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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
Μια νέα χρονιά ανατέλλει, η αυγή του 2019 μας γεμίζει ελπί-
δα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Ελπίδα, πως η νέα χρονιά 
θα φέρει σε όλους μας υγεία και ευημερία. Αισιοδοξία, πως 
στο δήμο μας, οι πολίτες θα βιώσουν ακόμα καλύτερες μέρες, 
ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας. Αποφασιστι-
κότητα, πως όσοι κατέχουμε θέση ευθύνης, θα συνεχίσουμε 
να εργαζόμαστε αδιάκοπα με βασικό μας μέλημα, την εξα-
σφάλιση μιας καλύτερης ζωής για τους συνδημότες μας.

Τα συναισθήματα αυτά και οι ελπιδοφόρες σκέψεις για το 
νέο έτος, ας μετατραπούν σε επιλογές και πράξεις, ποτι-
σμένες από πίστη και αλληλεγγύη, υλοποιώντας το μήνυ-
μα αγάπης που μας έστειλε η Γέννηση του Χριστού.

Ας μην ξεχνάμε πως ακόμα και μια μικρή πράξη προσφοράς, 
ένας καλός λόγος, μπορεί να απαλύνει τη δυστυχία, τον πόνο 
και την απελπισία του συνανθρώπου μας. Όταν μετατρέψουμε 
σε πράξεις το αίσθημα της συλλογικότητας, τότε θα δημιουργή-
σουμε μια πραγματική κοινωνία ενότητας και αλληλεγγύης. 

Ενωμένοι και αλληλέγγυοι μπορούμε να πετύχουμε και 
τους συλλογικούς και τους ατομικούς μας στόχους. 

Εύχομαι πρωτί-
στως υγεία σε σας 
και τις οικογένειες 
σας, και σας μετα-
φέρω τις ευχές του 
Δημοτικού Συμβου-
λίου Βόλβης, της 
δημοτικής αρχής 
και των δημοτικών 
υπαλλήλων, για 
ένα ευτυχισμένο 
και δημιουργικό 
2019. Χρόνια πολ-
λά. Καλή Χρονιά.

Διαμαντής Ι. 
Λιάμας,  

Δήμαρχος  
Βόλβης

ΠΛΉΡΉΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΔΉΜΟΤΙΚΏΝ ΤΕΛΏΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

Σταθερά παραμένουν τα δημοτικά τέλη για το 2019 στον δήμο 
Βόλβης. Παράλληλα, καθιερώθηκαν ειδικές μειώσεις τόσο για 
τις ευπαθείς ομάδες, όσο και για τις γεωργικές και κτηνοτροφι-
κές μονάδες, ενώ για την περίπτωση των απόρων, προβλέπεται 
η πλήρης απαλλαγή τους. Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο 
αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του δημάρχου Βόλβης, 
ώστε οι άποροι δημότες, να απαλλαγούν πλήρως από την κατα-
βολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα, 
αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των τελών για άτομα που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα με αναπηρίες, οι πο-
λύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μακρο-
χρόνια άνεργοι και όσοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. 
Ενδεικτικά, η μείωση αφορά πολύτεκνους με εισόδημα 15.000 
ευρώ το χρόνο αυξημένο κατά 3.000 για το πέμπτο παιδί, τους 
τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες  με ετήσιο εισόδη-
μα μικρότερο των 12.000 και τα ΑΜΕΑ με εισόδημα ως 15.000 
ευρώ.   

Νέα μείωση υπάρχει για το 2019 σε σχέση με τις γεωργοκτηνο-
τροφικές μονάδες, όπου δημιουργούνται νέες κατηγορίες, ώστε 
να επέλθει μείωση των συντελεστών χρέωσης τους. Συγκεκρι-
μένα, εγκρίθηκε η επιβολή μειωμένων συντελεστών σε στεγα-
σμένους χώρους πολύ μεγάλου εμβαδού (άνω των 1.000 τ.μ.),, 
ενώ για τους ακάλυπτους-μη στεγασμένους χώρους, ισχύουν 
συντελεστές 0,60€/τ.μ. (Α’ Ζώνη), 0,30€/τ.μ. (Β’ Ζώνη), με κα-
θορισμό μειωμένου εμβαδού για χώρους άνω των 1.000 τετρα-
γωνικών μέτρων, περιπτώσεις που κυρίως αφορούν αγροτικές 
εκτάσεις και χρήσεις.  

Γενικότερα στα δημοτικά τέλη, εξακολουθεί να ισχύει ο διαχω-
ρισμός του δήμου σε δύο ζώνες, με βάση την πυκνότητα των 
σπιτιών και των επιχειρήσεων. Στην πρώτη ζώνη ανήκουν οι 
τουριστικές περιοχές της Ασπροβάλτας των Βρασνών και του 
Σταυρού ενώ στη δεύτερη ζώνη όλες οι υπόλοιπες περιοχές του 
δήμου Βόλβης. 

Υπολογίζεται ότι στην Α’ Ζώνη τα τετραγωνικά μέτρα των σπι-
τιών είναι 875.878,48 και των καταστημάτων 160.424,16. Σε 
αυτές τις περιοχές οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα καταβάλουν 1,67 
ευρώ για κάθε τ.μ, τα Σούπερ Μαρκετ 4,00 ευρώ για κάθε τ.μ οι 
γεωργικές-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις 0.95 ευρώ και οι υπό-
λοιποι στεγασμένοι χώροι, 3,20 ευρώ το τ.μ. 

Οι ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με σταθερό πληθυσμό 
και μικρότερη επαγγελματική δραστηριότητα, ανήκουν στη Β’ 
Ζώνη. Εκεί, οι οικίες ανέρχονται σε 584,924,57 τ.μ και οι επαγ-
γελματικές στέγες σε 138.517,80. Σύμφωνα με την πρόταση της 
επιτροπής που έγινε δεκτή από την πλειοψηφία των μελών του 
δημοτικού συμβουλίου, οι ιδιοκτήτες σπιτιών στη Β ζώνη θα κα-
ταβάλλουν 1,15ε/τ.μ, τα σούπερ μαρκετ 2.00 ευρώ για κάθε τε-
τραγωνικό μέτρο, οι γεωργικές επιχειρήσεις 0,80 ευρώ/τ.μ. και 
οι άλλοι στεγασμένοι χώροι θα καταβάλλουν 1,30 ευρώ /τ.μ. 

Μείωση τελών σε ευπαθείς 
ομάδες και σε αγροτικές εκτάσεις
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Δωρεάν πρόσβαση στα τηλεοπτι-
κά κανάλια εθνικής εμβέλειας θα 
έχουν οι κάτοικοι που ζουν μόνιμα 
στις περιοχές εκτός τηλεοπτικής 

κάλυψης του δήμου Βόλβης. 

Στο πρόγραμμα που αφορά στη δεύτερη 
φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έρ-
γου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων 
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης 
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, πε-
ριλαμβάνονται οι οικισμοί Λουτρά Βόλβης 
και Μεσοπόταμος (Δ.Ε Απολλωνίας), Κάτω 
Στεφανινά, Λευκούδα, Λίμνη, Ξηροπόταμος 
(Δ.Ε. Αρέθουσας),  Απολλωνία, Κοκκαλού, 
Νέα Μάδυτος (Δ.Ε. Μαδύτου) και Άνω Σταυ-
ρός, Βαμβακιά, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα και 
Σταυρός (Δ.Ε Ρεντίνας). 

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο δήμο 
Βόλβης για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθούν τα αγαπημένα τους τηλεοπτικά 
προγράμματα δωρεάν για οκτώ χρόνια. Στην 
αίτηση τους οι πολίτες, έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν την εταιρία από την οποία θα 
λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβα-
σης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν 
στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο 
υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA 
(με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”) . ΟΙ 
ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν 
την αίτηση τους ή να πάρουν πληροφορίες 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια ζώ-
σης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail 
από τα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα 
ή τα ΚΕΠ της περιοχής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πιστο-
ποιηθούν ως δικαιούχοι οφείλουν να απο-
δείξουν ότι διατηρούν την κύρια, μόνιμη και 
πραγματική τους εγκατάσταση σε μία από τις 
περιοχές. Για τη διαπίστωση του στοιχείου 
αυτού απαιτείται η προσκόμιση στις αρμόδι-
ες αρχές των απαραίτητων δικαιολογητικών 
όπως για παράδειγμα αντίγραφο πρόσφατου 
λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή 

αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μι-
σθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, 
απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας 
κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς 
η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του 
σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής 
κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του 
μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με 
κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. δι-
ενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα 
κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου. Καθώς 
και αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδό-
τησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του 
ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί 
μέχρι και έξι μήνες πριν από την ημερομηνία 
έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των 
δικαιούχων. Τα στοιχεία θα ελεγχθούν και 
αφού πιστοποιηθεί η ακρίβεια τους, ο κάθε 
δημότης θα μπορεί να αποκτήσει τηλεοπτι-
κή πρόσβαση.

Στους δικαιούχους οι οποίοι θα πιστοποιη-
θούν από το δήμο ή το ΚΕΠ, μέσω της πά-
γιας κρατικής επιδότησης, θα χορηγηθούν 
από τους παρόχους της επιλογής τους: ψη-

φιακοί αναμεταδότες, δορυφορική κεραία ή 
modem, καλωδίωση, συνοδευτικά εξαρτή-
ματα, εγκατάσταση, εγγύηση και συντήρη-
ση, καθώς και 8ετής πρόσβαση στα προβλε-
πόμενα  τηλεοπτικά προγράμματα.

Η παροχή αυτή στους πολίτες δόθηκε μετά 
την αίτηση που κατέθεσε ο δήμος Βόλβης 
για την ένταξη στο έργο των οικισμών, οι 
οποίοι κατά το παρελθόν κρίθηκε από τον 
έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών & Ταχυδρομείων ότι δεν διέθεταν 
καθόλου ή διέθεταν μη ικανοποιητική κά-
λυψη και όπως προέκυψε ακόμη και σήμερα 
ότι δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν μη 
ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επί-
γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. 
Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης 
έλαβε τις προσφορές των εταιρειών που εκ-
δήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο 
και μετά από τις απαιτούμενες ενέργειες 
άρχισε η υλοποίηση της β φάσης του έργου 
που αφορά στην υλοποίηση του. 

Τηλεοπτικό σήμα 
σε όλους τους δημότες 

ΕΓΚΡΙΘΉΚΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΉΜΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΒΟΛΒΉΣ
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Στο Κτηματολόγιο «μπαίνει» ο 
δήμος Βόλβης και καλεί τους 
δημότες που έχουν ακίνητη 
περιουσία στα όρια του δή-
μου να υποβάλλουν σχετικές 
δηλώσεις. Οι ιδιοκτήτες που 

ζουν στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλλουν 
δήλωση μέχρι τις 12 Μαρτίου 2019, ενώ για 
τους κατοίκους χωρών εκτός Ελλάδας και 
τις υπηρεσίες του δημοσίου, η καταληκτική 
ημερομηνία είναι στις 10 Ιουνίου 2019.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτι-
κή καθώς τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν 
κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, 
θα καταγραφούν ως «αγνώστου ιδιοκτή-
τη» και, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι 
σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο. 

Ο δήμος Βόλβης πραγματοποίησε ειδικές 
εκδηλώσεις ενημέρωσης για τους πολίτες 
που έχουν ακίνητη περιούσια στα όρια του 

δήμου, στις 28 Νοεμβρίου, στις 7 και 19 
Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια των οποίων 
συζητήθηκαν οι τρόποι υπαγωγής στο Κτη-
ματολόγιο, καθώς και τα δικαιολογητικά 
έγγραφα που απαιτούνται. 

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι απλή φω-
τοτυπία:  συμβολαίων, τοπογραφικού που 
συνοδεύει το συμβόλαιο, δελτίου ταυτότη-
τας ή διαβατηρίου και ένα έγγραφο από το 
οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη. 
Το έντυπο της δήλωσης εκτυπώνεται από 
τα γραφεία Κτηματογράφησης, τα ΚΕΠ ή την 
ιστοσελίδα, στο www.thessktima.gr. Επίσης 
μηχανικοί, δικηγόροι και λογιστές, έχουν τη 
δυνατότητα να εκτυπώσουν το έντυπο της 
δήλωσης.

Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης εί-
ναι απλή αρκεί να είναι γνωστές οι συντε-
ταγμένες εντοπισμού του ακινήτου. Επίσης 
αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από 
ένα άτομο θα πρέπει να το δηλώσουν όλοι.

Το γραφείο Κτηματογράφησης παραλαμβά-
νει τη συμπληρωμένη δήλωση και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια τα 
ελέγχει και υπολογίζει το παράβολο που θα 
πληρωθεί.

Για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ακινήτων, 
έχουν δημιουργηθεί γραφεία ενημέρωσης:

▶ Στο Δημοτικό Κατάστημα Ασπροβάλτας 
(λειτουργεί κάθε Δευτέρα)

▶ Στο Δημοτικό Κατάστημα Βρασνών (λει-
τουργεί κάθε Τρίτη)

▶ Στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Απολλωνί-
ας (λειτουργεί κάθε Τετάρτη)

▶ Στο Δημοτικό Κατάστημα Αρέθουσας (λει-
τουργεί κάθε Πέμπτη)

▶ Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
Ν.Μαδύτου (λειτουργεί κάθε Παρασκευή).

▶ Επίσης, Γραφείο Κτηματογράφησης λει-
τουργεί στο Σταυρό (τηλ. 2397065647).

Άρχισε η υποβολή δηλώσεων 
στο Κτηματολόγιο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΏΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019
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Νομικά παρεμβαίνει πλέ-
ον ο δήμος Βόλβης, στο 
θέμα της δημιουργίας 
νέου σταθμούς διοδίων 
στην Ασπροβάλτα, αλλά 
και στην κατασκευή 

πλευρικών σταθμών κατά μήκος της 
Εγνατίας Οδού. Ειδικότερα, με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου 
Βόλβης, ανατέθηκε σε πληρεξούσιο δικη-
γόρο Παρ’ Αρερίω Πάγω, να προχωρήσει 
σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέρ-
γειες, από την κατάθεση υπομνημάτων 
έως τις δικαστικές προσφυγές, με στόχο 
να προσβάλει τις σχετικές αποφάσεις, για 
τη δημιουργία σταθμών διέλευσης αυ-
τοκινήτων, εντός των ορίων του.  Όπως 
επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Ο δήμος 
Βόλβης, ως πρωτοβάθμιος οργανισμός 
τοπικής αυτοδιοίκησης, σε σχέση με την  
εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών με-
τωπικών και πλευρικών διοδίων δύναται 
να προσβάλει την χωροθέτηση σταθμών 
ή την αύξηση τελών διοδίων, αιτούμενος 
την ακύρωση τους, καθώς επαπειλούνται 

δυσμενείς συνέπειες για τη ζωή και τη δυ-
νατότητα μετακίνησης των κατοικούντων 
(μόνιμων κατοίκων και προσωρινά δια-
μενόντων – διερχόμενων – τουριστών) 
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου 
Βόλβης και παράλληλα πλήττεται η οικο-
νομική ελευθερία των παραγωγικών και 
εν γένει επαγγελματικών δραστηριοτή-
των και επιχειρήσεων εντός αυτών των 
ορίων».

Στο μεταξύ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 
«πάγωσαν» οι αυξήσεις στα διόδια της 
Εγνατίας Οδού, 

που επρόκειτο να εφαρμοστούν από την 
1η Ιανουαρίου,  καθώς δεν έχουν εγκρι-
θεί ακόμα από τις υπηρεσίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έχει θέσει ζήτημα σύνδεσης της χρέωσης 
των αυτοκινήτων ανάλογα με τις εκπο-
μπές ρύπων κάτι που ακόμη δεν έχει 
αποσαφηνιστεί με αποτέλεσμα η αύξηση 
από 3 λεπτά ανά χιλιόμετρο στα 5, να έχει 
παγώσει. Ανάλογα, φαίνεται να έχει «πα-
γώσει» και η λειτουργία νέων σταθμών 
διοδίων, στους οποίους περιλαμβανόταν 
και αυτός της Ασπροβάλτας.

Αίτηση ακύρωσης για τα νέα 
διόδια από τον Δήμο Βόλβης

Βραβείο Best City Award 
για τον δήμο Βόλβης 

Σε μια ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο Σε-
ράφειο του δήμου Αθηναίων έγινε και φέτος η 
απονομή των Best City Awards 2018, βραβείων 
υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την οποία διοργανώνει για 3η 
συνεχή χρονιά η Boussias Communications,. 

Ο δήμος Βόλβης, απέσπασε το βραβείο “Bronze 
Award” στην κατηγορία Sustainable City – Βιώ-
σιμη Ηγεσία – για το σχεδιασμό Αειφόρος Δια-
χείριση Απορριμμάτων & Ενέργειας (Zero Waste 
– Zero Energy), το οποίο παρέλαβε ο δήμαρχος 
Βόλβης Διαμαντής Λιάμας.

Συνολικά 72 δήμοι και περιφέρειες όλης της 
χώρας βραβεύτηκαν. Οι βραβευμένοι οργανι-
σμοί τοπικής αυτοδιοίκησης τιμήθηκαν με Gold, 
Silver ή Bronze βραβείο, ανάλογα με τη βαθμο-
λογία που προέκυψε από την αξιολόγηση μίας 
ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής υπό την προ-
εδρία του Γιώργου Πατούλη πρόεδρο της ΚΕΔΕ 
και Δήμαρχο Αμαρουσίου. Ο κ Πατούλης τόνισε 
ότι τα βραβεία λειτουργούν, όχι μόνον ως μέ-
σον αναγνώρισης και περαιτέρω ενθάρρυνσης 
των Δήμων που διακρίνονται, αλλά και ως πηγή 
παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη 
ανάλογων πρακτικών σε ολόκληρη την Ελλά-
δα. Επίσης απονεμήθηκαν τιμητικά βραβεία που 
είχαν ως επίκεντρο τον Άνθρωπο. Στην τελετή 
απονομής παρευρέθηκαν Δήμαρχοι από όλη τη 
χώρα, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη 
Περιφερειών και στελέχη επιχειρήσεων. 
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Η νέα χρονιά στον δήμο Βόλβης 
ανοίγει με μια πράξη κοινω-
νικής αλληλεγγύης συμβο-
λίζοντας ότι η ανακούφιση 
των οικονομικά αδύναμων 
δημοτών, θα αποτελεί και το 

2019 κύριο μέλημα της δημοτικής αρχής. Ει-
δικότερα, εντός του Ιανουαρίου, πρόκειται να 
αρχίσει η εκστρατεία ενημέρωσης στην τοπι-
κή αγορά, για την προσέλκυση επιχειρήσεων, 
που θα παρέχουν εκπτώσεις και κοινωνικές 
παροχές, στους κατόχους της «Κάρτας Αλ-
ληεγγύης» του δήμου Βόλβης. 

Σημειώνεται, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βόλβης, στις 19 Δεκεμβρίου 2018, αποφά-
σισε ομόφωνα την έκδοση της ειδικής αυτής 
κάρτας, η οποία θα συνδέεται με σειρά κοινω-
νικών παροχών, υπηρεσιών και εκπτώσεων. 
Δικαιούχοι θα είναι, εκτός των απόρων και 
όσοι πολίτες πληρούν συγκεκριμένα κριτή-
ρια, όπωςτο εισόδημα, δηλαδή για ένα άτομο 
6.000 ευρώ, για ζευγάρι 7.000€, για οικο-
γένεια με ένα παιδί 8.000€, για  δυο παιδιά 
9.000€, για τρίτεκνη οικογένεια 10.000€, για 
τετραμελή οικογένεια 11.000 ευρώ, με προ-
σθήκη 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. 

Δεν υπάρχει περιορισμός εισοδήματος για 
ανασφάλιστους υπερήλικες και μακροχρό-
νια ανέργους, υπάρχει πρόβλεψη για άλλες 
ευπαθείς ομαδες, όπως τα άτομα με αναπη-
ρία, ενώ περιλαμβάνονται και τα εξαρτώμενα 
μέλη των δικαιούχων, στα οποία υπολογίζο-
νται τα ανήλικα τέκνα, οι φοιτητές, άνεργοι ή 
στρατευμένοι έως 25 ετών.

Ενδεικτικές παροχές

Από την πλευρά του ο δήμος Βόλβης, θα 
παρέχει στους δικαιούχους, εκτός από τις 
προβλεπόμενες μειώσεις ή απαλλαγές στα 
δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφω-
τισμού και τα ακόλουθα: χορήγηση δωρεάν 
κοινωνικού εισιτηρίου σε όλες τις δημοτικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δωρεάν συμμε-
τοχή στα αθλητικά δημοτικά προγράμματα, 
απαλλαγή τροφείων σε δημοτικούς παιδι-
κούς σταθμούς, σημαντικές εκπτώσεις στα 
δίδακτρα των δημοτικών μουσικών σχολών 
και στις λουτροθεραπείες των Λουτρών Νέας 
Απολλωνίας. αράλληλα, η δημοτική αρχή θα 
έρθει σε διαβούλευση με τις τοπικές επιχει-

ρήσεις, ώστε να παρέχουν εκπτώσεις σε προ-
ϊόντα και υπηρεσίες ή άλλες παροχές στους 
δικαιούχους της «Κάρτας Αλληλεγγύης». Εν-
δεικτικά αναφέρονται οι εκπτώσεις σε αγορές 
προϊόντων (είδη οικιακής χρήσης, τρόφιμα 
κλπ) ή σε παροχή υπηρεσιών (δίδακτρα φρο-
ντιστηρίων, ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών, 
καυσίμων κλπ), αλλά και η συμφωνία για 
παροχές σε υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια. 

Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Βόλβης Διαμα-
ντής Λιάμας, «είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για-
τί το 2019 στον δήμο Βόλβης, αρχίζει με μια 
δράση αλληλεγγύης. Η δημιουργία της Κάρ-
τας Αλληλεγγύης, μας δίνει τη δυνατότητα 
να ενισχύσουμε το πνεύμα συντροφικότητας 
και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στους πολίτες. 
Οι αδύναμοι οικονομικά συνδημότες μας θα 
αισθανθούν ότι οι συνάνθρωποι τους προ-
σφέρουν έμπρακτα. Από την άλλη πλευρά, οι 
επαγγελματίες της τοπικής αγοράς μπορούν 
να βοηθήσουν ουσιαστικά όσους υποφέρουν, 
αυξάνοντας παράλληλα και την εμπορική 
τους κίνηση». Μάλιστα, απευθύνει πρόσκλη-
ση στους επαγγελματίες και της επιχειρήσεις 
του δήμου Βόλβης να στηρίξουν άμεσα αυτή 

την πρωτοβουλία, ώστε να δημιουργφηθεί 
μια αμφίδρομη και σε στέρεες βάσεις σχές 
εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, σε ιδι-
αίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο για τους 
πολίτες, αλλά και για την αγορά.

Η έκδοση της Κάρτας μπορεί να δίνεται από τα 
δημοτικά γραφεία με τον ενδιαφερόμενο να 
συμπληρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Οι επιχειρήσει που επιθυμούν να συνδράμουν 
σε αυτή τη δράση θα συμπληρώνουν ειδικό 
έντυπο στο οποίο θα αναφέρουν το ποσοστό 
έκπτωσης που θα παρέχουν. 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Βόλβης, το «προνόμιο» αυτό 
παρέχεται συμπληρωματικά και όχι «ανταγω-
νιστικά» με άλλα δικαιώματα που παρέχουν 
τοπικές ή κρατικές ή  αυτόνομες – ανεξάρ-
τητες δομές αλληλεγγύης.   Όλα τα κριτήρια 
και προϋποθέσεις που διέπουν την εφαρμογή 
αυτής της δράσης μπορούν να επανακαθο-
ριστούν μέσα από συστηματική και εντατική 
διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Κάρτα Αλληλεγγύης  
δημιουργεί ο δήμος Βόλβης

ΒΟΉΘΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΉΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
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Εναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό 
με συγκεκριμένες προτάσεις για 
την ανάπτυξη του τουρισμού, 
εκπόνησε ο δήμος Βόλβης, ως 
ένα ακόμα στάδιο της μακρο-
χρόνιας στρατηγικής του. Το 

Στρατηγικό  Σχέδιο Τουριστικής  Ανάπτυξης 
του Δήμου Βόλβης, παρουσιάστηκε το Σάβ-
βατο 8 Δεκεμβρίου 2018, σε αίθουσα του 
Σταυρού,  κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας 
με θέμα: «Ο Τουρισμός ως εμπειρία ζωής. 
Σύγχρονη Στρατηγική Ανάπτυξης του Τουρι-
σμού».

Το νέο business plan του δήμου Βόλβης, 
ενός από τους λιγοστούς δήμους πανελλα-
δικά που φέρει ειδικό  τουριστικό σήμα και 
ανταγωνίζεται με τις 8 γαλάζιες σημαίες του 
τα brand names του ελληνικού τουρισμού, 
φιλοδοξεί να αποτελέσει την κορωνίδα της 
τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από μια ουσια-
στική οργάνωση των φορέων του τουρισμού 
της περιοχής. Η γεωγραφική θέση του δήμου, 

η θάλασσα, το βουνό και τα αξιοθέατα που 
διαθέτει συνθέτουν την βάση του σχεδίου, το 
οποίο εκπονήθηκε μετά από επισταμένη με-
λέτη δεδομένων πολλών ετών, περιλαμβάνει 
πρακτικές και προγραμματισμένες κινήσεις, 
για την ανάδειξη του βέλτιστου τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής.  

Στο σχέδιο ανάπτυξης του τουρισμού, έχουν 
συμπεριληφθεί εκτός από το  παραθαλάσσιο 
μέτωπο του Στρυμωνικού κόλπου, η λίμνη 
Βόλβη, τα ιαματικά λουτρά της Νέας Απολ-
λωνίας και  άλλες περιοχές τουριστικού εν-
διαφέροντος. Ειδικότερα προτείνεται η ανά-
δειξη της λίμνης Βόλβης με οικοτουρισμό και 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού (ιππασία), η 
υποστήριξη θεματικών τουριστικών δράσε-
ων, όπως ο ιαματικός, ο ποδηλατικός και ο 
ορειβατικός τουρισμός.

Για την κατάρτιση του σχεδίου απαιτήθηκε 
η μελέτη δεδομένων τα οποία βασίστηκαν 
σε ευρεία έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα 
προηγούμενα χρόνια σε Έλληνες και ξένους 
επισκέπτες, αλλά και στις απόψεις  των επι-
χειρηματιών του τουριστικού κλάδου στον 

δήμο Βόλβης. Το σχέδιο το οποίο αναπτύσ-
σεται σε 140 σελίδες, περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων  τη δημιουργία σύγχρονης τουριστι-
κής πλατφόρμας  για ψηφιακό μάρκετινγκ, 
ενώ αναλύει τους τρόπους προσέλκυσης 
επισκεπτών όλο το χρόνο. Ανάμεσα στις κο-
στολογημένες προτάσεις περιλαμβάνεται η 
διαμόρφωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων- 
φεστιβάλ, η συντονισμένη και συστηματική 
προσέγγιση των Ελλήνων επισκεπτών για μο-
νοήμερες εκδρομές και το επιλεκτικό άνοιγ-
μα νέων τουριστικών αγορών, ειδικά στην 
Κεντρική Ευρώπη. 

Εξάλλου η  ιδιαίτερη  σημασία που δίνει ο 
δήμος Βόλβης στην τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής αποτυπώθηκε με τη δημιουργία του 
πεντάστερου ξενοδοχείου στην Ασπροβάλτα, 
μια επένδυση που συμφωνήθηκε πρόσφατα 
με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εισηγήσεις και συμβουλές

«Το Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης, είναι ένα επιστημονικό πόνημα που  θα 
αποτελέσει τη σημαντικότερη βάση, πάνω 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής   Ανάπτυξης του δήμου Βόλβης 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΉΣΙΑ ΒΑΣΉ 
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Το Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής   Ανάπτυξης του δήμου Βόλβης 
στην οποία μπορούν να στηριχθούν όλες οι 
μελλοντικές δράσεις για την προώθηση της 
τόπου μας» τόνισε μεταξύ άλλων στην εισή-
γηση του ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιά-
μας. «Στόχος μας», είπε, «ήταν όχι μόνο να 
διασφαλίσουμε ότι ενισχύοντας τον τουρισμό 
θα συγκρατήσουμε την ανεργία στην περι-
οχή μας, κάτι που ευτυχώς επιτύχαμε, αλλά 
να κοιτάξουμε μπροστά στο μέλλον. Και για 
να διεκδικήσουμε πιο ποιοτικό τουρισμό, και 
κυρίως, για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας θα εργάζονται στον τόπο 
τους». Ο δήμαρχος Βόλβης, αναφέρθηκε στον 
μακροχρόνιο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής 
για τον τουρισμό, από τη δημιουργία ειδικού 
τουριστικού σήματος και την τακτική παρου-
σία σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, έως την 
επιτυχή βράβευση των οργανωμένων ακτών 
του Στρυμονικού με 8 Γαλάζιες Σημαίες και 
τις διασυνοριακές συνεργασίες με το εξωτε-
ρικό. Και κατέληξε λέγοντας ότι «για μας ο 
τουρισμός είναι το μέσο που θα πάει τον τόπο 
μας ψηλά, γι αυτό είμαστε αποφασισμένοι να 
τον προασπίσουμε και ενωμένοι να κοιτάξου-
με το εμείς και όχι το εγώ και το πρόσκαιρο 
κέρδος», ευχαριστώντας τους τουριστικούς 
συλλόγους της περιοχής για την εποικοδο-
μητική και πολυεπίπεδη συνεργασία τους. Ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «to the 
point», Δημήτρης Κατσαντώνης, παρουσιά-
ζοντας τους κεντρικούς άξονες του σχεδίου, 
τόνισε ότι ο δήμος Βόλβης διατηρεί πολύ 
μεγάλες προοπτικές για να επιτύχει 12μηνο 
τουρισμό, αξιοποιώντας θάλασσα, λίμνη και 
βουνό, αλλά και τα θρησκευτικά και ιστορικά 
αξιοθέατα του.

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού και Τουρισμού της Κεντρικής Μα-
κεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, εγκωμίασε την 
ύπαρξη μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 
στον τουρισμό, προσθέτοντας ότι ο δήμος 
οφείλει να αξιοποιήσει τη στρατηγική του 
θέση. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, 
στην εισήγηση του αναφέρθηκε στους τρό-
πους προσέγγισης τουριστών, με εφαλτήριο 
την πολύχρονη εμπειρία του στον τουριστικό 
τομέα. Από την πλευρά του ο κοσμήτορας 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
ΘεσσαλονίκηςΓρηγόρης Ζαρωτιάδης ανέ-
πτυξε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης 
στον τουρισμό, με έμφαση στη συνεργασία 
και την δικτύωση, ενώ η επικοινωνιολόγος 
Ρόζα Εδιάρογλου επικεντρώθηκε στο digital 
marketing για την ανάδειξη ενός τουριστικού 
προορισμού.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση, απηύθυναν οι 
βουλευτές Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μάρ-
δας(ΣΥΡΙΖΑ), Γιώργος Αρβανιτίδης (ΚΙΝ.ΑΛ.) 
και Γιώργος Λαζαρίδης (ανεξάρτητος), ενώ 
τις εργασίες παρακολούθησαν ο διευθυντής 
της περιφερειακής υπηρεσίας Βορείου Ελ-
λάδος του υπουργείου Τουρισμού Δημήτρης 
Γκουγκούλης, μέλη της δημοτικής αρχής και 
δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος της τουρι-
στικής επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Θεσσαλονίκης Χρήστος Νικολόπου-
λος, τα προεδρεία των τουριστικών ενώσεων 
του Δήμου Βόλβης, ο πρόεδρος της Λέσχης 
Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος Γιώργος Μα-
στροδημήτρης και πλήθος κόσμου.

Νέο τμήμα 
τουριστικών 
επιχειρήσεων στο 
ΕΠΑΛ Σταυρού 
Ο δήμος Βόλβης προχώρησε σε ένα 
ακόμα βήμα, για τη δημιουργία εξειδι-
κευμένων επαγγελματιών στον τουρι-
στικό χώρο, οι οποίοι θα προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους 
παραθεριστές. Πρόκειται για την έγκρι-
ση μιας νέας σχετικής ειδικότητας στο 
ΕΠΑΛ Σταυρού. Συγκεκριμένα, αφορά 
την ειδικότητα του υπαλλήλου τουρι-
στικών επιχειρήσεων, την οποία ενέ-
κρινε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο 
του δήμου Βόλβης σε έκτακτη συνεδρί-
αση που έλαβε χώρα με τη μορφή του 
κατεπείγοντος. Η πρόταση έγινε από 
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία 
μέσω του My school εισηγήθηκε την 
ίδρυση της νέας ειδικότητας στο τομέα 
Διοίκησης και Οικονομίας. Το νέο τμή-
μα θα στελεχωθεί από 12 μαθητές στις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις  του 1ου 
ΕΠΑΛ Σταυρού, με άρτια εργαστηριακή 
υποδομή.
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Με τις καλύτερες εντυπώ-
σεις επέστρεψαν στην Ελ-
λάδα τα μέλη της αποστο-
λής που δήμου Βόλβης, τα 
οποία με επικεφαλής το 
δήμαρχο Διαμαντή Λιάμα, 

συμμετείχαν στην 4η τουριστική έκθεση του-
ρισμού και γαστρονομίας  GRECKA PANORAMA 
2018 που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία. 

Ο δήμος Βόλβης αποκόμισε τις καλύτερες 
εντυπώσεις στην πολωνική πρωτεύουσα, 
από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχε 
με παράγοντες του τουρισμού, ανοίγοντας 
νέο ελπιδοφόρο κεφάλαιο στην προσέλκυση 
τουριστών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε 
το γεγονός ότι το περίπτερο του δήμου Βόλ-
βης, ήταν κοινή η παρουσία τόσο της δημο-
τικής αρχής, όσο και των επαγγελματιών του 
κλάδου, δηλαδή των συλλόγων τουριστικών 
καταλυμάτων του Στρυμονικόυ κόλπου. Μά-
λιστα, ευμενή σχόλια και εξαιρετικές κριτικές, 
τόσο από τους επισκέπτες της έκθεσης όσο 
και από τουριστικούς παράγοντες και δημοσι-
ογράφους της Πολωνίας, προκάλεσε η ύπαρ-
ξη ειδικού καλαίσθητου τουριστικού εντύπου 
του δήμου μας στην πολωνική γλώσσα. 

Στην αποστολή συμμετείχαν  οι πρόεδροι των 
συλλόγων ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωμα-
τίων Ασπροβάλτας-Βρασνών Παναγιώτης Επι-
τρόπου και Σταυρού Αλέξανδρος Κιντσάκης, ο 
πρόεδρος της επιτροπής τουρισμού του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Νίκος Νικολόπουλος και το μέλος της Νάσος 
Κωνσταντινάκης. Η παρουσία των εκπροσώ-
πων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης, ενίσχυσε ιδιαίτερα την παρουσία 
του δήμου Βόλβης σε επίπεδο κύρους.

Στο περιθώριο της έκθεσης έγιναν συναντή-
σεις με τουριστικούς πράκτορες καθώς και με 
ιδιοκτήτες και διευθυντές μεγάλων τουριστι-
κών γραφείων της χώρας. Επίσης έγιναν διμε-
ρείς επαφές με εκπροσώπους της πολωνικής 
τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους οποίους η 
ελληνική αποστολή απέσπασε τη διαβεβαί-
ωση ότι την ερχόμενη τουριστική σεζόν, θα 
αυξηθούν σημαντικά οι Πολωνοί τουρίστες 
ειδικότερα στην περιοχή του δήμου Βόλβης. 

Το έντονο ενδιαφέρον των Πολωνών τουρι-

στών για τα τουριστικά θέρετρα του Στρυμονι-
κού κόλπου, επιβεβαίωσε η τεράστια προσέ-
λευση τους στην εκθεσιακή διοργάνωση που 
έλαβε χώρα στο Εθνικό Στάδιο PGE Narodowy, 
πέρασαν περισσότεροι από 10.000 επισκέ-
πτες οι οποίοι περιηγήθηκαν  στους χώρους 
της GRECKA PANORAMA 2018. Οι επισκέπτες, 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το 
περίπτερο του δήμου Βόλβης για τις διακοπές 
στο ελληνικό θέρετρο, ακόμα και μέσα από 
τα ειδικά φυλλάδια τυπωμένα στην γλώσσα 
τους.

Η  Ελλάδα αποτελεί για την Πολωνία τον 
πρώτο προορισμό για διακοπές, ενδεικτικό 
του υψηλού ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν 
οι Πολωνοί για τα ελληνικά θέρετρα, συνέ-
χεια της μεγάλης εκτίμησης που έχουν για τον 
ελληνικό πολιτισμό και κουλτούρα, όως κα-
ταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις τους. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2018 επισκέφθη-
καν τη χώρα μας περισσότεροι αππό ένα εκα-
τομμύριο Πολωνοί τουρίστες, ένας αριθμός 
που εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος 
το φετινό καλοκαίρι. Δεν είναι λίγοι μάλιστα 
εκείνοι οι Πολωνοί τουρίστες που έρχονται 
οδικώς στη χώρα μας, είτε με ιδιωτικά αυτο-
κίνητα, είτε με τουριστικά λεωφορεία, επισκε-
πτόμενοι έτσι και τις περιοχές του δήμου Βόλ-
βης, που βρίσκονται πλησίον των συνοριακών 
σταθμών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν 
οι Πολωνοί τουρίστες

ΓΙΑ ΠΡΏΤΉ ΦΟΡΑ Ο ΔΉΜΟΣ ΒΟΛΒΉΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ ΤΉΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 

Δίκτυο διαδρομών 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς στον 
δήμο Βόλβης 
Τα πολιτιστικά μνημεία και οι 
ομορφιές του τοπίου του δήμου 
Βόλβης πρόκειται να «ενωθούν» 
σε ένα δίκτυο διαδρομών  προ-
σβάσιμων από τους επισκέπτες.

 Με απόφαση του δημάρχου Διαμα-
ντή Λιάμα αναμένεται να δημιουρ-
γηθεί ένα δίκτυο  μονοπατιών-δι-
αδρομών φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, το οποίο θα περι-
λαμβάνει τις περιοχές του «Στρυ-
μονικού Κόλπου»,  των «Λιμνών»  
και των γύρω ορεινών όγκων  του 
Δήμου Βόλβης ως "προορισμού 
αναψυχής"  τόσο για τους κατοίκους 
της περιοχής αλλά και για τους  
επισκέπτες από την Θεσσαλονίκη 
και ευρύτερα από όλη την Ελλάδα. 

Το δίκτυο θα δημιουργηθεί σε  ψηφι-
ακή βάση δεδομένων, με χαρτογρα-
φικό υλικό  ενώ θα κατασκευαστεί 
ενιαία σήμανση σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές και ελαφρές κατασκευές 
με ξύλο και πέτρα εναρμοσμένες 
με το τοπίο της περιοχής.   Σκοπός 
του έργου αυτού είναι να συμβάλει 
στην ανάπτυξη του τουρισμού το 
καλοκαίρι σε συνδυασμό με τις 
παροχές που ήδη διαθέτει ο δήμος 
Βόλβης με το τεράστιο παραλιακό 
μέτωπο και τα καταγάλανα νερά των 
θαλασσών. Ένα τέτοιο σχέδιο φιλο-
δοξεί να «φέρει» επισκέπτες στον 
τόπο και τους υπόλοιπους μήνες του 
χρόνου εκτός από το  καλοκαίρι.
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ΓΙΑ ΠΡΏΤΉ ΦΟΡΑ Ο ΔΉΜΟΣ ΒΟΛΒΉΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ ΤΉΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 

Με άρωμα Χριστουγέννων 
γέμισε τον δήμο Βόλβης 
ο Οργανισμός Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Περιβάλ-
λοντος, σε μια σειρά δρά-
σεων και εκδηλώσεων 

που διοργάνωσε ή υποστήριξε.

Με κεντρική εκδήλωση τη φωταγώγηση του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην έδρα του 
δήμου στο Σταυρό που έγινε το Σάββατο 8 Δε-
κεμβρίου 2018 στις 18:00 το απόγευμα στην 
κεντρική πλατεία του Σταυρού, ο ΟΠΑΠ διορ-
γάνωσε μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων 
σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου 
Βόλβης. Η φωταγώγηση του Χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου πλαισιώθηκε από πλήθος 
μουσικών και χορευτικών εκδηλώσεων με-
τατρέποντας την ημέρα σε γιορτή. Στις εκδη-
λώσεις συμμετείχε η μπάντα του δήμου Βόλ-
βης υπό τον Μαέστρο κ Καραπινίδη, τα δύο 
νεανικά χορευτικά τμήματα του πολιτιστικού 
συλλόγου Σταυρού, που παρουσίασαν λάτιν 
και μοντέρνο χορό υπό την καθοδήγηση της 
κ Παρασκευαίδου και commercial και hip hop 
υπό τις οδηγίες της κ Χατζηζήση.

Συμμετείχε ακόμα η παιδική χορωδία του 
δήμου Βόλβης υπό  τον μαέστρο κ Καραμά-
νη, η παιδική χορωδία της Ν. Μαδύτου και το 
τμήμα Προπαιδείας Μουσικής Σχολής Δήμου 
Βόλβης υπό την μαέστρο κ Νίκη Καραγκιό-
ζη. Στο χώρο της γιορτής υπήρχαν παιχνίδια 
λούνα πάρκ που ξετρέλαναν τους μικρούς 
επισκέπτες. Μια υπέροχη χορωδιακή βραδιά 
απόλαυσαν οι φίλοι της μουσικής στις 15 Δε-
κεμβρίου στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του Λυκείου Ασπροβάλτας, με τη συμμετοχή 
της Χορωδίας Αγίας Τριάδας Βαλτερού Σερ-
ρών Χορωδία Πολιτιστικού Επιμορφωτικού 
Συλλόγου Γυναικών Νέας Ζίχνης Σερρών Μι-
κτή Χορωδία Άγιος Γεώργιος Δήμου Βόλβης. 
Ο ΟΠΑΠ δήμου Βόλβης –στο πλαίσιο των δω-
ρεάν μαθημάτων φωνητικής που διοργανώ-
νει- συμμετείχε σε φιλανθρωπικό bazaar στις 
9 Δεκεμβρίου, τα παιδιά της χορωδίας πλαισί-
ωσαν τις εκδηλώσεις της Ονειρούπολης στις 
15 Δεκεμβρίου και στην Χριστουγεννιάτικη 
συναυλία στο Δέντρο των Ευχών στη Νέα Μά-
δυτο στις 22 Δεκεμβρίου. 

Ενίσχυσε μια σειρά από άλλες χριστουγεν-
νιάτικες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα 
εκείνη της Κοκκαλούς που έγινε στις 8 Δε-

κεμβρίου στην πλατεία του χωριού. Επίσης, 
συμμετείχε στο διήμερο εκδηλώσεων στις 
8-9 Δεκεμβρίου στην Νέα Απολλωνία όπου 
φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο καράβι 
με μουσική, παιχνίδια χορό και ζωγραφική 
παρέα με τα ξωτικά του Αι Βασίλη. Μέσα στο 
Δεκέμβριο, διοργάνωσε ακόμα, τη Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή του ΚΔΑΠ Δήμου Βόλβης 
την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου Ασπρο-
βάλτας. Τα παιδιά που συμμετέχουν στο Κέ-
ντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ετοίμασαν 
μια θεατρική παράσταση βασισμένη σε Χρι-
στουγεννιάτικο παραμύθι και την παρουσί-
ασαν στους καλεσμένους ενώ μοιράστηκαν 
δώρα στους μικρούς φίλους που πήραν μέρος 
στην εκδήλωση.

Στον ίδιο χώρο την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 
τη συναυλία της Μουσική Σχολή του οργα-
νισμού, στην οποία δόθηκε ρεσιτάλ πιάνου 
για 4 χέρια με τους σολίστ Δημήτρη Παπα-
χαραλάμπους και Γιώργο Κεχαίδη, σε έργα 
Schubert, Chopin και άλλων κλασσικών συν-
θετών. Στις 27 Δεκεμβρίου στα Νέα Βρασνά 
διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Νέων 
Βρασνών με Ξωτικά και face panting για τα 
παιδιά. Την ίδια ημέρα διοργανώθηκε  Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή  στο Νικομηδινό σε 
συνεργασία με τον τοπικό πολιτιστικό σύλλο-
γο ενώ στις 29 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με 
τον πολιτιστικό σύλλογο Ευαγγελισμού έγι-
νε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά. 
Το παλιό Σχολείο άνοιξε για λίγο τις πόρτες 
του φωτίστηκε από λαμπιόνια γέμισε από τις 
φωνές τα γέλια και τα τραγούδια των παιδιών 
και το κουδούνι του ξαναχτύπησε μετά από 
20 χρόνια στην εκδήλωση που διοργάνωσε 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λίμνης "Λάντζα".  Ο 
Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδιά και ο 
κόσμος έφερε κεράσματα για όλους.

Γλέντησαν με την ψυχή τους όσοι βρέθηκαν 
στην εκδήλωση που έγινε στην κεντρική πλα-
τεία Νέων Βρασνών για να αποχαιρετίσουν το 
2018 με το έθιμο "Γεια χαρά Καραβασίλα", 
που έγινε πλέον  θεσμός στα Ν.Βρασνα. Όπως 
κάθε χρόνο δεκάδες επισκέπτες βρέθηκαν 
στη γιορτή, της  "Τσιγαρίδας", έφαγαν ήπιαν 
και γιόρτασαν την αποχώρηση του χρόνου με 
πολύ κέφι. Ο Σύλλογος Σκεπαστού με τους 
μουσικούς της ορχήστρας του, γιόρτασε τα 

Χριστούγεννα στη Θρακική Εστία Θεσσαλονί-
κης. Η γενική πρόβα κατέληξε σε γιορτή με 
πολύ τραγούδι χορό και κέφι... Οι μουσικοί 
Κίμων Τερζίδης, Γιάννης Μπούρας και Γιάννης 
Κουτσάκης έπαιξαν παραδοσιακά τραγούδια 
υπό τις οδηγίες του χοροδιδάσκαλου Μιχά-
λη Ελευθεριάδη και οι χορευτές του συλ-
λόγου χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια. Ο 
περιβαλλοντικός Σύλλογος Στεφανινών μαζί 
με μικρούς και μεγάλους φίλους στόλισε το 
Χριστουγεννιάτικό δέντρο στις 22 Δεκεμβρίου 
και κέρασε ζεστά ροφήματα στους παρευρι-
σκόμενους 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργού 
αποχαιρέτησε το 2018 με τον Πρωτοχρονιά-
τικο χορό που διοργάνωσε το Σάββατο  29 
Δεκεμβρίου στην αίθουσα της εκκλησιάς στον 
Μελισσουργό Θεσσαλονίκης. Όσοι βρέθηκαν 
στην εκδήλωση χόρεψαν με τη ψυχή τους πα-
ραδοσιακή και λαϊκή μουσική από την ορχή-
στρα του  Άκη Αργυρίου.

Εορταστικές πολιτιστικές  
εκδηλώσεις στον δήμο Βόλβης

Νέο Δ.Σ  
για τον ΟΠΑΠ  
Δήμου Bόλβης 
Νέο διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε 
στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλη-
τισμού και Περιβάλλοντος δήμου 
Βόλβης, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που συνεδρίασε στις 27 
Νοεμβρίου. Τα τακτικά μέλη είναι τα 
εξής: Ο Παναγιώτης Παπαγεράς, είναι 
πλέον ο νέος πρόεδρος του οργανι-
σμού, με αντιπρόεδρο τον , Ιωάννης 
Ευσταθίου. Μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου είναι ακόμα οι: Γιώργος Αντω-
νιάδης, Ιωάννης Γούτας, Μαριάνθη 
Δεσλή, Αντώνης Ιατρού, Αλέξανδρος 
Κιντσάκης, Σοφία Κιουρτσή, Στυλιανή 
Κοντοπούλου, Ιωάννης Κοτζαγερίδης, 
Αθανάσιος Κωνσταντινάκης και Αθα-
νάσιος Κωστούδης. Επίσης ορίστηκαν 
ακόμη 13 αναπληρωματικά μέλη. 



ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ12

Μνημείο στη μνήμη του 
στρατιώτη Ζαχαρία Καρ-
δάρα, πρόκειται να κα-
τασκευάσει στα Βρασνά 
ο δήμος Βόλβης. Με τον 
τρόπο αυτό θα τιμήσει 

τον 19χρονο στρατιώτη, ο οποίος ενώ υπηρε-
τούσε τη θητεία του στην Κύπρο, σκοτώθηκε 
στις 2 Φεβρουαρίου 1966 από τουρκοκύπρι-
ους εξτρεμιστές, αλλά αγνοούνταν, καθώς τα 
οστά του βρέθηκαν μετά από 50 ολόκληρα 
χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2016, η σωρός του 
μεταφέρθηκε στη ιδιαίτερη πατρίδα του τα 
Βρασνά, οπού και κηδεύτηκε με τιμές ήρωα, 
μισό αιώνα μετά το θάνατο του. Τα οστά του 
Ζαχαρία Καρδάρα τοποθετήθηκαν στο οστεο-

φυλάκιο του νεκροταφείου Βρασνών. Για τον 
αδικοχαμένο ήρωα ο δήμος Βόλβης αποφάσι-
σε να δώσει το όνομα του σε δρόμο μπροστά 
από το σπίτι του όπου μεγάλωσε.  Πρόκειται 
για την οδό που διέρχεται μπροστά από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου και καταλήγει στα διοικητικά όρια 
του οικισμού των Βρασνών και η οποία ονο-
μάστηκε «Οδός Στρατιώτη Ζαχαρία Καρδαρά 
του Αστερίου». Το μνημείο, η κατασκευή του 
οποίου αποφασίστηκε  ομόφωνα από το δη-
μοτικό συμβούλιο Βόλβης, αναμένεται να 
ανεγερθεί το επόμενο διάστημα στον προαύ-
λειο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου 
των Βρασνών.

Μνημείο και οδός για τον ήρωα 
των Βρασνών Ζαχαρία Καρδάρα
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Ολοκληρώθηκαν οι τυπικές 
διαδικασίες για την επίση-
μη λειτουργία του Κοινωνι-
κού Ιατρείου – Φαρμακείου 
Αλληλεγγύης του Δήμου 
Βόλβης, με την ομόφωνη 

έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του, 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης.

Το Κοινωνικό Ιατρείο φέρει την ονομασία 
του αείμνηστου προέδρου του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Φιλαδελφίου Γιαννούλη 
Φωτιάδη, ο οποίος μετέφερε το όραμα του 
στη δημοτική αρχή του δήμου Βόλβης, που 
ανταποκρίθηκε άμεσα και προχώρησε στη 
διάθεση του δημοτικού κτιρίου και την 
ενίσχυση των υποδομών για τη λειτουρ-
γία του. Έκτοτε, ομάδα εθελοντών ιατρών, 
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους χώ-
ρου του ιατρείου, ενεργοποιώντας μια ιδα-
νική μορφή αλληλεγγύης, με τη σύμπραξη 
του δήμου, των τοπικών φορέων και του 
εθελοντισμού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, 
το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλλη-
λεγγύης Δήμου Βόλβης «Γιαννούλης Φω-
τιάδης», θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της 

Επιτροπής Διοίκησης, που θα αποτελείται 
από το διοικητικό συμβούλιο του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Φιλαδελφίου και από τον 
καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντε-
ταλμένο δημοτικό σύμβουλο του δήμου 
Βόλβης. Πρόκειται να στεγάζεται στο κτί-
ριο του δήμου Βόλβης, όπου θα λειτουρ-
γούν τα εξής ιατρεία: παθολογικό, καρ-
διολογικό, γυναικολογικό, ουρολογικό, 
οφθαλμολογικό, οδοντιατρικό, φαρμακείο 
και φυσιοθεραπευτήριο, ενώ θα έχει ως 
στόχο και την πληροφόρηση – ενημέρωση 
για διάφορες παθήσεις, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. 

Δικαιούχοι είναι οι δημότες – κάτοικοι του 
δήμου Βόλβης, που θα είναι ανασφάλιστοι, 
άνεργοι ή χαμηλοσυνταξιούχοι και με ει-
σόδημα κάτω του ορίου φτώχιας. Για τον 
σκοπό αυτό, πρόκειται να εκδοθεί Κάρ-
τα Υγείας, με ετήσια διάρκεια, η οποία θα 
εγκρίνεται από την Επιτροπή Διοίκησης του 
Ιατρείου, στους δικαιούχους που πληρούν 
τις προϋποθέσεις.

Νέες δωρεάν εξετάσεις 
σε Ασπροβάλτα - Βρασνά

Και τον μήνα Δεκέμβριο συνεχίστηκαν οι δωρε-
άν ιατρικές εξετάσεις στους δημότες του δήμου 
Βόλβης, οι οποίες διεξάγονται σε όλες τις περι-
οχές.

Σειρά είχε η δημοτική ενότητα Αγίου Γεωργίου 
με την αρχή να γίνεται στις 9 Δεκεμβρίου στην 
Ασπροβάλτα, όπου πραγματοποιήθηκε σπειρο-
μέτρηση σε 50 άτομα. Την ευθύνη της είχε ο δι-
ευθυντής της Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής του 
νοσοκομείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης 
Σταύρος Τρύφων. 

Ο εντεταλμένος σύμβουλος Υγείας του δήμου 
Βόλβης Χρήστος Χατζής είχε για μια ακόμη 
φορά την εποπτεία αυτής εκδήλωσης, όπως και 
της επόμενης που διεξήχθη στις 16 Δεκεμβρίου 
2018 στα Βρασνά, με την πολύτιμη συνεισφορά 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρασνών.

Η εκδήλωση αφορούσε τις γυναίκες και ήταν 
ενταγμένη στην εκστρατεία πρόληψης και αντι-
μετώπισης του καρκίνου του μαστού, που έχει 
αναλάβει ο δήμος Βόλβης. Περισσότερες από 
40 γυναίκες, πραγματοποίησαν κλινική εξέταση 
μαστού και έλαβαν τις σχετικές συμβουλές για 
την πάθηση, από τον χειρουργό μαστού Γεώργιο 
Ρόιδο.

Σύμπραξη δήμου - πολιτιστικού 
συλλόγου - εθελοντών  
στο Φιλαδέλφιο

ΚΟΙΝΏΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΉΛΕΓΓΥΉΣ ΔΉΜΟΥ ΒΟΛΒΉΣ
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Eχοντας ήδη κερδίσει ένα βρα-
βείο, για τον καλύτερο σχεδια-
σμό για την αειφόρο και βιώσιμη 
ανάπτυξη, ο δήμος Βόλβης συ-
νεχίζει να λαμβάνει πρωτοβου-
λίες και να εκπονεί σχέδια προ-

κειμένου να καταστεί  ο δήμος στο σύνολο 
του «πράσινος», εξοικονομώντας μέρος της 
παραγόμενης ενέργειας που καταναλώνει 
συνδυάζοντας την ανάπτυξη Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας  και την αξιοποίηση έξυ-
πνων και καινοτόμων εφαρμογών. Στόχος 
του δήμου Βόλβης είναι να μηδενίσει το αν-
θρακικό του αποτύπωμα και να μπορέσει να 
παράγει μόνος του την ενέργεια που κατα-
ναλώνει από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ), καλύπτοντας σταδιακά το σύνολο των 
ενεργειακών του απαιτήσεων. 

Άλλωστε από το 2015 ο Δήμος Βόλβης με 

επιστολές προς τους αρμόδιους φορείς του 
Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας και 
με συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη των 
υπουργείων κατέθεσε σειρά προτάσεων και 
κατάφερε να διαμορφώσει κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο για τη συμμετοχή του στην «πράσι-
νη» ανάπτυξη. Οι προτάσεις του Δήμου Βόλ-
βης για την εφαρμογή του εικονικού ενεργει-
ακού συμψηφισμού (virtual net-metering)  
ενσωματώθηκαν στο νέο Νομοθετικό Πλαίσιο 
που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2016, για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έχοντας 
την εμπειρία, ο δήμος Βόλβης αξιολογεί συ-
γκεκριμένες προτάσεις χρηματοδότησης και 
υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στον φωτισμό, τα κτίρια, τον μηχανολο-
γικό εξοπλισμό και αντλιοστάσια  που χρησι-
μοποιεί, σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε συνδυα-

σμό με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και υποδομών του Δήμου, η εξοικο-
νόμηση ενέργειας θα έχει κοινωνικό όφελος 
καθώς θα προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη 
στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ θα 
ενισχύει τις συλλογικές δραστηριότητες των 
πολιτών του Δήμου. 

Ήδη σχεδιάζονται και αξιολογούνται προτά-
σεις προκειμένου οι παρεμβάσεις να έχουν 
ολοκληρωτικό χαρακτήρα και να αφορούν 
στο σύνολο των υποδομών του Δήμου. Στό-
χος είναι να λειτουργήσει ένας ενιαίος μηχα-
νισμός, με τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον 
πολίτη.

Για την επίτευξη του στόχου θα αξιοποιηθούν 
οι ήδη υπάρχοντες χρηματικοί πόροι και θα 
δημιουργηθούν νέοι για τη βελτίωση των 
υποδομών και υπηρεσιών του δήμου. 

Τη φιλοξενία μιας ομάδας καθηγητών και μα-
θητών από την Πολωνία, την Ιταλία την Ισπα-
νία και τη Γαλλία ανέλαβε ο δήμος Βόλβης, 
βοηθώντας την πραγματοποίηση του προ-
γράμματος Erasmus+, που έγινε με τη συμ-
μετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του Γυ-
μνασίου της Αρέθουσας. Ο δήμαρχος Βόλβης 
Διαμαντής Λιάμας, ο πρόεδρος της σχολικής 
επιτροπής Β-θμιας εκπαίδευσης  του δήμου 
Βόλβης Δημήτρης Βασιλάκης, ο πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Αρέθουσας Άνθιμος 
Παυλίδης και ο διευθυντής του γυμνασίου, 
Παναγιώτης Ιωαννίδης, ανέλαβαν να υποστη-
ρίξουν την παραμονή των φιλοξενούμενων 
καθαρίζοντας και βάφοντας το σχολείο και 
παραχωρώντας τους λεωφορείο για τη μετα-
κίνηση τους. Επίσης φρόντισαν για τη σίτιση 
τους, παραθέτοντας τους δείπνο στο πλαίσιο 
της φιλοξενίας τους στην Αρέθουσα. Ο σύλ-
λογος των καθηγητών και ο Διευθυντής του 
Γυμνασίου Αρέθουσας έστειλαν επιστολή στο 

δήμαρχο Βόλβης ευχαριστώντας τον για «το 
έμπρακτο ενδιαφέρον την αγαστή συνεργασία 
και την  ευαισθησία που επιδεικνύει ο Δήμος 
σε όλα τα θέματα που αφορούν στο Γυμνάσιο 

Αρέθουσας και που συμβάλλει στην προσπά-
θεια όλων για ένα σχολείο ανοιχτό στην τοπι-
κή και ευρύτερη κοινωνία που επιδιώκει τη 
διαπολιτισμική επικοινωνία των λαών».

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας  
και Virtual Net-Metering 

Το Γυμνάσιο Αρέθουσας φιλοξενεί 
στο πλαίσιο του Erasmus
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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


