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Πρόταση μομφής και
στον ορίζοντα…εκλογές;;;

  Και να που μετά το χτύπημα της «Ελπίδας», όπου 
ο κρατικός μηχανισμός τα έκανε μούσκεμα, η 
κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και την πρόταση 
μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκινά η 
συζήτηση στη Βουλή σήμερα. Τα αποτελέσματα 
τέτοιων προτάσεων τα γνωρίζουμε εκ των προτέρων, 
ωστόσο υπάρχει πολιτικό νόημα και σκοπιμότητα. 
Υποψιάζομαι ότι η συζήτηση στην Βουλή δεν θα μας 
κάνει πιο σοφούς, ούτε θα φέρει κάποια έκπληξη. 
Ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει τον αντιπολιτευτικό 
του ρόλο, θα ασκήσει πίεση προς την κυβέρνηση, 
ικανοποιώντας τους ψηφοφόρους του και 
«ζεσταίνοντας» την κοινοβουλευτική του ομάδα. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρει την ευκαιρία 
να τραβήξει μακριά τα φώτα από τα λάθη και 
τις παραλείψεις τους, να «χτυπήσει» την «κακή» 
αντιπολίτευση,  και να συσπειρώσει το δικό του 
στρατόπεδο. Και μετά;;; Από Δευτέρα σε κανονικούς 
ρυθμούς σα να μην συμβαίνει τίποτα; Η εικόνα του 
ισχυρού και «ατσαλάκωτου» που θα εξαντλήσει ότι 
κι αν γίνει την τετραετία έχει πληγεί και προφανώς 
το αντιλαμβάνεται και ο πρωθυπουργός. Μήπως 
στον ορίζοντα του 2022 αρχίζουν να διαφαίνονται 
εκλογές;;;  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Στην «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, το Ολοκαύτωμα
και οι 460 Εβραίοι της Βέροιας

ΓιατηδιεθνήΗμέραΜνήμηςκαι
τιμής των θυμάτων τουΟλοκαυ-
τώματος, μεταξύ των οποίων και
των460κατοίκωντηςΒέροιαςπου
απελάθηκαν και σκοτώθηκανστο
στρατόπεδοτουΆουσβιτς–Μπίρ-
κεναου,μίλησε χθεςστηνπρωινή
ενημερωτική εκπομπής τηςΕΡΤ3
«Περίμετρος»οΑντιδήμαρχοςΤου-
ρισμούτουΔήμουΒέροιας, Λάζα-
ροςΑσλανίδης.

Οκ.Ασλανίδηςαναφέρθηκεστο
εβραϊκό στοιχείο που έχει παρα-
μείνει ανεξίτηλο στηνπόλη,  στο
μνημείο τουΟλοκαυτώματοςπου
απότο2019επαναφέρειστομυα-
λόόλωντιςσυγκλονιστικέςστιγμές

πουέζησεοτόποςαλλάκαιηανθρωπότητα,όπωςεπίσηςκαισειστορίεςεπανασύνδεσηςμεανθρώπουςπουέθεσαν
τηζωήτουςσεκίνδυνογιανασώσουνοικογένειεςΕβραίωναπότουςΝαζιστές.

Σήμερα,ηΕβραϊκήΣυναγωγήαποτελείσημείοαναφοράςγιαχιλιάδεςεπισκέπτεςπαγκοσμίως,όπωςκαιηεβραϊκή
συνοικίατηςΜπαρμπούταςπουαποτελείένασημαντικότατοιστορικόκαιπολιτιστικόκομμάτιτηςΒέροιας.

Απόσπασματηςεκπομπήςμπορείτεναπαρακολουθήσετεστονσύνδεσμο:https://youtu.be/01gISfpWMYg

Μετά τα χιόνια, βροχές και πλημμύρες;
Δεν τελειώνουν τα προ-

βλήματαμετά την κακοκαιρία
Ελπίδα,καθώςόπωςανέφερε
ομετεωρολόγοςΓιάννηςΚαλ-
λιάνοςστοMegaαναμένουμε
βροχές που δεν αποκλείεται
ναοδηγήσουνσεπλημμύρες.

Συγκεκριμένα, έρχεται κα-
κοκαιρίαβροχέςκαικαταιγίδες
στο μεγαλύτερο μέρος της ε-
πικράτειας,αλλά τοπρωί του
Σαββάτουη κακοκαιρία θα ε-
πηρεάσειαρχικά ταβόρειαμε
βροχές ασθενούς και μέτριας
έντασης.

Τοννουμας,εγκαίρως!

ΈγκαιρηπαρέμβασητηςΠ.Υ.σεανάφλεξηκαμινάδας
χθεςστοκέντροτηςΒέροιας

Έναςαπότους«συνηθισμένους»συναγερμούςσήμανεστηνΠυροσβεστικήΥπηρεσίαΒέροιαςχθεςστις6τοαπόγευ-
μα(Πέμπτη27/01),μετάαπόκλήσηγιαφωτιάσεκαμινάδατζακιού.Τοσυμβάνέγινεσεδιαμέρισματου2ουορόφουπο-
λυκατοικίαςεπίτηςοδούΚωττουνίουστοκέντροτηςΒέροιαςκαιμέσασελίγαλεπτάόχημακαιάντρεςτηςΠ.Υ.έφθασαν
στοσημείοκαιεπιλήφθηκαν.

Σύμφωναμεπληροφορίεςαπόγείτονες,ευτυχώςδενήτανκάτισοβαρό,αλλάμετηνευκαιρίαναθυμίσουμεγιαμια
ακόμηφοράότιείναιαπαραίτητοςοετήσιοςκαθαρισμόςτηςκαμινάδαςκαιτουτζακιούγιανααποφευχθείκίνδυνοςανά-
φλεξηςκαιπρόκλησηςπυρκαγιάς.

ΑπόΔευτέρα«ελευθέρας»σεμουσικήκαιωράριο
στηνεστίαση

Τηχαλάρωσητωνμέτρωνγιατονκορωνοϊόπου
είχανληφθείπριναπότιςγιορτές τωνΧριστουγέν-
νων για τους χώρους εστίασης και διασκέδασης
ανακοίνωσε οΥπουργόςΥγείαςΘάνοςΠλεύρης
χθες το απόγευμα (Πέμπτη 27/01). Σύμφωνα με
όσα ανέφερε ο υπουργός από την Κυριακή 30
Ιανουαρίου, η εστίασηβγαίνει από τοmute, αφού
θα επιτρέπεται ξανάημουσική, αλλάπαραμένει ο
περιορισμόςμε 6άτομαανά τραπέζι.Παράλληλα,
απελευθερώνεται τοωράριο λειτουργίας των συ-
γκεκριμένωνμαγαζιών,ταοποίακλείνουνταμεσά-
νυχταεδώκαιτόσεςεβδομάδες.Ωστόσοηδιασκέ-
δασηπαραμένει μόνο για καθιστούς.Παράλληλα,
τα μέτρα για τα γήπεδαπαραμένουν, ενώδόθηκε
παράτασηωςπροςτηνισχύτουπιστοποιητικούεμ-
βολιασμούέωςτις7/2,αφούπολλοίεμβολιασμοία-
ναβλήθηκανλόγωτηςκακοκαιρίας«Ελπίδα».Ηχα-
λάρωσητωνπεριορισμώνθατεθείσεισχύαπότην
προσεχήΔευτέρα,31Ιανουαρίου,στις6τοπρωί.
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Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας: Ειδική 
συνεδρίαση την 

ερχόμενη Δευτέρα

Ειδική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί α) διά ζώσης στο 
Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνο-
λογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), θα γίνει τη Δευτέρα 31-
1-2022 στις 17:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, 
έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση ή μη α) Προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2022

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολί-
τες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέ-
ροιας στο YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzMw_
dKHDI9RbdOfhTxiO4w)

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου
Ομιλία στη Βέροια 
από τον πρόεδρο
 της Πανελλήνιας 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, Πρόδρομο 
Εμφιετζόγλου

 Στο πλαίσιο του 5ου κύ-
κλου περιοδείας που πραγ-
ματοποιεί σε πόλεις της 
Ελλάδας ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ Πρόδρομος Εμφι-
ετζόγλου, επισκέπτεται την  
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 
την Βέροια. Ο κ. Εμφιετζό-
γλου θα  πραγματοποιήσει 
ομιλία στο Ξενοδοχείο «Αι-
γές Μέλαθρον», αίθουσα 

«Ρωξάνη», στις 5.30 μ.μ.
 Στη συγκέντρωση  θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα με βάση το πρωτόκολλο covid19. H είσοδος στους 
χώρους επιτρέπεται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νό-
σησης.

Συλλήψεις για 
κατοχή κάνναβης

Συνελήφθησαν στις  26 Ιανουαρίου 2022) το μεσημέρι σε 
περιοχή της Ημαθίας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόλη-
ψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Ημαθίας, ένας ημεδαπός άνδρας και ένας αλλοδαπός 
άνδρας, καθώς σε έλεγχο του οχήματος στο οποίο επέβαιναν, 
διαπιστώθηκε να κατέχουν ποσότητα κάνναβης, βάρους 
69 γραμμαρίων. Επίσης, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας  Αλεξάνδρειας, συνελήφθη χθες 27 Ιανουαρίου 
2022 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, ημεδαπός άνδρας 
που όπως προέκυψε από την έρευνα, προμήθευσε τους α-
νωτέρω με την ποσότητα κάνναβης.

Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης 
κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας

-Η τριήμερη συζήτηση ξεκινάει σήμερα στη Βουλή
Σήμερα το απόγευμα, ξεκινάει στη Βουλή η 

τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης δυσπι-
στίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, υπο-
γεγραμμένη από τους βουλευτές του κόμματος. 
Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «μέσα σε μια συ-
γκυρία διαδοχικών κρίσεων (πανδημία, ακρί-
βεια, διαχείριση κακοκαιρίας) ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του 
αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί και επικίν-
δυνοι για τη χώρα».

Η συζήτηση θα αρχίσει με τις τοποθετήσεις 
δύο εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που υπο-
γράφουν την πρόταση δυσπιστίας, και συγκε-
κριμένα του Δημήτρη Τζανακόπουλου και της 
Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Θα ακολουθή-
σει ένας κύκλος έξι ομιλητών από κάθε κόμμα 
της Βουλής, και η συζήτηση θα συνεχιστεί με 
12μελείς κύκλους ομιλητών (5 ΝΔ, 3 ΣΥΡΙΖΑ, 
1 Κίνημα Αλλαγής, 1 ΚΚΕ, 1 Ελληνική Λύση και 
1 ΜέΡΑ25). Ακολούθως θα διεξαχθεί διά ζώσης 
ονομαστική ψηφοφορία, με δυνατότητα επιστο-
λικής ψήφου όσων βρίσκονται σε αποστολή της 
κυβέρνησης ή της Βουλής στο εξωτερικό, ή είναι σε απομόνωση λόγω 
της πανδημίας. Λόγω των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του 
κορονοϊού, οι βουλευτές θα προσέλθουν να ψηφίσουν σε τρεις ομάδες 
των 100. (Οι συνεδριάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής θα αρχίσουν 
στις 10:00 το πρωί). 

Η πρόταση κατατέθηκε πριν τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος 
- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» αλλά μετά την πρόταση μομφήε του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ, και θα ολοκληρω-
θεί σε τρεις συνεδριάσεις, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022.

Τι αναφέρεται 
στην πρόταση μομφής

Στην πρόταση δυσπιστίας που δημοσίευσε η αξιωματική αντιπο-
λίτευση, κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό και μία κυβέρνηση που 
«αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί και επικίνδυνοι για τη χώρα». Ει-
δικότερα, αναφέρεται στις απώλειες από τον κορονοϊό, κατηγορώντας 
την κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του 
ΕΣΥ. «Κάθε ώρα που η κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία, τέσσερις 
με πέντε συμπολίτες μας χάνουν την ζωή τους. Χωρίς οι καταπονημέ-
νοι άνθρωποι του συστήματος υγείας να μπορούν να τους βοηθήσουν 

όπως θα έπρεπε. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών προσεγγίζει τους 
23.000 ανθρώπους. Η χώρα μας είναι στην χειρότερη θέση στην ΕΕ, 
και αυτό είναι ένα διαρκές έγκλημα που καμία επικοινωνία δεν μπορεί 
να κρύψει».

Στην αναφορά του στο «ανεξέλεγκτο κύμα ακρίβειας», ο Αλέξης Τσί-
πρας  επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «ο πρωθυπουρ-
γός που δεν πιστεύει στο κράτος και η κυβέρνηση αρνούνται να πά-
ρουν...Αντίθετα διευκολύνουν την κερδοσκοπία και δεν παίρνουν μέτρα 
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και χωρίς να δείχνουν 
καν ότι κατανοούν το πρόβλημα. που έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν οι 
πολίτες μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικαλείται και τις συνθήκες που επικράτησαν 
μετά την πρόσφατη κακοκαιρία, υποστηρίζοντας ότι «τις τελευταίες μέ-
ρες η κοινωνία βίωσε τη διάλυση του επιτελικού κράτους του κ. Μητσο-
τάκη». Ακόμα, επιτέθηκε στη κυβέρνηση γιατί όπως ανέφερε «μία εδώ 
και πολλές μέρες αναμενόμενη κακοκαιρία έθαψε στο χιόνι οριστικά το 
επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αφήνοντας χιλιάδες πολίτες στο έ-
λεος της κακοκαιρίας. Έθαψε ο χιονιάς τις ελπίδες ότι ο πρωθυπουργός 
και η κυβέρνηση έχουν την θέληση και την δυνατότητα να διδάσκονται 
από τα λάθη τους».

Τσίπρας προς Μητσοτάκη: «Ήλθε η ώρα να φύγετε…»
Την πρόταση ανήγγειλε ο κ. Τσίπρας μιλώντας στην Ολομέλεια της 

Βουλής και εξήγησε: «Δεν πάει άλλο με την ανάλγητη κυβέρνηση του κ. 
Μητσοτάκη... Η πεποίθηση μου και η πεποίθησή της πλειονότητας των 
πολιτών είναι ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει το συντομότερο 
δυνατό...Ήλθε η ώρα να φύγετε κύριοι της κυβέρνησης για να ανασάνει 
ο τόπος...Γιατί δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την οργή της κοινωνίας 
με μισές συγγνώμες και δημοσκοπήσεις της χαράς. Να φύγετε γιατί δεν 
αξίζει στους πολίτες και στην κοινωνία τόση παρακμή». Ακολούθως είπε 
ότι αποφάσισε να καταθέσει πρόταση μομφής «εναντίον της χειρότερης 
κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από την μεταπολίτευση...Ήλθε η 
ώρα να φύγετε γιατί στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Καλούμε 
όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που βρίσκονται στην πλευρά 
της δημοκρατίας και της προόδου να δώσουν την μάχη μαζί μας για να 
φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσίπρας μίλησε και για «φθορά και διαφθορά του επιτελικού 
κράτους και υποβάθμιση της δημοκρατίας» και την υποβάθμιση της 
ελευθερίας του Τύπου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οδηγούμαστε σε 
ερντογανοποίηση και ορμπανοποίηση της πολιτικής ζωής». Γενικεύο-
ντας υποστήριξε: «Η τραγική αποτυχία του επιτελικού κράτους σε κάθε 
δοκιμασία, στις φωτιές, στην πανδημία, στον χιονιά, παράγει φαινό-
μενα κρατικής καταστολής και δίωξης όσων έχουν άλλη άποψη. Αυτό 
προσβάλει την δημοκρατία με αποτέλεσμα η χώρα μας να διασύρεται 
διεθνώς στις τελευταίες θέσεις...Τίποτε θετικό και καλό δεν μπορεί η 
πλειοψηφία να περιμένει από την σημερινή κυβέρνηση και τον σημερι-
νό πρωθυπουργό. Οδηγούνται σε νέες τραγωδίες, δεν μπορούν και δεν 
θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα και τα αποδίδουν όλα στην ατομική 
ευθύνη. Τα αντιμετωπίζουν με υποκριτικές συγγνώμες για να προστα-
τεύσουν την εικόνα του πρωθυπουργού τους...».

Αδ. Γεωργιάδης: «Θα πάρετε όλες τις απαντήσεις 
στα ψέματά σας»

 «Την απάντηση στην πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε, θα 
σας την δώσει το απόγευμα η Βουλή. Τις επόμενες τρεις ημέρες, μην 
ανησυχείτε, θα πάρετε από την κυβέρνηση όλες τις απαντήσεις στα ψέ-
ματά σας». Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης που απάντησε εκ 
μέρους της κυβέρνησης.

Οικονόμου για Τσίπρα: Προβλέψιμη 
κίνηση εντυπωσιασμού

«Ο κ. Τσίπρας βλέποντας την πολιτική του απήχηση να φθίνει και το 
πολιτικό μέλλον του χώρου του να είναι αμφίβολο επιχειρεί μια κίνηση 
εντυπωσιασμού, απολύτως προβλέψιμη πάντως», τόνισε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του για την πρόταση 
δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με 
φίλτρα ενεργού άνθρακα και Hepa)

• Απολύμανση πριν κάθε προβο-
λή,

• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα ει-

σιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Σάββατο 29/1 - Κυριακή 30/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥ-

ΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
 Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 

Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο 
της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, 
Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 
Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και 
ο Rupert Graves

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Belfast
Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου σεναρίου σε ταινία 2022
AFI Special Award (Βραβεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου 

Κινηματογράφου) 2022 
Υποψήφια για OSCAR
Προβολές στην Αίθουσα 1:  Πέμπτη 27/1 – Παρασκευή 

28/1- Δευτέρα 31/1 – Τρίτη 1/2 -  Τετάρτη 2/2 στις 20.00
Σάββατο 29/1 – Κυριακή 30/1 στις 19.00 και 21.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Κατριόνα Μπαλφ, η Τζού-
ντι Ντεντς, ο Τζέιμι Ντόρναν, ο Σιέραν Χιντς, ο Κόλιν Μόρ-
γκαν και ο μικρός Τζουντ Χιλ.

www.flix.gr

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Σάββατο 29/1 και Κυριακή 

30/1 στις 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί: ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ 

ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
   
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 πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     27/1/22 - 2/2/22

Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας: 
Σειρά επαφών
σε όλο το νομό 

Η σχέση των κομμάτων με την κοινωνία εμπεριέχει πολλές όψεις. Κυρίαρχη 
αυτών είναι η επαφή, το να είσαι κοντά, να αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τα προβλή-
ματα, να βοηθάς στη λύση. Η Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας 
ξεκινά μια σειρά επαφών και επικοινωνίας με όλες τις περιοχές της περιφερειακής 
ενότητας.

 Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Σταύρος Γιαν-
ναβαρτζής συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νάουσας κ. Βαγγέλη 
Αδαμίδη είχαν συνάντηση στα όρια του νομού στους πρόποδες του Βερμίου, στο 
Δ.Δ. Ροδοχωρίου του Δήμου Νάουσας, με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερί-
σματος κ. Πουλτίδη Ραφαήλ και κατοίκους του χωριού.

Στη ευρεία συζήτηση που έγινε αναφέρθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα των 
κατοίκων της περιοχής, η οποία έχει σαν κύριο γνώρισμα την παραγωγή ποιοτι-
κά ανώτερων αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερης αναγνωσιμότητας, οι προοπτικές 
βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής αλλά και της διαβίωσης των κατοίκων της.

Ο κ. Πουλτίδης έμεινε ιδιαίτερα στη προσπάθεια που πρέπει να γίνει ώστε να 
γίνει η περιοχή ελκυστική για τις νεώτερες ηλικίες και την σημαντική προσπάθεια 
που γίνεται τόσο σε παραγωγικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο από τους κατοί-
κους σε αυτό το περήφανο προσφυγικό, ποντιακό χωριό.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. τόνισε την προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας και 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κατεύθυνση της στήριξης της 
πρωτογενής παραγωγής, ιδίως από στους νέους παραγωγούς, αλλά και γενικότε-
ρα της ελληνικής υπαίθρου με συγκεκριμένα μέτρα και δράσης ενώ υποσχέθηκε 
να μεταφέρει, σε συνεργασία με τους βουλευτές του νομού, τα όσα ειπώθηκαν 
προς την Κυβέρνηση.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νάουσας αναφέρθηκε στην 
ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην δια-
φύλαξη και ενίσχυση όλων στοιχείων που κρατούν ζωντανά τα χωριά της περιφέ-
ρειας με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που είναι πιο απομακρυσμένα από τα αστικά 
κέντρα.

Συμφωνήθηκε από όλους η συνέχιση της επικοινωνίας και η εκ νέου συνάντη-
ση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 
Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας

Επίσκεψη του Μητροπολίτου 
Κινσάσας Θεοδοσίου 

στον Μητροπολίτη Βεροίας

  Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε επίσκεψη από τον νέο Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδόσιο του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας.

 Ο κ. Παντελεήμων καλωσόρισε με θέρμη και εγκαρδιότητα τον νέο Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδόσιο και ευχήθηκε αδελ-
φικώς στον ομογάλακτο Μητροπολίτη, καθώς αμφότεροι είναι απόφοιτοι της Αθωνιάδος Σχολής, για τη νέα του διακονία.

 Τέλος, ο Μητροπολίτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί εκτενώς στον προκάτοχο του, μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό 
Νικηφόρο, πνευματικό αδελφό του κ. Παντελεήμονος, καθώς και οι δύο Αρχιερείς προέρχονται από την αδελφότητα του μακαρι-
στού Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γέροντος Γερασίμου του Μικραγιαννανίτου.



Να επανενταχθούν οι μειονεκτικές περιοχές της Ημαθίας 
(Τ.Κ Μελίκης, Τ.Κ. Ααγκαθιάς-Οικ. Αγκαθιάς και Τριλοφίας, Τ.Κ. 
Κυψέλης, Τ.Κ. Νεοκάστρου, Τ.Κ Προδρόμου-Οικ. Αγ. Τριάδας, 
Τ.Κ. Βεργίνας, Τ.Κ. Μετοχίου Προδρόμου, Τ.Κ. Παλατιτσίων) 
που αποκλείστηκαν άδικα και επιπόλαια από το νέο Χάρτη 
Μειονεκτικών Περιοχών του 2019, επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ 
ή να ληφθούν άμεσα μέτρα για τους πληγέντες, ως αντιστάθ-
μισμα των απωλειών που υφίστανται, ζητά ο Τάσος Μπαρτζώ-
κας από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν ελήφθησαν υπόψιν προτάσεις και σχόλια από τους 
εμπλεκόμενους και θιγόμενους και ο νέος χάρτης διαμορ-
φώθηκε με δύο μέτρα και δύο σταθμά, και από ότι φαίνεται 
δημιουργήθηκε με επιπολαιότητα και, ενδεχομένως με σκο-
πιμότητες» αναφέρει στην επιστολή του προς τον Υπουργό, 
με αποτέλεσμα «χιλιάδες αγρότες στον τόπο μου, οι οποίοι 
ενόψει των απανωτών χτυπημάτων που έχουν δεχτεί από 
την πανδημία, την ενεργειακή ακρίβεια και την εκτίναξη του 
κόστους των πρώτων υλών, καλούνται να δεχτούν ακόμα ένα 
πλήγμα, καθώς δεν θα λάβουν την εξισωτική αποζημίωση για 
το τρέχον και τα επερχόμενα έτη, αλλά εκτός αυτού, θα λάβουν 
και μειωμένη μοριοδότηση και σε διάφορα μέτρα του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».

Ο Τάσος Μπαρτζώκας καλεί τον Υπουργό να αναλάβει 
πρωτοβουλίες που θα εστιάζουν, είτε στην επανεκκίνηση του 
διαλόγου για επαναοριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών 
είτε για άμεσες αντισταθμιστικές ενέργειες στους θιγόμενους, 
που θα αποκαθιστούν την αδικία που έχουν υποστεί, αναφέ-
ροντας ότι «είναι ζήτημα επιβίωσης των δραστηριοποιούμενων 
αγροτών και κτηνοτρόφων στον τόπο μου».
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ΑΔΑ: 9ΕΔΛ4690Β7-ΓΒΨ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. : 591 00 
ΤΜΗΜΑ  : Οικονομικού  ΓΡΑΦΕΙΟ  : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157 FAX : 2331 0 59315
E-mail : prom1@verhospi.gr 

Α.Δ.:   2/2022
Βέροια,  26 Ιανουαρίου 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας κατόπιν της 

αριθ.34/30-12-2022 (θέμα 4ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 
 ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προ-
μήθεια δύο (2) «Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτημάτων με 
πενταετή συντήρηση» - (CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες του 
Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 
τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (455.000,00€) με 
Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 31-1-2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 9-3-2022 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16-3-2022 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέ-
ντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημικός αριθμός του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 154457. Ο διαγω-
νισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

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

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
εκτός Φ.Π.Α. 

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

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

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

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

Απόφοιτη του 
ωδείου της Ιεράς 

Μητροπόλεως
Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στην έδρα του Ωδείου 

της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, 
πραγματοποιήθηκαν οι απολυτήριες εξετάσεις Αρμονίας.

Η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε από το ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  βάσει της υπ’ αριθμ. 
527846/19-1-2022  απόφασης, έκρινε και χορηγήθηκε Πτυ-
χίο Ειδικού Αρμονίας:

1.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟ  ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Να επανενταχθούν οι μειονεκτικές 

περιοχές της Ημαθίας
- Διόρθωση της αδικίας τώρα!

Άγγελος Τόλκας: 
«Προσπάθεια 
συγκάλυψης 

από τον κ. Πλεύρη;»

Από το πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμα-
χία, Άγγελου Τόλκα, γνωστοποιούνται τα εξής:

«Στη Βουλή έφεραν στις 21/1/2022 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτο-
βουλία των Βουλευτών Δώρας Αυγέρη, Ραλλίας Χρηστίδου και Άγγελου Τόλκα την 
υπόθεση με τις σοβαρές καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά ιατρού στο 
νοσοκομείο Βέροιας και τις ευθύνες του Υπουργού Υγείας.

Ο Βουλευτής Ημαθίας Άγγελος Τόλκας, έχοντας εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ – 
ΠΣ στη Βουλή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 
θέτει στην ερώτηση όλα τα διοικητικά ζητήματα που τίθενται για τη λειτουργία της 
Διοίκησης του Νοσοκομείου Βέροιας.

Στην ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας, οι Βουλευτές αναφέρονται εκτε-
νώς στις καταγγελίες γιατρού –αναισθησιολόγου, με σημαντική θέση και πολυετή 
προσφορά στο ΕΣΥ, και συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο της Βέροιας, που αναγκά-
στηκε να εγκαταλείψει την εργασία της, την πόλη της και το κοινωνικό της περιβάλ-
λον για να προστατευτεί.

Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε αμέσως το θέμα στην κοινή συνεδρίαση της 
Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις 17.1.2022 
κατά τη  συζήτηση της «2ης Ετήσιας Έκθεσης για τη βία κατά των γυναικών» της 
Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων».

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζουν ότι παραμένει σε εκκρε-
μότητα για δύο ολόκληρα χρόνια η έρευνα που είχε κινηθεί από τη σημερινή διοί-
κηση του Νοσοκομείου για περιστατικό βίας που σημειώθηκε μέσα σε χειρουργική 
αίθουσα εναντίον της καταγγέλλουσας και καλούν την Πολιτεία και την κοινωνία σε 
στήριξη κάθε ενός και κάθε μίας που το έχει ανάγκη.

«Προσπάθεια συγκάλυψης;» διερωτούνται και ρωτούν το Θάνο Πλεύρη μεταξύ 
άλλων, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πειθαρχική έρευνα, αν έχει διαταχθεί Ένορκη 
Διοικητική Εξέταση για τα όσα καταγγέλλονται και τι έχει γίνει με την κάλυψη της 
θέσης της αναισθησιολόγου μετά την αναγκαστική αποχώρησή της από το νοσο-
κομείο».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας συζύγου και 
πατέρα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛ.
ΜΕΝΤΙΡΟΓΛΟΥ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου,   αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΝΕΚΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 30 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της α-
γαπημένης μας  μητέρας και 
αδελφής

ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΙΟΡΔ.
ΜΑΛΛΙΑΡΑ

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

Τα παιδιά, 
Ο αδελφός

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής  Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της αγαπημένης 
μας  μητέρας, γιαγιάς και θεί-
ας

ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΑΛΕΞ.
ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

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

Τα παιδιά, 
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 29 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας  συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥ.
ΖΕΪΜΠΕΚΗ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφέςΤα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβα -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μητροπολί-
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Κα μ πα ν ί α ς 
κ. Παντελεή-
μων:

 Την Κυ-
ριακή 30 Ι-
α ν ο υ α ρ ί ο υ 
το πρωί θα 
ιερουργήσει 
σ τ ο ν  Ι ε ρ ό 
Ναό του Ο-
σίου Αντωνί-
ου του Νέου 
Π ο λ ι ο ύ χο υ 
Βεροίας, επί 
τη εορτή των 
Τριών Ιεραρ-
χών.

 Την Κυ-
ριακή 30 Ι-
α ν ο υ α ρ ί ο υ 
στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει 
στη σειρά ο-
μιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων 
Τριών Ιεραρχών, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΩΡΑΣ 8ης μ.μ. ΕΩΣ 12ης μ.μ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘH ΑΓΡΥ-
ΠΝΙΑ  ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ TΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Πρόγραμμα Rapid Test
 στον Δήμο Βέροιας

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

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

Από  Δευτέρα 24.01.22 έως Παρα-
σκευή 28.01.22 από τις 8:30 έως τις 15:00 και

Κυριακή 30.01.22 από τις 8:30 έως τις 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότη-

τας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 

14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
 
Ομιλητής ο Aρχιερα-

τικός Επίτροπος Μελίκης 
Aρχιμανδρίτης Σωφρόνιος 
Φάκας, την Κυριακή 30 Ια-
νουαρίου 

Tὴν Κυριακὴ 30 Ἰανου-
αρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα 
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ 
Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέ-
τρου καὶ Παύλου Βεροίας 
ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκαδημα-
ϊκοὺς Διαλόγους» θὰ εἶναι 
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι-
μανδρίτης Σωφρόνιος Φά-
κας, Δρ. Θ., Ἀρχιερατικὸς 
Ἐπίτροπος Μελίκης, ὁ ὁ-
ποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέ-
μα: «Μηνύματα τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν». 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρόσκληση σε 

εκλογοαπολογητική συνέλευση
  Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, βάσει του άρθρου 35 του καταστατικού 

29/06-08-2015  καλεί  σε Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του, την Κυριακή 30 Ιανου-
αρίου 2022 και ώρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μμ στα γραφεία του συλλόγου οδός 
Κεντρικής 183  Βέροια,  με τα  εξής  θέματα:

1. Διοικητικός  απολογισμός.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Τοποθετήσεις προτάσεις
5. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 

για την διαχειριστική περίοδο των ετών 2018-2021 και απαλλαγή του από κάθε ευ-
θύνη.

6. Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. (επταμελές) και Ε.Ε (τριμελής)
7. Εκλογές
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, δύνανται να υποβάλλουν  αίτηση 

συμμετοχής έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022  και ώρα 22:00, στο τηλέφωνο  
6977460574 κο Τελλίδη Δημήτριο  προς συνεννόηση παραλαβής της ή και  για πά-
σης φύσεως πληροφορίες .

Σε  περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επό-
μενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022  στον ίδιο χώρο και ώρα. 

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται για την πανδημία. 
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Το Δ.Σ. 

Μήνυμα του Διευθυντή 
Α/θμιας Εκπ/σης 

για την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών 

Αγαπητές και αγα-
πητοί εκπαιδευτικοί, 
μαθητές και μαθήτριες,

Οι Τρεις Ιεράρχες 
μετράνε δεκαέξι αιώνες 
ύψιστης πνευματικής 
παρουσίας στον κό-
σμο μας. Στην Ελλάδα, 
ο πρώτος εορτασμός 
πραγματοποιήθηκε το 
1842, όταν καθιερώ-
θηκε η εορτή τους, ως 
ημέρα των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών, 
των σχολείων και των 
γραμμάτων. Ο Μέγας 
Βασίλειος, ο Γρηγόρι-
ος ο Θεολόγος, ο Ιω-
άννης ο Χρυσόστομος, 
έχοντας πολλά κοινά 
γνωρίσματα στη ζωή τους, εορτάζονται ως οι Τρεις Ιεράρχες στις 30 Ιανουαρίου, 
διατηρώντας αδιαμφισβήτητη η διαχρονική αξία των κοινωνικών, παιδαγωγικών και 
φιλοσοφικών θέσεων που θεμελίωσαν. Με την σωστή αγωγή από τα σπίτια τους, 
ειδικά από τις μητέρες τους, αλλά κυρίως με τη δική τους επιμέλεια, κόπο και προ-
σπάθεια, έγιναν Μεγάλοι. 

Έκαναν πράξη το λόγο τους με το τεράστιο φιλανθρωπικό τους έργο, συνδύα-
σαν άριστα την χριστιανική ηθική με την αρχαία σοφία και τις επιστήμες, δίδαξαν 
την κοινωνική δικαιοσύνη και την ειρήνη για τον κόσμο. Υπήρξαν άριστοι μαθητές 
και φοιτητές σε όλες τις σχολές εκείνης της εποχής, αποκτώντας μια ανυπέρβλητη 
θεολογική και επιστημονική συγκρότηση. Οι Τρεις Μεγάλοι Πατέρες, κηρύττουν μια 
θρησκευτικότητα που απελευθερώνει από δεισιδαιμονίες και προλήψεις, που δίνει 
κριτική σκέψη και ευρύτητα γνώσεων. Σήμερα, με μια πανδημία σε εξέλιξη, στον 
κόσμο της ταχύτατης και της πολύπλοκης πληροφορίας, όπου έχει λάβει χώρα η 
ηλεκτρονική μάθηση και η επικοινωνία του διαδικτύου, το παράδειγμά τους και το 
νόημα της εορτής τους παραμένει επίκαιρο και φωτεινό. 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το εκπαιδευτικό σας έργο υπό αυτές τις α-
ντίξοες συνθήκες είναι αξιέπαινο και αξιοθαύμαστο. Καθημερινά δίνετε τον καλύτερό 
σας εαυτό, προκειμένου να διαπλάσετε σωστά τους αυριανούς επιστήμονες, επαγ-
γελματίες, γονείς, τους ολοκληρωμένους πολίτες του μέλλοντος, δίνοντας πρώτοι το 
παράδειγμα στις νέες προκλήσεις.

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, με τις γνώσεις που σας προσφέρουν 
οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς σας, το καθήκον σας είναι να προοδεύετε και να επι-
ζητάτε πάντα το καλύτερο. Στον κόσμο του διαδικτύου θα πρέπει να περιηγείστε με 
πολύ προσοχή, σωφροσύνη, επιλογή και διάκριση. 

Οι Τρεις επιφανείς Άγιοι, στο ταξίδι της δια βίου πλέον μάθησης, σας προτρέ-
πουν να συνεισφέρετε στις τέχνες και τα γράμματα, να δώσετε λύσεις στα κάθε 
είδους προβλήματα, να συμβάλλετε στη βελτίωση συνθηκών του κόσμου, προτάσ-
σοντας πάντοτε την αγάπη, την ειρήνη και την αλληλεγγύη στους συνανθρώπους 
μας. Με τις ευλογίες και το παράδειγμα των Μεγίστων Φωστήρων, στο πνεύμα σας 
στηρίζεται το μέλλον, η πρόοδος και η προκοπή του τόπου μας. 

      
Δημήτρης Πυρινός

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Βέροιας σας προσκαλεί όλους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 30  Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου με τα εξής θέματα:
• Εκλογές νέου διοικητικού συμβουλίου
• Εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
• Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
• Εύρυθμη Λειτουργία του Συλλόγου
• Απολογισμός δράσης
• Οικονομικός απολογισμός
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022  και ώρα 11.00 

π.μ.
Για υποψηφιότητες για το Δ.Σ  και για Ε.Ε να γίνουν μέχρι την πέμπτη 27-01-2022 στα τηλ. 6973556257-6973400366 η στο 

email του topalidiskostas1@gmail.com
Η παρουσία των μελών μας καθώς και όσων επιθυμούν να εγγραφούν στο σύλλογο μας είναι σημαντική. Η στήριξη σας 

στο έργο του συλλόγου, που προσπαθεί να αναδείξει τόσο την περιοχή μας όσο και τον τόπο μας, σημαίνει πολλά για όλους 
μας.

 Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται λόγω πανδημίας.
 Με εκτίμηση το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΡΑΣΜΟΣ»                                                                 

Πρόσκληση σε Τακτική 
Γενική – Απολογιστική 

Συνέλευση 
Καλούνται σε Τακτική Γενική – 

Απολογιστική Συνέλευση τα μέλη 
του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης με το διακριτικό τίτλο «Έ-
ρασμος», την Δευτέρα 7 Φεβρου-
αρίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ. στην 
αίθουσα του 1ου Ορόφου των γρα-
φείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάν-
δρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός έτους 2021
2. Ειδικός Απολογισμός  2021
3. Διάφορες Προτάσεις
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρ-

τία στην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, η Γενική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 
του ιδίου έτους στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα. Η παρουσία σας θεωρείται απαραίτητη

Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

 ΑΔΑ: 6ΦΠΗΩ9Ο-ΝΥΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:136/2020
CPV: 45310000-3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
 ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-
κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών 
ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Ηλεκτροφωτι-
σμός Γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)» προϋπολογισμού  
95.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συ-
ντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Η/Μ

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45310000-3
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 186530

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 28.02.22 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Ηλεκτρομηχανολογικών 

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγ-
γυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους χίλια πεντακόσια τριάντα 
δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.532,26 €)και θα απευθύνεται 
στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δέκα 
(10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  (άρθρο 97 παρ. 3 και 
άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 
τουλάχιστον μέχρι την 27-01-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους  ΚΑ 
02.64.7331.011 και 30.7331.026  του προϋπολογισμού του έτους 
2022 του Δήμου και προέρχεται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ και από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι 180 ημέρες

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

 Τμήμα Ε΄ Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Θεσ/νίκης 131
Ταχ. Κώδικας: 59033
Πληροφορίες: Γραμματεία
Τηλέφωνο: 2331353153-2331353135
2331071664-2331353126 Fax: 2331027357
E-mail: doy.veroias@aade.gr
Url: www.aade.gr

Βέροια 27/01/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Δ.Ο.Υ. Βέροιας προκειμένου να αναθέσει την Προμή-

θεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του κτιρίου 
της, που στεγάζεται στην οδό Θεσσαλονίκης 131 59033 Βέ-
ροια, θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σε ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών της σε πετρέλαιο 
θέρμανσης. Δέχεται οικονομικές προσφορές από την πα-
ρούσα μέχρι την Πέμπτη 03/02/2022 και ώρα 12.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

1.Ιστοσελίδα https://eprocurement.gov.gr του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
με ΑΔΑΜ 22PROC009969069.

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Προϊστάμενος

Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης

Τμήμα Ε΄
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
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CMYK

ΕΠΣΗ
Στις2Φεβρουαρίου
ηκλήρωσητων

ημιτελικώντουΚυπέλλου
Αποφάσεις της Επιτροπής 

Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου

ΤηνΤετάρτη 2Φεβρουαρίου θαπραγματοποιηθεί η κλήρωση
της ημιτελικήςφάσης τουΚυπέλλουΕΠΣΗ, όπωςανακοίνωσε η
Ένωση.Αναλυτικά:

ΑπότηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλουτηςΈνωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται
ότιηκλήρωσητηςΗμιτελικήςΦάσηςτουΚυπέλλουΕρασιτεχνικών
Ομάδων τηςΈνωσης θαπραγματοποιηθεί τηνΤΕΤΑΡΤΗ2ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥκαιώρα5:30μ.μ.,σταγραφείααυτής, επί τηςοδού
ΜητροπόλεωςκαιΘεμιστοκλέους13στηΒέροια,υπό τουςόρους
καιτιςπροϋποθέσειςπουορίζειηΠολιτεία,μεβάσητηνισχύουσα
Κ.Υ.Α.,στοπλαίσιοκαταπολέμησηςτηςπανδημίαςτουκορωνοϊού
COVID-19.

ΑποφάσειςτηςΕπιτροπήςΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλου
ΑπότηνΕΠΣΗμαθίαςανακοινώθηκανταεξής:
ΑπότηνΕπιτροπήΠρωταθλημάτωνκαιΚυπέλλουτηςΈνωσης

ΠοδοσφαιρικώνΣωματείωνΗμαθίας(Ε.Π.Σ.Η.)ανακοινώνεταιότιο
αναβληθείςαγώναςτης13ηςαγωνιστικήςτουΠρωταθλήματοςτου
Β΄ΟμίλουτηςΒ΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίαςτηςΈνωσηςανάμεσα
στιςομάδεςΑΣΛΕΥΚΑΔΙΩΝκαιΑΕΠΟΝΤΙΩΝΒΕΡΟΙΑΣορίζεται
ναδιεξαχθείτηνΤΕΤΑΡΤΗ2ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2022καιώρα3μ.μ..

Παράλληλα, αποφασίζεται η μετάθεση τηςώρας έναρξης του
αγώνατουίδιουομίλουτηςίδιαςκατηγορίαςανάμεσαστιςομάδες
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΝΑΟΥΣΑΣκαιΑΣΛΕΥΚΑΔΙΩΝ,που επρόκειτο να
διεξαχθεί τηνΚΥΡΙΑΚΗ30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2022στις 3 μ.μ. για τη
1:30μ.μ.τηςίδιαςημέρας.

ΗΚΕΔ όρισε τους διαιτητές των αγώνων
της16ηςαγωνιστικήςγιατοπρωτάθληματης
SuperLeague2.ΤοπαιχνίδιτουΝΠΣΒέροια
μετονΘεσπρωτ΄όθαδιευθύνειοκ.Πολυχρό-
νηςαπότονσύνδεσμοΠιερίας,ενώοκ.Μελ-
τζανίδηςθασφυρίξειστοναγώναΠανσερραι-
κού-ΑλμωπούΑριδαίαςΑναλυτικά:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο29Ιανουαρίου
ΑΕΛ-ΠΑΟΚΒ(17.00ΕΡΤ3,Αλκαζάρ)
Διαιτητής:Τσιάρας(Καβάλας)
Βοηθοί:Καμπερίδης,Κουκούμης(Καβάλας)

Κυριακή30Ιανουαρίου
ΟλυμπιακόςΒ-ΝίκηΒόλου(14.45,Ρέντη)
Διαιτητής:Κατόπης(Σάμου)
Βοηθοί:Τοροσιάδης,Νταβέλας(Μακεδονίας)

ΑπόλλωνΛάρισας - Ολυμπιακός Βόλου
(14.45,Φιλιππούπολης)

Διαιτητής:Ψυχούλας(Βοιωτίας)
Βοηθοί:Δελής,Φίλος(Βοιωτίας)

Πανσερραϊκός-ΑλμωπόςΑριδαίας(14.45,
Σερρών)

Διαιτητής:Μελτζανίδης(Ημαθίας)
Βοηθοί:Φράγιος,Κουφός(Μακεδονίας)

Ηρακλής-Καβάλα(14.45,Καυτανζόγλειο)
Διαιτητής:Κακουλίδης(Θράκης)
Βοηθοί:Τζιότζιος,Καραγιάννης(Θράκης)

Βέροια-Θεσπρωτός(14.45ΕΡΤ3,Βέροιας)
Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Μηνούδης,Βρούζος(Πιερίας)

Απόλλων Πόντου -  Ξάνθη (14.45
ERTSPORTS,Μακεδονικού)

Διαιτητής:Γιουματζίδης(Πέλλας,φωτ.)
Βοηθοί:Δέλλιος (Πέλλας), Σάββας (Σερ-

ρών)

ΑναγέννησηΚαρδίτσας -Πιερικός (14.45,
Καρδίτσας)

Διαιτητής:Λεωνίδας(Τρικάλων)
Βοηθοί:Μανασής (Τρικάλων),Φαλτάκας

(Γρεβενών)
Ρεπό:Τρίκαλα

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο29Ιανουαρίου
Κηφισιά -ΑΕΚΒ(14.45ΕΡΤ3,«Μ.Κρητι-

κόπουλος»)
Διαιτητής:Αναστασόπουλος(Χαλκιδικής)
Βοηθοί:Μαλανδρής (Χαλκιδικής), Νίκζας

(Λάρισας)

Κυριακή30Ιανουαρίου
Επισκοπή-Καλαμάτα(14.00,ΔΑΚΓάλλου)
Διαιτητής:Καδδάς(Αχαΐας)
Βοηθοί:Οικονόμου (Αχαΐας), Κύριος (Αρ-

καδίας)

ΟΦΙ-Χανιά(14.45,Βουζουνεράκειο)
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθήνας)
Βοηθοί:Δημόπουλος,Πλακάς(Δυτ.Αττικής)

Αιγάλεω -ΑστέραςΒλαχιώτη (14.45, «Στ.
Μαυροθαλασσίτης»)

Διαιτητής:Πατεμτζής(Ηρακλείου)
Βοηθοί:Δασκαλομαρκάκης (Ρεθύμνου),

Κοττωρός(Δωδ/νήσου)

Ηρόδοτος - Εργοτέλης (14.45,Ν.Αλικαρ-
νασσού)

Διαιτητής:Βλάχος(Αν.Αττικής)
Βοηθοί:Κάλλης,Βιντσεντζάτος(Αν.Αττικής)

Λεβαδειακός -ΚαραϊσκάκηςΆρτας (14.45,
Λιβαδειάς)

Διαιτητής:Δραγάτης(Αν.Αττικής)
Βοηθοί:Κωνσταντόπουλος,Τριαντάφυλλος

(Κορίνθου)

Ρόδος-ΠαναθηναϊκόςΒ(14.45,Ρόδου)
Διαιτητής:Τάσης(Ηπείρου)
Βοηθοί:Λιόντος,Διαμαντής(Ηπείρου)

Καλλιθέα -Διαγόρας (17.00ERTSPORTS,
«Γρ.Λαμπράκης»)

Διαιτητής:Τζαμουτζαντώνης(Χίου)
Βοηθοί:Αρμακόλας (Κυκλάδων), Ισακοβί-

δης(Λακωνίας)
Ρεπό:Ζάκυνθος

SL2:Οιδιαιτητέςτης16ηςαγωνιστικής
Ο κ. Πολυχρόνης (Πιερίας) στον αγώνα 

ΝΠΣ Βέροια- Θεσπρωτός
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CMYK

ΧάντμπολΓυναικών
Νέα ήττα με 18-40
για τη Βέροια 2017

από την Πυλαία
στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

Την ήττα με 18-40 γνώρισε από την Πυλαία 
η Βέροια, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής 
της β’ φάσης του πρωταθλήματος. Οι φιλοξε-

νούμενες ξέφυγαν στο σκορ στο τέλος του πρώτου 
ημιχρόνου και δημιούργησαν διαφορά ασφαλείας 
στις αρχές του β’ μέρους.

ΗγηπεδούχοςΒέροια2017αγωνίστηκεμόλιςμεμία7άδα.!!
Μπορείναέχειχάσειόλαταπαιχνίδιακαιμεμεγάλασκοραλλά

ηομάδαγιαφέτοςτουλάχιστονανδεναποχωρήσειαπόταπλείόφ
έχεισωθεί.

Ταπεντάλεπτα:2-3,3-6,6-9,8-11,9-14,11-17(ημχ),11-21,14-
27,15-33,16-35,16-37,18-40

ΒΕΡΟΙΑ(Τούτσης):Ζανίδου,Ματαρώνα9,Ν.Πεπονή,Καραμπα-
τζάκη1,Ανδρονικίδου6,Ολγ.Πεπονή2,Πιτούλια.

ΠΥΛΑΙΑ(Βακάλης):Κερλίδη5,Ποιμενίδου4,Τροχίδου4,Μόσχου
3,Αικ. Κουκμίση 3, Τσιγαρίδα 6, Τσερέπη 1,Αθανασοπούλου 1,
Καπρινιώτη,Κωστοπούλου11,Θεοδοσοπούλου,Σελεμίδου2,Πετρί-
δου,Ζηνωνίδου.

Διαιτητές:Κυριακού-Νικολαΐδης.Δίλεπτα:2-4.Πέναλτι:4/5-6/7

Στην κορφή του πίνακα 
των σκόρερ της SL2 παρέ-
μεινε ο Γιάννης Πασάς 

της ΒΕΡΟΙΑΣ, μετά το γκολ 
που πέτυχε επί του Απόλλωνα 
Πόντου. Τα 4 τέρματα έφτασε ο 
Φοφανά και τα 3 ο Γιακουμάκης, 
ενώ το πρώτο του τέρμα με την 
φανέλα της «Βασίλισσας» πέτυχε 
ο νεοαποκτηθείς Τσάρλς Κουά-
τενγκ (είχε και ένα φέτος με τον 
Εργοτέλη).

Αναλυτικά οι σκόρερ τηςSuper League2
μετάτοπέραςτης15ηςαγωνιστικής:

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
11γκολ:Πασάς(Βέροια).
10γκολ:Κανίς(Πανσερραϊκός).
9γκολ:Ρόβας(ΑλμωπόςΑριδαίας).
8γκολ:Ογκμποε(ΑΕΛ)
5γκολ:Σαραντίδης(Θεσπρωτός).
4γκολ:Φοφανά,Μούργος(Βέροια),Κού-

τσιας (ΠΑΟΚΒ’), Βοΐλης (Ολυμπιακός Β’),
Ενομό (ΑπόλλωνΠόντου), Ιμπραΐμι (Ξάνθη),
Μπιανκόνι (ΑναγέννησηΚαρδίτσας),Διαμα-
ντόπουλος (Ξάνθη), Σιάφα (ΟλυμπιακόςΒό-
λου),Κουσκουνάς(Τρίκαλα).

3 γκολ: Σταμένκοβιτς (Καβάλα), Ματί-
αςΤομάς (Ηρακλής), Σουντουρά (Απόλλων
Πόντου), Γιακουμάκης (Βέροια), Ριζογιάννης
(Τρίκαλα),Ακούνια (ΑΕΛ), Ζαφειράκης (Πι-
ερικός), Γκίνη (ΑναγέννησηΚαρδίτσας), Ρί-
βας (ΑλμωπόςΑριδαίας),Κωνσταντίνου (Θε-
σπρωτός).

2γκολ:Γιαννίτσης,Χατζής (ΑπόλλωνΛά-
ρισας),Πρίκας(ΑλμωπόςΑριδαίας),Χρουσιέλ
(Ηρακλής), Βασιλάκης, Ραμίρεζ (Θεσπρω-
τός), Σαπουντζής, Κωστή (Ολυμπιακός Β’),
Αθανασιάδης (Αναγέννηση Καρδίτσας),Α-
μαραντίδης, Φράγκος (Απόλλων Πόντου),
Γαβριηλίδης, Σκόνδρας,Πόζογλου (Βέροια),
Ελευθεριάδης, (Τρίκαλα), Κάσσος, Γκαρσία,
Τσουκαλάς,Βλαχομήτρος (ΝίκηΒόλου),Πλα-
τέλλας,Γκινσάρι,(Ξάνθη),Κανούλας,Χαντζά-
ρας (Πιερικός), Βερνάρδος, Κουντουριώτης
(ΟλυμπιακόςΒόλου),Μαρκιόνι (Πανσερραϊ-
κός).

1γκολ:Ευθυμίου(Τρίκαλα),Στάμου,Σκο-
πελίτης,Μαρκοπουλιώτης, Οκάν,Μπάτρο-
βιτς (ΟλυμπιακόςΒόλου),Ξενιτίδης,Νίκολιτς,
Μαρίνος,Κίτσος,Μπα (ΟλυμπιακόςΒ’),Πα-
παδόπουλος,Μπουόλι, Εμπουσί, Καρανά-
τσιος, Παντελιάδης,Μαυρίδης, Καγκελίδης

(Πιερικός), Παπάζογλου,Δημητριάδης, Τσέ-
λιος, Γκόμεζ,Φαζός,Μονρόζ (Ξάνθη),Πολί-
της,Κουτσιανικούλης,Μπενγκόα,Κοτσώνης,
Βιδάλ,Λαρέα (ΑναγέννησηΚαρδίτσας),Νού-
σιος, Ζαχόπουλος,Λίταινας, Ζιάκας (Απόλ-
λωνΛάρισας),Πούφλης,Πατσέκο,Μπονίγια,
Ντ’Αλέσιο, Γώγος,Βαταμίδης (Θεσπρωτός),
Παρασκευάς, Κολλαράς, Γιουκούδης, Καρά-
μπελας (ΑλμωπόςΑριδαίας),Μαυριάς,Τσου-
μάνης, Ηλιάδης, Κολομπίνο, Γιάκος (ΑΕΛ),
Πατράλης, Κάκκο,Τότσκα, Καρτσαμπάς,Μ.
Παπαστεριανός (Ηρακλής), Χατζηστραβός,
Γκορντεζιάνι,Παναγιώτου,Πανίδης, Ινγκασον
(ΠΑΟΚΒ΄),Τζιώρας,Βασιλείου,Μπόσιο,Πα-
ναγιωτίδης,Τζοβάρας,Ροχάνο,Μέτσε,Μιρά-
ντα(ΝίκηΒόλου),Κούατενγκ,Μπουκουβάλας,
Ράμος(Βέροια),Μπαργκάν,Ελέ,Ζαχαράκης,
Καλογέρης,Δαλιανόπουλος (ΑπόλλωνΠό-
ντου), Ζέρης, Κόντσι, Παπαβασιλείου (Παν-
σερραϊκός),Μουσιγιά,Σαμπανίδης(Καβάλα).

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
8γκολ:Μπαΐροβιτς(Χανιά).
7 γκολ: Βασιλόγιαννης (Χανιά), Γιούσης

(ΑΕΚΒ’),Λουκίνας(Καλαμάτα).
6 γκολ:Αρναρέλλης (Αιγάλεω), Σταματε-

λόπουλος(Ρόδος),Μουνιέ(Καλλιθέα).
5γκολ:Αντερέγκεν(ΟΦΙ),Δούμτσιος(Λε-

βαδειακός).
4 γκολ:Ναζίμ (Καραϊσκάκης), Κωστανά-

σιος (Εργοτέλης),Αθανασακόπουλος (Πα-
ναθηναϊκός Β’), Τριμμάτης (Αιγάλεω), Χα-

τζησάββας (Ηρόδοτος), Νίλι (Λεβαδειακός),
Μεσσιδόρο(ΟΦΙ).

3 γκολ:Τετέι,Ντοριβάλ (Κηφισιά), Σινγκ,
Κουϊρουκίδης (Διαγόρας Ρόδου), Κόνραντ
(Εργοτέλης).

2 γκολ:Λεμονής, Βουό (ΟΦΙ), Ζούνης
(ΔιαγόραςΡόδου), Κολλάς, Βαρκάς (Χανιά),
Φελίπε,Μαρκόφσκι,Αναστασόπουλος (Κα-
λαμάτα),Ντοναλντόνι,Ρούνεϊ, Σταματής (Κα-
ραϊσκάκης),Μαρκόφσκι (Ρόδος), Κωστίκας,
Δούμτσης (Καλλιθέα), Καραγκούνης (Κηφι-
σιά),Χριστόπουλος,Κορνέζος,Κοσίδης(ΑΕΚ
Β’),Μυτίδης,Τζημόπουλος,Πολέτο(Λεβαδει-
ακός), Ντεμέτριους, Νταρζίσιο (Επισκοπή),
Σαρδέλης,Τσιριγώτης(ΠαναθηναϊκόςΒ’),Μα-
ρουκάκης(Καλλιθέα).

1γκολ:Εμπόι,Μπαρμπόσα,Πολυχρόνης
(Επισκοπή),Μπαστιάνος (ΔιαγόραςΡόδου),
Αδαμάκης,Παπάζογλου,Μαρτσάκης,Μακρυ-
δημήτρης (Ρόδος), Σωτηράκος,Οικονομίδης
(Κηφισιά),Αμούρ (ΑΕΚΒ’),Κογιέτε,Καμαρά,
Τριανταφυλλάκος(Χανιά),Bρακάς,Βήχος,Νί-
κας (Λεβαδειακός), Σοκολάροφ,Λεωνιδόπου-
λος, Ζαΐμι,Λάμτσε (ΑστέραςΒλαχιώτη),Πο-
ζατζίδης,Μπουρσέλης, Βουτσάς, Κούατενγκ
(Εργοτέλης),Χιμένεθ,Τορίμπιο(ΟΦΙ),Μανθά-
της,Ποζατζίδης(Καλλιθέα),Σέχου,Θεοχάρης,
Ρόμπι,Σιδεράς,Κούτσιας (ΠαναθηναϊκόςΒ’),
Τάτος,Μοζέρ, ΠαυλίδηςΜπακαγιόκο, (Κα-
λαμάτα),Τσιλιγκίρης,Βουκελάτος (Αιγάλεω),
Γκόμεζ(Ηρόδοτος),Τσιμέλι,ΚάρλοςΕντουάρ-
ντο,Ντάσης(Ζάκυνθος).

SL2
ΣτηνκορυφήτωνσκόρεροΠασάς,

ανεβαίνουνΦοφανά,Γιακουμάκης,Μούργος

Την παρέλαση 
των χειμερινών 
ολυμπιακών 

αγώνων του Πεκίνου 
θα ξεκινήσει η Μαρία 
Ντάνου, η πρωταθλή-
τρια δρόμων αντοχής 
της εθνικής αποστολής 
και του ΕΟΣ Νάου-
σας, ως σημαιοφόρος. 
Μεγάλη τιμή, φυσικά, 
όπως έγινε και το 2018 
με τη Σοφία Ράλλη 
-κάτω- στη Νότια 
Κορέα.

Εκτόςαπότηνσυμμετοχήτης
στους αγώνες, ηΜαρίαΝτάνου

επελέγη να εκπροσωπήσει τη
χώραμαςωςυποψήφιαανάμε-
σασε17συνυποψήφιουςσυνα-
θλητές της από όλο τον κόσμο
για την ΕπιτροπήΑθλητών της
ΔιεθνούςΟλυμπιακής Επιτρο-
πής (ΔΟΕ), στις εκλογές, που
θα γίνουν κατά τη διάρκεια των
αγώνων.

ΗΜαρίαΝτάνου συμμετείχε
σε δύοπροηγούμενουςΧειμερι-
νούςΟλυμπιακούςΑγώνες(Βαν-
κούβερ 2010 και Πιονγκτσάνγκ
2018), καθώς καισεπολλάΠα-
γκόσμιαΠρωταθλήματα.

Έχει κατακτήσει πολλές φο-
ρές τον τίτλο της Πανελλήνιας
Πρωταθλήτριας, είναι μέλος της
ΠαγκόσμιαςΈνωσηςOlympian/
World Olympian Association
(WOA)καιεργάζεταιστηνΠαγκό-
σμιαΟμοσπονδίαΞιφασκίαςπου
εδρεύειστηΛωζάνητηςΕλβετίας.

Ανοίγει την παρέλαση στο Πεκίνο η Ελλάδα
με σημαιοφόρο την Μαρία Ντάνου του ΕΟΣ Νάουσας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

24-01-2022 μέχρι 

30-01-2022 θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Παρασκευή 28-01-2022

13:30-17:30ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑ-

ΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΚΟΥΠΑΤ Σ Ι Α ΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10

- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩ-

ΝΙΑ23310-28491

Φαρμακεία

Ο Δήμαρχος Νάου-
σας Νικόλας 
Καρανικόλας 

υποδέχθηκε σήμερα 
(Τετάρτη 26.01.2022), 
στο δημαρχείο, τη 
Ναουσαία πρωταθλή-
τρια του σκι αντοχής 
Μαρία Ντάνου, η οποία 
θα είναι η σημαιοφό-
ρος της ελληνικής απο-
στολής των αθλητών 
που θα συμμετάσχουν 
στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες, 
που θα διεξαχθούν στο 
Πεκίνο (4-20 Φεβρουα-
ρίου).

Στησυνάντηση,παραβρέθηκε
και οΔημοσθένης Γυρούσης, ο
οποίος θα είναι οΑρχηγός της
ελληνικής αποστολήςστοΠεκίνο
και είναι μέλος τηςΕλληνικήςΟ-
λυμπιακήςΕπιτροπής(ΕΟΕ).

Ο ΔήμαρχοςΝάουσας,συνε-
χάρη τηνΜαρίαΝτάνου και τον
Δημοσθένη Γυρούση για τις ση-
μαντικές διακρίσεις και τους ευ-
χήθηκε καλή επιτυχία, επισημαί-
νονταςτηνεξέχουσασημασίακαι
τιμή που σηματοδοτεί τόσο για
τονΔήμοΝάουσας όσο και για
την Ελλάδα, η συμμετοχή τους
στην κορυφαία διοργάνωση των
ΧειμερινώνΟλυμπιακώνΑγώνων
πουθαφιλοξενηθούνστοΠεκίνο.

«Είναι μεγάλη η τιμή και η
χαρά για τηΝάουσαπου ηΜα-
ρία Ντάνου και ο Δημοσθένης
Γυρούσης κατέχουν τις σημαντι-
κές αυτές θέσεις στην ελληνική

αποστολή που θα συμμετάσχει
στουςΧειμερινούςΟλυμπιακούς
Αγώνες.Μάλιστα η διακεκριμέ-
νηΝαουσαίαπρωταθλήτρια είναι
αυτή που θα σηκώσει ψηλά τη
σημαία της χώρας μας, στην ελ-
ληνική αποστολή στους αγώνες
στοΠεκίνο,γεγονόςπουαποτελεί
μέγιστητιμή.

Εύχομαι στηΜαρία κάθε επι-
τυχία στην προσπάθειά της και
είμαι σίγουρος ότι μαζί με τους
συναθλητές της θα εκπροσωπή-
σειεπάξιατηνΕλλάδαμετονκα-
λύτεραδυνατότρόπο.Εύχομαιε-
πίσηςαπόκαρδιάςκαλήεπιτυχία
και δύναμη σε όλη την ελληνική
αποστολήπου έχει την τύχη να
έχειωςΑρχηγότονΝαουσαίοΔη-

μοσθένηΓυρούση,οοποίοςείναι
μέλος τηςΕλληνικήςΟλυμπιακής
Επιτροπήςκαι έχει διατελέσει και
πρόεδρος της ΕΟΧΑ» τόνισε ο
ΔήμαρχοςΝάουσαςΝικόλαςΚα-
ρανικόλας.

Επισημαίνεται ότι εκτός από
την συμμετοχή της στους αγώ-
νες, ηΜαρίαΝτάνου επελέγη να
εκπροσωπήσει τη χώρα μαςως
υποψήφια ανάμεσασε 17συνυ-
ποψήφιους συναθλητές της από
όλο τον κόσμο για τηνΕπιτροπή
Αθλητών τηςΔιεθνούςΟλυμπια-
κήςΕπιτροπής (ΔΟΕ) στιςεκλο-
γές,πουθαγίνουνκατάτηνδιάρ-
κειατωνΟλυμπιακώνΧειμερινών
Αγώνων«Πεκίνο2022».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία

Ντάνου, ξεκίνησε τα πρώτα της
αθλητικάβήματαστονΕΟΣΝάου-
σας,ενώαπόπολύνωρίςδιάλεξε
τον δύσκολο δρόμο επιλέγοντας,
ωςάθλημα,  τουςδρόμουςαντο-
χής.Συμμετείχεσεδύοπροηγού-
μενουςΧειμερινούςΟλυμπιακούς
Αγώνες, (Βανκούβερ 2010 και
Πιονγκτσάνγκ 2018), καθώς και
σεπολλάΠαγκόσμιαΠρωταθλή-
ματα.

Έχεικατακτήσειπολλέςφορές
τον τίτλο τηςΠανελλήνιαςΠρω-
ταθλήτριαςείναιμέλοςτηςΠαγκό-
σμιας ΈνωσηςOlympian/World
OlympianAssociation (WOA) και
εργάζεται στηνΠαγκόσμιαΟμο-
σπονδία Ξιφασκίαςπου εδρεύει
στηνΛωζάνητηςΕλβετίας.

Χάντμπολ
Απέκτησε τον Μίλαν Μάτοβιτς

ο Ζαφειράκης Νάουσας

Τηναπόκτησητου23χρονουΣέρβουπίβοτΜίλανΜατοβιτςανα-
κοίνωσεοΖαφειράκηςΝάουσας.

Αναλυτικά:
Μεπολύχαράανακοινώνουμετηνέναρξητηςσυνεργασίαςμας

με τον 23χρονοΣέρβοπίβοτΜίλανΜατοβιτς.ΟΜίλαν βρίσκεται
στηΝάουσα την τελευταία εβδομάδα καιπροπονείται μαζί με την
υπόλοιπηομάδαμας.

Γεννημένος στις 18Νοεμβρίου του 1998 στοPriboj της Σερ-
βίας από μικρός αγωνίστηκε σε διάφορασωματεία χάντμπολ με
τελευταίαταRKPribojκαιRKNovaVaros.Είναιύψους1,86Μ.και
βάρους102kg.

Μίλαν καλώς όρισες στην ομάδα μας!

ΣυνάντησητουΔημάρχουΝάουσας
μετηΝαουσαίαπρωταθλήτρια
τουσκιαντοχήςΜαρίαΝτάνου

Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την
προετοιμασία του για το
ντέρμπι της Κυριακής με
τονΟλυμπιακό (30/1, 19:30,
NOVASPORTSPRIME,LIVE
SPORT24) με τον Ραζβάν
Λουτσέσκου ναρίχνει τοβά-
ροςστοντομέατηςτακτικής.

Ηπροετοιμασία τουΠΑ-
ΟΚ για την κρίσιμη αναμέ-
τρηση της Κυριακής (30/1,
1 9 : 3 0 ,  NOVASPORTS
PRIME, LIVESPORT24) με
τονΟλυμπιακό συνεχίστηκε
και χθες (27/1) στη Σουρω-
τή και θα ολοκληρωθεί στις
προπονητικές εγκαταστάσεις
τουΔικεφάλου στηΝέαΜε-
σημβρία, τιςοποίεςδενχρη-
σιμοποίησε τις τελευταίες ημέρες λόγω των
χαμηλώνθερμοκρασιών.

ΟΡαζβάνΛουτσέσκουπου δεν μπορεί
να υπολογίζει στους τραυματίες Καντουρί
καιΟλιβέιρα δούλεψε σήμεραστην τακτική

προσέγγισητουντέρμπιμετουςυπόλοιπους
ποδοσφαιριστέςτου.

ΑναλυτικάτοενημερωτικότουΔικεφάλου:
«Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πλησιάζει
και η προετοιμασία τουΠΑΟΚ συνεχίζεται

με τον ΡάζβανΛουτσέσκου
να δουλεύει στον τομέα της
τακτικής.

Σετέτοιααναμέτρηση,άλ-
λωστε, η κάθε λεπτομέρεια
παίζει το ρόλο της κι οΡου-
μάνος τεχνικός θέλει να…
ρυθμίσει κάθε κομμάτι του
παιχνιδιού, έτσιώστε η ομά-
δα του να μπορέσει να δια-
χειριστεί τις ειδικέςσυνθήκες
τουαγώνα.

Παράλληλα, οι παίκτες
του ΠΑΟΚ δούλεψαν και
στον τομέα της φυσικής κα-
τάστασης,ενώστοτέλοςτης
προπόνησηςπραγματοποιή-
θηκεοικογενειακόδίτερμα.Ο
ΟμάρΕλΚαντουρί συνέχισε

αποθεραπεία κι αποκατάσταση, όπως κι ο
ΝέλσονΟλιβέιρα.

ΣήμεραΠαρασκευή (28.01) οΠΑΟΚθα
προπονηθεί στις 12:00στοαθλητικό κέντρο
τηςΝέαςΜεσημβρίας».

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στη Μεσημβρία
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Δυναμικό άνοιγμα στην 
ισπανική τουριστική 

αγοράκάνει η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας 

   Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προσέγγισης της ισπα-
νικής αγοράς, συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «FITUR 
2022», η οποία πραγματοποιήθηκε από 19 έως 23 Ιανουαρίου στη Μαδρίτη της 
Ισπανίας.

 H διοργάνωση είναι η σημαντικότερη έκθεση τουρισμού στην Ισπανία και μία 
εκ των σημαντικότερων παγκοσμίως, καθώς σε αυτή συμμετείχαν περίπου 7.000 
επιχειρήσεις από 107 χώρες ως εκθέτες, ενώ την επισκέφτηκαν περίπου 80.000 
επαγγελματίες.

 Η Ισπανία αποτελεί μία πολύ σημαντική αγορά-στόχο για τον ελληνικό τουρισμό 
με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας υλοποιώντας τον στρατηγικό της σχεδιασμό, την προσεγγίζει στοχευμένα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η μοναδική Περιφέρεια που συμμετείχε στο περίπτερο 
του ΕΟΤ, ενώ είχε προηγηθεί εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο στη 
Μαδρίτη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Οι Ισπανοί επισκέπτες, οι οποίοι πραγματοποιούν πολυήμερες διακοπές υψηλού 
οικονομικού προϋπολογισμού οικογενειακά ή μεμονωμένα, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για την περιοχή που συνδυάζει το προϊόν «ήλιος-θάλασσα» με άλλες μορφές 
θεματικού τουρισμού που σχετίζονται με τη φύση και τις υπαίθριες δραστηριότητες 
(outdoor activities), αλλά και με τον θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτιστικό τουρισμό, 
καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες τους.

 Η ιστορία του Μεγάλου Αλέξανδρου, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, ο Ό-
λυμπος, τα υδάτινα οικοσυστήματα, ο  φυσικός πλούτος της Κεντρικής Μακεδονίας 
αλλά και οι υπέροχες παραλίες της, είναι τα βασικά σημεία που κέντρισαν το ενδια-
φέρον των επισκεπτών, οι οποίοι με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, θέλουν να ανακαλύ-
ψουν και τους υπόλοιπους προορισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

 Τα στελέχη της Περιφέρειας πραγματοποίησαν επίσης Β2Β συναντήσεις με του-
ριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες του τουρισμού, στους οποίους παρουσίασαν 
την Κεντρική Μακεδονία ως έναν ασφαλή και πολυποίκιλο προορισμό που μπορεί 
να προσφέρει μοναδικές και αυθεντικές εμπειρίες στον επισκέπτη καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, ενώ είχαν και τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις 
νέες συνθήκες και ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία στον παγκόσμιο τουρισμό

«Η Ισπανία αποτελεί σημαντική αγορά για εμάς, όχι μόνο γιατί είναι μία από τις 
μεγαλύτερες τουριστικές αγορές της Ευρώπης με επισκέπτες που ενδιαφέρονται να 
συνδυάσουν πολλές μορφές τουρισμού και διαθέτουν υψηλό budget κατά τη διάρ-
κεια των διακοπών τους, αλλά και γιατί αποτελεί πύλη εισόδου των ισπανόφωνων 
κατοίκων της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας επιχειρεί ένα μεγάλο άνοιγμα στην ισπανική αγορά, με διάφορες 
δράσεις, σε συνεργασία και με το γραφείο που θα επανασυστήσει ο ΕΟΤ στην Ισπα-
νία. στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση των εισερχόμενων ροών της Κεντρικής 
Μακεδονίας και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου», δήλωσε ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος.

ΑΔΑ: 6ΧΚ1Ω9Ο-8ΝΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:118/2020
CPV: 45214200-2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

1ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών 
ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Κατασκευή εξό-
δου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας του 1ου Δημ. 
Σχολείου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)» προϋπολογισμού  160.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας Έργων  Οικοδομικών και Η/Μ

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45214200-2
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 186526

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 21.02.22 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Η/Μ και Α1 και άνω Οικοδομικά

.- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένω-
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό-
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων πεντακό-
σια ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (2.580,65 €)και θα 
απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύ-
τερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  (άρθρο 
97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 20-01-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον ΚΑ 
02.64.7331.009 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι 6 μήνες

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

ΑΔΑ: ΩΘΔ2Ω9Ο-ΑΚ9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:1/2021
CPV: 42416100
45421130-4  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΡΟΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)»
1.  Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών 
ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Κατασκευή ανελ-
κυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής 
αγωγής του Δήμου  Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» προϋπολογισμού  
176.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συ-
ντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Οικοδομικών και Η/Μ

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 42416100 και 45421130-4
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 186524

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 24.02.22 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Ηλεκτρομηχανολογικών και Α2 και άνω Οικοδομικών

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους δυο χιλιάδων οκτακοσί-
ων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2.838,71€)
και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
(άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 23-01-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει  τον  ΚΑ 
02.64.7331.010 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι 6 μήνες

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα  ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

Για ανέργους 30 ετών και άνω
Από Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Γ΄ κύκλο επιδότησης νέων θέσεων 

εργασίας και στην Κεντρική Μακεδονία
Τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για τον Γ’ κύκλο του προγράμματος δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις 

πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής: • 473 € μηνιαία (5.676 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
• 568 € μηνιαία (6.816 € ετήσια) για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω • 615 € μηνιαία (7.380 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους • 710 € μηνιαία (8.520 € ετήσια) για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών 

και άνω Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπλη-
ρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr Για  τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές  πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.oaed.gr/
anoikta-programmata 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο
κατάστημα επί της ο-
δούΠιερίωνστηΒέροια
εμβαδού 54,16 τ.μ. με
υπόγειο αποθηκευτικό

χώρο εμβαδού 41,63

τ.μ..Τιμή63.000€Τηλ:

2331021523

ΠΩΛΕΙΤΑΙκατάστη-
μα186τ.μ.μευπόγειο

168 τ.μ., στα πρώην

ΣφαγείαΒέροιας.Τηλ.:

6944644220.

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

ΠΑΤΡΙΔΑπωλείταιοικόπεδο1στρέμ-
μαμεημιτελέςκτίσμα91,50τ.μ.,μεαπο-
θήκη εκτός σοιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη
θέαχωρίς εμπόδια,περιφραγμένο,συρ-
ταρωτή πόρτα, πλήρως τακτοποιημένο.
Τιμή95.000ευρώ.Τηλ.:6942775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24268-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας80τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήρα,Τιμή:220€.

Κωδ.23306ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Διαμέρισμα85
τ.μ.,κατασκευή2004,2υ/δ,1οςόροφος,με
ευχάριστηθέα,σευπεράριστηκατάσταση,α-
λουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,υψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,μεπολύωραίομπάνιο,μεκλειστό
πάρκινγκστουπόγειο ,  κέντροαπόκεντρο,
320€.Από18/1/2022ελεύθεροκαιεπισκέψιμο.

ΚΩΔ.13914ΩΡΟΛΟΙδιαμ/μασανΜονο-
κατοικίαμε96τ.μ.,καθ.με2-,3υ/δ,1οςόρο-
φος,διαμπερές,παλαιάκατασκευήαλλάπολύ
καλάσυντηρημένοκαιφροντισμένο ,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κλιματιστικόκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωαλλάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο350€.υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφερόμενο..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.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.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000 τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο
,μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:107153ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταισπά-
νιαεπαγγελματικήστέγη45τ.μ.μεδύοανεξάρ-
τητουςγραφειακούςχώρους,μιαμεγάληανα-
μονήκαιWC,βρίσκεταιστον5οόροφορετιρέ,
προσόψεως,μεπολύκαλήδιαρρύθμιση,ηλιό-
λουστοιχώροι,μεανελκυστήρα,σεκεντρικότατο
σημείοτηςπόλης,ζητούμενομηνιαίομίσθωμα
350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675-ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικήςεπιφάνει-
ας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,ισόγειογιαπο-
λύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουραεκπληκτικό
καιξεχωριστόακίνητο,μεάριστηπροβολήκαι
σεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίομίσθωμααρχικό
χαμηλόστα1.700€γιατηνολοκλήρωσητου
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανα-
καινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι
65τ.μ.καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970το
οποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματα
Kömmerlingμετριπλήυάλωση,μεαποθήκη,
ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακό
τζάκι,DAIKININVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότητας,προεγκατάστασηηλιακού
θερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυ-
δραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυ-
τέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπα-
ραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικάανώτερης
ποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δ
καιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές,ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680τ.μ.
διαθέτονταςένανπολύωραίοκήπομεδένδρα,
γκαζόνκαιλαχανόκηπο,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στηνπαραπάνωτιμή
συμπεριλαμβάνεταιολόκληροςοεξοπλισμός
καιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
δεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

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:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημαΙσόγειοσυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότηταδόμησης
καιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτόάλλα127τ.μ.
μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροχωρίςκολώνεςμεδικότουWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970-Τιμήπώλησηςτα
130.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106268ΚΑΤΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟστο
δρόμογια τηΜέσηΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο
στηΖώνη1συνολικήςεπιφάνειας10.000τ.μ.
άδειο,σεπολύκαλόσημείο,ποτιστικό,πάνω
σεδρόμοΤιμήμόνο:22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή
αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειοτοοποίοαπότην
κάτωμεριάείναιισόγειομεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωσεοικόπεδο384τ.μ.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,και2WC.Είναικατασκευασμένη
το1991καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.
Βενιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-
στοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,
χωλ, μπάνιο.Ηπρόσοψη επί τηςΒενιζέλου δια-
θέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανα-
καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελ-
ματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με
δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον
περιφερειακό δρόμοΚοπανού, δίπλα στο
βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύ-
ψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και πε-
ριφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευ-
ρώ το τετραγωνικό.Τηλ.: 6944 687267&
2332041088.



ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ2γκαράζστον
Προμηθέα,στηνοδόΚαζαντζά-
κη,56τ.μ.αξίας10.000ευρώ.
Τηλ.:6944644220.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,στονΠρομηθέα,υ-
πέροχολούξδιαμέρισμα84 τ.μ.,
1ος όρ, 2ΔΣΚWC, καινούργιο,
ωρομέτρηση.Πληρ.Τηλ. 23310
68080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονοκατοικ ία
στην Πατρίδα 100+100τ.μ. ι-
σόγειο σε 2.500 τ.μ. οικόπε-
δο. 85.000 ευρώ. Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα κοντά στονΑγ.Αντώ-
νιο, με θέσηπάρκιγκ, 77 τ.μ.,
διαμπερές, κεντρ, θέρμανση,
22.000 ευρώ, ευκαιρία. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέ-
ρισμα, 1ος και 2ος όροφος με
εσωτερικη σκάλα, 170 τ.μ., 40
τ.μ. βεράντες,περιοχήπαλαιού
Νοσοκομείου, διαμπερές, θέα,
ντουλάπες εντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη. Τηλ.: 6973
227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ  αγροτεμάχ ιο

16 στρεμματα στην περιοχή

«66»με1.100ροδακινιές,ποι-
κιλίας συμπύρηνα «Έβερτ» η-
λικίας 3 ετών, ποτιστικό.Τηλ.:
6977454620.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου 11,
Βέροια, 2ος όροφος σε ιδιό-
κτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚΧWC,
μεγάλα μπαλκόνια, αιρ κοντί-
σιον, ατομική θέρμανση κα-
λοριφέρ, ανακαινισμένο. Τιμή
ενοικίου 360,00 ευρώ. Τηλ.
6979977336.

ENOIKIAZETAI  περιοχή
Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-
ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ, αίρ
κοντίσιον.Τιμήενοικίου320,00
ευρώ.  Πληρ.  Τηλ .  23310
68080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24
τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου 20,
πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,
βαμμένο.Τιμή ενοικίου 50 ευ-
ρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.
τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-
λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που,με3χώρουςκαι κουζινα,
W.C.,γιαεπαγγελματικήχρήση
ήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:
6932471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙσερβιτόροςγιαεστι-
ατόριοστηΒέροιαμεγνώσηΑγ-
γλικών.Πληρ.τηλ.6977368011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έμπειρη
για φροντίδα ηλικιωμένης κυ-
ρίας, όχι κατάκειτης, ως εσω-
τερική. Αμοιβή συζητήσιμη.
Τηλ.:6944527842.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή
για λογιστικό γραφείο στηΒέ-
ροια. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςλογιστη-
ρίου.Αποστολήβιογραφικώνστο
e-mail:regivanelle@gmail.com.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλι-

σμόςκαφέ(έπιπλακαιείδηκουζί-
νας).Τηλ.:6944577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣαναζητάγιαγνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ.
Τηλ.6984040769.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, εμφανίσιμη, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετών για
μίασχέσημεαγάπηκαισε-
βασμό.Τηλ.:6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

Η εταιρεια Καδο-
γλου ΙΚΕ μεπαρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα τοΤαγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζηταναενταξειστοδυ-
ναμικοτηςοδηγουςΓ’κατηγοριαςγιατηνστελεχωσητης
μοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

ασφαλιση
ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς
από την ROMA PIZZA.
Τηλ.: 6951 930122 κ.
Κώστας.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
-γνώσειςχειρισμούηλεκτρονικούυπολογιστή(θαεκτιμηθείγνώ-

σηχειρισμούπρογραμμάτωνδιαχείρισηςαποθήκης)
-καλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηείναιεπιθυμητήαλλάόχιαπα-

ραίτητη.
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέτουναιτή-

σειςστημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας
–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατη
φωτογραφίακαιφωτοτυπίαταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(με
τηνάδειαεργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονται
στοemailinfo@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

Ηεταιρείαφυλάξεων «T.S.S. - SECURITY»,Ζητάμε
γιαΆμεσηΠρόσληψη,γιατηνΒιομηχανικήΠεριοχήΝάου-
σαςΗμαθίας,6ΦύλακεςωςεπίτοπλείστονΆνδρες,με
ΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείας από τηνΕλλη-
νικήΑστυνομία.Θαπροτιμηθούνάτομααπότηνκοντινή
περιοχή. Δίδονταιόλεςοινόμιμεςαπολαβές.Παρακαλώ
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν αποκλειστικά με
αποστολή και αναλυτικό τοβιογραφικό τους με ταπλή-
ρη στοιχεία τους, στο Email:sales@securitytsiflidis.
gr, με τηλέφωνο επιβεβαίωσης ότι το λάβαμε το κινητό
6937226565, Υπεύθυνος ΚύριοςΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ, μεσκοπό την αξιολόγησηπροσόντων για
πρόσληψη.

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙπαραλήπτηςαγροτικώνπροϊόντωνγια την5μηνη
περίοδοσυγκομιδής(Ιούνιος–Οκτώβριος)καιγιαπεριοχήκαλλιέρ-
γειαςεκτόςτηςέδραςτουεργοστασίου.

Προσόντα:
-Εμπειρίαστοντομέα
-Ανάλογηεκπαίδευσηστοαντικείμενοθαεκτιμηθείαναλόγως
-Κατάπροτίμησηηλικίαέως45ετών

Οι ενδιαφερόμενοιμπορούννακαταθέτουναιτήσειςστημονάδα
παραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύ-
σης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατηφωτογραφία
καιφωτοτυπία ταυτότητας ήφωτοτυπίαδιαβατηρίου (με τηνάδεια
εργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονταιστοemail info@
almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωναεπικοινωνίας:2333027800(γραμ-
ματείαεργοστασίου),6974875526(Γεωπονικότμήμα)

ΣυνεργαζόμενοΚατάστημαΓΕΡΜΑΝΟΣΒέροιας, προσφέρει
ευκαιρίααπασχόλησηςσεθέση:ΣυμβούλουΠωλήσεωνΚινητής
Τηλεφωνίας(ΠλήρηςΑπασχόληση)

Κύριο αντικείμενο/αρμοδιότητες:
·Προώθησηπροϊόντων/υπηρεσιών τεχνολογίαςσενέουςκαιυ-

φιστάμενουςπελάτες,μεσκοπότηνικανοποίησητωναναγκώντους
καιτηνεπίτευξητουστόχουπωλήσεων

·Ανάπτυξηκαιδιατήρησηπελατολογίου
·Παροχήυψηλούεπιπέδουυπηρεσιώνεξυπηρέτησηςπελατών

Απαραίτητα προσόντα:
·ΤουλάχιστοναπόφοιτοςΙ.Ε.ΚΕπαγγελματικήςκατεύθυνσης
·Τουλάχιστον1χρόνοπροϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέση
·ΚαλήγνώσηχειρισμούΗ/ΥκαιMSOffice
·Καλήγνώσητηςαγγλικήςγλώσσας
·Αναπτυγμένεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·Προσανατολισμόςστηνεξυπηρέτησητουπελάτη
·Εστίασηστηνεπίτευξηαποτελέσματοςβάσειστόχων
·Ομαδικόπνεύμα
·Ικανότηταανάληψηςπρωτοβουλιώνκαιεπίλυσηςπροβλημάτων
·Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(άνδρεςυποψήφιοι)
·Δυνατότηταεργασίαςβάσειημερώνκαιωρώναπασχόλησηςσε

εμπορικάκαταστήματα

Επιθυμητά προσόντα:
·ΠτυχίοΤΕΙ/ΑΕΙ
·Γνώσηπροϊόντωντεχνολογίαςκαιτηλεπικοινωνιών

Παροχές:
·Bonusβάσειεπίτευξηςστόχων
·Εκπτωτικάπρογράμματασταθερής&Internet
·Μοντέρνοκαιευχάριστοπεριβάλλονεργασίας
·Συνεχήςεκπαίδευσησεθέματαπωλήσεωνκαινέεςτεχνολογίες
·Προοπτικέςεξέλιξης
Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο δυναμικό του καταστήμα-

τος, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμαστην
ηλεκτρονικήδιεύθυνσηG-HR@germanos.grμε τονκωδικόθέσης
VERήεντόςτουκαταστήματος,Μητροπόλεως44.



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

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

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


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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Την πρώτη σύσκεψη με την ομάδα έργου για την υλοποίηση 
της ψηφιακής κάρτας εργασίας είχε χθες ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Στη σύσκεψη 
συμμετείχαν η γενική γραμματέας Εργασίας Αννα Στρατινάκη, που 
συντονίζει το έργο και στελέχη της αναδόχου εταιρείας ΟΤΕ και των 
υπεργολάβων 01 Solutions και Ogilvy.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, στη σύσκεψη συζητήθηκε ο «οδικός χάρτης» 
για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας και αποφασίστηκαν τα 
εξής:

«1. Η μελέτη για την αρχιτεκτονική της ψηφιακής κάρτας θα έχει 
ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

2. Εντός του Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει διαβούλευση με τους 
εργοδότες και τους εργαζόμενους στους κλάδους των τραπεζών 
και των σούπερ μάρκετ, καθώς και με φορείς. Η διαβούλευση ξε-
κινά από τους συγκεκριμένους κλάδους, καθώς έχουν πολύχρονη 
εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων ωρομέτρησης και 
παρουσιολογίου και θα είναι από τους πρώτους στους οποίους θα 

εισαχθεί η ψηφιακή κάρτα.
3. Τον Ιούνιο του 2022, θα ξεκινήσει η εφαρμο-

γή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον κλάδο 
των τραπεζών και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, στη 
συνέχεια, θα επεκταθεί σε όλους τους κλάδους (με-
γάλες και μικρές επιχειρήσεις)».

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κω-
στής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η σημαντικότερη με-
ταρρύθμιση του νέου εργασιακού νόμου, αρχίζει α-
πό όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Το έργο αυτό 
ξεκίνησε να υλοποιείται και θα προχωρήσει με γρή-
γορους ρυθμούς, καθώς είναι πρώτη προτεραιότη-
τα για το υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση.

Έτσι, από τον Ιούνιο του 2022, πρώτα οι εργα-
ζόμενοι στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα σού-
περ μάρκετ θα αποκτήσουν την ψηφιακή κάρτα ερ-
γασίας. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένας σύγχρονος και 
πρακτικός μηχανισμός για τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων - ιδιαίτερα του 
ωραρίου τους - και την εξασφάλιση ίσων ό-
ρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα βασικό μέτρο 
κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφάνειας που 
θα δώσει αποτελεσματικό χτύπημα στην υπο-
δηλωμένη και αδήλωτη εργασία».

Από την πλευρά της, η γενική γραμμα-
τέας Εργασίας, ‘Αννα Στρατινάκη, σημείω-
σε: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί τη 
ναυαρχίδα των μεταρρυθμίσεων στην αγορά 
εργασίας, δημιουργώντας μια νέα πραγματι-
κότητα, ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας των 
εργαζομένων και προάσπισης των δικαιω-
μάτων τους. Αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
για την καταπολέμηση της αδήλωτης, αλλά 
κυρίως της υποδηλωμένης εργασίας. Η νέα 
Ανεξάρτητη Αρχή του ΣΕΠΕ θωρακίζεται έτσι 
με αυτό το πρωτοποριακό εργαλείο για τη 
γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία του 
ελεγκτικού μηχανισμού. Η τεχνολογία γίνεται 
αρωγός σε αυτό το εγχείρημα.

Μέλημά μας η υποστήριξη των εργασι-
ακών δικαιωμάτων. Στόχος μας η μείωση 
της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των 
διαδικασιών. Σκοπός μας η πάταξη της ερ-
γασιακής απάτης, της φοροδιαφυγής και της 
εισφοροδιαφυγής».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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P Τώρα συζη-
τιέται να είναι κάθε 
χρόνο η αργία του 
χιονιά…

P Με 2,80 διό-
δια και διαμονή, 
το λες και προ-
σφορά στην Αττι-
κή οδό.

P Ο εργολά-
βος τρελάθηκε!

P  Τυχεροί αυ-
τοί που κλείστη-
καν στην Αττική 
οδό και θα έχουν 
να πληρώσουν το 
ρεύμα.

P Κάνανε αργία 
στην Αθήνα για να 
καθαρίσουν τους 
δρόμους, αλλά δεν 
τους καθάρισαν διότι δεν δουλεύουν τις αργίες.

P Τα ζώα μου αργία!

P Φωτιές, κορωνοϊός, χιόνια, σε όλα αποτυ-

χίες ο Μητσοτάκης. Και πολύ άργησε η πρόταση 
μομφής.

P Αλλά γράμμα στον Θεό, θαρρώ.

P Το πιο δίκαιο είναι ο Κυριάκος να δεχθεί 

πρόταση μομφής και ο Αλέξης 
πρόταση δυσπιστίας.

P Τριήμερη κόντρα μετα-
ξύ των δύο στη Βουλή. Και 
στη μέση ο Ανδρουλάκης. 
Είδε φως, αλλά δεν μπήκε 
ακόμη.

P Ο Αλέξης θα τους διώξει, 
αλλά αυτοί θα είναι αποκλει-
σμένοι.

P  Πρόταση μομφής για 
τους πολίτες που δεν φο-
ράνε χιονολάστιχα. Που δεν 
τους φτάνει ο μισθός ούτε 
για να αλλάξουν λάστιχα 
στους υαλοκαθαριστήρες.

P  Η τελευταία πρόταση 
μομφής που είχε επιτυχία ήταν 
της αγάπης, για τη σεξουαλική 
μου δραστηριότητα.

P Όπως αντιλαμβάνεστε, 
είχαμε πρόωρες εκλογές.

P Και:
Μια σαύρα και ένας λαγός 

έκαναν παρέα. Κάποια στιγμή 
λέει η σαύρα στο λαγό :

-Πάω στο ποτάμι να πιω λίγο νερό γιατί κορά-
κιασα!

Πηγαίνει η σαύρα στο ποτάμι, σκύβει να πιει 
νερό, όμως τη βλέπει ένας κροκόδειλος και την 
κάνει μια χαψιά! Ο λαγός ανησύχησε που πέ-

ρασαν δέκα λεπτά και ακόμα να έρθει η σαύρα 
έτσι αποφάσισε να πάει να τη βρει. Πηγαίνει στο 
ποτάμι, βλέπει τον κροκόδειλο να λιάζεται και 
τρομαγμένος του φωνάζει :

 -Ρε συ σαύρα, πόσο νερό ήπιες!
Κ.Π.

Ξεκίνησε η προεργασία για την ψηφιακή κάρτα εργασίας
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