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Ενδιαφέρον για Λουτρά 
Νέας Απολλωνίας
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, 
δήλωσε ότι μπήκαν τα θεμέλια για μια από 
τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στην 
ευρύτερη περιοχή, η οποία θα αναδείξει 
το τουριστικό προϊόν του δήμου, προσελ-
κύοντας τουρίστες υψηλότερου εισοδή-
ματος. Και πρόσθεσε: «αποδείξαμε με τον 
καλύτερο τρόπο ότι μπορείς να συνδυάσεις 
μια ελπιδοφόρα επένδυση, με οφέλη για 
την τοπική κοινωνία. Είναι το καλύτερο 
παράδειγμα κι εύχομαι να ανοίξει το δρόμο 
και σε άλλες παρόμοιες επενδύσεις με 
θετικό πρόσημο για τους δημότες, αλλά 
και για τους επισκέπτες του δήμου μας». 
Από την πλευρά του ο συνιδιοκτήτης της 
εταιρείας Γεώργιος Σταθόπουλος, αφού 
ευχαρίστησε τον δήμο Βόλβης για τη 
συνεργασία τους που οδήγησε σε αυτή την 
συμφωνία, εκδήλωσε έμμεσα το ενδιαφέ-
ρον της εταιρείας του για νέες επενδυτικές 
κινήσεις στον δήμο Βόλβης, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά τα Λουτρά Νέας Απολλω-
νίας. Ειδικότερα, σημείωσε: «Η στρατηγική 
θέση του δήμου Βόλβης, σε συνδυασμό 
με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τις 
βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες ακτές 
του, συνθέτουν έναν ιδανικό προορισμό. 
Επιδιώκουμε να τον αναδείξουμε, με ένα 
τουριστικό θέρετρο υψηλών προδιαγρα-
φών και ένα  θεματικό πάρκο. Το ενδιαφέ-
ρον μας για επενδύσεις στην περιοχή δεν 
σταματά εδώ. Τα Λουτρά Νέας Απολλωνίας 
σε ένα ιδανικό περιβάλλον στη λίμνη Βόλ-
βη, μπορούν να συνδυαστούν εξαιρετικά 
με τις τουριστικές υπηρεσίες στις ακτές του 
Στρυμονικού κόλπου. Οι μεγάλες προοπτι-
κές ανάπτυξης τους αποτελούν για μας, μια 
ιδιαίτερα ελκυστική επενδυτική ευκαιρία».

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

Αρχισε επίσημα η υλοποίηση της 
μεγάλης τουριστικής επένδυ-
σης στην Ασπροβάλτα, με την 
υπογραφή σύμβασης ανάμε-
σα στον δήμο Βόλβης και την 
εταιρεία “G. STATHOPOULOS 

ENTERPRISE”,  που αφορά στην κατασκευή ξε-
νοδοχείου 5 αστέρων και θεματικού πάρκου 
για την αρχαία Ελλάδα.

Στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος 
Ασπροβάλτας, ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής 
Λιάμας και οι εκπρόσωποι της εταιρείας Γιώρ-
γος Σταθόπουλος και Αναστάσιος Παπαδό-
πουλος, υπέγραψαν τη σύμβαση, ενοικίασης 
δημοτικής έκτασης  57 στρεμμάτων, που δη-
μοπρατήθηκε τον περασμένο Απρίλιο με από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλβης, και 
εκμισθώθηκε από την πλειοδοτούσα εταιρεία.

Σε αυτήν, προβλέπει σταδιακά ότι θα λειτουρ-
γήσει πλήρως εντός πενταετίας, πολυτελής 

ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων και 
θεματικό πάρκο για την αρχαία Ελλάδα, προ-
ϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ, με δραστη-
ριότητες εναλλακτικού, συνεδριακού, αθλη-
τικού, εκκλησιαστικού, μαθητικού, ιατρικού 
τουρισμού και οικοτουρισμού. Στα οφέλη 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εκτός του 
τιμήματος μίσθωσης της δημοτικής έκτασης, 
η δέσμευση αξιοποίησης  εργατοτεχνικού 
προσωπικού (κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 80%) 
και επιστημονικού προσωπικού που προέρ-
χεται - διαμένει μόνιμα στο δήμο. Ακόμα, το 
συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος θα 
παραχωρείται δωρεάν στο δήμο για διενέρ-
γεια πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά,, ενώ  οι 
μαθητές όλων των σχολείων του δήμου Βόλ-
βης, θα έχουν δωρεάν είσοδο στο θεματικό 
πάρκο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δέσμευση 
ότι η εταιρεία απαγορεύεται να διαθέτει πακέ-
τα «all inclusive», δίνοντας «χώρο» και στις 
τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις κάθε είδους.

Ανεβαίνει επίπεδο  
ο τουρισμός στον Δήμο Βόλβης
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Τ ις βάσεις για μια συνεργασία που 
αναμένεται να εξελιχθεί σε πολλά 
επίπεδα έθεσαν οι δήμαρχοι Βόλ-
βης και Ράντομιρ κύριοι Διαμα-
ντής Λιάμας και Plamen Aleksiev, 
υπογράφοντας σχετική συμφωνία 

στη βουλγαρική πόλη. Οι  επικεφαλής των δύο 
δήμων, επικυρώνοντας τις σχετικές αποφάσεις 
των δημοτικών τους συμβουλίων, συμφώνησαν 
να αναπτύξουν κοινές δράσεις στον τουρισμό, τον 
πολιτισμό, στην οικονομία και στην παιδεία.

Σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο δημαρχείο 
της βουλγαρικής πόλης Ράντομιρ, η οποία βρί-
σκεται μόλις 51 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη 
Σερβία,  αλλά και πολύ κοντά στα ελληνοβουλ-
γαρικά, ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας 
και ο δήμαρχος του Ράντομιρ Plamen Aleksiev,  
υπέγραψαν τη σχετική συμφωνία συνεργασίας.  
Η τελετή ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνη-
στικών δώρων, ενώ ακολούθησε η επίσκεψη της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στο τοπικό Φεστιβάλ 
Boza του Ράντομιρ, που αποτελεί μια από τις με-
γαλύτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Βουλγα-
ρίας.

«Μια νέα σελίδα ανοίγει ανάμεσα στις δυο περιο-
χές, τμήματα δυο κρατών που διατηρούν άριστες 
σχέσεις. Η συμφωνία που υπογράφηκε από τους 
δήμους είναι το επόμενο βήμα της συνεργασίας 
μας. Πιστεύω ακράδαντα, ότι η διασυνοριακή 
συνεργασία μπορεί να αποδώσει πολλά οφέλη, 
στους κατοίκους και των δυο περιοχών μας» τό-
νισε ο δήμαρχος Βόλβης μετά την υπογραφή της  
συμφωνίας. 

Η περιφερειάρχης του Πέρνικ στον Σταυρό

Αναβαθμίζεται η συμφωνία ανάμεσα στον δήμο 
Βόλβης και τον δήμο του Ράντομιρ, καθώς πλέον 
τέθηκαν οι βάσεις της ευρύτερης συνεργασίας με 

Συμφωνία συνεργασίας με τον δήμο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΚΑΙ ΝΙΣ
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Ράντομιρ Βουλγαρίας
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ ΚΑΙ ΝΙΣ

τη βουλγάρικη περιφέρεια του Πέρνικ (στην οποία 
υπάγεται το Ράντομιρ), η οποία έχει πληθυσμό πε-
ρίπου 150.000 κατοίκων. Η περιφερειάρχης του 
Πέρνικ Irena Sokolova, επικεφαλής αντιπροσω-
πείας και συνοδευόμενη από την αντιδήμαρχος του 
Ράντομιρ Lyubka Dimitrova, επισκέφθηκε την έδρα 
του δήμου, τον Σταυρό, όπου την υποδέχθηκε ο 
δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οριοθετήθηκε 
το σχεδιάγραμμα των επόμενων δράσεων για την 
υλοποίηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας ανά-
μεσα στις δυο πλευρές. Ιδιαίτερη ήταν φυσικά η 
αναφορά στην προσέλκυση τουρισμού ανάμεσα 
στις δυο χώρες. Συγκεκριμένα, έγινε λόγος για τα 
τουριστικά θέρετρα του δήμου Βόλβης, αλλά και 
για την προσέλκυση Βουλγάρων τουριστών και 
στα υπόλοιπα αξιοθέατα του δήμου, όπως η λίμνη 
Βόλβης και ο ορεινός όγκος, τα οποία είναι εύκολα 
προσβάσιμα από τη Βουλγαρία, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Από την πλευρά της η κ. Sokolova, 
τόνισε την ανάγκη διεύρυνσης των διμερών σχέ-
σεων. 

Επίσκεψη σε Κρούσεβατς και Νις

Για μια ακόμη χρονιά ο δήμος Βόλβης τίμησε τη 
σχέση αδελφοποίησης που έχει με τον δήμο Κρού-
σεβατς, καθώς αντιπροσωπεία του, επισκέφθηκε 
τη σερβική πόλη κατά τη διάρκεια της τοπικής 
εορτής της. Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, 
ως επίσημος προσκεκλημένος, κατέθεσε στεφάνι 
στο Ηρώο του Κρούσεβατς, κατά τη διάρκεια της 
ειδικής τελετής. Ακολούθησε συνάντηση με τη 
δήμαρχο της πόλης Jasmina Palurović, όπου και 
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επέκταση της 
συνεργασίας των δυο πλευρών, ειδικότερα στον 
οικονομικό τομέα, ενώ επισημάνθηκε ότι για μια 
ακόμη χρονιά, ο δήμος Βόλβης αποτέλεσε τον 
κύριο τουριστικό προορισμό παραθέρισης για τους 
κατοίκους της περιοχής.

Η αποστολή στη Σερβία, ολοκληρώθηκε και με 
μια επίσκεψη στην πόλη του Νις, την τρίτη σε πλη-
θυσμό σερβική πόλη, με την οποία παραδοσιακά 
διατηρεί στενή συνεργασία ο δήμος Βόλβης. Εκεί 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την κυβερνήτη 
της περιφέρειας του Νις Dragana Sotirovski, αξιω-
ματούχους του δήμου και στελέχη της υπηρεσίας 
τουρισμού, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν λε-
πτομέρειες για την υλοποίηση της ανταλλαγής εκ-
παιδευτικών επισκέψεων – σχολικών εκδρομών, 
ανάμεσα σε σχολεία των δυο περιοχών. 
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Η ενίσχυση της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης των 
παιδιών, είναι ο κύριος 
στόχος του διασυνο-
ριακού προγράμματος 
“WECARE -  Υγειονομική 

περίθαλψη παιδιών με καρδιακή και ανα-
πνευστική ευαισθησία στη διασυνοριακή 
περιοχή” (Health care for children with 
Cardio and Respiratory sensitivity in the 
Cross Border area), στο οποίο ο Οργανι-
σμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγ-
γύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) του Δήμου 
Βόλβης είναι επικεφαλής εταίρος. Το 
έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC, 
με συνολικό προϋπολογισμό 628.089,60 
€ και διάρκεια 24 μήνες, και θα υλοποιη-
θεί από τον ΟΚΠΑΠ, σε συνεργασία με τον 
Πανελλήνιο Οργανισμό Γυναικών «Πα-
ναθηναϊκή» - Παράρτημα Θεσσαλονίκης 
«Θερμαϊδες», τους Γιατρούς του Κόσμου 
– Ελληνική Αντιπροσωπεία, το Πανεπι-
στήμιο St. Kliment Ohridski, την Ανώτατη 

Σχολή Υγείας Bitola και τον Οργανισμό βι-
ώσιμης ανάπτυξης SFERA.  

Οι δράσεις στοχεύουν στην εφαρμογή 
προγράμματος ελέγχου, με εστίαση σε 
ευάλωτους πληθυσμούς, για την πρόλη-
ψη και ανίχνευση του άσθματος και των 
συγγενών καρδιακών παθήσεων, καθώς 
και η παροχή φροντίδας υγείας και συμ-
βουλών σχετικά με τις προαναφερόμε-
νες παθήσεις, η κατάρτιση γονέων και 
εκπαιδευτικών και η εφαρμογή καινοτό-
μων τεχνολογιών πληροφοριών και επι-
κοινωνιών. Ειδικότερα θα επιδιωχθούν: 
δημιουργία μεθοδολογικού πλαισίου 
ελέγχου και αξιολόγησης της υγείας των 
παιδιών, λειτουργία εξοπλισμένης Κινη-
τής Ιατρικής Μονάδας, παροχή εξετάσεων 
και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην 
περιοχή, δημιουργία και λειτουργία ηλε-
κτρονικών πλατφορμών on-line παρακο-
λούθησης της υγείας των παιδιών, εκπαί-
δευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
και των οικογενειών των παιδιών, καθώς 
και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας 
για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του 
έργου.

Αρχίζει το πρόγραμμα  
“WE CARE” για τα παιδιά

Πράσινο σημείο απόθεσης 
αποβλήτων αποκτά  
ο δήμος Βόλβης 
Στη δημιουργία Πράσινου σημείου προχωρά ο 
δήμος Βόλβης  ακολουθώντας το πρότυπο Ευ-
ρωπαικών πόλεων.  Πρόκειται για έναν οριοθε-
τημένο  και κατάλληλα διαμορφωμένο  σημείο 
με ειδικούς κάδους κοντέινερ ή άλλου τύπου 
περιέκτες  όπου οι πολίτες μπορούν να μεταφέ-
ρουν και να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, 
όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφά-
σματα, βρώσιμα έλαια, ή χρησιμοποιημένα αντι-
κείμενα, όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές, που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν. Στο σημείο αυτό όπου 
απαγορεύεται η απόθεση σύμμικτων  αστικών 
αποβλήτων, θα γίνεται διαλογή των αντικειμέ-
νων ή αποβλήτων η ζύγιση και η συμπίεσή τους.  

Μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας 
υπέγραψε και κατέθεσε τη σχετική  πρόταση 
στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα “Υποδομές Με-
ταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 
το οποίο με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής έχει αναλάβει τη δημιουργία πράσινων 
σημείων σε πολλά σημεία της χώρας. Τα πρά-
σινα σημεία εντάσσονται στις στρατηγικές του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που 
έχουν σαν τελικό στόχο την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών με την άμεση συμμετοχή τους και 
την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση.
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Την ολοκλήρωση των έργων 
αποκατάστασης από τις ζημιές 
που προκλήθηκαν στο δήμο 
Βόλβης μετά τις πλημμύρες που 
έπληξαν την περιοχή στις 26 και 
27 Ιουνίου 2018, ζητά ο δήμαρ-

χος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, με επιστολή 
του προς την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλο-
νίκης Βούλα Πατουλίδου. Αφορμή στάθηκε 
η αιφνίδια διακοπή των εργασιών, οι οποίες 
προορίζονταν να επουλώσουν τις πληγές που 
άφησε η θεομηνία πίσω της.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως 
αναφέρεται στην επιστολή του δημάρχου 
προς την κ Πατουλιδου, αφού κήρυξε σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης το δήμο Βόλβης, 
υιοθέτησε πλήρως την έκθεση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του δήμου. Σε αυτήν, επισημαίνο-
νταν η ανάγκη εργασιών αποκατάστασης στα 

ρέματα και τις γέφυρες των ρεμάτων Μοδίου, 
Απολλωνίας και Νέας Απολλωνίας καθώς 
και στη γέφυρα στη θέση Άγιος Χριστόφορος 
Αρέθουσας. Οι εργασίες αποκατάστασης των 
υποδομών άρχισαν και μάλιστα είχαν χρονο-
διάγραμμα αποπεράτωσης στις 26 Μαρτίου 
2019. Ωστόσο στα μέσα Νοεμβρίου τα μηχα-
νήματα σταμάτησαν να δουλεύουν και όλα τα 
έργα έμειναν ανολοκλήρωτα λόγω έλλειψης 
πιστώσεων.  Ο  κ Λιάμας στην επιστολή του 
επισημαίνει, μεταξύ άλλων,  το γεγονός ότι 
η περίοδος που ακολουθεί είναι άκρως επι-
κίνδυνη για την εμφάνιση παρόμοιων πλημ-
μυρικών φαινομένων, δεδομένου ότι πριν 
από λίγα χρόνια (συγκεκριμένα το Δεκέμβριο 
του 2014), ο Δήμος Βόλβης είχε πληγεί από 
έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία που είχαν 
οδηγήσει την κήρυξή του σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, για μία ακόμη φορά.

Συνεχίστε άμεσα  
τα αντιπλημμυρικά έργα 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 

Ο Κλεισθένης  
στο μικροσκόπιο  
του  δήμου Βόλβης 
Οι αλλαγές που θα προκύψουν από την 
εφαρμογή του «Κλεισθένη» είναι ένα ζή-
τημα που απασχολεί  και το δήμο Βόλβης. 
Η ετοιμότητα των ανθρώπων της αυτοδιοί-
κησης  για να αντιληφθούν το συγκεκριμέ-
νο νόμο που θα ισχύσει στις επερχόμενες 
εκλογές είναι στις προτεραιότητες του δή-
μου Βόλβης.  Για το λόγο αυτό άνθρωποι 
που γνωρίζουν τα θετικά και τα αρνητικά 
τη εφαρμογής του νομού κλήθηκαν να 
χαρτογραφήσουν αυτές τις παραμέτρους, 
στην ενημερωτική ημερίδα που διοργά-
νωσαν στη Νέα Μάδυτο, ο δήμος Βόλβης 
και η τοπική Κοινότητα Νέας Μαδύτου, με 
πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου.  

Στην εκδήλωση, την οποία «άνοιξε» με 
την εισήγηση του ο δήμαρχος Βόλβης, 
Διαμαντής Λιάμας, έγινε μια σύντομη 
παρουσίαση του νέου νόμου, με τις ειση-
γήσεις του αντιπροέδρου της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δημάρχου 
Λαγκαδά Γιάννη Καραγιάννη,  του  πρώην 
δημάρχου  Αξιού και νομικού με διδακτο-
ρικό στο Δημόσιο Δίκαιο Δημήτρη Ζακαλκά  
και του  δημοτικού συμβούλου Πυλαί-
ας-Χορτιάτη, μέλους επιτροπής τοπικής 
αυτοδιοίκησης ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης 
Γιώργου Αντωνόπουλου. Την εκδήλωση  
συντόνισε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-
τητας Νέας Μαδύτου Βλαδίμηρος Όχουνος 
και τοπικοί σύμβουλοι, ενώ ακολούθησε  
διάλογος και συζήτηση με τους πολίτες.
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Σ ε πλήρη λειτουργία και με όλες 
τις προδιαγραφές υγιεινής και 
ασφάλειας που προβλέπει πλέον 
η αυστηρή κοινοτική και ελληνι-
κή νομοθεσία, βρίσκονται δέκα 
παιδικές χαρές σε ισάριθμους 

οικισμούς του δήμου Βόλβης. Από την πρώτη 
στιγμή, πριν από μερικά χρόνια, όταν όλοι οι ελ-
ληνικοί δήμοι αναγκάστηκαν να κλείσουν όλες 
τις παιδικές χαρές επειδή δεν πληρούσαν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας, η δημοτική αρχή κι-
νήθηκε αποφασιστικά και με σύστημα, ώστε να 
αναπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε. Παρά 
το δύσκολο γραφειοκρατικό πλαίσιο, κατόρθωσε 
να έχει ήδη έτοιμες δέκα παιδικές χαρές, ενώ οι 
υπόλοιπες 31 βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίη-
σης, την ώρα που γειτονικοί ή άλλοι πολύ μεγα-
λύτεροι δήμοι, ακόμα βρίσκονται στη διαδικασία 
της ανακαίνισης.

Στις παιδικές χαρές που ήδη λειτουργούν σε Αρέ-
θουσα, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Μικρή Βόλβη, Νέα 
Απολλωνία, Νέα Μάδυτο, Νυμφόπετρα, Προφή-

τη, Σταυρό και Φιλαδέλφειο (σε επιλογή που έγι-
νε συμπεριλαμβάνοντας και κριτήρια από τη σύ-
γκριση των μαθητολογίων), τοποθετήθηκαν όλες 
οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Έγινε περίφραξη 
των χώρων με καλαίσθητους ξύλινους φράκτες, 
ενώ τοποθετήθηκαν ειδικά δάπεδα που προστα-
τεύει τα παιδιά από τα κτυπήματα και σύγχρονα 
παιχνίδια (κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες κλπ), 
τα οποία είναι και ασφαλή και από υλικά που 
αντέχουν στις καιρικές συνθήκες. Απαιτείται τώρα 
στους πολίτες να διαφυλάξουν τους χώρους, δι-
ασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία τους προς 

όφελος των παιδιών.

Ο δήμος Βόλβης, έχει βάλει σαν στόχο να ανα-
βαθμίσει το σύνολο των παιδικών χαρών του, σε 
όλους τους οικισμούς του.  Για τον σκοπό,  από το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, το υπουργείο Εσωτε-
ρικών διαθέτει στον δήμο Βόλβης κονδύλι ύψους 
223.000 ευρώ, για τη συνέχιση της αναβάθμισης 
των παιδικών χαρών του δήμου Βόλβης.

Σε λειτουργία 10 παιδικές χάρες       σε ισάριθμους οικισμούς
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ  ΚΑΙ  Τ ΙΣ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ

ΑΡΕΘΟΥΣΑ

ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ



Σ ειρά παρεμβάσεων σε 
σχολικά κτίρια του δή-
μου Βόλβης, πρόκειται 
να εκτελεσθούν άμεσα, 
έπειτα από συνεννόηση 
της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής 
του δήμιου, με τους αντίστοιχους διευ-
θυντές των σχολικών μονάδων. 

Για τον σκοπό αυτό, πρόκειται να δια-
τεθεί το ποσό των 115.000 ευρώ, από 
τα οποία τα 85.000 ευρώ, προέρχονται 
από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του 
υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο 
εντάχθηκε η πρόταση του δήμου Βόλ-
βης όπςω υποβλήθηκε με τίτλο: «Επι-
σκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 
και αύλειων χώρων και λοιπές δρά-
σεις». Ο δήμος πρόκειται να καταβάλει 
τα υπόλοιπα 29.500 ευρώ για την υλο-
ποίηση των έργων, αφού πρώτα απορ-
ροφηθούν τα κονδύλια του υπουργείου 
Εσωτερικών, όπως αποφάσισε ομόφω-
να το δημοτικό συμβούλιο στη συνε-
δρίασή του, της 23ης Νοεμβρίου 2018.
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Σε λειτουργία 10 παιδικές χάρες       σε ισάριθμους οικισμούς

Διαμορφώσεις σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων

ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟΣ ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ
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Ο Δήμος Βόλβης με συνδικαι-
ούχο το Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης, 
κατέθεσε πρόταση χρηματο-
δότησης για να δημιουργήσει 
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Δήμου Βόλβης», συνολικού προϋπολογισμού 
1.808.793,08 ευρώ, στην περιοχή του Σταυ-
ρού. 

Στην πρόταση δήλωσαν τη συμμετοχή τους 
συνολικά 116 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 
81 είναι εμπορικές επιχειρήσεις και οι 35 επι-
χειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Το σχεδιαζόμενο έργο του «Ανοικτού Κέντρου 
Εμπορίου» (Open Mall) είναι μια ολοκληρω-
μένη παρέμβαση τοπικής, λειτουργικής και 
οικονομικής ανάπτυξης της εμπορικής κοι-
νότητας της περιοχής, σε αντιστοιχία πάντα 
με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του δήμου. 
Οι στρατηγικοί στόχοι του σχεδίου είναι: η 
υποστήριξη και προώθηση του Κέντρου ως 
τόπου ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας με 
στόχο την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, 
επενδυτών, καταναλωτών και επισκεπτών, 
η συνεργασία με την τοπική κοινότητα με 
στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων, της απα-
σχόλησης και των οικονομικών ευκαιριών 
για όλους τους κατοίκους της περιοχής και 
η διαμόρφωση της εικόνας του Κέντρου ως 
τόπου εμπορικής κουλτούρας, πολιτισμού, 
ιστορίας, χώρου πρασίνου, καινοτομίας και 
σύγχρονων τεχνολογιών για εργαζόμενους 
και επισκέπτες. 

Σε πρακτικό επίπεδο, οι άμεσοι θεματικοί 
στόχοι είναι η παροχή σύγχρονων εμπορικών 
υπηρεσιών λιανικής, οι οποίες θα είναι ακό-
λουθες των πλέον πρόσφατων τεχνολογικών 
εξελίξεων και θα απευθύνονται τόσο προς 
τους πολίτες όσο και προς τους επισκέπτες 
της περιοχής, η ανάδειξη και αναβάθμιση των 
υποδομών του εμπορικού ιστού του Δήμου, 
η ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δρα-
στηριότητας και η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και η ενίσχυση της κοινωνικής 
ευημερίας και της ποιότητας ζωής κατοίκων 
και επισκεπτών της περιοχής.

Η επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης για την 

ανάπτυξη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 
του Δήμου Βόλβης βρίσκεται κεντρικά του 
οικισμού, περικλείεται από τις οδούς Αλ. Πα-
ναγούλη-Γεννηματά-Παπανδρέου-Αρβανιτο-
χωρίου-Μακεδονομάχων-Νικ.Πλαστήρα-Πα-
πανδρέου, συμπεριλαμβάνει την  κεντρική 
πλατεία του Σταυρού , το πολιτιστικό κέντρο 
Λιμάνι και το Θέατρο όμορα σε αυτό, καθώς 
τέλος και τα δύο Δημαρχιακά Μέγαρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο δήμος Βόλ-
βης καλείται να υλοποιήσει τις ακόλουθες 
δράσεις:

• Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχεί-
ου Σταυρού 
• Αναβάθμιση Υπαίθριων χώρων Σταυρού 
• Αναβάθμιση οδοφωτισμού 
• Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων 
• Εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (καθιστι-
κά, πινακίδες βαδίσματος, κάδοι, γλάστρες 
κλπ.) 
• Δωρεάν ασύρματο δίκτυο στην περιοχή 
παρέμβασης 
• Συστήματα έξυπνης διαχείρισης σχετικά με 
την πληρότητα κάδων απορριμμάτων 
• Προμήθεια ηλεκτρικού απορριμματοφόρου 
για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 
• Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης για ηλε-
κτρικά οχήματα Δήμου & ευρύ κοινό 
• Εγκατάσταση ψηφιακής σήμανσης για την 
διαδραστική πληροφόρηση πολιτών και 
επισκεπτών 
• Έλεγχος θέσεων σε δημοτικούς χώρους 

στάθμευσης 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης από την άλλη θα υλοποιήσει τις 
ακόλουθες δράσεις: 
• Επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά 
• Εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων & 
τεντών 
• Εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων 
• Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή 
& προώθηση της εμπορικής περιοχής 
• Δημιουργία ψηφιακού λογότυπου  
• Προβολή σε ψηφιακά και άλλα μέσα βάσει 
επικοινωνιακής καμπάνιας 
• Δημιουργία & διαχείριση λογαριασμού 
social media (Facebook) του Open Mall 
• Δημιουργία συστημάτων/πλατφόρμες 
ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας 
μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυ-
σης πιστότητας & επιβράβευσης επισκεπτών.

Εκτός από τα προφανή οφέλη του Ανοικτού 
Κέντρου Εμπορίου για τα καταστήματα της 
περιοχής παρέμβασης, οι κάτοικοι και οι 
επισκέπτες, πρόκειται να ωφεληθούν, κα-
θώς διευκολύνεται η προσβασιμότητα των 
κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή, μει-
ώνεται η όχληση και η ρύπανση, αυξάνεται 
η ασφάλεια των πεζών και η καλύτερη ροή 
των οχημάτων, βελτιώνεται η προβολή των 
επιχειρήσεων και η επαφή τους με τους κα-
τοίκους/επισκέπτες, και η περιοχή αποκτά 
εικόνα σύγχρονης πόλης με υψηλή ποιότητα 
ζωής με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επισκε-
ψιμότητά της.

Πρόταση δημιουργίας Ανοικτού Κέντρου 
Εμπορίου (Open Mall) στον Σταυρό

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΛΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 11

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΛΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καρκίνος του μαστού: 
Θεραπεία είναι η πρόληψη
Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζε-
ται στις γυναίκες. Στη χώρα μας ο αριθμός των νέων περιστατικών 
υπολογίζεται σε 5.000 κάθε χρόνο. Η αντιμετώπιση της ασθένειας 
τα τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα. Οι 
περισσότεροι ασθενείς ξεπερνούν την ασθένεια ενώ η ποιότητα της 
ζωής τους επηρεάζεται ελάχιστα. Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη προέ-
κυψε, διότι αφενός η επιστημονική πρόοδος της ιατρικής επιστήμης 
οδήγησε  σε πιο αποτελεσματικές και εξατομικευμένες θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις, αφετέρου αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών 
που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να 
ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, όταν οι θεραπείες 
είναι  αποτελεσματικές οδηγούν στην ίαση. Η εξέταση που χρησιμο-
ποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η 
μαστογραφία, η οποία συνιστάται να ξεκινάει από την ηλικία των 40 
ετών. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα 
νέα μηχανήματα που η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Με το σύνθημα «Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του 
μαστού παρελθόν», ο δήμος Βόλβης συνεχίζει τις δωρεάν εξε-
τάσεις μαστού, στα δημοτικά διαμερίσματα. Με τη στήριξη της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), υπό την εποπτεία 
του εντεταλμένου σύμβουλου Υγείας του δήμου Βόλβης Χρή-
στου Χατζή, ο  μαστογραφικός έλεγχος, γίνεται μέσω της κινη-
τής μονάδας μαστογράφου, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Οι εξετάσεις γίνονται 
τακτικά προκειμένου ο γυναικείος πληθυσμός του δήμου που 
έχει περάσει το 40ο έτος της ηλικίας του να έχει τη δυνατότητα 
να υποβληθεί στον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο δωρεάν. 

Οι προϋποθέσεις για να υποβληθούν οι γυναίκες σε δωρεάν 
έλεγχο είναι  να μην έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία τους τε-
λευταίους 12 μήνες, να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού 
να μην έχουν υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση στο μαστό .  Ο 
δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος δεν προσφέρεται σε γυναίκες, 
που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, για 
μαστογραφία σε ιδιωτικό εργαστήριο.

Στις 14 Νοεμβρίου στο πρόγραμμα των δωρεάν προληπτικού 
ελέγχου εξετάστηκαν 50 γυναίκες  από ειδικευμένο προσωπι-
κό στο  Περιφερειακό Ιατρείο Ν. Απολλωνίας.  Υπενθυμίζεται 
ότι στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος δωρεάν μαστογραφικού 
ελέγχου, το διήμερο 18 και 19 Οκτωβρίου 2018, 100 γυναίκες 
εξετάστηκαν στην Αρέθουσα και τη Νέα Μάδυτο.

Προληπτικές 
εξετάσεις 

μαστογραφίας 
στο δήμο Βόλβης  
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Ενα χρόνιο πρόβλημα που ταλαι-
πωρεί τους κατοίκους των δη-
μοτικών ενοτήτων Μαδύτου και 
Απολλωνίας του δήμου Βόλβης 
πρόκειται να λυθεί με την δημι-
ουργία νέου δικτύου ύδρευσης 

σε πέντε οικισμούς των δύο αυτών περιοχών. 

Το νέο δίκτυο ύδρευσης αφορά σε ένα έργο 
«κατασκευής εξωτερικών αγωγών ύδρευ-
σης και εξωτερικών υδραγωγείων για τη 
βελτίωση   της υδρευτικής κατάστασης των 
οικισμών Κοκκαλούς. Μοδίου, Απολλωνίας, 
Νικομιδηνού και Στίβου  συνολικού προϋπο-
λογισμού 2.749.000,00 ευρώ. Το έργο έχει  
ήδη προταθεί για να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

Φιλόδημος Ι με τίτλο «βελτίωση των υποδο-
μών των  δικτύων ύδρευσης» από όπου πρό-
κειται να χρηματοδοτηθεί.

 Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κα-
τασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και 
εξωτερικού υδραγωγείου στους οικισμούς  
Κοκκαλού, Μόδι και Απολλωνία προϋπολο-
γισμού 1.530.000,00ευρώ, την κατασκευή 
εξωτερικών αγωγών ύδρευσης στο Νικομηδι-
νό της δημοτικής ενότητας Απολλωνία δήμου 
Βόλβης, έργο προϋπολογισμού 715.000 και 
την κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευ-
σης στο Στίβο, προϋπολογισμού 390.000. 

Μετά από απόφαση του Δημοτικού συμβου-

λίου υπογράφηκε η σχετική προγραμματική 
σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Βόλβης και στη συνέχεια 
η πρόταση υποβλήθηκε προς έγκριση στο 
πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙ. 

Είχε προηγηθεί σχετική  απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Βόλβης, η  οποία προέβλεπε 
τη σύνταξη σχετικής πρότασης  από τη ΔΕΥΑ-
Βόλβης, η οποία οριοθέτησε τα προβλήματα 
ύδρευσης των δύο δημοτικών ενοτήτων και 
πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο τη βελτί-
ωση του δικτύου ύδρευσης. Η κατάθεση της 
πρότασης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η 
απόφαση για την ένταξη του έργου στο πρό-
γραμμα Φιλόδημος Ι.

Στο «Φιλόδημος Ι» το νέο δίκτυο 
ύδρευσης Δ.Ε. Μαδύτου-Απολλωνίας 
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Τ ο χρόνιο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν περιφερειακοί δή-
μοι όλης της χώρας φαίνεται 
πως αντιμετωπίζει με επιτυχία 
ο δήμος Βόλβης, εφαρμόζο-
ντας κάθε χρόνο πρόγραμμα 

περίθαλψης αδέσποτων ζώων, με τη βοήθεια 
κτηνιάτρων, υπαλλήλων του δήμου και εθε-
λοντών.

Τα αδέσποτα ζώα του δήμου Βόλβης πλέον 
αποκτούν ταυτότητα, στειρώνονται, εμβολιά-
ζονται και καταγράφονται από την αρμόδια 
υπηρεσία της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, 
προκειμένου να μην αποτελούν κίνδυνο για 
τους πολίτες. 

Σε διάστημα 11 ημερών, από τις 15 ως τις 
26 Οκτωβρίου στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέ-
σποτων Ζώων, που λειτούργησε σε δημοτικό 
κτίριο στην Κοκκαλού της Δημοτικής Ενό-
τητας Απολλωνίας, σε συνεργασία με τη δι-
εθνή φιλοζωική οργάνωση “Vets In ACTION” 

και με τη βοήθεια εθελοντών, αδέσποτα ζώα 
υποβλήθηκαν σε δωρεάν στείρωση, εμβολι-
ασμό, αποπαρασίτωση και ηλεκτρονική κα-
ταγραφή (τοποθέτηση «τσιπ»). Οι κτηνίατροι 
και οι εθελοντές «διέσωσαν» συνολικά  263 
αδέσποτα ζώα (194 σκυλιά και 69 γάτες),  τα 
οποία μεταφέρθηκαν απ’ όλες τις περιοχές 
του δήμου Βόλβης, είτε από τη δημοτική υπη-
ρεσία, είτε από πολίτες. Ιδιαίτερα σημαντικό 

είναι ότι με αυτή τη διαδικασία, περίπου 125 
αδέσποτα ζώα, έπειτα από την περίθαλψη 
τους, «υιοθετήθηκαν» από ευαισθητοποιημέ-
νους δημότες. 

O αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 
Βασίλης Σιάγκας, ευχαρίστησε την “Vets In 
ACTION” και τους κτηνιάτρους Konstantin 
Antov και Liliya Shtabekova για την παροχή 
υπηρεσιών και ιατρικών υλικών, τους εθελο-
ντές Ζωή Κοντού και Αθανάσιο Ζλάτκο για την 
πολύτιμη βοήθειά τους και τη συνδρομή της 
εμπειρίας τους, καθώς και το προσωπικό της 
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Βόλβης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του δήμου 
Βόλβης, τον τελευταίο χρόνο έτυχαν περί-
θαλψης περίπου 1.000 αδέσποτα ζώα, γε-
γονός που οδήγησε τη δημοτική αρχή στην 
ανανέωση της συνεργασίας της με τη διεθνή 
φιλοζωική οργάνωση  “Vets In ACTION” για 
άλλα δύο χρόνια.

Πάνω από 1000 αδέσποτα 
περιέθαλψε ο δήμος Βόλβης  

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ “VETS IN ACTION” ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
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Με μεγαλοπρέπεια και ιδι-
αίτερη λαμπρότητα  γιορ-
τάστηκε η  Ημέρα των 
Ενόπλων Δυνάμεων στο 
Σταυρό του δήμου Βόλβης 
ανήμερα της γιορτής των 

Εισοδίων της Θεοτόκου.  Ο εορτασμός άρχισε 
από το πρωί της 21ης Νοεμβρίου με δοξολογία 
στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Σταυρό  
ενώ ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας 
ο οποίος εκφωνήθηκε  από αξιωματικό της Δ’ 
Μονάδας Καταδρομών.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο Ηρώο του 
Σταυρού με την επιμνημόσυνη δέηση για τους 
πεσόντες, ενώ ακολούθησε  κατάθεση στεφά-
νων από τον δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα 
και τον διοικητή της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρο-
μών – Αλεξιπτωτιστών, ταξίαρχο Δημήτρη Βου-
νίσιο, παρουσία στρατιωτικού αγήματος.  

Τις εορταστικές εκδηλώσεις παρακολούθησε 
ο δήμαρχος Βόλβης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί 
σύμβουλοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, των 
αστυνομικών αρχών, της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, φορέων και 
συλλόγων του δήμου Βόλβης μαζί με πλήθος 
κόσμου.

Μετά την κατάθεση στεφάνων οι επίσημοι συ-
γκεντρώθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βόλβης, για να παρακολουθήσουν 
την επετειακή ομιλία του διοικητή της 1ης Τα-
ξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών, ταξί-
αρχο Δημήτρη Βουνίσιο.

Η γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων 
γιορτάστηκε ανήμερα 
των Εισοδίων της Θεοτόκου
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ  
ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ (Ασπροβάλτα): 2397330000,  
2397330001, 237330040, 2397024173 (ΦΑΞ) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ 
2397022308 2397024369 (ΦΑΞ) 
ΚΕΠ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021710, 2397025999 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022500 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021775 
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022205 
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397022940 
ΓΥΜΝΑΣΊΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397023923 
ΛΥΚΕΊΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397021786

ΕΔΡΑ: Σταυρός Θεσσαλονίκης ΤΚ: 57014 
WEB: www.dimosvolvis.gr 
Ε-MAIL: dimos@dimosvolvis.gr 
ΤΗΛΕΦΩΝΊΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2397330200, 2397330201 
ΦΑΞ: 2397065600 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ: 2397061900,  
gd@dimosvolvis.gr 
ΓΡΑΦΕΊΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2397061661,  
23970 61888 (ΦΑΞ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΊΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ   
2397027144, 2397024369 (ΦΑΞ)

ΔΗΜΟΤΊΚΗ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΒΗΣ-ΔΕΥΑΒ (Ασπροβάλτα): 
2397021812, 2397021813 (ΦΑΞ)

ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΣ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΊΣΜΟΥ ΚΑΊ 
ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ-ΟΠΑΠ (Βρασνά): 
2397021733, 2397021727, 2397021734 (ΦΑΞ) 

ΟΡΓΑΝΊΣΜΟΣ ΚΟΊΝΩΝΊΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΊ ΠΑΊΔΕΊΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΛΒΗΣ-ΟΚΠΑΠ (Απολλωνία): 2393051000, 
2393041207, 2393041850 (ΦΑΞ)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΊΑΜΑΤΊΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ: 2393041510, 2393042142, 
2393042150, 2393042088 (ΦΑΞ)

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΊΑ: Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου:  2397330040, 
Δ.Ε. Απολλωνίας: 2393330001, Δ.Ε. Αρέθουσας: 
2395330030, Δ.Ε. Εγνατίας: 2393330100, Δ.Ε. Νέας 
Μαδύτου: 2397330100, Δ.Ε. Ρεντίνας: 2397027535, 
23970 61540 (ΦΑΞ) 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ: 2397330231, 2397330236, 
2397330235 (έσοδα), 2397330211 (προϊστάμενος), 
2397065600 (ΦΑΞ), Ασπροβάλτα: 2397330060, 
2397024173 (ΦΑΞ) 
ΤΑΜΕΊΑΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ 2397330210, 2397330212, 
2397330299, 2397065600 (ΦΑΞ), Ασπροβάλτα: 
2397024160, 2397024173 (ΦΑΞ) 
ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΟΜΗΘΕΊΩΝ: 2397330221, 2397065600 
(ΦΑΞ) 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 2397330250, 2397065600 (ΦΑΞ) 
ΤΕΧΝΊΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ: 2397024420 (προϊστάμενος), 
2397024369 (ΦΑΞ), Ασπροβάλτα: 2397026600, 
2397024173 (ΦΑΞ), Σταυρός: 2397330220, 
2397330222, 2397065600 (ΦΑΞ) 
ΓΡΑΦΕΊΟ ΚΊΝΗΣΗΣ: 2397027496 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΤΗΣ ΕΛΓΑ: 2397330202 
ΔΗΜΟΤΊΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΤΗΣ: 2397330200, 
2397330201 
ΥΠΗΡΕΣΊΑ «ΒΟΗΘΕΊΑ ΣΤΟ ΣΠΊΤΊ»: 2393330014  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΊΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: 
2397027200, 2397024369 (ΦΑΞ) 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΊΤΊΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ: 2397026661, 
2397026601 (ΦΑΞ) 
ΓΡΑΦΕΊΟ ΔΊΟΊΚΗΤΊΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΊΚΟΥ: 2397330040, 
2397024173 (ΦΑΞ), 2397026666 (προϊστάμενος), 
2397061888 (ΦΑΞ)  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΣΜΟΥ: 2397330030, 
2397024173 (ΦΑΞ) 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 2397330260, 2397065600(ΦΑΞ)

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΊΚΗ 199 
ΕΚΑΒ 166 
ΛΊΜΕΝΊΚΟ 108 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΊΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041300, 
2397041298 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΊΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065199 
ΑΣΤΥΝΟΜΊΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022046, 
ΤΡΟΧΑΊΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397020042 
ΛΊΜΕΝΑΡΧΕΊΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061280  
ΔΑΣΑΡΧΕΊΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061203 
ΤΕΛΩΝΕΊΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061215  
ΊΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065571 
ΕΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061230  
ΕΘΝΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021121 
ΑΓΡΟΤΊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΓΚΑΔΊΚΊΩΝ 
2393022200 
Δ.Ο.Υ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394023640  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΊΑ ΛΑΓΚΑΔΑ  2394331055 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΊΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394022570

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΝΑΤΊΑΣ 
(Προφήτης) 2393330100, 2393330117, 
2393051674 (ΦΑΞ) 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΤΉΣ ΟΓΑ 2393330117 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΕΥΑΓΓΕΛΊΣΜΟΥ 2394055394 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051226 2393051201 
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051766 
ΓΥΜΝΑΣΊΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051260

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 
(Νέα Απολλωνία): 2393330001, 2393330010, 
2393041114 (ΦΑΞ) 
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 2393041008,  
2393041865 (ΦΑΞ) 
ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 2393041425 
ΊΑΤΡΕΊΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 2393041209 
ΠΑΊΔΊΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 2393041650 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΜΕΛΊΣΣΟΥΡΓΟΥ 2393042113 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 2393041100 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΣΤΊΒΟΥ 2393022440 
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 2393041275 
ΓΥΜΝΑΣΊΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ 2393041215

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 
(Νέα Μάδυτος): 2397330100 23970 41000 (ΦΑΞ) 
ΑΝΤΊΔΗΜΑΡΧΟΣ 2397330137 
ΚΕΠ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041681, 2397041680 (ΦΑΞ) 
ΚΕΝ. ΥΓΕΊΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041300, 2397041333 
ΚΑΠΗ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ 2397330140 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041213 
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041578 
ΓΥΜΝΑΣΊΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041207 
ΛΥΚΕΊΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041418

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 
(Αρέθουσα): 2395330000, 2395330030  
2395041599 (ΦΑΞ) 
ΑΝΤΊΔΗΜΑΡΧΟΣ 2395330040, 2397330080 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΊΚΗΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 
2395330050 
ΚΕΠ ΦΊΛΑΔΕΛΦΊΟΥ 2395091262 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041211 
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041313 
ΓΥΜΝΑΣΊΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041325

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ  
ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397330201 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ  
ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: 2397330280 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΤΟΠΊΚΗΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΒΗΣ  
ΤΗΛ & ΦΑΞ 2397051220 
ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021061, 2397021064 (ΦΑΞ) 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021027 
ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230 
1ο ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061222 
2ο ΝΗΠΊΑΓΩΓΕΊΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065418 
ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230 
1ο ΔΗΜΟΤΊΚΟ  ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061339 
2ο ΔΗΜΟΤΊΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061586 
ΓΥΜΝΑΣΊΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061398 
ΛΥΚΕΊΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061111 
ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065660

Χρήσιμα Τηλέφωνα
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Επικοινωνήστε 
με τη Γραμμή Δημότη

Καλέστε τη Γραμμή Δημότη στο 2397 061900 
ή στείλτε e mail στο gd@dimosvolvis.gr για να 
αναφέρετε το αίτημα σας ή το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζετε. 

2397061900
gd@dimosvolvis.gr


