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Μην θεωρούμε ότι το νερό 
είναι ανεξάντλητο…

   Το καμπανάκι που χτύπησε με την ανακοίνωσή 
του ο ΤΟΕΒ Νάουσας και τα έκτακτα περιοριστικά 
μέτρα που αναγκάζονται να λάβουν για να κάνουν 
οικονομία στο νερό για να μην κινδυνεύσει η 
αγροτική παραγωγή, φέρνει για μια ακόμη φορά 
στο προσκήνιο την διαρκή ανάγκη για ορθολογική 
χρήση των υδάτων. Ακούγεται ως κάτι θεωρητικό και 
βαρετό, αλλά είναι υψίστης σημασίας για την ίδια 
μας την ζωή, αφού χωρίς νερό ζωή δεν υπάρχει! Δεν 
γνωρίζω αν υφίσταται ανάλογο θέμα με τον ΤΟΕΒ 
Βέροιας, πάντως θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη 
συνολική πολιτική για την επάρκεια των υδάτων, 
χωρίς να περιμένουμε μόνο τους καύσωνες και την 
ανομβρία, ενώ τα περιβαλλοντικά προγράμματα 
εκπαίδευσης με επίκεντρο το νερό θα πρέπει να 
είναι μόνιμα και όχι ως ευκαιριακές εργασίες στα 
σχολεία. Επιπλέον οι ΤΟΕΒ με αυστηρότητα και 
έλεγχο μέσω των υδρονομέων να εμποδίζουν την 
κατασπατάληση νερού με τα αλόγιστα ποτίσματα. 
Δυστυχώς η συμπεριφορά στην πλειοψηφία και του 
απλού πολίτη και του επαγγελματία αγρότη πρέπει 
να γίνει λιγότερο σπάταλη και να μην θεωρούμε ότι 
το νερό είναι ανεξάντλητο.   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Καλλινίκου, Θεοδότης και τέκνων αυτής

Μήπωςπρέπεινααλλάξειθέσηηενημερωτικήπινακίδα
σταέργατουπάρκουτωνΑγ.Αναργύρων;

ΌπωςγνωρίζετετοπαρκάκιαπέναντιαπότηνεκκλησίατωνΑγ.Αναργύρων(Λ.Ανοίξεως)στηΒέροια,εδώκαιαρκετά
χρόνιαείναιένασιδερόφρακτοεργοτάξιο,στοοποίοκατάκαιρούςγίνονταιεργασίεςαπότηνΑρχαιολογικήΥπηρεσίαγια
τηνανάδειξηαρχαίωνλουτρώνπουβρέθηκανστοσημείο.Απαντήσειςσταερωτήματακαιπαράποναπουδεχόμαστεκα-
θημερινάγιατουςρυθμούςκαιτηνπρόοδοτωνεργασιώνδενμπορούμεναδώσουμεκαιχρήσιμοθαήτανναυπάρχειμια
ενημέρωσηαπότηνυπηρεσίαπροςτουςπολίτες.

Αυτόπουεπεσήμανανδιερχόμενοιαπότοσημείο,είναιμιαενημερωτικήπινακίδα,ηοποίαείναιτοποθετημένηπρο-
φανώςαπότηνΑρχαιολογικήΥπηρεσίαμέσαστονπεριφραγμένοχώρο,τηνοποίαείναιφυσικάαδύνατοναπροσεγγίσεις
καιναδιαβάσεις.Κάνονταςζουμμετηνφωτογραφικήμηχανήκαταφέραμεναδιαβάσουμετοντίτλο«ΑΡΧΑΙΟΛΟΥΤΡΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»καιΕΦΟΡΙΑΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΗΜΑΘΙΑΣ,ενώυπάρχειαπόκάτωέναενημερωτικόκείμενοσταελληνικά
καιτααγγλικά,πουαδικείταιγιατίδενμπορείνατοδιαβάσεικανείς.

Χωρίς ναμπορούμε να καταλάβουμε τηνσκοπιμότηταπου τοποθετήθηκεσε εκείνο τοσημείομια τέτοιαπινακίδα,
ίσωςθαήτανχρήσιμοναμετακινηθείσεσημείοπουθαμπορούσεκάποιοςτουλάχιστοννατηνδιαβάσει!

Κλειστό τα σαββατοκύριακα το Τουριστικό Περίπτερο
του δήμου στην Εληά

ΟαντιδήμαρχοςΤουρισμούΒασίληςΛυκοστράτηςείχεαναφέρεισεπαλαιότερεςδηλώσεις τουμεταξύάλλωνγια
τηνενίσχυσητηςτουριστικήςανάπτυξηςτηςπόληςκαιτηνεπαναλειτουργίατουΤουριστικούΠερίπτερουστηνΕληάσε
δωδεκάμηνηβάση.Όπωςμάλιστααναγράφεταιστηνταμπέλατοπερίπτερολειτουργείμόνοτιςκαθημερινέςαπότις
09.30-15.30.Καιτασαββατοκύριακα;;;

Κατάκαιρούςγινόμαστεαποδέκτεςπαρατηρήσεωνκαιπαραπόνωναπόσυμπολίτεςμας,αλλάκαιεπισκέπτεςπου
δενμπορούνναέχουνενημέρωσητασαββατοκύριακα,πουφυσιολογικάυπάρχεικαιμεγαλύτερηεπισκεψιμότητααπό
τουρίστεςστηνπόλη.Προφανώςδενείναικάτιεύκολοκαιέχεινακάνειμετιςημέρεςκαιώρεςεργασίαςτωνδημοτι-
κώνυπαλλήλων,ωστόσοθαπρέπειναβρεθείκάποιαλύσηακόμηκιαναυτήφτάσειστοσημείονα«επιστρατεύσει»
εθελοντικάκάποιουςσυλλόγουςήπολίτεςπουείναιπρόθυμοιναεξυπηρετήσουντηνπροβολήτηςπόληςμας.

ΚινητόΜουσικό
Περίπτερο:Προχθές
στοεμπορικόκέντρο
καιεπόμενηστάση
στουςΓεωργιανούς
ΣτηνΠόλη,τηΜικρασίακαιτοΑιγαίοταξί-

δευσαν το κοινό τηςΒέροιαςμε τις μουσικές
τουςοι trioperan, τοβράδυτηςΤρίτηςστον
ΠεζόδρομοτηςΙπποκράτους,στοπλαίσιοτων
εκδηλώσεων του «Μουσικού Περίπτερου»,
πουδιοργανώνειηΚΕΠΑΔήμουΒέροιας.

Με βιολί, λαούτο και  νέι, οΜάκηςΜπα-
κλατζής , ο Γιάννης Καρακαλπακίδης και η
ΑνδριάναΑχιτζάνοβα Πεταλά, έπαιξαν και
τραγούδησανπαραδοσιακούς σκοπούς από
τη νησιωτική και στεριανή Ελλάδα, από τα
παράλια τηςΜ.Ασίας και ακούσματα που
αναδεικνύουν την πολυπολιτισμικότητα της
Θεσσαλονικης.

Επόμενη στάση του Κινητού Μουσικού
Περίπτερου τηνΔευτέρα 16 Αυγούστου
στουςΓεωργιανούςΒέροιαςμεέναμουσικό
οδοιπορικόαπότονΠόντοκαιτηΜαύρηΘά-
λασσα, μέχρι την ηπειρωτικήΕλλάδα, με τον
ΧρήστοΚαλιοτζίδηκαιτηνΡίαΕλληνίδου,που
θαπλέξουνήχουςμετονήματηςπαράδοσης.



Συνάντηση εργασίας για την 
βελτίωση της καθημερινότητας 
στη Νάουσα και τις Κοινότητες  

Θέματα συνεργα-
σίας για ζητήματα που 
αφορούν στη βελτίω-
ση της καθημερινότη-
τας των δημοτών και 
επισκεπτών στη Νά-
ουσα και τις Τοπικές 
Κοινότητες  συζήτη-
σαν ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Αντώ-
νης Καραγιαννίδης 
και ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας 
Νάουσας Κώστας Χα-
τζηστυλλής, κατά την 
πρόσφατη συνάντη-
ση που είχαν με τον 
Αναπληρωτή Διοικητή 
Αστυνόμο Β΄ Σταύρο 
Ζαχαριάδη. 

Ειδικότερα, κατά 
την συνάντηση, συ-
ζητήθηκαν θέματα και 
προτάσεις που αφο-

ρούν την επίλυση ζητημάτων 
στάθμευσης οχημάτων και κυ-
κλοφοριακών προβλημάτων 
που αφορούν το άλσος Αγίου 
Νικολάου, το Δημοτικό Πάρ-
κο Νάουσας, τον χώρο της 
λαϊκής αγοράς, ζητήματα η-
χορρύπανσης κυρίως από δι-
κυκλιστές, θέματα κατάληψης 
πεζοδρομίων, εγκαταλελειμμέ-
νων αυτοκινήτων κ.ά.

Ιδιαίτερα προβλη-
ματική χαρακτηρίζει ο 
ΤΟΕΒ, την «ομαλή και 
συνεχή άρδευση των 
καλλιεργειών στην πε-
ριοχή Αγροκτήματος 
Νάουσας, μετά την 
δραματική μείωση των 
πηγών και μετά την συ-
νεχιζόμενη ανομβρία», 
κι αυτό  οδήγησε την δι-
οίκηση να λάβει μέτρα 
ώστε να εξασφαλιστεί 
η άρδευση με τις λιγό-
τερες απώλειες.   Σε α-
νακοίνωση του Δ.Σ -δια 
του προέδρου του Ορ-
γανισμού Κωνσταντίνου 
Παπαδόπουλου-επιση-
μαίνονται τα προβλή-
ματα και καλούνται οι 
καλλιεργητές να κάνουν 
σωστή χρήση του νε-
ρού.

Συγκεκριμένα ο ΤΟ-
ΕΒ Νάουσας επισημαί-
νει τα εξής:

«Ήδη βρισκόμαστε 
στην αιχμή της αρδευτι-
κής περιόδου, ο κύκλος 
άρδευσης σε ορισμένες 
περιοχές έχει ξεπερά-
σει τις 15 ημέρες και το 
νερό δεν επαρκεί για να 
τροφοδοτούνται ικανο-
ποιητικά όλες οι περιο-
χές.

Τα Υδρονομικά Όργανα του Οργανισμού βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και καταβάλλουν τα μέγιστα 
για την άρδευση των καλλιεργειών.

Ο Οργανισμός έχοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω και προκειμένου με τις υπάρχουσες συνθήκες να 
εξασφαλιστεί η άρδευση έχοντας τις λιγότερες δυνατόν απώλειες, αποφασίζει την εφαρμογή των παρακάτω 
μέτρων.

· Από το Σάββατο 31-7-2021 αρχίζει η εκ περιτροπής διακοπή της άρδευσης (για 2-3 μέρες) σε κάθε περιο-
χή.

· Δίνεται προτεραιότητα άρδευσης στα καρποφόρα κατά σειρά ωρίμανσης. Στην συνέχεια θα αρδεύσουν και 
τα άκαρπα.

· Μειώνετε και κατά μία ώρα η άρδευση όλων των αρδευόμενων εκτάσεων που αρδεύουν από το κλειστό 
δίκτυο με μπεκάκια. (από 6ωρα σε 5ωρα).

· Στην περιοχή «Δαλαμάρι» μειώνεται η άρδευση από 1 ώρα το στρέμμα σε 45 λεπτά το στρέμμα.
· Στην περιοχή «Άνω Κουκούλι» μειώνεται η άρδευση από 90 λεπτά το στρέμμα σε 60 λεπτά το στρέμμα.
· Στις περιοχές με απευθείας υ-

δροληψία την Αράπιτσα, η μείωση 
του νερού θα είναι ανάλογη της συ-
νολικής μείωσης.

Παρακαλούμε όλους τους κτη-
ματίες να κάνουν σωστή χρήση του 
νερού και να συνεργάζονται με τα 
υδρονομικά όργανα για την ομαλή 
λειτουργία των αρδευτικών δικτύων 
μας.

Κτηματίες που διαπιστώνεται 
να σπαταλούν το νερό με διαρροές 
στους δρόμους, ή να μην κλείνουν 
τις παροχές νερού στην προβλεπό-
μενη ώρα, θα διακόπτεται άμεσα η 
τροφοδοσία τους από τα Υδρονομικά 
Όργανα και παράλληλα θα επιβάλλε-
ται μηνυτήρια αναφορά.

Δεν επιτρέπεται σε καμία περί-
πτωση η άρδευση κτημάτων που δεν 
είναι γραμμένα στο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛ-
ΤΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
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Εξιχνίαση κλοπής κοσμήματος 
από ηλικιωμένη 

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογρα-
φία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, διότι όπως προέκυψε από 
την έρευνα, το μεσημέρι της 29ης Ιουνίου 2021 πήγαν στην οικία 
μίας ηλικιωμένης ημεδαπής σε χωριό της Ημαθίας, όπου αιφνιδιά-
ζοντας τη κατάφεραν να της αφαιρέσουν ένα κόσμημα λαιμού, αξίας 
300 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας και στη συνέχεια 
διέφυγαν με όχημα.

SOS από ΤΟΕΒ Νάουσας: 
Μέτρα για την άρδευση των 

καλλιεργειών λόγω δραματικής 
μείωσης των πηγών

Απόφαση Λιβανού – Βεσυρόπουλου:  
Ποια εισοδήματα δεν θα 

συνυπολογίζονται για τις ανάγκες 
εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

Νέες κατη-
γορ ίες  ε ισο -
δημάτων,  τα 
οποία θα αφαι-
ρούνται από το 
συνολικό εισό-
δημα όπως αυ-
τό υπολογίζεται 
για τις ανάγκες 
εγγραφής στο 
Μητρώο Αγρο-
τών, περιλαμ-
βάνει η κοινή 
απόφαση του 
υ π ο υ ρ γ ο ύ 
Αγροτικής Α-
νάπτυξης και 
Τ ρ ο φ ί μ ω ν , 
Σπήλιου Λιβα-
νού και του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Κατά τον τρόπο αυτό, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιουμένων εγγραφής στο Μητρώο, ενώ συγχρό-
νως διορθώνονται κάποιες στρεβλώσεις.

Πρόκειται για τις συντάξεις λόγω θανάτου, τις αντιμισθίες των αιρετών Ο.Τ.Α., το επίδομα διατροφής 
τέκνων και το κοινωνικό μέρισμα.

Υπενθυμίζεται ότι  η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών προϋποθέτει ότι το 50% του συνολικού εισοδή-
ματος των εγγραφομένων προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. 

Παράλληλα, ως αγροτικό εισόδημα λογίζεται πλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το εισόδημα που προ-
έρχεται από εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος μικρότερης των 500 KW, αντί των 100KW 
που ίσχυε μέχρι πρότινος.



  Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021  στην αυλή του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Μ.Α.μ.Α 
(Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό) πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή 
μας! Η αυλή μας  φιλοξένησε πισίνες, νερόφουσκες, νεροπίστολα, ψαρά-
κια, απόχες, πολύ πολύ νερό και φυσικά πολλή χαρά και αστείρευτη διά-
θεση από μικρούς και μεγάλους!!!     Τα παιδιά ζήτησαν μπουγέλο πάρτυ 

και δεν μπο-
ρούσαμε να 
τους το αρνη-
θούμε, καθώς 
και ο καιρός ή-
ταν σύμμαχός 
μας! Η αυλή 
γέμισε χρώμα-
τα, χαρούμε-
νες φωνές και 
σπαρταριστά 
γέλια! Μικροί 
και  μεγάλοι , 
ε κπα ιδευ τ ές 
και παιδιά γί-
νανε μια μεγά-
λη χαρούμενη 
παρέα και ε-
πιδόθηκαν σε 
νεροπόλεμο, 
σε ψάρεμα και 
οι πιο θαρρα-
λέοι σε βουτιές 
στην πισίνα! 

   Στο τέ-
λος, μετά από 
πολύ παιχνίδι 
τα παιδιά πε-
ρ ίμενε  ένας 
μπουφές με 
λ α χ τ α ρ ι σ τ ά 
σ ο υ β λ ά κ ι α , 
σουφλέ, πα-
γωτά, γρανίτες 
και δροσίστηκαν με χυμούς και αναψυκτικά. 

Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του συλλόγου  Μ.Α.μ.Α κλείνει δύο χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας 
και συνεχίζουμε δυναμικά και με όραμα για τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους.

Οι  ωφελούμενοι και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΔΑΠ  ΑΜΕΑ  Μ.Α.μ.Α. εύχο-
νται σε όλους σας  ΚΑΛΌ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Το Δ.Σ
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Θερινό Σ ι -
νεμά = η πιο 
ασφαλής και 
άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύ -
μανση πριν κά-
θε προβολή,

--> μεγάλες 
αποστάσεις 

--> περιορι-
σμένη διαθεσι-
μότητα εισιτη-
ρίων

--> αντιση-
πτικά σε κάθε 
είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 30/7, 

Δευτέρα 2/8 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo 

Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ    (κωμωδία) – 
Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ Ντεπαρτιέ,
(Mystère à Saint-Tropez)

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρή-
ση μάσκας)  

Πέμπτη 29/7, Σάββατο 31/7, Κυριακή 1/8, Τρί-
τη 3/8, Τετάρτη 4/8 στις 21.00 

Υπέροχη Γαλλική κωμωδία μυστηρίου στο 
Θερινό σινεμά…

Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεναμού
Σενάριο: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζαν-Φρανσουά 

Χαλίν, Ζαν-Μαρί Πουάρ
Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ 

Ντεπαρτιέ, Μπενουά Πελβούρντ, Τιερί Λερμίτ, 
Ρόσι ντε Πάλμα, 

Tr a i l e r :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=6CgFmtp9e68&feature=emb_logo 

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 

στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/7/21 - 4/8/21

Νέος κύκλος Βιωματικών 
Σεμιναρίων  του 

«Έρασμου»
 σε Βέροια, Νάουσα 

και Αλεξάνδρεια
Μετά από μια τριετή 

πορεία επιτυχούς δραστη-
ριότητας και σημαντικής α-
ποδοχής από τους συμπο-
λίτες μας,  τα Βιωματικά 
Σεμινάρια του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» συνεχίζουν 

δυναμικά με νέο κύκλο συναντήσεων και την α-
παιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού. 

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται 
μεταξύ άλλων: 

- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών 

σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμά-

των στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν 
ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργαστούν 
τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές 
και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμ-
μετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάν-
δρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 
23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.
com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 
-2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο)

ΑΔΑ:ΩΞΚΣΩΨΠ-06Κ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                     

Αλεξάνδρεια, 27 Ιουλίου 2021 
Αριθμ. Πρωτ.: 13890

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42
Τ.Κ.: 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες:Ε. Κυριαζοπούλου
Τηλέφωνο: 2333350138 Fax: 2333350159
Email: promithies@alexandria.gr  
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για 
την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 69.999,87€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 τη Δευτέρα 09/08/2021 και 
ώρα 11.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της 
οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστο-
σελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ 
αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το  
Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138.                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Η καλοκαιρινή 
γιορτή 

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 
Μ.Α.μ.Α
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Ξεκινάει 
ο ηλεκτροφωτισμός 

στον περιβάλλοντα χώρο 
του χιονοδρομικού Σελίου 
με παρέμβαση Μπαρτζώκα

Από σήμερα Πέπμτη ο περιβάλλοντας χώρος του Χιονοδρομικού Σε-
λίου θα ηλεκτροφωτίζεται καθημερινά, για όλο το υπόλοιπο του καλοκαι-
ριού, κατόπιν της παρέμβασης Τάσου Μπαρτζώκα.

Όπως είχε επισημάνει ο Βουλευτής με επιστολή του προς τον Υπουρ-
γό, κ. Αυγενάκη, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, θεωρείται το 
«στολίδι» της Ημαθίας και το μοναδικό Χιονοδρομικό, το οποίο βρίσκεται 
στην καρδιά του Σελίου. Η ευκολία στην προσβασιμότητα του αλλά και 
η τρέχουσα συγκυρία, που επιβάλλει αποστασιοποίηση και άθληση σε 
εξωτερικούς χώρους, το καθιστά πόλο έλξης τόσο για τους δημότες της 
τοπικής κοινότητας, όσο και για δημότες των ευρύτερων περιοχών (Βέ-
ροια, Νάουσα).

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο Τάσος Μπαρτζώκας, 
ενώ το Χιονοδρομικό διαθέτει υποδομή ηλεκτροφωτισμού, από το 2011 
δε λειτουργεί, με συνέπεια την απαξίωση της και τη μη διευκόλυνση των 
δημοτών να κάνουν χρήση του χώρου, όπως σύντομες περιπατητικές 
διαδρομές και ατομική άθληση.

Το ζήτημα πλέον θεωρείται λυμένο προς όφελος της τοπικής κοινωνί-
ας, καθώς έπειτα από αλλεπάλληλη επικοινωνία του Τάσου Μπαρτζώκα 
με τον Υπουργό, αλλά και το ΔΣ του Χιονοδρομικού, αποφασίστηκε η 
καθημερινή ηλεκτροφώτιση του περιβάλλοντα χώρου του Χιονοδρομικού. 
Μάλιστα, το κόστος το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Γενική Γραμματεία Α-
θλητισμού  με έκτακτη επιχορήγηση προς το Χιονοδρομικό, καθώς όπως 
είχε τονίσει ο Βουλευτής είναι σημαντικό να μην υπάρξει επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού του Χιονοδρομικού Σελίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ»
Ανταπάντηση στον Δήμαρχο Βέροιας για 

την αγορά του σχολείου «Τσαλέρα»
 Κύριε Δήμαρχε,
Διαβάζοντας την απάντηση σας εύλογα 

αναρωτιέται κάποιος αν εξυπηρετείτε τα 
συμφέροντα του Δήμου ή αν ασχολείστε 
μόνο με μικροπολιτικά προεκλογικά οφέλη. 
Το σίγουρο πλέον είναι ότι συνεχίζεται να 
ξηλώνεται ο «μανδύας της χρηστής διαχεί-
ρισης» σας.

Αφού σας θυμίσω ότι είμαστε υπέρμα-
χοι της ανταλλαγής του 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου με το Δημαρχείο, μέσα όμως από 
διαφάνεια και συγκροτημένες κι ολοκλη-
ρωμένες προτάσεις, σας υπενθυμίζω την 
πρόταση μας.

Σας προτείναμε να συσταθεί μια διαπα-
ραταξιακή επιτροπή, η οποία θα ολοκληρώσει την μελέτη 
του φακέλου, που θα έλθει στο σώμα για έγκριση και που 
θα αφορά την πραγματική εικόνα και αξία του οικοπέδου- 
κτιρίου που γνωρίζουμε όλοι ως «Γυμνάσιο Τσαλέρα».

Σας προτείναμε πέραν του πιστοποιημένου εκτιμητή της 
αξίας του οικοπέδου-κτιρίου, να συσταθεί μια ομάδα επι-
στημονικού προσωπικού του Δήμου μας, που θα ερευνήσει 
την γενική κατάσταση του κτιρίου και θα δώσει την δική της 
εκτίμηση για αυτό και για το οικόπεδο, με βάση τις αντικει-
μενικές αξίες που ορίζει η πολιτεία. Φυσικά και επειδή θα 
προχωρήσουμε στην αγορά με προοπτική να λειτουργήσει 
σχολείο, θα πρέπει να μας απαντήσουν αν είναι κατάλληλο 
για τέτοια χρήση, αν χρειάζονται παρεμβάσεις και ποιας 
αξίας και μήπως είναι εντελώς ακατάλληλο και θα πρέπει 
να κατεδαφιστεί. Αντιλαμβάνεστε πιστεύω ότι κάθε εκδοχή 
διαφοροποιεί το τίμημα.

Σας προτείνουμε επιπρόσθετα την εξέταση του χώρου 
από ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, που γνω-
ρίζουν καλύτερα τις ανάγκες ενός σχολείου του μέλλοντος 
και το εάν το κτίριο αυτό είναι σε θέση να ανταποκριθεί σ΄ 
αυτές. Στα πλαίσια αυτά σας προτείνουμε στην διαμόρ-
φωση άποψης, να καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς που 
εργάστηκαν στο σχολικό αυτό κτήριο και που «έζησαν» τον 
χώρο και γνωρίζουν εν τοις πράγμασι την κατάστασή του.  
Η Διευθύντρια και ο σύλλογος εκπαιδευτικών που τελευ-
ταίοι λειτούργησαν στον χώρο, θα μας έδιναν αν είχαν την 
καλοσύνη να αποδεχτούν την πρόσκληση, πολύτιμες πλη-
ροφορίες. Το ίδιο χρήσιμη είναι και η άποψη του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων της περιόδου εκείνης, που έχουν 
ιδίαν αντίληψη για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. 
Δίπλα τους θα ήταν χρήσιμο να κληθεί και ο πρώην Αντι-
δήμαρχος Παιδείας αξιότιμος κ. Σοφιανίδης με την διπλή 
ιδιότητα (πρώην Αντιδημάρχου Παιδείας και εκπαιδευτικού 
με εμπειρία δεκαετιών και πρώην συνεργάτη σας) που α-
σχολήθηκε με το θέμα.

Οι απόψεις όλων αυτών θα είναι η πραγ-
ματική «συναίνεση» που ευαγγελίζεστε, χωρίς 
να γνωρίζετε το ακριβές περιεχόμενο. Αυτό 
που υπονοείτε σεις λέγοντας «συναίνεση»,  
είναι η γνωστή στον χώρο πολλάκις συνενο-
χή...

Όλα τα ανωτέρω είναι τόσο απλά που ε-
φαρμόζονται ακόμα και σε ιδιωτικές αγορα-
πωλησίες. Συνηθίζεται πριν αγοράσει κάποιος 
κάτι συγκεκριμένο, να ρωτάει έναν πολιτικό 
μηχανικό να δει το κτίσμα πριν την αγορά και 
σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ποτέ δεν στέλνει 
μόνο έναν εκτιμητή να του πει την τιμή. Ιδίως 
όταν είναι κτίσμα του 1959 και αχρησιμοποίη-
το εδώ και καιρό!  

 Όλα δεν μπορούν να γίνουν «Γέφυρα Κούσιου», ούτε 
να φορτωθούν στις πλάτες του Δήμου για την πολιτική σας 
επιβίωση. Μιλάμε για δημόσιο χρήμα. Μας ενδιαφέρει άμε-
σα η καταλληλότητα ή το ακατάλληλο του κτίσματος και το 
κόστος επιδιόρθωσης του.

Είναι εύλογη πλέον η ερώτηση. Γιατί αρνείστε την διε-
ξοδική έρευνα αξίας του «αντικειμένου»; Έχετε ήδη συμ-
φωνήσει και φοβάστε ότι περαιτέρω έρευνα πιθανόν να 
χαλάσει το deal; 

Και τέλος εντελώς άσχετα στην ανακοίνωση σας, ρωτάτε 
και πάλι (πολύ συχνά τελευταία!) αν θα με στηρίξει κάποιο 
κόμμα ή αν θα κατέβω υποψήφιος. Το καταλαβαίνουν πλέ-
ον όλοι ότι φοβάστε από μια ενοποίηση δυνάμεων η οποία 
απειλεί το πολιτικό «μέλλον» σας. Σας το ξαναλέω. Το 
ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τουλάχιστον φύγετε αξιοπρεπώς, 
μην φορτώνοντας τον Δήμο με πρόσθετα βάρη. Έτσι κι 
αλλιώς όλα αυτά την επομένη μέρα θα έχουν την τύχη σας.

Ίσως όμως το ερώτημα που θα πρέπει να βάλετε στον 
εαυτό σας με βάση την αποτυχημένη σας εξαετία, είναι το 
αν θα αποφασίσετε σεις να διευκολύνετε με την μη συμμε-
τοχή σας, την ανάδειξη ενός άλλου υποψηφίου της ομάδας 
σας με νέο όραμα ή αν εγωιστικά και αλαζονικά, που είναι 
και το πιθανότερο, επιμείνετε θυσιάζοντας τους συνεργάτες 
σας.

Είναι κοινή πεποίθηση πλέον ότι τον κύκλο σας τον έ-
χετε κάνει. Φτάνει. Δυστυχώς για εσάς, κανένας Δήμος δεν 
πρέπει να προσφέρεται για την επαγγελματική  αποκατά-
σταση κάποιων, αλλά ούτε και η μονιμότητα είναι φρόνιμη. 
Αρκετοί ότι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Το επίπεδο του 
Δημοτικού  Συμβουλίου σε μια περήφανη πόλη όπως αυτή 
το έχετε κατεβάσει πολύ χαμηλά. Και δεν μας αξίζει.

Παύλος Παυλίδης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

«Συνδημότες»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 

στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος 
Μυτιλέκας σε ηλικία 92 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 27 Ιουλίου 2021 

στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Τρια-
νταφυλλιά Κωντοκοτσάκου σε ηλικία 95 
ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 29 Ιουλίου 

2021 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Αντωνίου Βέροιας ο Νικόλαος Προδ. 
Σαρηγιάννης σε ηλικία 95 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 στον 

Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του 
να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και 
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ

και καλούμε όσους 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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου και Ιακώ-
βου Άμμου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα,ο καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Οσίου Δαυίδ Ευβοίας Πανοσιολογιότατος 

Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ
Απόστολος - Σοφία

Τα εγγόνια-Τα δισέγγονα
Η αδερφή-Τα ανήψια

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠAΝΗΓΥΡΙΣ
Τὴν  Κυ -

ρ ι α κ ὴ ν  1 
Αὐγούστου 
2 0 2 1  π α -
νηγυρίζει ὁ 
Ἱερὸς Ναὸς 
Ὁσίου Ἀντω-
νίου τοῦ Βε-
ροιέως.

ο ἱ  Ἱ ερὲς 
Ἀ κ ο λ ο υ θ ί -
ες θὰ τελε-
σ θ ο ῦ ν  ὡ ς 
ἑξῆς:

Σάββατον 31 Ἰουλίου 2021
7:00 μ.μ. Ἔλευσις Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σουμελᾶ.  

Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.
11:00 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
Κυριακὴ 1 Αὐγούστου 2021
7:00 π.μ. Ἀρχιερ. Θεία Λειτουργία, Πρόοδος Τ. Σταυροῦ, Ἁγια-

σμός. 
7:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αλεξάνδρεια, 27.07.2021
Αρ.Πρωτ. 13797

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 

προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

 ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου

 του δήμου Αλεξάνδρειας
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 197.856,88€ € 

(συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)
1. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακό-

λουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβά-
σεων CPV : 32442000-3, Εξοπλισμός τερματικών

34924000-0, Πινακίδες μεταβαλλόμενου μηνύματος
48000000-8, Πακέτα λογισμικού και συστήματα πλη-

ροφορικής
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφο-

ρά για το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
3.Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστι-
κά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή).

4. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ. Κωδ.: 593 00 ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350137, 2333350145, 
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ευθυμία Κιρτικίδου, Δήμητρα Αγγέλη 
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr , aggeli@alexandria.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
5. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστη-

μάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, σύμφω-
να με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται αναλυτικά 
από τα παρακάτω:

• Σύστημα Ελέγχου θέσεων στάθμευσης
• Σύστημα Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδί-

κτυο (free wifi spots)
• Σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων
• Προμήθεια δύο (2) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων
• Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών πινακίδων
• Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας πλατφόρμας «έξυπνης πό-

λης» και βιώσιμης κινητικότητας
• Ανάπτυξη μίας (1) ενιαίας εφαρμογής «έξυπνης πό-

λης» για κινητά τηλέφωνα σε iOS και Android
6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέ-
χοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ποσού 3.191,24€. Η εγγύηση συμμε-
τοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από 
την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.

7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με 
συστημικό αριθμό 135916, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 
στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλε-
ξάνδρειας www.alexandria.gr και στον Ελληνικό Τύπο.

8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο 
σύστημα ορίζεται η 27.07.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 
15:00μ.μ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 13.08.2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 14:00 μ.μ. 

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

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική 
υπογραφή.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης



Του Γιάννη Καμπούρη

  
Με οριακή πλειοψηφία, το δημοτι-

κό συμβούλιο αποφάσισε την αγορά 
του πρώην «διδακτηρίου Τσαλέρα» 
και σε αυτό σχεδιάζεται να πάνε οι 
μαθητές του 3ου δημοτικού … έτσι θα 
αποδεσμευτεί το κτίριο όπου σήμερα 
στεγάζονται και στη συνέχεια αυτό θα 
το ανταλλάξει ο δήμος με τη μητρόπο-
λη, δίνοντας η μητρόπολη στο δήμο 
την κυριότητα του δημαρχείου που της 
ανήκει.  

Και είναι κακό αυτό ;
Ναι και μεγάλο … η ιστορία αυτή πρόκειται να στοιχίσει στο δήμο 

πολλά χρήματα … και μη ρωτήσετε πόσα συνολικά, αυτό δεν το 
γνωρίζει ούτε η ίδια η δημοτική αρχή, όπως ομολόγησαν οι αρμόδιοι 
αντιδήμαρχοι … πάντως η πρώτη επιβάρυνση από την αγορά του, 
ανέρχεται στα 455.000 € και έπονται άλλα που θα τα δούμε στην 
συνέχεια.

Ξαναρωτώ το ερώτημα … ΓΙΑΤΙ ;
Γιατί αυτή η πρεμούρα για την αγορά … τα παιδιά μια χαρά εξυ-

πηρετούνται στο υφιστάμενο διδακτήριο, γιατί να πάνε σε άλλο διδα-
κτήριο, που ο θεός να το πει διδακτήριο δηλαδή … αυτό για να γίνει 
σχολείο πρέπει να ανακατασκευαστεί πλήρως, ίσως μάλιστα – και 

το πιο πιθανό – να πρέπει να γκρεμιστεί και να κτιστεί καινούργιο … 
και αυτό από όσο γνωρίζω είναι η εκτίμηση πρώην νυν αντιδημάρ-
χων, αλλά και κάποιων στελεχών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που σήμερα έχουν και πολιτικό ρόλο. 

Μας λένε βέβαια για να μας χρυσώσουν το χάπι, ότι με όλη αυτή 
τη διαδικασία θα μεταβιβαστεί η κυριότητα του δημαρχείου στο δήμο 
… ε δεν είμαστε καλά … αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το 
δούνε – γιατί εμείς δε ζούμε τότε - κάπου εκεί στο 2100, γιατί μέχρι 
τότε είναι παραχωρημένο στο δήμο από την εκκλησία ! 

Δηλαδή καλούμαστε να πληρώσουμε σήμερα κάποιες εκατοντά-
δες χιλιάδες, μπορεί μάλιστα τελικά να υπερβούμε και το εκατομμύ-
ριο – συνυπολογίζοντας την ανακαίνιση του υφιστάμενου «διδακτη-
ρίου Τσαλέρα» ή την κατασκευή που είναι και το πιο πιθανό, νέου 
εδώ βέβαια θα μιλάμε πια για κάποια εκατομμύρια - για ένα θέμα 
που αφορά το 2100 !

Και χωράνε άραγε οι μαθητές του 3ου στο διδακτήριο Τσαλέρα ;
Και πως στην ευχή θα γίνει η ανταλλαγή … εκτιμώνται ως ίσης 

αξίας τα δύο κτίσματα δημαρχείο και το 3ο σχολείο ; 
Και αν δεν είναι ίσης αξίας μήπως ο δήμος θα κληθεί να πληρώ-

σει μετρητά στην μητρόπολη και από πάνω ;  
Και αυτή ανταλλαγή θα περιλαμβάνει και την κυριότητα του πάρ-

κιν ή αυτό θα μείνει στην μητρόπολη όπως και οι πρόσοδοί του ;
Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα στη ζωή έχουν εξήγη-

ση, ακούστε μια ερμηνεία … λοιπόν όλα αυτά γίνονται για την εξυ-
πηρέτηση και μόνο της μητρόπολης … αυτή σκοπεύει να κάνει στο 
κτίριο των 3ου δημοτικού, όπως η ίδια λέει, ένα εκθεσιακό κέντρο για 

τον Απόστολο Παύλο … δηλαδή καλούμαστε 
όλοι μας να πληρώσουμε για τους δικούς της 
σχεδιασμούς … και γιατί συναινεί ο δήμος σε 
αυτή την ιστορία … μα σε δύο χρόνια έχουμε 
εκλογές, λίγο το έχετε ; 

Και βέβαια μέρος της αντιπολίτευσης μη 
μείνει έξω από τις «ευλογίες» της μητρόπολης, 
συναινεί είτε με «καταψήφιση»  του στυλ ναι 
μεν αλλά, είτε με αποχή … αυτά με όλο το 
σεβασμό είναι υπεκφυγές … το πρόβλημα δεν 
είναι η διαδικασία, αλλά η σκοπιμότητα … λοι-
πόν καθαρά και όμορφα … συμφωνείτε ή όχι 
με όλα αυτά ;  

Και για όσους όψιμα ανακάλυψαν τη σπου-
δαιότητα της περιοχής λόγω της συνύπαρξης 
εκεί τριών πολιτισμών & θρησκειών - χριστια-
νικά, οθωμανικά και εβραϊκά μνημεία – να 
ρωτήσω … πως βλέπουν τη μετατροπή του 
Μεντρεσέ τζαμί σε «Παύλειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο», δεν αποτελεί αυτό κραυγαλέα αλλοίωση 
της ιστορίας ;

Και τι απαντάτε σε όσους επισκεφθούν την 
περιοχή και δουν το τζαμί να λειτουργεί ως 
χριστιανικό κέντρο … εντάξει εμείς το καταπί-
νουμε, αλλά όχι ο ενημερωμένος τουρίστας και 
επισκέπτης … αυτός θα φύγει από την πόλη 
μας με την αίσθηση μιας πόλης που δε σέβετε 
την ιστορία της και αυτό θα μεταφέρει.

Αν πραγματικά υιοθετείτε την άποψη περί 
συνύπαρξης των τριών πολιτισμών & θρη-
σκειών, βγείτε και ζητήστε ευθαρσώς από την 
μητρόπολη να άρει την υφιστάμενη ιστορική 
αλλοίωση του Μεντρεσέ Τζαμί, αποδίδοντας 
στο μνημείο τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Και πως θα αντιμετωπιστεί η σχέση καθο-
λικών με το Βήμα του Απ. Παύλου … ακόμα 
θυμάμαι το πρεσάρισμα που υποστήκαμε από 
κάποιους «ορθοδόξους», όταν εκεί φιλοξενή-
θηκε μια μεγάλη ομάδα καθολικών που βρέ-
θηκε στη Θεσσαλονίκη με κρουαζιερόπλοιο 
και ήρθαν στη Βέροια με κάποιες δεκάδες 
πούλμαν για την τέλεση μιας λειτουργίας, βοη-
θώντας τους εμείς στην τέλεσή της … και άλλα 
πολλά «ων ουκ έστιν αριθμός». 

Τελικά δεν έχει γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα της ευρύτερης 
περιοχής της πλατείας Ωρολογίου και η δυναμική που εμπεριέχει … 
μπήκε συνολικά και αυτή στα μικροπολιτικά παιχνίδια με τους περί 
την πλατεία καταστηματάρχες, παραβλέποντας ότι με αυτά και τα 
άλλα, τελικά ευνουχίζεται το μέλλον της πόλης μας … και μην πάτε 
μακριά … απλά να θυμηθούμε ότι για την απομάκρυνση του αρχαί-
ου ρωμαϊκού δρόμου από την Μητροπόλεως, πρωτοστάτησε – και 
μη γελάτε - ένας σουβλατζής, που θεωρούσε ότι με τη μονοδρόμησή 
της, έπεσε η δουλειά του !

Γιατί όντως η ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ωρολογίου μπορεί 
να μετεξελιχθεί σε ένα δυναμικό πυρήνα, ικανό να προκαλέσει το 
τουριστικό ενδιαφέρον … αλλά πρέπει να προηγηθούν μια σειρά α-
πό ενέργειες … ο καταρτισμός ενός γενικού πλάνου των αναγκαίων 
παρεμβάσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου … η εκπόνηση 
μελέτης ενοποίησης του χώρου, στοιχείο απαραίτητο για να γίνει 
κατανοητή η ενότητα του ακόμα και στον πιο αδαή … η εκπόνηση 
μελέτης διαχείρισης του χώρου … η εξεύρεση των αναγκαίων πό-
ρων για τη χρηματοδότηση των έργων που θα προκριθούν … κλπ, 
κλπ … αλλά εμείς εκεί στον καναπέ μας, δε βαριέσαι «το μοναστήρι 
να ναι καλά», έχει ο θεός.

Και το κακό συνεχίζεται … προσηλωμένοι στο κυνήγι του επιού-
σιου, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει νόημα να «ανταλλάσσου-
με» μεταξύ μας χρήματα … τα χρήματα πρέπει να έρθουν από έξω 
… συνεχίζοντας αυτή την τακτική τα δικά μας χρήματα εξαντλούνται, 
και απλά τρώμε τις σάρκες μας, ως πότε ;

Και να μη κλαψουρίζουμε για την κατάντια μας και το μαράζωμα 
της πόλης … εμείς φταίμε με αυτά και τα άλλα.

Η ευθύνη επιμερίζεται σε όλους μας … η δημοτική αρχή που 
στην πρεμούρα της επανεκλογής της σπαταλά τους πόρους της 
πόλης … η μητρόπολη που κάποια στιγμή πρέπει να δει τη γενι-
κότερη εικόνα και λειτουργία της πόλης και τις αντίστοιχες ευθύνες 
που της αναλογούν και να μην εστιάζεται αποκλειστικά στα «καλά 
και συμφέροντα ταις ψυχές ημών» … οι πολιτικοί που μας χτυπούν 
την πλάτη χαμογελώντας μας και ρωτώντας μας πως πάει, θαρρείς 
και τους νοιάζει το πως πάμε, αντί να συνδράμουν ουσιαστικά για 
την ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής μας … εμείς που για όλα 
φταίνε οι άλλοι, ακούμε λχ για την κλιματική αλλαγή και φρικάρουμε 
βρίζοντας θεούς και δαίμονες, αλλά δε διστάζουμε να «κλαδέψουμε» 
ή ακόμα και να κόψουμε το δενδράκι που είναι μπροστά μας, γιατί 
μας εμποδίζει … κλπ, κλπ.

Και φταίμε εμείς ειδικότερα, γιατί «αγοράζουμε» άκριτα την ελπί-
δα που μας πωλούν  απλόχερα οι τοπικοί πολιτικοί και παράγοντες, 
διαιωνίζοντας το φαύλο και αδιέξοδο κύκλο της μικροκομματικής 
συναλλαγής … καημό τ΄ έχουμε πέρα από τον ακατάσχετο βερμπα-
λισμό τους, να δούμε ένα σαφώς προσδιορισμένο και ιεραρχημένο 
στρατηγικό σχέδιο για την τοπική ανάπτυξη … και βέβαια ανάπτυξη 
δεν είναι οι ασφαλτοστρώσεις … θα μου πείτε, εδώ η Βέροια απήχε 
από τις διαδικασίες σύνταξης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαι-
σίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το τοπικό αναπτυξιακό 
μας μάρανε.

Ναι μας μάρανε … τα χρόνια έρχονται και φεύγουν, το ίδιο και οι 
δημοτικές αρχές και εμείς κάθε χρόνο και χειρότερα … και άντε εμείς 
ζήσαμε και καλές μέρες, όμως τα παιδιά μας, η επόμενη γενιά τι θα 
κληρονομήσει από εμάς ;

Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βγούμε από τον μικρόκοσμό 
μας, για να αγωνιστούμε για την πόλη που τελικά αγαπάμε όλοι μας 
και της οφείλουμε τόσα πολλά.
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Γενική Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Παράταση 
έως και την 1η Αυγούστου 
για την υποβολή αιτήσεων 
υποψηφίων Τομεαρχών 

 
Η Ελληνική Στα-

τιστική Αρχή (ΕΛ.
ΣΤΑΤ) ανακοίνωσε 
νέα καταληκτική 
ημερομηνία υπο-
βολής ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων για 
όσους ενδιαφέρο-
νται να εργαστούν 
ως Τομεάρχες στις 
Γενικές Απογραφές 
Κτιρίων και Πληθυ-
σμού-Κατοικιών (Ι-
ούλιος – Δεκέμβρι-
ος 2021), που είναι 
η  1η Αυγούστου 
2021.

Δικαίωμα υπο-
βολής αίτησης έχουν όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλι-
κίας από 18 έως 67 ετών, ιδιώτες, άνεργοι (δίχως να μεταβάλλεται το νομικό καθεστώς των 
εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ), Υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Έργο των Τομεαρχών, σύμφωνα με το ν.4772/2021 (ΦΕΚ Α’ 17/5.2.2021), είναι η διε-
νέργεια της Απογραφής Κτιρίων και η εποπτεία, η υποβοήθηση και η μέριμνα για την ολο-
κλήρωση του έργου των Απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση, καλή γνώση της ελλη-
νικής γλώσσας και ευχέρεια χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων (προσωπικών υπολογιστών, 
tablet), ενώ των εργασιών τους θα προηγηθεί σχετική εκπαίδευσή τους από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο συνολικός αριθμός των Τομεαρχών αγγίζει τους 11.500 και αφορά σε ολόκληρη την 
Επικράτεια, ενώ θα ακολουθήσει Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως 
Απογραφείς στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021.

Ευχαριστήριο
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νο-
μού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης 
– Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι 
ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν 
θερμά: 

τον κο Σακαλή Αργύριο ιδιοκτήτη του ζα-
χαροπλαστείου ‘ΤΡΙΓΩΝΟ’ στη Βέροια για τη 
δωρεά εδεσμάτων στον αγιασμό που τελέστη-
κε στη Πατρίδα Βέροιας για τη θεμελίωση του 
νέου ΚΔΗΦ.

«Στηρίζουμε το έργο μας στην συμμετοχή 
σας»

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Διδακτήριο «Τσαλέρα» -  Δήμος και Μητρόπολη … συνέχεια 



Μία μεγαλει-
ώδης γιορτή 
του ορεινού 

τρεξίματος με την ονο-
μασία Zagori mountain 
running διεξήχθη για 
10η φορά στα γραφικά 
Ζαγοροχώρια, με περί-
που 2.600 συμμετέχο-
ντες και άλλους 10.000 
συνοδούς. 

Ο Νάουσα Βέρμιο trail συμ-
μετείχε με 8 αθλητές στις τρεις 
από τις τέσσερις διαδρομές της 
διοργάνωσης και με ανάλογους 
συνοδούς ο μικρότερος να είναι 
2 ετών.

1η διαδρομή το Σάββατο 24-7-
21 και με ώρα 4.30 π.μ. με αρκετά 
βεγγαλικά δόθηκε η εκκίνηση του 
ultra 80χλμ. με 5100 μ. θετική υ-
ψομετρική.

Πήραν μέρος:
1.jpg
Γιώργος Κεχαγιάς 117ος με 

χρόνο 16:25:03.
Φώτης Ιωάννου 118ος με χρό-

νο 16:25:04.
Στη διαδρομή συμμετείχαν 265 

δρομείς.

2η διαδρομή το Σάββατο και 
με ώρα 6.00 π.μ.δόθηκε η εκκί-
νηση του marathon 44 χλμ. με 
2600μ θετική υψομετρική.

Πήραν μέρος:
Γαβριήλ Φραγγόπουλος 45ος 

με χρόνο 6:25:18.
Σωτήριος Τόκας 76ος με χρόνο 

6:51:27.
Συμμετείχαν 353 δρομείς.

3η διαδρομή Την Κυριακή 25-
7-21 με ώρα 7.45π.μ. δόθηκε 
εκκίνηση των 21 χλμ. με 1200μ. 
θετική υψομετρική.

Πήραν μέρος:

Βένη Δημπάρη 86η με χρόνο 
2:36:56. πρώτη ηλικιακής κατη-
γορίας.

Κων/νος Παρίζας 171ος με 
χρόνο 2:51:27

Ζάχος Κοτζιάμπασης 312ος με 
χρόνο 3:13:26.

Ναυσικά Αγιαννίτη 417η με 
χρόνο 3:30:07.

Συμμετείχαν 670 δρομείς.
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Η Βέροια απέκτησε
τον αρχηγό της Καβάλας 

Βασίλη Γαβριηλίδη

Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με 
τον μέσο Βασίλη Γαβριηλίδη. Ο ποδοσφαιριστής και οι παράγοντες 
της ΠΑΕ συζήτησαν τους όρους της πρότασης που κατατέθηκε και 
κατέληξαν σε συμφωνία. Ο Βασίλης Γαβριηλίδης γεννήθηκε στην 
Ζάκυνθο στις 20 Οκτωβρίου του 1992. Έχει ύψος 1,86, αγωνίζεται 
στην μεσαία γραμμή και τα τελευταία τρία χρόνια φορούσε την φα-
νέλα της Καβάλας.

Ο νέος μέσος της Βέροιας, ξεκίνησε την καριέρα του από την 
Ζάκυνθο. Άλλοι σταθμοί της καριέρας του, εκτός της Καβάλας, ήταν 
ο Ορφέας Ελευθερούπολης, ο Πανθρακικός, ο Πανσερραϊκός και ο 
Παναιγιάλειος.

Γιορτή του ορεινού τρεξίματος
το Zagori mountain running

«Βόμβα» με Σιμόνι
Από την Βέροια στον Τηλυκράτη 

Ο Αλμπέρτο Σιμόνι αποκτήθηκε από τον Τηλυκράτη. Μετά από 
δύο χρόνια στη Βασίλισσα του Βορρά, με 41 συμμετοχές και έξι γκολ, 
ο 24χρονος επιθετικός πήρε μεταγραφή στο σύλλογο της Λευκάδας. 
Με τον προπονητή του Τηλυκράτη Ανδρέα Παντζιαρά συνεργάστηκαν 
στον Άρη Παλαιοχωρίου, όπου ο Σιμόνι είχε 30 γκολ σε δύο χρόνια. 
Ακόμη, έχει παίξει στη Νέα Καλλικράτεια. 

Αναλυτικά:
«Το Δ.Σ. του Τηλυκράτη ανακοινώνει την απόκτηση του στράικερ 

Αλμπέρτο Σιμόνι από την ΠΑΕ Βέροια.
Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή καλή σαιζόν με υγεία και συλλογι-

κές επιτυχίες».

Νέο ξεκίνημα στο ΦΑΣ Νάουσα
Και με τη νομική βούλα πια η διοίκηση του ΦΑΣ 

Νάουσα, ξεκινά τη νέα προσπάθεια ενδυνάμωσης μιας 
ομάδας που θα προσφέρει στον κόσμο θέαμα, διακρίσεις 
και προοπτική. Με τη βοήθεια του κόσμου, που ήταν και 
παραμένει απαραίτητη προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να 
είναι η ομάδα του ΦΑΣ βιώσιμη και ανταγωνιστική. 

Πρόεδρος στο σχήμα είναι ο Κώστας Κεράνος, με α-
ντιπροέδρους α΄ και β΄ του Γιώργη Μπέκα και Αλέξανδρο 
Ελευθερόπουλο. Αποφασισμένοι να γράψουν μια νέα 
ιστορία στην ομάδα και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης: 
Χρήστος Κελεσίδης, Τάκης Παπατάνος, Γιάννης Μπέλας, 
Στέλιος Καρανικόλας, Χρήστος Λουμπουρδής, Νίκος 
Καζίλης.
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Με αγιασμό ξεκίνησαν οι εργασίες του νέου Κ.Δ.Η.Φ. 
των «Παιδιών της Άνοιξης», στη Βέροια

Την Τρίτη 27 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 
η τελετή αγιασμού από τον εφημέριο της το-
πικής ενορίας Πατρίδας πάτερ Διονύσιο για 
την έναρξη εργασιών της κατασκευής του 
νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.

Όπως είχε ανακοινωθεί με γνώμονα την 
προστασία της υγείας όλων μας και με σκο-
πό την αποφυγή συνωστισμού η τελετή α-
γιασμού πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο 
με την παρουσία μόνο των μελών του Δ.Σ. 
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ 
ν.Ημαθίας καθώς και των εργαζόμενων του 
εργοταξίου.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μπορείτε 
να παρευρεθείτε όλοι εσείς που έχετε σταθεί 
μέχρι σήμερα σπουδαίοι αρωγοί στην νέα 
προσπάθεια μας για την ανέγερση του νέου 
Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ. Η αμέριστη βοήθεια του ΙΣΝ 
- Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Κοινω-
φελές Ιδρύματος Αθανασίου κ.Λασκαρίδη 
– A.C. Laskaridis Charitable Foundation, του 
Δήμου Βέροιας αλλά και του καθενός από 
εσάς ξεχωριστά αποτελεί για εμάς κινητήρια 
δύναμη για την συνέχεια.

Ο έργο της ανέγερσης αποτελεί το μεγα-
λύτερο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή 
στην Ημαθία και ξεκίνησε χάρη στις προ-
σπάθειες όλων μας, ωστόσο ο δρόμος είναι 
μακρύς και δύσκολος για τις μέρες μας και 
θα θέλαμε να σας έχουμε όλους συνοδοιπό-
ρους μέχρι το τέλος.

Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων ΑμεΑ ν.Ημαθίας εύχεται με το καλό να 
βρεθούμε όλοι μαζί στα εγκαίνια της λειτουρ-
γίας του νέου Κέντρου Διημέρευσης Ημερή-
σιας Φροντίδας ΑμεΑ.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Εξορμήσεις και πεζοπορίες με τον Πολιτιστικό Τουριστικό 
Όμιλο Σελίου

Με όμορφη διάθεση και υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες 
ξεκίνησε την Κυριακή 25 Ιουλίου το πρόγραμμα πεζοπορι-
ών από τον Πολιτιστικό Τουριστικό Όμιλο Σελίου με πρώτο 
προορισμό το Πυροφυλάκειο και στην πορεία την κορυφή 
Ασούρμπασι, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου ορεινού 
πεζοπόρου κ. Λεωνίδα Μητρούλα . Στην ομάδα συμμετείχαν 
φοιτητές του προγράμματος  Erasmus από την Ουγγαρία οι 
οποίοι απόλαυσαν τις ομορφιές του Βερμίου και έφυγαν με 
τις καλύτερες εντυπώσεις. Το επόμενο ραντεβού για τους 
λάτρεις του βουνού είναι την Κυριακή 1 Αυγούστου για τα 
Πριόνια με εκκίνηση από την «Μπάρα» στις 8.30 π.μ.



Η Super League 
Interwetten 
αρχίζει στις 21 

Αυγούστου, ωστόσο 
τα πάντα παραμένουν 
ανοικτά για την πλει-
ονότητα των ομάδων 
στο τηλεοπτικό κομμά-
τι. Ποιες ομάδες έχουν 
συμβόλαιο, τι ισχύει με 
NOVA, COSMOTE και 
ποια είναι η πρόταση 
στους «μικρούς».

Σε λιγότερο από ένα μήνα έ-
χουμε σέντρα στη Super League 
Interwetten, ωστόσο τα πάντα 
παραμένουν ανοικτά αναφορικά 
με το τηλεοπτικό κομμάτι.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε 
νωρίτερα σήμερα (28/07) την α-

νανέωση της συνεργασίας του 
για τη νέα χρονιά με τη NOVA, με 
τον ίδιο πάροχο καλύπτει τα παι-
χνίδια και των Άρη, Ατρομήτου 
και ΠΑΣ Γιάννινα, οι οποίες ού-
τως ή άλλως είχαν συμβόλαιο με 
τη NOVA για την τρέχουσα σεζόν.

Ερωτηματικό ο ΠΑΟΚ, συμ-
φωνία COSMOTE με Παναθηνα-
ϊκό και ΑΕΚ

Το μεγάλο ερωτηματικό στο 
τηλεοπτικό κομμάτι παραμένει ο 
ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος έχει έρθει σε 
επαφή τόσο με τη NOVA όσο και 
με την COSMOTE, με τους δύο 
παρόχους να επιδίδονται σε ένα 
«μπρα-ντε-φερ» για τα τηλεοπτι-
κά δικαιώματα των Κυπελλούχων 
Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, ΑΕΚ και 
Παναθηναϊκός έχουν έρθει σε 
κατ’ αρχήν συμφωνία με την 
COSMOTE, δίχως ωστόσο να 
υπάρχει για την ώρα κάτι το ε-
πίσημο.

Τα δεδομένα για τους
«άστεγους» μικρούς

Για τις υπόλοιπες ομάδες 
(επτά), η COSMOTE έχει κα-
ταθέσει πρόταση να αποκτήσει 
τα δικαιώματά τους. Συγκεκρι-
μένα, προσφέρει συνολικά οκτώ 
εκατομμύρια ευρώ, στους: Αστέ-
ρας Τρίπολης, Βόλος, Απόλλων 
Σμύρνης, Παναιτωλικός, Λαμία, 
Ιωνικός).

Και οι έξι ομάδες δεν είδαν 
με θετικό μάτι τη συγκεκριμένη 
πρόταση και γι’ αυτό το λόγο κα-

ταψήφισαν την προκήρυξη του 
νέου πρωταθλήματος, στις 8 Ιου-
λίου, αλλά και προ δύο ημερών 
(26/07). Στην πρώτη καταψήφι-
ση, οι μόνες ομάδες που ψήφι-
σαν υπέρ ήταν ο Ολυμπιακός, 
ο Άρης, ο Ατρόμητος και ο ΠΑΣ 
Γιάννινα, δηλαδή οι «στεγασμέ-
νες» από τη NOVA ομάδες.

Η COSMOTE έχει καταθέσει 
καλύτερη οικονομικά πρόταση 
στον ΟΦΗ, συγκριτικά με τις υ-
πόλοιπες έξι ομάδες, λόγω της 
ιστορικότητας και της εμπορικό-
τητας.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Το συ νερ γεί ο 
ε πι φυ λα κής της 
ΔΕΥ ΑΒ κα τά το 
διά στη μα α πό 19-
07-2021 μέχρι 
25-07-2021 θα 
εί ναι το ε ξής: Αυ τό-
μα τος τη λε φω νη-
τής βλα βών: τηλ. 
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/07/2021 έως 30/07/2021

Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας  προσφέρονται Υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και άπορους πο-
λίτες του Δήμου Βέροιας, από εθελοντέςεπαγγελματίες υγείας. Για πλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο 23313-53821 και 53809. Για 
να επισκέπτονται  το Δημοτικό Ιατρείο οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει  
πρώτα να κλείνουν ραντεβού,  λόγω των περιοριστικών μέτρων 
κατά του κορωνοϊού (Covid-19). 

ΠροΧθές (27/7) 
το μεσημέρι 
ολοκληρώθηκε 

η συμφωνία μεταξύ 
των δύο πλευρών και 
την προσεχή Δευτέρα 
θα πραγματοποιηθεί 
συνέντευξη Τύπου στις 
εγκαταστάσεις του 
Ηρακλή στην Μίκρα.

Σάρκα και οστά πήρε η συ-
νεργασία του Γ.Σ. Ηρακλής Θεσ-
σαλονίκης με την ΠΑΕ Τρίγλιας 
και τον Στράτο Ευγενίου.

Το παρών στην συνάντηση 
έδωσαν από την μεριά της Τρί-
γλιας ο μεγαλομέτοχος Στράτος 
Ευγενίου και ο Κώστας Σγουρής, 
ενώ ο Ηρακλής εκπροσωπήθη-
κε από τους Φώτη Θέο, Θάνο 
Τσουρέκα και Κώστα Ιωακειμίδη. 
Αφού ρυθμίστηκαν οι τελευταίες 
λεπτομέρειες δόθηκαν τα χέρια 
και αυτόματα ο Ηρακλή θα «α-
ναπνεύσει» ποδοσφαιρικά συμ-
μετέχοντας στο πρωτάθλημα της 
Super Legaue 2.

Η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρα-
κλή:

«Σάρκα και οστά πήρε η συ-
νεργασία του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την ΠΑΕ 
Τρίγλιας και τον Στράτο Ευγενί-
ου. Σήμερα το μεσημέρι ολοκλη-
ρώθηκε η συμφωνία μεταξύ των 

δυο πλευρών και την προσεχή 
Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί 
συνέντευξη Τύπου στις εγκατα-
στάσεις του Ηρακλή στην Μίκρα.

Το παρών στην συνάντηση 
έδωσαν από την μεριά της Τρί-
γλιας ο μεγαλομέτοχος Στράτος 
Ευγενίου και ο Κώστας Σγουρής, 
ενώ ο Ηρακλής εκπροσωπήθη-
κε από τους : Φώτη Θέο, Θάνο 
Τσουρέκα και Κώστα Ιωακειμίδη. 
Αφού ρυθμίστηκαν οι τελευταίες 
λεπτομέρειες δόθηκαν τα χέρια 

και αυτόματα ο Ηρακλή θα «α-
ναπνεύσει» ποδοσφαιρικά συμ-
μετέχοντας στο πρωτάθλημα της 
Super Legaue 2.

«Από σήμερα είμαστε όλοι με 
τον Ηρακλή. Τελειώσαμε και υ-
πάρχει πλέον μια έμπρακτη συμ-
φωνία» δήλωσε ο Στράτος Ευγε-
νίου λίγο μετά την ολοκλήρωση 
των οριστικών συζητήσεων.

«Τώρα ξεκινάει η προσπά-
θεια. Ο κόσμος του Ηρακλη, α-
ναζητούσε την ποδοσφαιρική του 

διέξοδο και αυτή από σήμερα θα 
υπάρχει μέσω της ομάδας της 
Τρίγλιας. Ζητάμε από τους χιλιά-
δες φιλάθλους μας να στηρίξουν 
αυτή την προσπάθεια και βή-
μα-βήμα να προχωρήσουμε μαζί 
για την επόμενη μέρα. Θα πρέ-
πει να ευχαριστήσουμε και τους 
ανθρώπους της ΠΑΕ Τρίγλιας 
και της τοπικής κοινωνίας που έ-
δωσαν την ευκαιρία στον Ηρακλή 
να ξαναμπεί στον ποδοσφαιρικό 
χάρτη της Ελλάδος».

Οριστικό το deal Ηρακλή-Τρίγλιας Στέφανος Τσιτσιπάς
και Μαρία Σάκκαρη:
Πρεμιέρα με το δεξί
στο μεικτό του τένις

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησαν τις 
υποχρεώσεις τους στο μεικτό τένις οι Στέ-
φανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, που 

επικράτησαν με 2-0 σετ των Καναδών Φέλιξ Οζέρ 
Αλιασίμ και Γκάμπι Νταμπρόφσκι. Tο πρώτο σετ οι 
Έλληνες το κέρδισαν με 6-3 σε 32 λεπτά, ενώ το δεύ-
τερο σετ με 6-4 σε 35 λεπτά.

Επόμενος αντίπαλος για το ελληνικό ζευγάρι είναι οι Τζον Πιρς/Άσλεϊ Μπάρτι για 
μια θέση στα ημιτελικά. Οι Αυστραλοί, που είναι εξαιρετικοί στο διπλό, άφησαν εκτός 
τους Αργεντινούς Οράσιο Σεμπάγιος/Νάντια Ποντορόσκα με 6-1, 7-6(3).

Αν καταφέρουν να επικρατήσουν κόντρα στους Αυστραλούς, Τσιτσιπάς και Σάκ-
καρη θα έχουν δύο ευκαιρίες για να κατακτήσουν κάποιο μετάλλιο, στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Τόκιο. Μία σπουδαία διάκριση για το ελληνικό τένις.

Πέμπτη 29-07-2021

16:00-21:00 Α -

ΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑ-

ΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 53 23310-26789

16:00-21:00 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 

23310-64102

19:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 44 23310-26914

21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 44 23310-26914

Φαρμακεία

Ο τηλεοπτικός χάρτης της Super League Interwetten:
Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά
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Ο Βασίλης Φιλόσογλου, είναι ένας 
ακόμα παίκτης, που «γεννήθηκε» από 
την ομάδα του Φιλίππου Βέροιας, και 
θα συνεχίσει να την ενισχύει δυναμικά 
και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σε δηλώσεις του ο Βασίλης, ανέ-
φερε: «Αρχικά, είμαι ιδιαίτερα χαρού-
μενος που παραμένω στην οικογέ-
νεια του Φιλίππου Βέροιας, την ομάδα 
στην οποία ανδρώθηκα. Είμαι πολύ 
ικανοποιημένος από την προσέγγιση 
της ομάδας προς το πρόσωπό μου η 
οποία ήταν πολύ θερμή. Μολονότι η 
περσινή χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη 
με την όλη κατάσταση του κορονοϊού, 
η ομάδα απέδειξε πως έχει μέταλλο 
και θέληση για το καλύτερο. Φέτος, οι 
στόχοι είναι υψηλοί, πράγμα που απο-
τελεί κίνητρο για κάθε αθλητή.»

«Γέννημα - θρέμμα» καθώς είναι 
του Φιλίππου, ο 22χρονος Βασίλης, 
παραμένει στη θέση του πίβοτ και α-
ποτελεί έναν από τους βασικούς παί-
κτες της ομάδας μας. 

«Ο Βασίλης αποτελεί υποδειγμα-
τικό παράδειγμα ενός αφοσιωμένου 

παίκτη και τον διακρίνουν όλα τα χα-
ρακτηριστικά που τον κάνουν σπου-
δαίο. Έμπειρος, συνεργάσιμος και 
προσηλωμένος στον στόχο, και το 
βασικότερο είναι ότι αποτελεί απόδει-
ξη «ταλέντου» καθώς «γαλουχήθηκε» 
από την ομάδα μας και συνεχίζει να 

ακολουθεί ανοδική πορεία μέσα α-
πό αυτή. Ο Βασίλης θα μας βοηθήσει 

να πραγματοποιήσουμε τους στόχους 
μας.», δήλωσε ο Πρόεδρος του Φιλίπ-
που, Γιώργος Φύκατας.

Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλή-
ματος και διεθνής με την Εθνική ομά-
δα, Παντελής Κωστακίδης θα συνε-
χίσει να φοράει τα ερυθρόλευκα πα-
ραμένοντας πιστός στην ομάδα της 
πόλης του, από που έκανε τα πρώτα 
του βήματα ως αθλητής του χάντμπολ. 
Στη συνάντηση που έγινε στα γραφεία 
του Προέδρου του Φιλίππου Γιώργου 
Φύκατα, παρόντος του επικεφαλής 
της Διοικούσας Επιτροπής Χάντμπολ 
και εκ των χορηγών της ομάδας, Πα-
ναγιώτη Σακελλαρίου, υπήρξε ταύτιση 
απόψεων και κοινό όραμα για το μέλ-
λον της ιστορικής μας ομάδας. 

Σε δηλώσεις του ο Παντελής Κω-
στακίδης, υπογράμμισε: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος που παραμένω για ακόμα 
μια χρονιά στην ομάδα της πόλης μας. 
Ο Φίλιππος είναι ένας ιστορικός Σύλ-
λογος και χρειάζονται σταθερά βήματα 
για να επιστρέψει και πάλι στη θέση 
που του ανήκει. Αυτό θα προσπαθή-
σουμε να κάνουμε και φέτος με όλες 
μας τις δυνάμεις. Στα δύσκολα χρόνια 
του κορονοϊού που διανύουμε, εύχο-
μαι πρωτίστως να έχουμε υγεία και 
να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα υπό 
φυσιολογικές συνθήκες.»

Ο Παντελής Κωστακίδης θα στελε-
χώσει την ομάδα χάντμπολ του Συλ-
λόγου με διπλό ρόλο. Αφενός με την 
ιδιότητα του παίκτη για το Πρωτάθλη-
μα Handball Premier και αφετέρου 
θα προσφέρει τις γνώσεις του και την 
εμπειρία του στα τμήματα Ανάπτυξης. 
Ο δεύτερος ρόλος χρίζει ιδιαίτερης ση-
μασίας καθώς τα τμήματα Ανάπτυξης 
χρειάζονται ώθηση από έναν πεπειρα-
μένο Πρωταθλητή που έχει την ικανό-
τητα με την επιστημονική του γνώση 
να δώσει σωστές κατευθύνσεις. 

«Οι Πανεπιστημιακές του γνώ-
σεις σε συνδυασμό με τον Πρωτα-
θλητισμό, θα δημιουργήσουν γερές 
βάσεις στα «νεαρά» πατήματα και 
θα «γεννηθούν» κι άλλοι μελλοντικοί 
Πρωταθλητές», τόνισε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου, Γιώργος Φύκατας, ο 
οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Είμαι πο-
λύ χαρούμενος που ανανεώνουμε με 
τον Παντελή. Ο Παντελής έκανε τα 
«πρώτα του βήματα» στον Φίλιππο, 
εξελίχθηκε ανοδικά στην πορεία, κα-
θότι και διεθνής παίκτης και πλέον θα 
μοιραστεί τις εμπειρίες του και με τους 
μικρούς μας αθλητές. Πρόκειται για έ-
ναν παίκτη «κόσμημα» για το ελληνικό 
πρωτάθλημα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας Αετός Λαζοχωρίου 
θα επαναλειτουργήσει την Δευτέρα 17 Μαΐου όπως ορίζει το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού. Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την 
ομαλή και ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις προπονήσεις. 
Τα μέλη μας υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους φωτοτυπία 

της δισεβδομαδιαίας «Σχολικής Βεβαίωσης».
Ώρα έναρξης 16.00

Ώρα συνάντησης 15.45

Ζαφειράκης: Ανανέωσαν Τσαγκεράς
και Μπουμπουλέντρας,

αποχωρεί ο Βλάχος

Ο Ζαφειράκης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του 
με τον Ναουσαίο αθλητή Νίκο Τσαγκερά! Ο Τσαγκεράς, επί 
χρόνια αθλητής του τμήματος, την περσινή χρονιά συνέβαλε 

τα μέγιστα στην καλή πορεία της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία. Αν 
και το «δυνατό του σημείο» είναι η άμυνα, πέρσι ήταν ιδιαίτερα απο-
τελεσματικός και στην επίθεση.

Σχετικά με την ανανέωση του ο Τσαγκεράς δήλωσε τα εξής:
«Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο προπονητής κ. 

Δεληγιάννης και για την ανανέωση της συνεργασίας μας! Είμαι περήφανος που θα αγωνι-
στούμε και φέτος, ως Ζαφειράκης, στην μεγάλη κατηγορία της χώρας και βέβαιος ότι θα πα-
λέψουμε για το καλύτερο! Μακάρι η χρονιά που έρχεται να είναι ευνοϊκότερη και να έχουμε 
τους φίλους της ομάδας στο πλευρό μας! «

Επίσης, ανανέωσε την συνεργασία του με τον Ζαφειράκη ο τερματοφύλακας Θάνος 
Μπουμπουλέντρας! Ο Ναουσαίος αθλητής, αγωνίζεται επί σειρά ετών στον Ζαφειράκη κι έ-
χει προσφέρει τα μέγιστα τόσο στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Handball Premier όσο 
και στην καλή παρουσία της ομάδας μας σε αυτήν.

Σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του ο Θάνος δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος 
που θα συνεχίσω για ακόμα μια χρονιά με την οικογένεια του Ζαφειρακη ! Εύχομαι την νέα 
αγωνιστική σεζόν να πετύχουμε τους στόχους μας και με τον κόσμο της πόλης μας να είναι 
δίπλα στην ομάδα μας!»

Επίσης, ο Ζαφειράκης έκανε γνωστό ότι ο μέχρι πρότινος αρχηγός της ομάδας Δημή-
τρης Βλάχος, δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε αυτήν την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ανανέωσαν στον Φίλιππο οι Βασίλης
Φιλόσογλου και Παντελής Κωστακίδης
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονο-
κατοικία 200 τμ, στη 
Φυτειά με πανοραμική 
θέα, σε οικόπεδο 1.500 
τ.μ. Τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.: 23310 93389 κος 
Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου, 
άριστο, 85 τ.μ., χ. 
ασανσέρ, στην Μη-

τρόπολη, σε τιμή 
ευκαιρίας 38.000 
ευρώ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ια -
μέρισμα κοντά στο 
Μουσείο, 90 τ.μ., 
34.000 ευρώ. Τηλ.: 
6934 888738 Μεσι-
τιοκό Ακίνητα Ημα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 700 τ.μ. στην 
Αγ.  Βαρβάρα σε 
πλαγιά, με θέα τον 
Αλ ιάκμονα,  στην 
πλατε ία του χω -
ριού. Πληρ. Τηλ. 
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός 
χέρσος 11.000 τ.μ. 
στον Άγιο Γεώργιο, 
θέση «ΣΥΚΙΕΣ». 
Τηλ.: 6945 122583, 
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα 

όρια Αγγελοχωρι-
ου-Αρχαγγέλου 2 
χωράφια κολλητά, 
25 και 11 στρέμμα-
τα, περιφραγμένα, 
παλμέττα βερύκο-
κα 6 ετών σε φούλ 
παραγωγή, άριστης 

κατάστασης, 4 εξαι-
ρετικές ποικιλίες, με 
μπεκάκια. Παρακα-
λώ μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Κινητό: 
6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-

πωλείο επί της οδού 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου 
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομο-
λόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό 
δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές 
κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 
1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 
& 23320 41088.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
πωλείται ημιτελής 
μονοκατοικία 175 
τ.μ., διόροφη σε 
700 τ.μ. οικόπεδο, 
με υπόγειο 90 τ.μ. 
και θέα τη λίμνη 
του Αλιάκμονα. Τι-
μή 90.000,00 ευρώ. 
Πληροφορίες στο 
τηλ. 6973388102 
και 23310 27832.
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Μητροπόλεως στη Βέροια. 
Πληροφορίες τηλ. 6976 
063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 
10ης Μεραρχίας κοντά 
στη Λέσχη Αξιωματι-
κών, γκαρσονιέρα, ι-
σόγειο, ανακαινισμένη. 
Τηλ.: 6949 408554 & 
6948 726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898 ΩΡΟΛΟΙ, ενοικιάζεται κομπλέ 

επιπλωμένη γκαρσονιέρα 29 τ.μ., μικτά κατα-
σκευή 1978, 1 υ/δ σαλοκουζίνα και μπάνιο , 
1 ος όροφος , με ανεξάρτητη θέρμανση , A/C 
και ελάχιστα κοινόχρηστα μόνο 210€.Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται απο-
κλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο 
Studio - γκαρσονιέρα  39 τ.μ., 1ος όρ. ψηλός  
οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση, 
θέρμανση με ένα κλιματιστικό. Πρόκειται για ένα 
πολύ φωτεινό και γωνιακό ακίνητο στο κέντρο 
της πόλης , Τιμή 220€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45τ.μ. 
, στον 2ο όροφο με 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, καινούργια συνθετικά κουφώματα με 
διπλά τζάμια, ανακαινισμένο μερικώς, σε πολύ 
καλή γειτονιά, η θέρμανση του με κλιματιστι-
κό και ένα θερμοπομπό, με μηναίο μίσθωμα 
220€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από 
τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ: 
106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρα συνολικής επιφάνειας 45τ.μ. , στον 
2ο όροφο με 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, ανακαινισμένο μερικώς, σε πολύ καλή 
γειτονιά, η θέρμανση του με κλιματιστικό και 
ένα θερμοπομπό, με μηναίο μίσθωμα 220€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115434 - ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 55 
τ.μ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνο-
δωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένη το 1982 και θα τοποθετηθούν 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, με Ηλ. Συσκευές, Τέντες, Μπαλκόνια 10 
τ.μ. - η θέρμανση με κλιματιστικό Τιμή: 220 €.

ΚΩΔ: 106992 ΕΛΙΑ, Ενοικιάζεται Διαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνειας 90τ.μ., σε 1ο όροφο 
υπερυψωμένο, με 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, 
κουζίνα και μπάνιο, διαθέτει κουφώματα α-
λουμινίου με διπλά τζάμια, η θέρμανση του με 
θερμοσυσσωρευτές και 2 κλιματιστικά, με δυο 
ντουλάπες, ηλιακό θερμοσίφωνα, διαμπερές, 
σε πολύ καλή τοποθεσία, βλέπει σε ανοιχτω-
σιά , με μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή 
και η  κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα 
πατώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαί-
ου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για  

σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει 
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετι-
κά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη 
και μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία 
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα 
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με 
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 
τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλό-
νια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και 
δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα 
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει κα-
μινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο 
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και 
ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες 
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.   

  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον 
περιφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 
6.000 τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , 
μηνιαίο μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 
γραφείο συνολικής επιφάνειας 40τ.μ.,  1ος 
όροφος υπερυψωμένος, σε σημείο μεγάλης 
εμπορικότητας και προβολής, ενιαίος χώρος, 
με WC, σε πολύ καλή κατάσταση, η θέρμανση 
του με κλιματιστικό inverter, ηλιόλουστοι χώροι, 
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€, διατίθεται και 
πλήρως επιπλωμένο όπως τις φωτογραφίες 
στα 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-

τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάστα-
ση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. α-
νακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη 
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.

Κωδ: 24448 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 78 
τ.μ.  Διαθέτει μεγάλη πολύ βιτρίνα και WC . Tο 
μίσθωμα του είναι πολύ προσιτό μόνο 250 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24669 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστη-
μα συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ. ισόγειο λίγο 
υπερυψωμένο από το έδαφος . Αποτελείται α-
πό 2 Χώρους και ένα WC μεγάλο. Τιμή: 350 €.

Κωδ: 24675 - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  
νεόδμητο Κατάστημα στεγασμένης συνολικής 
επιφάνειας 850 τ.μ. σιδηροκατασκευή  ,  ισό-
γειο  για πολύ απαιτητικούς μισθωτές, σίγουρα 
εκπληκτικό και ξεχωριστό ακίνητο, με άριστη 
προβολή και σε οικόπεδο 4.000 τ.μ. Μηνιαίο 
μίσθωμα  2.500 €.   

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  στην 
καρδιά της πόλης με ράμπα εισόδου , με τη-
λεχειριστήριο εισόδου , σε πλήρη λειτουργία  ,  
Βενιζέλου/Μ. Αλεξάνδρου τιμή από 70€ /μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ 13609 Στη Ράχη Βέροιας πωλείται 

ημιτελές διαμ/μα 1ου ορόφου 103 τ.μ. με 2δ-
σκλ και επιπλέον μία αποθήκη  50 τ.μ. σε 
οικόπεδο 1236 τ.μ. τιμή 20.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ; 12970 ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!  ΚΑΤΩ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ πωλείται διαμέρισμα 63 τ.μ. καθαρά στο 
Ισόγειο, με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και 
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαι-
νισμένο κομπλέ, με λίγα κοινόχρηστα χωρίς 
θέρμανση, μαζί με κλειστό γκαράζ 21,50τ.μ. 
σε τιμή ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 37.000€. Α-
ποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106990 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ, Πωλείται Δι-
αμέρισμα Ισόγειο 91τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, κατασκευής του 
1988, σε πολύ καλή κατάσταση, με ατομική 
θέρμανση πετρελαίου, ηλιόλουστους χώρους, 
μερικώς ανακαινισμένο, σε τιμή προσφοράς 
μόνο: 55.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέ-
ρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυόρο-
φη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται 
από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και δύο 
Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 και 
διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , έχει 
Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Κλει-
στό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , κήπο 
κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό θερμο-
σίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο πολύ 
μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 120.000€ τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, Πωλείται 

Μονοκατοικία 50τ.μ. Ισόγειο, σε οικόπεδο 
470τ.μ., αποτελείται από 1υ/δ, σαλόνι, καθιστι-
κό, κουζίνα και μπάνιο,  επάνω στον κεντρικό 
δρόμο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, ηλι-
ακό θερμοσίφωνα, σε πολύ καλή τοποθεσία, 

ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, με πολύ ωραίο κή-
πο, σε τιμή προσφοράς μόνο: 50.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία 
συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . 
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκου-
ζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη 
το 2001 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πε-
τρέλαιο, έχει απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα 
αλουμινίου και μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι 
, BBQ, και ηλ. Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - 
Τιμή: 200.000 € .

Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της 
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα 
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120 
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο 
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο 
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπρά-
σινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμε-
νους , θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  
Τιμή 290.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 12741 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γραφείο 

συνολικής επιφάνειας 35 τ.μ. 1ος Υπερυψω-
μένος. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1978 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική - Ηλεκτρικό, - Τιμή: 27.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. ισόγειο 
και 15 τ.μ. πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψε-
ως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή 
προσφοράς 47.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€ 
.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 

πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή 
κομπλέ μόνο 26.000 €.

Κωδ: 115745 - ΣΤΟ ΣΑΑΚ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 
πριν του Μπονάνου πωλείται ωραιότατο αγρο-
τεμάχιο σε σχήμα ορθογώνιο με σύνδεση στο 
δίκτυο υψηλής πίεσης , συνολικής επιφάνειας 
26.100 τ.μ. άδειο η και μισθωμένο , με δική του 
βάνα , Τιμή: 58.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

λύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού 
. Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ: 12904 - Άγιος Γεώργιος ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 863 τ.μ. εντός 
σχεδίου , με σ/δ 0,8 σε τιμή ευκαιρίας μόνο  
14.000 € .

κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό 
σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πω-
λείται οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή 
90.000€. Μπορεί να πουληθεί και το μισό.

Κωδ: 12917 - Πατρίδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1336 τ.μ. εντός 
σχεδίου πόλεως τιμή: 60.000 €.

Κωδ 13147 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω μέ-
ρος του προς τη Βέροια πωλείται ένα οικόπεδο 
1600 τ.μ. , εξαιρετικό , άρτιο και οικοδομήσιμο 
2ο από την άσφαλτο , κατάλληλο για ανέγερση 
πολυτελούς βίλας , τιμή 21.000€.

Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικό-
πεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά 
της Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομή-
σιμο , σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.

Κωδ. 12878 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,  κοντά στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου , πωλείται μεγά-
λο χωραφοοικόπεδο 6.850 τ.μ., το οποίο ευρί-
σκεται στην επέκταση του σχεδίου και μάλιστα 
στο 2ο στάδιο , μετατρέπεται σε δύο οικοδομι-
κά τετράγωνα εξαιρετικό για επένδυση, ευρί-
σκεται σε δύο δρόμους και πάνω σε άσφαλτο 
, τιμή όλο από 85.000€, τώρα μόνο 18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Απο-
κατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι 
μόνο  στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μα-
γούλα πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 
τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της 
Ημαθίας και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . 
Πρόκειται για οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο 
από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ 
σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  
τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο 
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση. 
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώση προγραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα 
EPSILONET). Επιθυμητή κάρτα ανεργίας. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 2331063666  ΚΑΙ 6944771766.

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

Βρίσκεται σε προνομιακό σημείο της Αλεξάνδρειας Ημα-
θίας, στην πλατεία Ελευθερίας. Ιδιόκτητος χώρος με άμεση 
πρόσβαση από κεντρικό δρόμο, σε υπερυψωμένο ισόγειο 
με εύκολη στάθμευση. Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών. 
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους, 
λειτουργικούς χώρους και 2 W.C. Ο χώρος αναμονής των 
ασθενών είναι πλήρως εξοπλισμένος με έπιπλα άριστης κα-
τάστασης και θέση Γραμματείας. Ο κύριος χώρος των ιατρι-
κών επεμβάσεων διαθέτει όλο τον αναγκαίο οδοντιατρικό ε-
ξοπλισμό, όλα τα αναλώσιμα υλικά και εργαλεία, μεγάλο πά-
γκο εργασιών, γραφείο γιατρού, βοηθητικό γραφείο Γραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου. Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή 
έδρα σε ξεχωριστό χώρο. Ο τρίτος χώρος λειτουργεί κυρίως 
ως βοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικός με νιπτήρα 
και ντουλάπια. Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σης και πολύ καλή μόνωση, που το καθιστά πολύ ζεστό το 
χειμώνα και πολύ δροσερό το καλοκαίρι. Φυσικός φωτισμός 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην τιμή παραχωρούνται 
δερμάτινο σαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες, 
κάμερα παρακολούθησης, ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
SMS με τα στοιχεία τους στο 6930788695 και θα επικοινω-
νήσουμε άμεσα μαζί τους.

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρου Πιερίας σε 
απόσταση 50 μέτρων 
από την θάλασσα, σε 
καταπράσινο περιβάλ-
λον, νοικιάζονται για 
την θερινή περίοδο 
διαμερίσματα πλήρως 
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένα και με Wi-Fi. 
(τηλ. 6977 241877, 
23520 61207, 23510 
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ -
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ -
πάλληλος για φαρ-
μ α κ ε ί ο  σ το  Δ ή μ ο 
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η 
πλήρους  απασχό -
λησης. Θα εκτιμηθεί 
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το 
χώρο προϋπηρεσία. 
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα στον 3ο όροφο, κε-
ντρικότατο, κατά προτίμηση 
σε κοπέλα ή ζευγάρι. Άνε-
το, φωτεινό, μεγάλο σαλόνι, 
μεγάλο δωμάτιο, χωλ, κου-
ζίνα, μπάνιο με μπανιέρα, 
μεγάλο μπαλκόνι, μεγάλη 
ντουλάπα, καλοριφέρ, αιρ 
κοντίσιον. Τιμή ενοικίου 250 
ευρώ. Πληρ. τηλ.:  23310 
62163, 23310 60305, 6936 
597771, 6936 597770, 6936 
577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται  
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που, με 3 χώρους και κουζινα, 
W.C., για επαγγελματική χρή-
ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. 
Τηλ.: 6932 471705 & 23310 
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα 
για σπιτι στη Μυκονο, να βο-
ηθα και στις δουλειες του σπι-
τιου. εργασια καθημερινη και 
ΙΚΑ . Παρεχεται διαμονη. Τηλ 
Επικοινωνιας 6977 352085 
κος Χρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων κα-
θηκοντων για χειρωνακτικες 
εργασιες σε καταστημα στη 
Μυκονο, με πιθανη συνεργα-
σια και στην Αθηνα. Παρεχεται 
διαμονη. Τηλ. Επικοινωνιας κ. 
Χρηστος 6977 352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-
σία σε εργαστήριο κρεάτων. 
Τηλ.: 23310 42680, ώρες επι-
κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ. 
Β ιογραφικά  στο  e -ma i l : 
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το 
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη 
Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310 
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φροντί-

ζει ηλικιωμένη σε 24ωρη βάση 
στη Νάουσα, για την περίοδο 
18 Αυγούστου με αρχές Σε-
πτεμβρίου. Τηλ.: 6944 647074.

ZHTEITAI οικιακή βοηθός 
για τετράωρη πρωινή απασχό-
ληση δύο φορές την εβδομάδα 
σε περιοχή της Βέροιας, κάτο-
χος διπλώματος αυτοκινήτου. 
Τηλ 6944 324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΧΙ με 
ειδική άδεια και κοπέλα για γρα-
φείο με γνώσεις Η/Υ. Πληρ. τηλ.: 
23310 71553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για 
να εργασθει Σαββατοκύριακο 
στην ταβέρνα του «Χαρατσή» 
στη Βεργίνα. Πληρ. τηλ.: 6906 
404964.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή 
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο. Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο: 2331021106. Αποστολή 
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ. 
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρί-
ας, περιοχή Κομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μή και κατάστημα με υπόγειο σε οι-
κόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου 
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία 
στην παλιά πόλη (πίσω από Μη-
τρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδο-
μήσιμο σε τιμή ευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ. 
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέ-
ση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με 
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000 
ευρώ και 110.000 ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό 
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή 

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο 

2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ., 
55.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμέ-
να διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ, 
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και 
400 ευρώ και 200 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευ-
ρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητρο-
πόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100 
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000 
ευρώ και 70.000 ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά Μηχα-
νικό αυτοκινήτων για πλήρη 
απασχόληση. Τηλ.: 23310 
62780 & 6978 770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΣΤΙΚΑ 88 Τ.Μ 2ΔΣ-Κ Κοπλαμ,χωρις ασανσερ 50000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85+50 τ.μ  3ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ.Αυτ.Θ. κοπλαμ,διαμπερες 
2ΔΣΚ Α.Θ 38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 106 τ.μ διαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ. 81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση 62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογεια υπερυψ. γκαρσονιερα 35 τ.μ 1ΔΣΚ α-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ισογεια Γκαρσονιερα 35 τ.μ 10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ στουντιο ΛΟΥΞ επιπλωμενο 200€
ΠΡΟΣ ΑΣΩΜΑΤΑ 1ΔΣΚ 70 τ.μ επιπλωμενο με ΔΕΗ κτλπ 350€                                             
ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη 
1200Ε ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ επιπλωμενο με ολες τις συσκευες 1ΔΣΚ Α/C 250€
ΕΛΗΑ 2ΔΣΚ Τζακι,Ωρ/ση παρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ 400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα 
με αδεια 15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η 
καλλιεργειες 17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ κοντα Κτισμα βιομηχανικο 700 τ.μ με οικοπεδο 
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ 15 στρ.με ακτινιδια,πομωνα,περιφραξη 75000€
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 1100 τ.μ οικοπεδο 0,8 σ.δ μονο 8000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 4 στρ σε  ασφαλτο με κτισματα σοβα-
ρες προτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο 
μόνο 23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για 
παρκιγκ 28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθη-
ση κτλπ 700€
ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ 180+180+40 
παταρι 3500€
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πε-
λατεια αξιολογη 500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ 
Σοβαρες προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία 
διανομών ΚΟΡΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα 
τη Βέροια, ζητείται 
για μόνιμη εργασία, 
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και 
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας 

25-35 ετών. Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email: 
STEFANOSGIT@yahoo.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 62211.

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε παρόμοια 

θέση στον χώρο των τρόφιμων (FMCG)
·Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
·Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
·Γνώση Η / Υ (MS Office, Erp)
·Δίπλωμα Γ κατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
·Άριστο περιβάλλον
Είδος Εργασίας: Πλήρης και μόνιμη απασχόληση,
Αποστολή Βιογραφικών: info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Κωδ. Αγγ. ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρία Alexander 

S.A, που εδρεύει στη 
Βέροια, ανακοινώνει το 
άνοιγμα νέας θέσης εργα-
σίας ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, 
στο τμήμα του λογιστηρί-
ου της.

Απαραίτητα Προσόντα
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ 

ή ΤΕΙ Οικονομικών Σπου-
δών

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση λογιστηρίου 
•Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων ERP
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Παροχές Εταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο 

περιβάλλον
•Μόνιμη απασχόληση
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις  15 Ιουλίου 

2021 βιογραφικό ώστε να περάσουν από προσωπική συνέντευξη 
και να γίνει άμεσα η πρόσληψή τους. Κατάθεση βιογραφικών στην 
έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr, 
και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.

Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγελίας ΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση κα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σης πινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα 
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977 
205016.

Η νηματουργεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε με έδρα την Νά-
ουσα Ημαθίας ζητάει να προσλάβει άμεσα :

·ανειδίκευτους εργάτες- εργάτριες.
·τεχνικό προσωπικό, απόφοιτους ΤΕΙ – ΕΠ.Α.Λ. : Μη-

χανολογίας – Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών – Αυτοματι-
σμών και βιομηχανικής παραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. 
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο 
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας 
2332052650-60

ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο  σ τ η 
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμα-
κοποιό ή βοηθό φαρ-
μακείου για πλήρη α-
πασχοληση. Αποστολή 
βιογραφικών στο: info.
pharmacywork@gmail.
com.



ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη 
βάση, καθαριότητα σπιτιών, 
γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 
6940 998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία 

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών. 
Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφ ικά 

είδη της CICU: καροτσά-
κι (χειμωνιάτικο-καλοκαι-
ρινό),  καλαθούνα με βά-
ση,  τραπεζάκ ι  φαγητού, 
κάθισμα αυτοκινήτου και 
2  ποδήλατα  πα ιδ ικά  σε 
πολύ κατάσταση, 400 ευ-
ρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310 
62621.

1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

15ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΠΑΠΑΚΙΑ 30 τ.μ. επιπλωμένο,140 €
ΚΕΝΤΡΟ 22 τ.μ.   150 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο πλήρες, 
220 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30  τ.μ. επιπλωμένο,  160 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ.  επιπλωμένο, 160 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30  τ.μ. καινούργιο 180 €
ΚΕΝΤΡΟ 40  τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 240 €
ΚΕΝΤΡΟ 50  τ.μ. ανακαινισμένο,ατομ. λέβητας, 280 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ.  ανακαινισμένο ατομ.λεβητας, 280 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 65 τ.μ. νεόδμητο, τζάκι, 330 €
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  15ετίας , 320 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. καλό 420 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 400 €
ΕΛΙΑ 110 τ.μ. κεντρική θέρμανση 260 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο, καλό, 350 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ. 
λέβητας,κλίμα 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο 34.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ. ανακαινισμένο, 18.000 €
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 65+65 τ.μ , σε 2 ορόφους 35.000  €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 33.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας 65.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 70 τ.μ. 48.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. με αποθήκη 75.000  €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ καλό 85.000 € 
ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 85.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 87 τ.μ. διαμπερές 55.000 €
ΚΤΕΛ 90 τ.μ. καλό ευκαιρία 25.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. καινούργιο 85.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90τ.μ. με βεράντα 37.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 90 τ.μ. 55.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 τ.μ. 15ετίας 68.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 100 τ.μ. 28.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. με θέα 50.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 95 τ.μ. 7ετίας 95.000 €
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 107 τ.μ. καινούργιο 130.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. αποθήκη, γκαράζ,  127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 130.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 115 τ.μ. 57.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 140.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 130 τ.μ. καινούργιο 120.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. με αποθήκη, γκαράζ, 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 € 
ΠΑΠΑΚΙΑ 140 τ.μ. 5ετίας 100.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ, 
185.000 € 
ΠΑΠΑΚΙΑ 150 τ.μ. καινούργιο 150.000 €
 

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

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 18.000 €
ΦΑΝ ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων, 
30.000 € 
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 100 τ.μ. 40.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 
22.000 €
ΣΕΛΙ 40 τ.μ.    45.000 €
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 90 τ.μ. 2οροφη σε οικόπεδο 850 μέ-
τρων 60.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 τ.μ. ανακαινισμενη σε 14 στρεμ. 
75.000 €
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων 20.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια 
200.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων 
20.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 210 τ.μ. 2 μονοκατοικίες  65.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 150.000 €
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων 
150.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 350 μέτρων 70.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ημιτελής οικοδομή 125.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. σε οικόπεδο 280 μέτρων, εξαιρε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. καλό, 250 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 35 τ.μ. πάνω στην Αριστοτέλους, 150 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 800 € 
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό, 
16.500 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 156 μέτρα, πολύ καλό, 29.000 € 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 400 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee island στην πλατεία ω-
ρολογίου ζητούνται διανομείς και Barista με προϋπηρεσία 
στον χώρο του καφέ.

Επικοινωνία:  6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ» ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτητα προσόντα όρεξη ,κέφι για δουλειά και δημιουργία.
Πλήρες ωράριο, Ασφάλιση. Μισθός ικανοποιητικός. Μόνιμη 

θέση εργασίας. Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν. Πληροφορίες 
και βιογραφικά στο mail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπως στο κεντρικό κατάστημα ΜΙΑΟΥΛΗ 17 στη Βέροια  
(8.00-11.00π.μ.)

Η εταιρία Αφοι Χατζησυμεώνογλου ΟΕ, 
εξουσιοδοτημένος επισκευαστής οχημάτων ΜΑΝ προσφέρει θέσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης σε:

1. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
Κύρια Καθήκοντα:
• Εκτέλεση μηχανικών, μηχανολογικών διαγνώσεων και εργασι-

ών σε φορτηγά και λεωφορεία
Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτος (-η) ΤΕΙ ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικό-

τητας Μηχανικού Οχημάτων.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση στον το-

μέα των Φορτηγών - Λεωφορείων.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υπο-

ψηφίους).
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης μέσα σε άριστο περιβάλλον 

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοι επικοινωνίας
Κος Χρήστος Χατζησυμεωνογλου 2331 041353
Κος Γιώργος Χατζησυμεωνογλου 2331 041629
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση: chatzibr@otenet.gr



Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι με βάση τα νεότε-
ρα στοιχεία για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες  που θα επικρατήσουν 
στην περιοχή για το διάστημα από 27/7/2021 έως και 3/8/2021, η μέγι-
στη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40º C. 

Για το λόγο αυτό και με βάση σχετική ενημέρωση μας από τις αρμό-
διες Υπηρεσίες, θα λειτουργήσει ως κλιματιζόμενος χώρος φιλοξενίας 
πολιτών:

• ο χώρος του κυλικείου του Φιλίππειου Δημοτικού Γυμναστηρίου 
(16ης Οκτωβρίου 5Α, Βέροια, τηλέφωνο: 2331026230), από ώρα : 10 
πμ έως 8 μ.μ.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Βέροιας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, υπενθυ-

μίζει στο κοινό της περιοχής τους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύ-
νων από υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα.

Το σχετικό κείμενο των οδηγιών προστασίας, που είναι βασισμένο 
στο αντίστοιχο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφέ-
ρει τα εξής: 

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα
•   Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δρο-

σερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.
•   Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με 

υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
•   Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον 

ήλιο.
• Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσι-

κό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση 
του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του 

κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επί-
στρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

•   Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά 
γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπα-
ρά.

•   Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε 
πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώ-
δη ποτά.

•   Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί 
τοποθετείστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

•  Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από 
χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτεί-
τε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για 
όσους λαμβάνουν φάρμακα, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια 
δοσολογία, καθώς ορισμένα φάρμακα αυξάνουν τη θερμοκρασία του 
σώματος.

•   Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μέσα συγκοινωνίας όταν η 
ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε νεογνά βρέφη
•    Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια και 

τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.
•   Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θάλασσα 

και να φορούν πάντα καπέλο.
•   Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών όπως 

χαμομήλι, νερό κλπ.
•   Ειδικά για τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να τρώ-

νε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.
Aν έχετε ηλικιωμένους
•   Μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (πα-

ραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον 
αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα κα-
τώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών.

•   Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά 
κλειστό τις ζεστές ώρες της ημέρας.

•   Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα 
τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας σας 
από το σπίτι. Διαφορετικά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθημερινή 
τους φροντίδα.

Για μια ακόμα φορά εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών 
στην πιστή εφαρμογή των κανόνων προστασίας από τον καύσωνα, 
που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection).

Ο Αντιδήμαρχος 
Βασίλειος Παπαδόπουλος
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P Μου λέει ο άλλος: ‘Πώς ζούσαν παλιά χω-
ρίς αιρκοντίσιον;’ Παλιά, με ΠαΣοΚ, πήγαινες τρεις 
μήνες διακοπές σε όλα τα νησιά, δεν χρειαζόσουν 
πολυτέλειες…

 
P Ήταν η περίοδος που εμφανίστηκε στην 

Αθήνα το νέφος. Διότι όλοι κυκλοφορούσαν πα-
ντού με περισσότερα από δύο αυτοκίνητα, για να 
μην τους πιάνουν τα μονά ζυγά.

 
P Και μετά άρχισε το μονόζυγο.
 
P Λίγα χρόνια ακόμη αν είχαν κυβερνήσει, 

θα είχαν καταργήσει και το άβατο του Αγίου Ό-
ρους. Διότι είχαν ειδικευτεί στο τρίτο πόδι.

 
P «Αφού είναι σχιστά τα μάτια τους, πώς πα-

ρακολουθούν το μπαλάκι;», είπε για τους Κορεάτες 
παίκτες του πινγκ πονγκ δημοσιογράφος της ΕΡΤ 
και απολύθηκε. Ώρες-ώρες απορώ πώς ακόμη δεν 
με έχει απολύσει η αγάπη.

 
P Μην πολλά-πολλά σύντροφοι με την ΕΡΤ 

σε νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, δεν το έχουν σε 
πολύ να ξαναρίξουν ‘μαύρο’.

 
P Αν αρχίσει να τιμωρείται σε λίγο και ο αυτο-

σαρκασμός, ας καταστραφεί ο κόσμος. Το τερματί-
σαμε.

 
P Κάντε ρε ολυμπιακό άθλημα το ψάρεμα 

και το τάβλι, να φέρνουμε τα χρυσά με τα τσου-
βάλια.

 
P Ξανά θετικός στον Γεωργιάδη ο κορωνοϊός.
 
P Τρομακτικό το σενάριο των ανεμβολί-

αστων νέων. Σε συνδυασμό με τα υποκείμενα 
νοσήματα, με πρώτο και χειρότερο την παχυ-
σαρκία. Ας μην παίζουμε μ’ αυτά.

 
P Ανήλικοι διαρρήκτες στη Λαμία σκαρφά-

λωσαν σε μπαλκόνι, εγκλωβί-
στηκαν και φώναξαν την πυρο-
σβεστική. Και λίγα βλέπουμε 
μετά από μια πλήρη οκταετία 
Γκλέτσου.

 
P Ο Τσίπρας λέει τώρα 

ότι θα περάσει στις σχολές 
όσους κόπηκαν φέτος. Αφού 
πρώτα καταργήσει το μνη-
μόνιο με έναν νόμο και ένα 
άρθρο, που μας το χρωστά.

 
P Και:
 Μια φορά κι ένα καιρό ένας 

χωρικός σηκώνεται πρωί πρωί 
να αρμέξει την αγελάδα του. 
Πάει στο στάβλο και τη βρίσκει 
νεκρή. Η στενοχώρια του ήταν 
μεγάλη. Την αγελάδα αυτή την 
είχε χρόνια και ήταν σαν παιδί 
του. Πάνω στην απελπισία του 
κρεμάστηκε. Πάει μετά η γυ-
ναίκα του στον στάβλο, βρίσκει 
την αγελάδα νεκρή και τον άν-
δρα της κρεμασμένο και πάνω 
στην απελπισία της κρεμάστη-
κε και αυτή. Πάει ο γιος στο στάβλο, βλέπει το θέαμα 
και αποφασίζει να πάει να πέσει στον ποτάμι να 
πνιγεί. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του ένα χέρι τον 
βγάζει από το νερό. Ήταν μια γυναίκα πανέμορφη. 
Ποτέ του δεν είχε ξαναδεί τόσο ωραία γυναίκα.

«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου συνέ-
βη. Αν με ικανοποιήσεις 5 φορές θα αναστήσω τους 
γονείς σου και την αγελάδα» του λέει.

Τη βάζει κάτω ο νεαρός… μια, δυο, τρεις, τέσσε-
ρις φορές αλλά στην 5η τα ‘φτύσε.

«Καταραμένε, άντε πνίξου» του λέει η νεράιδα και 
τον πνίγει στο ποτάμι.

Πάει στον στάβλο και ο δεύτερος αδελφός, βλέπει 
κι αυτός το θέαμα και πάει να πέσει στο ποτάμι να 
πνιγεί όταν η νεράιδα τον σώζει και αυτόν:

«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου συ-
νέβη. Αν με ικανοποιήσεις 10 φορές θα αναστήσω 

τους γονείς σου, τον αδελφό σου και την αγελάδα…» 
του λέει.

Τη βάζει κι αυτός κάτω αλλά την 10η τα ‘φτύσε.
«Καταραμένε, άντε πνίξου κι εσύ» του λέει και τον 

πνίγει στο ποτάμι.
Πάει και ο τρίτος αδελφός, βλέπει τι συνέβη και 

πάει κι αυτός να πνιγεί. Πάλι η νεράιδα τον σώζει.
«Είμαι η νεράιδα του ποταμού. Ξέρω τι σου συνέ-

βη. Αν με ικανοποιήσεις 20 φορές θα αναστήσω τους 
γονείς σου, τα αδέλφια σου και την αγελάδα»!

«Μόνο 20 θες; Εγώ σε ικανοποιώ και 40» της λέει 
ο τρίτος αδερφός.

Αρχίζει, λοιπόν 1..2..5..20..25 και ξαφνικά σταμα-
τάει και της λέει:

«Δε φαντάζομαι μετά το τριακοστό να πεθάνεις κι 
εσύ όπως η αγελάδα»!

K.Π.

Δήμος Βέροιας: Κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας πολιτών 
για τις ημέρες του καύσωνα
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