευση τουΟμίλουπουθαπραγματοποιηθεί στις εγκαταστά-
σεις τουΔΑΚ«Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ» (Μακροχώρι), τηνΤετάρτη 27-10-
2021καιαπό19.00έως20.30,μεταπαρακάτωθέματαημερήσι-
αςδιάταξης:

1.Διοικητικόςαπολογισμόςήέγκριση
2.Οικονομικόςαπολογισμόςήέγκριση
3.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέουΔ.Σ. και Εξελεγκτικής

Επιτροπής
ΤοΔ.Σ.

Στη Σουρωτή ο ΠΑΟΚ Β κέρδι-
σε 2-0 την Βέροια, το απόγευ-
μα του Σαββάτου (23/10), μια 

εβδομάδα πριν την έναρξη της Super 
League 2.

Στο 22’ οΠανίδης έβγαλεωραία μπαλιά για
τονΚουλούρηκαιαυτόςμέσααπότηνΒεροιώτικη
περιοχήπλάσαρεεύστοχατονΒελλίδηγράφοντας
το 1-0.Το τελικό 2-0 για τους «ασπρόμαυρους»
γράφτηκεστο76’,ότανΚούτσιαςκέρδισεμιαμο-
νομαχίαστηπεριοχή τηςΒέροιας και με δυνατό
σουττηνέστειλεσταδίχτυα.

Τοτελικόσκόραδικείτηνβασίλισσατουβορρά
αλλά οπωσδήποτε αυτόπουμετράει είναι το τε-
λικόαποτέλεσμα  καιαυτόγιατίπαρά τιςπολλές
μέρεςπροετοιμασίας και ταφιλικά η ομάδα δεν
βελτιώθηκεούτεστηνάμυναούτεκαιστηνεπίθε-
ση.ΜάλισταεκτόςαπότονΜυστακίδηόλοιάλλοι
παίκτεςήτανστηνδιάθεσητουκ.Δερμιτζάκη

Και όταν χάνει από 17χρονους παίκτες τότε
πρέπει κάποιοι να «ψαχθούν».Τοπρωτάθλημα
αρχίζει τοερχόμενοΣάββατογια τηνΒέροιαπου
θαπαίξει στηνΛάρισα με τονΑπόλλων και εκεί
δενυπάρχουνδικαιολογίες.

Συνθέσεις:
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία):Ταλιχμανίδης,Πα-

ναγιώτου, Κουλιεράκης, Καλουτσικίδης, Καντέ,
Ταχάτος,Κουλούρης, Σαλαμούρας,Πανίδης,Χα-
τζιστραβός,Τζίμας.

Έπαιξαν και οι:Μπουργάνης,Λύρατζης,Κόλ-
λινς,Αποστολόπουλος,Μελετίδης,Σπυρίδης,Γρό-
σαλης,Κούτσιας,Φασίδης.

ΒΕΡΟΙΑ (ΠαύλοςΔερμιτζάκης): Βελλίδης (60’
Παπαδόπουλος), Μπουκουβάλας, Πεταυράκης
(69’ Παπαχρήστος), Σκόνδρας,Μαραγκός (60’
Δημόπουλος),Οικονόμου (60’Ντίνας),Μπλέτσας
(75’Ορφανίδης), Γαβριηλίδης, Γιακουμάκης (75’
Πασάς),Πόζογλου (60’Μούργος),Μπαϊντού (69’
Φοφανά).

Οι δηλώσεις του 
Παύλου Δερμι-
τζάκη μετά την 

φιλική ήττα της Βέροιας 
με 2-0 στη Σουρώτη 
από τον ΠΑΟΚ Β, Ο 
προπονητής της Βέροιας 
επισήμανε:

 Η ήτταστο τελευταίο μας, α-
πό ότι φαίνεται, φιλικό παιχνίδι,
Θα έλεγα σαν αποτέλεσμα είναι
κάτι το οποίο σίγουρα μαςπρο-
βληματίζει, γιατί μια ομάδα που
έχει στόχους πρέπει να παίρνει
καιαποτελέσματακαιιδιαίτεραμια
εβδομάδαπριν την έναρξη.Αλλά
γενικάέμειναικανοποιημένοςαπό
το μεγαλύτερο μέρος τουπαιχνι-
διού και σας εξηγήσω γιατί. Στο
πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα
πολύκαλοί,είχαμετηνκατοχήτης

μπάλας, είχαμε ευκαιρίες για να
μπορέσουμεείτεναπροηγηθουμε
είτε να ισοφαρίσουμε, που ήταν
οΠΑΟΚμπροστάστοσκορ. Στο
δεύτεροημίχρονοθα έλεγαότι α-
πό ένα σημείο και μετά, επειδή
μαςενδιέφερεκαιτοαποτέλεσμα,
προσπαθήσαμε και ανεβάσαμε
τηνζώνηπίεσης.

. Είμαι ικανοποιημένος από
την διάθεσηπου είχαν οι περισ-
σότεροι μου παίκτες, είμαστε
ικανοποιημένος από το κομμάτι
της κατοχής και της δημιουργίας
ευκαιριών, αλλά δεν είμαι ικανο-
ποιημένος από το κομμάτι της
εκτελεστικότητας και φυσικά της
ισορροπίας που δεν είχαμε σαν
ομάδα.Θεωρώ ότι τα γκολ είναι
καθαράατομικάλάθηδικάμαςκαι
πιστεύωότιείναικάτιτοοποίοσί-
γουραθαβελτιωθεί.Αυτό τοπαι-
χνίδι μας έδωσε την δυνατότητα
να δώσουμε χρόνο συμμετοχής

σεπαιδιά έρχονταιαπό τραυματι-
σμούςήήτανανέτοιμαόπωςείναι
οΓιάννηςΠασσάςπουγύρισεμε-
τά από καιρό, όπως είναι οΝτί-
ναςπουπήρεπερισσότερο χρό-
νοσυμμετοχήςσεσύγκρισημετο
προηγούμενοπαιχνίδι,όπωςείναι
και οΔημόπουλος.Απλά, από το
Σάββατοπου είναι τοπρώτο επί-
σημοπαιχνίδι,ηπρώτηαγωνιστι-
κή,πιστεύωκαιείμαισίγουροςότι
ηομάδαθαδείξειέναδιαφορετικό
πρόσωποκαιθαείναιπραγματικά
ηομάδαπουθέλουμεόλοιναβλέ-
πουμε. Σας το υπόσχομαι και να
είστεσίγουροιότιθαγίνει».

 Στην συνέχεια απάντησε σε
ερωτήσεις  αν έχει καταλήξει σε
οριστικόσχήμα για τηνπρεμιέρα,
και το πρόγραμμα του α’ και β’
γύρουμειονεκτήματα καιπλεονε-
κτήματα.

ΣεφιλικόαγώναοΠΑΟΚΒ2-0
τονΝΠΣΒέροια

Παύλος Δερμιτζάκης: «Προέχει το καλό
ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα»
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CMYK

Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

HandballPremier
Καλύτερος ο ΠΑΟΚ 34-28
τον Φίλιππο στην Βέροια

Τιςπέντε νίκεςσε ισάριθμουςαγώνες τουστοβόρειο όμιλο της
Handball Premier έφτασε οΠΑΟΚ,που νίκησε και στηΒέροια τον
Φίλιππομε28-34,ενώοιΒεροιώτεςπαρέμεινανστηνπροτελευταία
θέσητουομίλουμεδύοβαθμούς.

ΟΦίλιπποςκατάφερεναμείνεικοντάστοσκορ,στομεγαλύτερο
διάστηματουαγώνα,όμως,οΠΑΟΚέδειξεκαιπάλιτηνυπεροπλία
τουστακρίσιμαδιαστήματακαιπήρε τοροζφύλλο, έχονταςηγέτες
στοσκοράρισμα τουςΣτογιάνοβιτς (7 γκολ) και Σεϊρεκίδη (6 γκολ),
αλλάκαιένανπολύκαλόΓκίγκοφστηνεστία.

ΟΦίλιπποςστο46’μείωσεσταδύογκολ24-26όπωςκαιστο47’
με25-27.στηνσυνέχειαάνοιξεηψαλίδακαιοΠΑΟΚστο50’έκανε
το24=27καιστο51’το25-28.Στο59’έγινετο28-33γιαναλήξηο
αγώναςμε28=34.

Ταπεντάλεπτα:2-2,4-4,6-7,8-11,10-14,15-16(ημχ),17-18,18-
21,21-24,24-27,25-31,28-34.

ΦίλιπποςΒέροιας (Δομπρής):Κριούτσκοφ,Κωστακίδης 5,Μού-
γιτς5,Άγκοβιτς,Σόφρανατς1,Ατσίμοβιτς,Μίρβοβιτς3,Μπαλτατζής,
Κουκουτσίδης5,Ρίζος 2,Τσαμήτρος,Παπαδόπουλος4,Παπαγιάν-
νης,Β.Φιλόσογλου3,Κ.Φιλόσογλου,Κυριακίδης.

ΠΑΟΚ (Γούσιος): Γκίγκοφ,Τσαμουρίδης3,Παπάζογλου2,Νικο-
λαΐδης2,Μέντουριτς3,Αποστόλου2,Μπάρμπας,Βαφείδης,Σεϊρε-
κίδης6,Μανωλούδης,Καβουσανάκης2,Τριανταφυλλίδης1,Γιορανί-
δης4,Στογιάνοβιτς7,Τζωρτζίνης,Μισαηλίδης2.

Διαιτητές:Νάσκος–Χαρίτσος.Δίλεπτα:5-3.Πέναλτι:4/6–3/3.

Παιχνίδι για καρδιακούς στο κλειστό του
Υμηττού με τονΦίλιπποΒέροιας ναπαίρνει
στα τελευταία λεπτά της 2ηςπαράτασηςμια
πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι
στην ομάδα τουΑμύντα.Η ομάδα τουΚου-
ρουζίδη στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού
άντεξεκαισεσυνδυασμόμετηναστοχίατων
γηπεδούχων κατάφερε να φύγει με το ροζ
φύλλο.

Η ομάδα της Βέροιας προηγήθηκε στο
10λεπτο με 14-20.Οι γηπεδούχοι ήταν αυ-
τοίπουστο ημίχρονοπέρασαν μπροστά με
37-34. Στην επανάληψη οΦίλιπποςπέρασε
μπροστάστο σκορ με 42-46 όμως οι γηπε-
δούχοι γρήγοραμε 5-0σερίπέρασανμπρο-
στά47-46καιλίγοαργότερα54-50.Στο31’ο
Ελευθεριάδης χρεώθηκε με αντιαθλητικό και
η ομάδα τουΑμύντα ανέβασε την διαφορά
στους+7(60-53).ΟΦίλιππος ισοφάρισεστο
38′ με τονΝτρεκάλοβιτςσε 62-62 και για τα
επόμεναδυολεπτάτοπαιχνίδιπήρεφωτιάμε
τιςομάδεςνακαταλήγουνστο40’σεισοπαλία
(65-65).

Στην α’ παράταση και ενώ το σκορ ήταν
69-69οΚοθράςμε τρίποντο έκανε το 69-71
δίνονταςπροβάδισμα για την ομάδα τηςΒέ-
ροιας(30”πριντοτέλοςτης).Οιφιλοξενούμε-
νοιόμωςμεπρωταγωνιστή τονΖούπακατά-
φερανκαιισοφάρισανσε73-73στέλνονταςτο

παιχνίδιεκνέουστην
παράταση.

Ο Σουτζόπουλος
με τρίποντοστο ξεκί-
νημα στην β’ παρά-
τασης έδωσε ανάσα
στην ομάδα της Βέ-
ροιαςκάνονταςτο73-
76 και ο Ντόβας το
73-77μεμιαεύστοχη
βολή σε φάουλ που
κέρδισε.Τοσκορστο
53′ διαμορφώθηκε
σε 77-82 μετά από
βολές τωνΝτόβα και
Σουτζόπουλου αλλά
καιπάλιοιφιλοξενού-
μενοιμεΒαρδιανόκαι
Κουκουνιά πλησία-
σαν στονπόντο (81-
82)14”πριντοτέλος.
ΗομάδατουΚουρου-

ζίδηάντεξεστο τέλος καιπήρε τηνπολύτιμη
νίκηπουπανηγυρίστηκεέξαλλα στααποδυ-
τήριαπαρουσία τουπροέδρου τηςΔΕΗλία
Λαζού.

Διαιτητές:Μάνος,ΚωνσταντινίδουκαιΜα-
κρόπουλος

Δεκάλεπτα : 14-20, 37-34, 54-52, 65-65,
73-73(α’παράταση)81-82(β’παράταση)

AOAμύντας (Κωνσταντινίδης) : Εξαρχος,
Avare 7(2), Ζούπας 8, Τοπάλι 16(2), Σιου-
ντρης 9(1), Γκρέκας 9(1), Βαρδιανός, 5(1),
Κουκουνιάς 4, Γιούση, Γκάτζο 8(1),Μπέλη
7(1),Βύρλας

ΦίλιπποςΒέροιας(Κουρουζίδης):Μόρας,
Νικαϊ,Ντόβας13,Ελευθεριάδης15,Πουλιανί-
της,Κοθράς10(3),Παραπούρας,Σουτζόπου-
λος 17(1),Ντρεκάλοβιτς 7(1), Ιατρίδης 3(1),
Πιλκούδης1,Γαρέζος16(2).

ΧριστόφοροςΚουρουζίδης.«Έγινεένα
πολύσυναρπαστικόπαιχνίδι»

Πρώτη νίκη στηνΑ2 κατηγορία απέναντι
στηνομάδατουΑΟΑμύντακαιοπροπονητής
τουΦιλίππουΒέροιαςΧριστόφοροςΚουρου-
ζίδηςδήλωσεστοfilipposbc.gr:

“Έγινε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι
απέναντι σε μιαπολύ καλή ομάδαμε έμπει-

ρουςπαίκτεςκαιείχαμετηχαράναπανηγυρί-
σουμετηνπρώτημαςνίκηστοπρωτάθλημα.
Η ήττα στηνπρεμιέρα απέναντι στοΨυχικό
σε συνδυασμό με τη μέτρια εμφάνιση, μας
έκανε να θυμώσουμε με τους εαυτούς μας
καικατεβήκαμεστηνΑθήναμεπίστηγιακάτι
καλύτερο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από
τηνπροσπάθειαόλωντωναθλητώνοιοποίοι
σήμερα κατέθεσαν ταπάνταστο γήπεδο και
τουςαξίζουνσυγχαρητήρια.Ξεκουραζόμαστε
και απόΔευτέρα προετοιμαζόμαστε για το
επόμενο,πολύσημαντικό,παιχνίδιστηνέδρα
μας,απέναντιστονΚόροιβο.”

Τααποτελέσματατης3ηςαγωνιστικής
Ελευθερούπολη-Τρίτωνας........... 79-78
Καρδίτσα-Πανερυθραϊκός............ 71-64
Κόροιβος-Παγκράτι...................... 86-59
Αμύντας-ΦίλιπποςΒέροιας......... 81-82
-71Ψυχικό-ΔάφνηΔαφνίου....... 101-71
Καβάλα-Μαρούσι......................... 89-80
ΧαρίλαοςΤρικ-ΟίακαςΝαυπλ...111-44
Ρεπό:Αγρίνιο

Ηβαθμολογία
1.Ψυχικό........................2-0(170-121)4
................................................................
2.Καβάλα.......................2-0(178-147)4
3.Καρδίτσα.....................2-0(149-125)4
4.ΧαρίλαοςΤρικούπης...1-1(180-128)3
5.Πανερυθραϊκός...........1-1(146-129)3
---------------------------------------
6.Τρίτωνας.....................1-1(162-148)3
7.Μαρούσι.....................1-1(168-162)3
8.Κόροιβος....................1-1(144-141)3
9.Ελευθερούπολη..........1-1(152-166)3
................................................................
10.ΦίλιπποςΒέροια.....ς1-1(132-150)3
11.Παγκράτι...................1-1(133-155)3
12.Αμύντας....................0-2(151-156)2
13.ΔάφνηΔαφνίου.........0-2(138-190)2
................................................................
14.Αγρίνιο..........................0-1(61-78)1
15.ΟίακαςΝαυπλίου........ 0-1(44-111)1
*Ηπρώτηομάδατηςκανονικήςπεριόδου

προβιβάζεταιαπευθείαςστηνBasketLeague.
Οιεπόμενες τέσσερις (θέσεις2-5)θασυμμε-
τάσχουνσταplayoffs,από ταοποίαθαπρο-
κύψειηδεύτερηομάδα,πουθαπροβιβαστεί.

Μπάσκετ Α2
ΜεγάληνίκητουΦιλίππουεπίτουΑμύντα(81-82)

μετάαπόδύοπαρατάσειςστονΥμηττό

Άστραψαν και βρόντηξαν
τα κορίτσια της Veria 

Ladies, 5-0 την Κέρκυρα

ΔυναμικόξεκίνημαγιατιςVeriaLadiesστοπρωτάθληματηςΓ
Εθνικής!

Η νεοσύστατηομάδα , με τομεράκι και τη διάθεση γιαποδό-
σφαιρο να είναιστο«κόκκινο», έδωσε τονπρώτο τηςαγώνα, με
αντίπαλοτηνομάδατηςΚέρκυρας.

Τελικόσκορ5-0γιατακορίτσιατουΓιώργουΜυλωνά,πουέδει-
ξανπωςηδουλειάπουέγινεαπότηναρχήμετονπροκάτοχοτου
ΘανάσηΓιαγλή,ήτανεξαιρετική.

ΤαγκολγιατηVeriaLadiesπέτυχανοιΦεΐμ(15’).ΣταφυλίδουΓ.
(25’),Ντούσκα(37’),Πετράκη(71’)καιΔημητριάδηστο82’.

Hσύνθεσητηςομάδας
Κεφαλά,ΣταφυλίδουΠ.,Λιλιοπούλου,Σεϊτανίδου,Μανωλοπού-

λου(60’Καλφοπούλου),Μπουντάνι,Κανδύλα,Φεΐμ(80’Δημητριά-
δου),Ντούσκα(73’Μίλη),ΣταφυλίδουΓ.,Πετράκη
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από25-10-2021 

μέχρι 31-10-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 26-10-2021

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

21:00-08:00ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10

(κοντά στα ΚΤΕΛ)

23310-62989

Φαρμακεία

Η Βέροια 2017 κέρδισε 
δίκαια με 29-19 την 

ισχυρή Αναγέννηση Άρτας

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της 
εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασής της 
η Βέροια 2017 που νίκησε εντός έδρας 

με 29-19 την Αναγέννηση Αρτας.

Μίανίκηπουσυζητήθηκεαφούηομάδαμίαεβδομάδασχεδόν
πριντηνέναρξητουπρωταθλήματοςήταναμφίβοληησυμμετοχή
τηςστοπρωτάθλημααφούείχαναποχωρήσειβασικέςπαίκτριες.
Και όμως τοΣάββατοστοΦΙΛΙΠΠΕΙΟκέρδισεάνεταμία ομάδα
που διαθέτει παίκτριεςπουπαίζουν στηνΕθνικήΕλλάδας  και
μάλιστα με διαφορά 10 τερμάτων.Μπράβο στα κορίτσια στον
προπονητήκαιτηνΔιοίκηση.

Τα24απότα29τέρματατηςΒεροιώτικηςομάδαςσημειώθη-
καναπότιςπλέοναπειλητικέςφέτοςαθλήτριεςτης,τιςΝταβίντο-
βιτς,Κωνσταντινίδου,ΜαρτινόφσκακαιΑνδρονικίδου.

ΣτοδεύτεροημίχρονοηΑρταδενμπόρεσενασταθείστούψος
τωνπεριστάσεωνκαιδίκαιαοδηγήθηκεστηνήττα.

Ταπεντάλεπτα:2-0,4-1,6-2,8-3,11-6,12-7(ημίχρονο),14-
9,16-13,20-16,21-16,24-17,29-19.

Διαιτητές:Νάσκος-Χαρίτσος
ΒΕΡΟΙΑ2017(Τούτσης):Βλάχου,Δελησάββα,Λύτρα,Ανδρονι-

κίδου6,Νταβίντοβιτς6,Καραμπατζάκη1,Καλμουκίδου1,Γεωρ-
γιάδου2,Νάτσο1,Ταϊρολλάρι,Μαρτινόφσκα5,Κωνσταντινίδου
7.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ (Τσέλιος):Ζούμπου,Μπαλάφα3,Μά-
στακα 1, Σαϊντοβα,Παπακοσμά, Χάϊδου, Καλιακάτσου,Δήμου,
Θεοδοσοπούλου,Ράϊκου,Σκάρα3, Σπυριδοπούλου1,Μούρνου
3,Καραμήτσου,Καλοϊδη2,Νούλα6.

ΗΚΕΔ/ΕΠΟόρισετουςδιαιτητέςτωναγώ-
νωντης5ηςφάσηςτουΚυπέλλουΕλλάδας.

Αναλυτικάτοπρόγραμμα
Τρίτη(26/10):
15:00ΑναγέννησηΚαρδίτσας–Καλλιθέα
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος (Μακεδονίας), Πα-

ραφέστας(Λάρισας)
4οςΜελτζανίδης(Ημαθίας)

15:00Λεβαδειακός-ΑστέραςΤρίπολης
Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
Βοηθοί: Κόλλιας (Ηπείρου),Ψαρρής (Ζα-

κύνθου)

17:15Λάρισα-ΠΑΣΓιάννινα
Διαιτητής:Παπαπέτρου(Αθηνών)
Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Σπυρό-

πουλος(Αν.Αττικής

Τετάρτη(27/10)
14:00ΑΕΛευκίμμης-ΑγιοςΝικόλαος
Διαιτητής:Κατοίκος(Αθηνών)
Βοηθοί:Διαμαντής (Ηπείρου),Φραγκούλης

(Πρέβεζας/Λευκάδας)

15:00Ξάνθη–Ιωνικός

Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί: Τζιουβάρας (Κοζάνης), Τσακίρης

(Δράμας)

15:00Ηλιούπολη–Λαμία
Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανιών)
Βοηθοί: Κωνστάντιος (Εύβοιας), Ζήρδας

(Αθηνών)

17:15Πανσερραϊκός–Βόλος
Διαιτητής:Κουκούλας(Λέσβου)
Βοηθοί:Αϊνάλης (Μακεδονίας),Χατζηνάκος

(Δράμας)

19:00Ατρόμητος–Παναθηναϊκός
Διαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)
Βοηθοί:Μπουξμπάουμ (Αν.Αττικής),Τρια-

νταφύλλου(Αρκαδίας)

21:30Παναχαϊκή-Παναιτωλικός
Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί: Κωνσταντόπυλος,Τριανταφύλλου

(Κορινθίας)

Πέμπτη(28/10)
15:00ΑχέρωνΚαναλακίου–ΟΦΗ
Διαιτητής:Τζήλος(Λάρισας)
Βοηθοί:Λιόντος (Ηπείρου), Καλαμπόκης

(Αιτ/νιας)

17:15Τρίκαλα-ΝίκηΒόλου
Διαιτητής:Βρέσκας(Πιερίας)
Βοηθοί:Βογιατζής (Καρδίτσας),Τσολακίδης

(Αθηνών)

Τετάρτη(3/11)
15:00Κηφισιά-ΑπόλλωνΣμύρνης
Διαιτητής:Ζαμπάλας(Ηπείρου)
Βοηθοί: Γεωργακόπουλος (Πειραιά),Δημό-

πουλος(Δυτ.Αττικής)

Οι διαιτητές της 5ης φάσης
Αναγ.Καρδίτσας-ΚαλλιθέαοΔ.Μαλούτας(Ημαθίας)

Πολύ καλές εντυπώσεις, παρά την ήττα
από τονΟλυμπιακό με 3-0 (27-25, 25-16,
25-19)στουΡέντηάφησεοΑ.Π.Σ.Φίλιππος
Βέροιας,πουστο ματς της 2ης αγωνιστικής
της Volleyleague, δικαιούνταν ένα σετ από
τουςπρωταθλητές, αλλά κάποιες διαιτητικές
αποφάσεις, στέρησαν από την ομάδα μας
αυτήτηχαρά.

ΗομάδατουΣωκράτηΤζιουμάκαείχεμε-
γάληευκαιρίαναπροηγηθείακόμακαιμε1-0
σετ ότανπέρασεμπροστάμε 25-24αλλάοι
δύοπόντοιτουΈγκλεσκαλνςαπόεπίθεσηκαι
ο άσσος τουΖουπάνι έκαναν την ανατροπή
γιατο27-25.

Από εκεί καιπέραοΟλυμπιακός επικρά-
τησεπλήρωςστον αγώνα.Προηγήθηκε 9-1
στο2οσετ, ενώστο2οσετ ξέφυγε16-8 και
κράτησετηδιαφοράμέχριτοτέλος.

Οι «ερυθρόλευκοι» τηςΒέροιας, πουω-
στόσο στην πειραϊκή έδρα εγκαινίασαν τις
μπλε (εκτός έδρας) εμφανίσεις τους, με την
επιστροφή του αρχηγού,ΚώσταΠρούσαλη,
έδειξανφοβερόπάθοςκαιαυτοπεποίθηση,α-
πέναντιστουςανώτερουςστησυνέχειαπρω-
ταθλητές καιπαρά το τελικόαποτέλεσμα, με
τη μαχητικότητά τους σκόρπισαν αισιοδοξία
γιατηδύσκολησυνέχεια.

Διαιτητές:Κυριοπούλου,ΜουλάΛ.,Παρα-
τηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Σπίγγου,
Χατζηβασιλείου,Γραμματεία:Μπίτσικα.

Διακύμανση:
1οσετ:8-5,16-15,21-18,27-25
2οσετ:8-1,16-8,21-12,25-16
3οσετ:8-4,16-8,21-14,25-19
*Οιπόντοι τουOλυμπιακούπροήλθαν: 7

άσσοι, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 16 λάθηαντι-
πάλων και τουΑ.Π.Σ.Φιλίππου Βέροιας οι
πόντοι προήλθαν: 0 άσσοι, 36 επιθέσεις, 6
μπλοκ,18λάθηαντιπάλων.

Τασετ:3-0(27-25,25-16,25-19)σε75΄.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Δημήτρης Καζά-

ζης):Παγένκ 2 (1/2επ., 1 άσσος),Μιχαήλο-
βιτς 9 (4/14επ., 1 μπλοκ, 4 άσσοι, 57%υπ.,
43%αρ.), Κασαμπαλής 3 (1/1επ., 2 μπλοκ),
Ζουπάνης 7 (5/7επ., 2 μπλοκ),Παπαδόπου-
λοςΗρ. 12 (11/19επ., 1 άσσος), Πέριτς 11
(11/15επ., 38%υπ., 14%αρ.) / Ζήσης (λ. -
78%υπ., 44%υπ.),Τζιάβρας (λ), Εφραιμίδης
3 (3/6επ., 38%υπ., 38%αρ.),Δαλακούρας 5
(4/5επ., 1 μπλοκ, 40%υπ., 20%αρ.),Έγκλα-
σκαλνς2(2/4επ.),Χαραλαμπίδης5(3/5επ.,2
μπλοκ),Στιβαχτής,Ανδρεάδης2(2/3επ.,).

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σωκράτης
Τζιουμάκας): Γιάγκος 2π. (1/7επ., 1 μπλοκ),
Προύσαλης 2 (2/2επ.), Ρουμελιωτάκης
8 (8/16επ., 40%υπ., 33%αρ.), Τζιουμάκας
12 (12/26επ.), Σονάρι 5 (3/6επ., 2 μπλοκ),
Στουντζίνσκι 12 (9/15επ., 3 μπλοκ, 50%υπ.,
46%αρ.)/Μπουράκης(λ.-14%υπ.,14%αρ.),
Μιχελάκης (λ. - 71%υπ., 43%αρ.), Σμιθ,Στε-
φανίδης 1 (1/2επ.), Βαρβεσιώτης, Σιούτης,
Κουπατσιάρης,Αδάμ.

ΟπροπονητήςτουΦιλίππουΒέροιαςΣω-
κράτηςΤζιουμάκαςείπε:«Στοα’σετ,ανεξαι-
ρέσεις κάποιους άσουςπου δεχθήκαμε από
τους πολύ καλούς σέρβερπου έχει οΟλυ-
μπιακός, είμαστανπολύ καλοί και κανονικά
θαέπρεπενα τοκερδίσουμεκιόλας,αλλά το
χάσαμεαπόδύοφάσεις,πουδόθηκανλάθος,
έναμπλοκάουτ και μία επίθεσηπουδόθηκε
άουτ. Στην σημερινή μας εικόνα, ασφαλώς
μαςβοήθησεκαιηεπιστροφήτουΠρούσαλη,
καθώςοΚώστας είναιπολύ έμπειρος και η-
γετικήμορφήτηςομάδας.Είμαι ικανοποιημέ-
νος,γιατίσιγάσιγάαρχίζουμενακάνουμεκαι
καλές εμφανίσεις, κάτιπουμαςδίνει θάρρος
καιαυτοπεποίθησηγια τηδύσκολησυνέχεια,
αρχήςγενομένηςαπότονΠαναθηναϊκό».

Οαρχηγός καιπασαδόρος τουΦιλίππου
ΚώσταςΠρούσαληςείπε:

«ΣυγχαρητήριαστονΟλυμπιακό και καλή
επιτυχίαστο επικείμενο ματς τουΤσάμπιονς
Λιγκ που θέλουν τη νίκη για να προχωρή-

σουν.Ωστόσο, θεωρώπως οΟλυμπιακός,
δενχρειάζεταιτέτοιεςδιαιτησίες,όπωςστοα’
σετ…Ίσαίσαθατουέκανεπερισσότεροκαλό
ναέχειπερισσότερηκόντραστοπαιχνίδι.

Θέλω να δω τι βαθμό θα δώσει οπαρα-
τηρητής στις διαιτήτριες, αλλά θεωρώπως
στο α’ σετ είχαν ένα κακό παιχνίδι. Ειδικά
όταν υπάρχουν τόσεςδιαφορές τωνομάδων
μεταξύ τους, με διαφορετικούς στόχους.Ας
αφήσουντις«μικρότερες»ομάδεςναπάρουν
απότοματςό,τιδικαιούνταικαιαξίζουν.Εμείς
προσπαθήσαμε,θέλαμεναδείξουμεκαλύτερο
πρόσωποσεσχέσημε αυτό του ματς με το
Μίλωνα,κάναμεκάποιαπράγματασωστάκαι
γενικάθεωρώότιγιαεμάς,απόεδώκαιπέρα
ξεκινάειτοπρωτάθλημα.

Έχουμε βέβαια ένα ακόμη δύσκολο αντί-
παλο,όπωςοΠαναθηναϊκός,αλλάείναιστην
έδραμαςκαιθαπαλέψουμετοματς.Θέλουμε
ναπροετοιμαστούμεγια ταπιοκρίσιμαματς.
Προσωπικά δεν θεωρώ, πως η επιστροφή
μου στους αγώνες, άλλαξε την εικόνα της
ομάδας, οΑδάμ είναι επίσης έναςπάραπο-
λύ καλόςπαίκτης, φέρελπις καιπρέπει όλοι
να τον στηρίξουμε. Περιμέναμε από τονΟ-
λυμπιακό να κάνει κάποιο ροτέισον, καθώς
έχειστησυνέχειατοευρωπαϊκόκρίσιμοματς.
Προσωπικάέκαναντεμπούτογιαφέτοςσεμια
πολύδύσκοληέδρα,αλλάσεέναπολύωραίο
γήπεδογιαναέρθειςναπαίξειςβόλεϊ,καθώς
σουδίνει ενέργεια και δύναμη ναπαίξεις και
νακυνηγήσειςμπάλες».

VolleyLeague
Δύσκολα ο Ολυμπιακός 3-0 σέτ
τον Φίλιππο Βέροιας στου Ρέντη
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/10/2021
ΥΠΠΟΑ 20/10/2021

Α.Π.: 505792
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ 

-504099/20-10-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-18, Τ.Κ. 

59 132, ΒΕΡΟΙΑ 
ΚωδικόςNUTS: EL521,  Τηλέφωνο:  2331029737, 

2331092347, Fax: 2331071725, 2331092347, 
E-mail: efahma@culture.gr, Ιστότοπος: www.culture.gr 

www.byzantine-museum-veria.gr 
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτου-

σα Αρχή
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ-

ΘΗΚΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Άγονα  τμήματα 
1,3,4,6,7)» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο 
Βεργίνας – Κεντρικό  Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β’» (Κωδ. Πρά-
ξης 2016ΕΠ00810025) (MIS 5000989)και συγκεκριμένα  για 
το ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20014-2020. 

Βάσει του εγγράφου 5305/20-10-2021 διατύπωσης σύμφω-
νης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020» 

Τόπος παράδοσης υλικών
Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών - Κεντρικό Μουσειακό κτήριο, 

Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, 
Τηλέφωνο&Fax: 23310 92580 Κωδικός NUTS: EL521 

Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των εκατόν εβδομήντα οκτώ  χιλιάδων εξακοσίων επτά 
ευρώ και δώδεκα λεπτών (178.607,12 €) συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ  24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 144.038,00 
ΦΠΑ : 34.569,12€).

Πηγή χρηματοδόσης : Φορέας χρηματοδότησης της πα-
ρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕ ΕΠ0081. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ00810025). 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ» CPV: 19520000-7 για τα έτη 2018 έως 2020 μέσος 
γενικός κύκλος εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος με το 100% του 
προϋπολογισμού του τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ-
ΠΑ, ήτοι 101.622,00 € 

ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ  ΜΕΤΑΛΛΟ» CPV: 
39173000-5 για τα έτη 2018 έως 2020 μέσος γενικός κύκλος 
εργασιών ίσος ή μεγαλύτερος με το 60% του προϋπολογισμού 
του τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 16.441,20 €. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
ΤΜΗΜΑ 1 
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, δηλαδή 

τα έτη από 2018 ως και 2020 να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 
τρεις (3) προμήθειες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού από πλα-
στικές ύλες σε εκθεσιακούς χώρους δημόσιων ή ιδιωτικών 
φορέων και καθαρής αξίας ίσης με το 100% του προϋπολογι-
σμού του τμήματος 1, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή 
101.622,00€ . Σημειώνεται ότι λόγω των απαιτήσεων των εκ-
θεσιακών χώρων του Μουσείου και της ιδιαίτερης εξειδίκευσης 
του εν λόγω εξοπλισμού απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
προμήθεια και η κατασκευή-εγκατάσταση των ανωτέρω παρα-
δόσεων να ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα. 

ΤΜΗΜΑ 3 
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 

2019, 2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) παραδό-
σεις ειδών του γενικού τίτλου του τμήματος με τα ζητούμενα 

για το τμήμα για το οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες και 
καθαρής αξίας ίσης τουλάχιστον με το 50% προϋπολογισμού 
του τμήματος 2, δηλαδή 13.701,00 €. 

ΤΜΗΜΑ 4-6-7
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2018,2019 

2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) παράδοση ειδών 
του γενικού τίτλου του τμήματος με τα ζητούμενα για το τμήμα 
για το οποίο συμμετέχουν ως προσφέροντες. 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης
Ολοκλήρωση της προμήθειας σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 

μετατίθεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρό-
νου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
ν.4412/2016. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: ποσοστό 2% της εκτιμώ-

μενης αξίας του κάθε τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.). 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προκηρυχθέ-
ντος τμήματος. 

Δεν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγ-

γύησης καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, για το 
ΤΜΗΜΑ 1,σε ποσοστό 2% επί του συμβατικού τιμήματος, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) 
ετών από την Οριστική Παραλαβή του συνολικού αντικειμένου. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και ανα-
φορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς  διατάξεις

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤ-
ΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη 
του διαγωνισμού. 

Είδος Διαδικασίας –Kριτήρια ανάθεσης
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά επί 
τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και για τα δύο 
τμήματα. 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρό-
πος απόκτησης

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, 
πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλ-
λονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.
gr και στο www.culture.gr

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Γλώσσα (ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προ-
φορά ή στην αίτηση συμμετοχής:

Ελληνικά 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 
στον διαγωνισμό για 240 ημέρες από 

την από την αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών του διαγωνισμού. 

Υποβολή προσφυγών
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής  ΑΡΧΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΕΛΛΑΔΑ 

Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη 
γνώση της παράνομης πράξης ή  παράλειψης 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη 
δίδονται στο τηλ. 2331029737, Fax:  2331071725, αρμόδιοι 
υπάλληλοι Χατζημιχάλη Μ., Τουπαρλάκη Ε.,Κηρυττοπούλου Κ., 
Ρήγα  Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στο 
τεύχος της ΕΕΕΕ

2021-144024/20-10-2021 

Η Νόμιμος εκπρόσωπος 
 Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Αγγελική Κοτταρίδη 
 Αρχαιολόγος

Υποχρεώσεις εργαζομένων 
στο εμπόριο στα πλαίσια 

πραγματοποίησης 
διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό 
- Παρεπόμενες υποχρεώσεις

 των εργοδοτών τους 
Ποιες είναι  οι νέες υποχρεώσεις των εργαζομέ-

νων αλλά και των εργοδοτών στον ιδιωτικό τομέα 
σε σχέση με την διαδικασία του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό;

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο λιανεμπόριο,  ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός 
για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώ-
ρους εργασίας τους και την παροχή εργασίας με 
φυσική παρουσία, ενώ η διενέργειά του θα πραγ-
ματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 
Να επισημάνουμε εδώ ότι τα περιγραφόμενα στην 

ως άνω Υπουργική Απόφαση μέτρα δεν ισχύουν, ούτε εφαρμόζονται σε όσους εργαζόμε-
νους έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Εφιστούμε την προσοχή σας, καθώς οι εργοδότες – μέλη μας οφείλουν να ενημερώσουν 
τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν τον διαγνωστικό έλεγχο και τις 
συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί αυτή η υποχρέωση.  Επίσης, αξίζει να σημειω-
θεί ότι δεν καλύπτει την υποχρέωση των εργαζομένων η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου με πρωτοβουλία του επιχειρηματία.  Παράλληλα, αν υφίστανται σοβαροί ιατρικοί λόγοι 
απαλλαγής από τον εμβολιασμό ο εργαζόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου να 
λάβει την σχετική απόφαση απαλλαγής. 

Αναλυτικότερα, η διαδικασία έχει ως εξής:
1. Οι εργαζόμενοι στις εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής οι οποίοι υπάγονται στο μέτρο 

του υποχρεωτικού ελέγχου, θα πρέπει, με δική τους οικονομική επιβάρυνση, μία φορά την 
εβδομάδα, να κάνουν τεστ με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test). Διευκρινίζουμε ότι ο διαγνωστικός έλεγχος διε-
νεργείται υποχρεωτικά μία φορά κάθε εβδομάδα και ισχύει για μία εβδομάδα από την ημέρα 
διενέργειάς του, οπότε και βάσει της αρχικής ημερομηνίας διενέργειάς του, επαναλαμβάνε-
ται περιοδικώς. Αν χρειαστεί να παραστούν εκτάκτως στο χώρο εργασίας, ο έλεγχος μπορεί 
να γίνει και την ίδια ημέρα. 

2. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, που διενεργούν τους ελέγχους, θα καταχωρούν τα 
στοιχεία των εργαζομένων και το αποτέλεσμα του test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από 
Covid-19. To πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβο-
λιασμών και με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, προκειμένου 
να διαμορφωθεί το ιστορικό εμβολιασθέντων και νοσησάντων εργαζομένων, καθώς και το 
ιστορικό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης των εργαζόμενων. 

3. Ο επιχειρηματίας έχοντας δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω ιστορικό, μέσω του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ, θα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και θα πρέπει να υποβάλει, πάλι μέσω του ΠΣ 
«ΕΡΓΑΝΗ», την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέ-
ωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγ-
χο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19», (στην συνημμένη Υπουργική Απόφαση περιέ-
χεται το σχετικό υπόδειγμα), με την οποία θα πρέπει να δηλώνει για κάθε εργαζόμενο του: 

• τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την 
εβδομάδα αναφοράς,

• τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου (εάν συντρέχουν 
κατά την συγκεκριμένη εβδομάδα) και 

• εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστι-
κού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης 
δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο.

Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει ότι, η πρώτη υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη μπορεί 
να υποβληθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την δημοσίευσή της, ήτοι έως 29 Οκτωβρίου 
2021, ενώ οι επόμενες περιοδικές δηλώσεις θα πρέπει να γίνονται μεταξύ Τρίτης και Παρα-
σκευής. Η μη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης επιφέρει πρόστιμο ποσού 2.000 ευρώ και η 
ψευδής δήλωση πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά στοιχεία της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου 
του εργαζόμενου είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του και 
οφείλει να επιδείξει στον εργοδότη του την βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος. 

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον εργο-
δότη και στην συνέχεια τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).  

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη περιλαμβάνεται και η άμεση ενημέρωση των εργαζό-
μενών του με κάθε πρόσφορο μέσο για τον υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, αλλιώς 
κινδυνεύει με επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ.  Συστήνουμε στα μέλη μας να ενημερώ-
σουν τους εργαζόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος SMS ή μέσω 
άλλου ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να υπάρχουν γραπτές αποδείξεις για την σχετική 
ενημέρωση.

Περαιτέρω, εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν 
έχει διενεργήσει το τεστ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 300 ευρώ για κάθε μη 
διενεργούμενο έλεγχο, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή 150 ευρώ για μειωμένη 
απασχόληση.

Αν εργοδότης απασχολήσει εργαζόμενο με θετικό αποτέλεσμα, του επιβάλλεται πρόστιμο 
1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τέλος, δεδομένης της μέχρι σήμερα επέκτασης από τα ελεγκτικά όργανα των υποχρεώ-
σεων των ανεμβολίαστων εργαζόμενων και στους ανεμβολίαστους επιχειρηματίες και προς 
αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, συστήνουμε στους επιχειρηματίες μέλη μας που δεν έχουν 
κάνει ακόμα το εμβόλιο και δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο, να προχωρούν 
προληπτικά και εκείνοι στον σχετικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και να θέτουν τα αποτελέσμα-
τά του στην διάθεση των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις τους. 

Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι ό -
ροφο  δ ι αμέρ ισμα ,

1ος και 2ος όροφος

με εσωτερικη σκά-

λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.

βεράντες ,  περ ιοχή

παλα ι ο ύ  Νοσοκο -

με ί ου ,  δ ι αμπερές ,

θέα ,  ν τουλάπες  ε -

ντο ιχ ισμένες .  Τιμή

δ ιαπραγματεύσιμη.

Τηλ.:6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

χωρίς  ασανέρ,  2Δ-

ΣΚΑ.Θ. Κόπλαμ, σε

άρ ιστη  κατάσταση,

περ ιοχή  Κυρ ιώτ ισ -

σας  38 .000  ευρώ.

Τηλ. :  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κό -

πεδο 700 τ.μ. στην

Α γ .  Β α ρ β ά ρ α  σ ε

πλαγιά,  με θέα τον

Α λ ι ά κ μ ο ν α ,  σ τ η ν

π λ α τ ε ί α  τ ο υ  χω -

ρ ι ο ύ .  Π λ η ρ .  Τη λ .

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.

στον Άγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή  15 . 000  ευρώ .

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

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 επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.

Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-

ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισογειο
διαμέρισμα76τ.μ.στηΒέ-

ροια, επί της οδού Γρεβε-

νων 11 και Ερμού, πραγ-

ματικός λουλουδότοπος

μεκαλοριφέρ,κλιματισμό,

ηλιακό θερμοσίφωνα, δί-

χως κοινόχρηστα. Τηλ.:

6949215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ
24 τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτι-

άδου 20,πόρτα με μηχα-

νισμό, ρεύμα, βαμμένο.

Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.

Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζε-

ταιγκαρσονιέρα,1οςόρο-

φος, σε πολύ καλή κατά-

σταση.Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23231ΩΡΟΛΟΙ,Ωραιότατηκαιά-

νετηΓκαρσονιέρα50τ.μ.,κατασκευή1996,1
υ/δ,2οςόροφος,επιμελημένηςκατασκευής,
απίστευταεργονομική,ατομικήθέρμανσηπε-
τρελαίου,τέντες,μεπολύωραίομπάνιο,κέντρο
απόκεντρο,ενοίκιο230€.Θαείναιελεύθερη
από1/11/2021.

Κωδ:24552ΩΡΟΛΟΙ,Διαμέρισμα70τ.μ.,
κατασκευή2005,2υ/δ,σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο,στον4οόροφο,μεευχάριστηθέα,δι-
αμέρισμααξιώσεων,νεόδμητο,σευπεράριστη
κατάσταση,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,
μεμίαντουλάπα ,μεθωρακισμένηπόρτα ,
γιααπαιτητικούςενοικιαστές,μίσθωμα280€.
Υπόδειξημετάτην 1/11/2021. Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13688 Ενοικιάζεταιανακαινισμένο
διαμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε
1οόροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Η
κατάστασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακου-
φώματασυνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικό
πίνακα,μεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπου
λειτουργείάψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικό
στα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόρο-
φουπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτει κουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα
, είναι επιμελημένηςκατασκευήςκαισεμία
όμορφηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητη
καιμεκεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλει-
τουργεί,μεθωρακισμένηπόρτα,ενοίκιομόνο
250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεται
σεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1ος
όροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστιασαλο-
νοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυ-
τελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςοοποίος
επικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,αποτελείται
από3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαναποθήκη
καιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυομπάνιαδια-

θέτουντζακούζι.Είναισεάριστηκατάσταση,
μεενδοδαπέδιαθέρμανση,μεύφοςαπέριτ-
τηςπολυτέλειαςπουδιαχέεταιστοχώρο,με
ηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλεςβεράντες,η-
λιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομίσθωμα500€.
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο
μισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24291-ΣτονΚοπανόΝάουσας  ,

ενοικιάζεταιαποθήκησυνολικήςεπιφάνειας
650τ.μ.σε ισόγειοχώρομεαυλήμπροστά.
ΑποτελείταιαπόένανενιαίοΧώρο,καιWC..
Μίσθωμα650€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000 -ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα ,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23610-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:250€.

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευα-
σμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικήςεπι-
φάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο1975
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλά
τζάμια-Τιμή:300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ.23656ΕΛΗΑ ,ενοικιάζεταισπάνιο
ισόγειοκατάστημα86τ.μ.,μεμεγάληβιτρίνα
καισίγουραεξαιρετικήςπροβολήςκαιμοναδι-
κήςεμπορικότητας,με43τ.μ.πατάρι,σεπολύ
καλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,μίσθω-
μα2.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:23650ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΕ-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότηταένανε-
όδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας300
τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναι
κατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτειΚουφώ-
ματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω,εξαιρε-
τικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλη-

σίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινι-
σμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι65τ.μ.
καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπά-
νιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίο
διαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρ-
καςKömmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνει

εκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαι
τωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαι
τρίακαταστήματα72και24και24τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕ-
ΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106764ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέ-
ρισμα90τ.μ.σεΔιπλοκατοικίαο1οςόροφος,
με3υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,σεκαλήκα-
τάσταση,κομπλέεπιπλωμένο,μεηλεκτρικές
συσκευέςκαιπλυντήριορούχων,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμοσίφωνα,
μεσήτες,έχει2κλιματιστικά, ιδιωτικήαυλήμε
δυνατότηταστάθμευσης2αυτοκινήτων,με
αποθήκη,σετιμήπροσφοράςμόνο50.000€.
Αποκλειστικήανάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:13977-ΜακροχώριΠΩΛΕΙΤΑΙνεό-

δμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας50
τ.μ.Αποτελείταιαπό1υ/δ,Σαλονοκουζίνακαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο2002και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεΗλεκτρικό,Έχει
απεριόριστηΘέακαιμεγάλουπόλοιποδόμη-
σηςοικοπέδουκαικήπο,Τιμήμόνο30.000€.
ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ. 14158  ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΤΡΙΠΟΤΑ-
ΜΟΣ,πωλείται ισόγειακατοικίαηκατάστημα
80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ. ,κατάλληλο
καιγιαμονοκατοικίααλλάκαιγιαάλληχρήση.
Μέσαστηφύση,σεήρεμοπεριβάλλον,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλογιαπολλέςχρήσειςκαι
προσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,πολύ

σπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.
Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκατοι-

κίαστοΛοζίτσισυνολικάσεδύοεπίπεδα220
τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευήτης
έγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλστον
πρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικήςκατα-
σκευής,γεωμετρικάδομημένο ,ηλιόλουστοι
χώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύκαλή
τιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ ,Κατάστημα58

τ.μ.,ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.πα-
τάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμεγάλη
βιτρίνα,χωρίςθέρμανση,αυτοτελές,κατάλ-
ληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειταιδεγια
έναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίοπροσφέ-
ρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο80.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα,ακίνητο
ευκαιρίας , τιμήέκπληξη, Αποκλειστικήδιά-
θεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις ,τιμή
πώλησης80.000€τώρα50.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105466-ΣτοΜΟΥΣΤΑΛΙστοδρόμο
γιαΚυδωνοχώριπωλείταιαγροτεμάχιοσυ-
νολικήςεπιφάνειας5000τ.μ.Τιμή:12000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή

αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκο-
μπλέμόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:106843ΓΗΠΕΔΟΠωλείταισπάνιο

Οικόπεδο233τ.μ.γωνιακό, τρίφατσο,πολύ
προνομιούχο,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,κατάλ-
ληλογιαανέγερσημονοκατοικίαςήμεζονέτας,
σεπολύκαλήγειτονιά,τιμήπροσφοράςμόνο
35.000€.

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

Κωδ:106548-ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας1508τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτο-
ποθεσία,Τιμή:27.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106669ΜΕΤΟΧΙΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Πωλείταιένακαταπληκτικόοικόπεδοσυνολικής
επιφάνειας2.117τ.μ.σεαμφιθεατρικήθέση,
μεμοναδικήανοιχτωσιά,πραγματικόφιλέτο,
περιμετρικάπεριφραγμένο,μέσαστοοποίο
υπάρχειμιαμικρή ισόγειακατοικία20τ.μ.,με
άδειακανονικάηοποίαανεγέρθηκετο1997,
ρεύμακαινερόκανονικά,μεγεώτρηση,υπάρ-
χειυπόλοιποδόμησηςακόμη180τ.μ.,σετιμή
προσφοράςόλομαζίμόνο57.000€.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενοαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115197 -ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΟικόπεδο
συνολικήςεπιφάνειας4000τ.μ.οικοδομήσιμο.
Τιμήεξαιρετικάχαμηλή,μόνο25.000€ευκαι-
ρίασίγουρη.

Κωδ:106668ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣΒΕΡΟΙΑ-
Σ-ΝΑΟΥΣΑΣΠωλείταιΧωραφοοικόπεδοαπό
τηνκάτωπλευράτουδρόμουσυνολικήςεπι-
φάνειας6.750τ.μ.,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,μεπολύμεγάληφάτσαστοδρόμο,
σετιμήπροσφοράςμόνο80.000€ολόκληρο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 
ΧΗΜΙΚΟΣ (Κωδ.Αγγ. ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331023774 



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γραφεία
61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πό-

λεως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,

με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,

για επαγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος με
λίγες γνώσεις Η/Υ. ΑΠοστο-

λή βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ικ ιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-

ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός

αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοςαυ-

τοκινήτων απο επιχείρησηστη

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. 2)Οδηγός ταξί για πλήρη

απασχόληση. Τηλ. επικοινωνί-

ας:2331071553&2331062900.

Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με

18:30.

ZHTEITAI γυναίκα να φρο-
ντίζειηλικιωμένηόλοτο24ωρο

σε προάστιο της Θεσσαλονί-

κης.Πληρ.Τηλ.6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύλαξη
ηλικιωμένηςκυρίας,σεπεριπα-

τητική κατάσταση (όχι κατάκοι-

τη) μένουσαστηνΒέροια. τηλ.

επικοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια να
φροντίζει ηλικιωμένο στη Βέ-

ροια,κέντρογιαόλοτο24ωρο.

Πληρ.τηλ.:2331091098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφροντί-

δαηλικιωμένης κυρίαςστηΒέ-

ροια, μεπροαιρετική εμπειρία.

Τηλ.:6977828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλη-
τήςμε γνώσηTIGκαιψυκτικός

για εργασία.Τηλ.: 6970985797

&2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυσικο-
θεραπευτή γιαπλήρηαπασχό-

λησησε εργαστήριοφυσικοθε-

ραπείαςστηΒέροια.Πληρτηλ.:

6944675419.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για

εργασία σε Πρατήριο Υγρών

Καυσίμων, με πλήρη απα-

σχόληση. Ώρες επικοινωνίας

17.00 έως 21.00 και στο τηλ.

6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό για τα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.

επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:

23310 42680,ώρες επικοινω-

νίας:10μ.έως1.00μ.μ.Βιογρα-

φικά στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη

Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310

25170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-
ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το

24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη
εμπειρία, αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων για 8ωρο ή

μερικέςώρες την ημέρα.Πληρ.

τηλ.: 6945 402184 και 6982

098355.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες13000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

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

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

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

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

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογικού

ΤμήματοςΘεσ/νίκης, παραδί-

δει ιδιαίτεραμαθήματασεπαι-

διάΔημοτικού,Γυμνασίου,Λυ-

κείου.ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλλη-

νικα.Τιμή 7 ευρώ.Τηλ.: 6977

023189και2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-

ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-

οελληνικής Γλώσσας καιΛο-

γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,

Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστήμων

με μεγάλη κινητή και ακίνητη

περιουσία, καθώς και μεγάλα

εισοδήματα, ζητεί σύζυγο-σύ-

ντροφο.Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ40ετών,ζητάγνω-
ριμίαμεγυναίκααπό30έως40

ετών.Πληρ.τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμίασο-
βαρήκυρία έως55ετών.Πληρ.

τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκάμαρα

σχεδόν αχρησιμοποίητη, κρε-

βάτι, κομοδίνα, ντουλάπα με-

γάλη. Τιμή 450 ευρώ. Πληρ.

τηλ.:6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά είδη
της CICU: καροτσάκι (χειμω-

νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-

να με βάση, τραπεζάκι φαγη-

τού, κάθισμα αυτοκινήτου και

2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση, 400 ευρώόλα μα-

ζί.Τηλ.:2331062621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Στη δομή φιλοξενίας προσφύγων 
στο στρατόπεδο «Αρματωλού Κόκκινου» 

η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο στρατόπεδο «Αρματωλού Κόκκι-

νου» επισκέφθηκε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής – Εθελοντισμού 
και Υγείας του Δήμου Βέροιας,  κα Γεωργία Μπατσαρά, η διαπολιτισμική 
διαμεσολαβήτρια για πρόσφυγες και μετανάστες του Κέντρου Κοινότητας 
Δήμου Βέροιας, κα Δήμητρα Ιωαννίδου και η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού, κα Αν. Δούκα, την Τε-
τάρτη 20 Οκτωβρίου 2021. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και η γνωριμία σχετικά με 
τον ρόλο του διαμεσολαβητή και η ανάπτυξη μιας νέας συνεργασίας . 

Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος μεταξύ της διαμεσολαβήτριας και του 
Διοικητή του camp κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου. 

Στο τέλος ακολούθησε ξενάγηση στον χώρο.

P Σάββατο βρά-
δυ σπίτι χωρίς Σπύρο 
Παπαδόπουλο. Να, 
εκεί μας κατάντησε η 
Ν.Δ. του Μητσοτάκη…

 
P Πώς; Σπίτι με το 

Μέγκα; Όχι άλλα μεγάλα 
μεγέθη στο σπίτι!

 
P Η είδηση της η-

μέρας: Ιταλός ζήτησε 
να επιστρέψει στη φυ-
λακή επειδή δεν άντε-
χε τη σύζυγο. Σώγα-
μπροι χωρίς σύνορα.

 
P Εγώ πείστηκα 

και παντρεύτηκα διότι 
μπέρδεψα τον κατ’ οίκον 
περιορισμό με το διανο-
μή κατ’ οίκον.

 
P «Έλα να κάνουμε λίγο σεξ», μου λέει 

προχθές η αγάπη. Τελικά λόγω κρίσης μικραί-
νουν όλες οι μερίδες.

 
P Το καλό το σεξ είναι σαν τα κοσμήματα. 

Χωράει σε μικρό κουτί.
 
P Κι αυτό είναι μια απάντηση στο αν εντέ-

λει μετράει ή όχι το μέγεθος.
 
P Περπάτημα και διατροφή μού συνέστησε 

ο γιατρός για τη χοληστερίνη. Σάματις κάνω και 
τίποτ’ άλλο; Όλη μέρα σαλόνι-κουζίνα.

 
P Η μάσκα πράγματι σώζει ζωές. Τις 

προάλλες ο κουμπάρος ήταν με γκόμενα σε 
καφετέρια και πέρασε η γυναίκα του και δεν 
τον γνώρισε.

 
P Άκυρο! Λόγω μάσκας, εγώ δεν κατάλαβα 

ότι η γκόμενα ήταν η κουμπάρα.
 
P Λογικά μόλις μπει ο Νοέμβριος θα αρχί-

σουν να έρχονται τα παιδιά για τα κάλαντα για 

να προλάβουν το 
λοκ ντάουν.

 
P Ο Λοβέρδος 

χθες στην Ημαθία 
ήταν γαλαντόμος: 
δωρεάν 50 giga σε 
όποιον δεν ψηφίσει 
Γιώργο Παπανδρέ-
ου.

 
P Στο ΠαΣοΚ 

τα έκαναν σαν τα 
μούσια τους.

 
P Και:
 
Έ ν α ς  ά ν τ ρ α ς 

προσεύχεται στον 
Θεό:

-Κύριε, λυπήσου 
με, εγώ δουλεύω 
σαν σκυλί και η γυ-
ναίκα μου είναι α-
ραχτή στο σπίτι. Θα 
σού χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη αν μας άλλα-
ζες, εμένα με εκείνη, έτσι για να καταλάβει πόσο 
σκληρή είναι η ζωή ενός άντρα.

Ο Θεός τον λυπήθηκε, τον εισάκουσε και παφ! 
το άλλο πρωί ξυπνάει ‘γυναίκα’. Ετοιμάζει λοιπόν 
το πρωινό, φτιάχνει μερικά σάντουιτς για τον ά-
ντρα της να τα πάρει μαζί του, ξυπνάει τα παιδιά 
για το σχολείο, γεμίζει το πλυντήριο, βγάζει το 
κρέας απ’ την κατάψυξη, πάει τα παιδιά στο σχο-
λείο, περνάει απ’ την τράπεζα, βγάζει λεφτά, πλη-
ρώνει κάτι λογαριασμούς ΔΕΚΟ, παίρνει τα ρούχα 
από το καθαριστήριο και πετάγεται στα γρήγορα 
στη λαϊκή. Έχει πάει 12 το μεσημέρι, πάει σπίτι 
στρώνει τα κρεβάτια, βγάζει τα ρούχα απ’ το πλυ-
ντήριο, βάζει δεύτερη παρτίδα, πάει να πάρει τα 
παιδιά απ’ το σχολείο, γυρίζουν σπίτι, τα βάζει να 

φάνε, πλένει τα πιάτα, απλώνει την μπουγάδα, 
διαβάζει κάμποσο τα παιδιά, ρίχνει λίγο σίδερο, 
ετοιμάζει το φαγητό, στρώνει τραπέζι, τρώνε, κοι-
τάει να πλυθούνε τα παιδιά και τα βάζει για ύπνο. 
Στις 11 το βράδυ ήταν τέζα, έτοιμη για ύπνο, αλλά 
ο σύζυγος ήθελε σεξ. Τι να κάνει; Κάθεται…

Την άλλη μέρα το πρωί η ‘γυναίκα’ ξαναπρο-
σεύχεται:

-Κύριε, έκανα μεγάλο λάθος μ’ αυτό που σού 
ζήτησα. Δεν το αντέχω. Σε παρακαλώ ξανακάνε 
με αυτό που ήμουνα.

Και ο Θεός:
-Γιε μου, φυσικά και θα σε ξανακάνω αυτό που 

ήσουνα. Όμως υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. 
Πρέπει να περιμένεις εννιά μήνες γιατί χθες το 
βραδύ έμεινες έγκυος!

Κ.Π.
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Διακοπή νερού σήμερα στη 
Βεργίνα, λόγω εργασιών 

καθαρισμού-συντήρησης των 
Δεξαμενών Ύδρευσης
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνω-
στό ότι, σήμερα Τρίτη 26 Οκτωβρίου από 
την ώρα 09:00 έως 15:00 θα γίνει διακοπή 
νερού στην Κοινότητα Βεργίνα του Δήμου 
Βέροιας, λόγω τακτικών εργασιών καθαρι-
σμού-συντήρησης των δεξαμενών ύδρευ-
σης. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν 
για την συγκέντρωση των απαραίτητων πο-
σοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουρ-
γηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης κα-
ταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρω-
ση των εργασιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα 
. Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των κατα-
ναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση 
που θα υποστούν.  
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