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Γραφείο Ενημέρωσης
Ανέργων λειτουργεί
στο δήμο Βόλβης

Μ

ια από τις πιο προωθημένες και ολοκληρωμένες
υπηρεσίες για την ενίσχυση των ανέργων πολιτών,
έθεσε σε λειτουργία ο δήμος Βόλβης, Πρόκειται για
μια αυτοματοποιημένη και άμεση ενημέρωση
κάθε δημότη για τις θέσεις εργασίας στους
τομείς που ενδιαφέρεται, σε δημόσιο αλλά
και σε ιδιωτικό τομέα. Για τον σκοπό αυτό ο
δήμος Βόλβης δημιούργησε το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, μια νέα κοινωνική δομή,
που λειτουργεί από τον περασμένο Νοέμβριο,
η οποία ενημερώνει άμεσα και εξατομικευμένα τους ενδιαφερόμενους ανέργους, για τις
θέσεις εργασίας που υπάρχουν και τους αφορούν. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν
τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα ακόμα και όταν βρίσκονται στο σπίτι τους για την
ύπαρξη αλλά κα τη ζήτηση θέσεων εργασίας
από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ο δήμος Βόλβης πρωτοτυπεί καθώς είναι
ένας από τους λίγους δήμους της χώρας που
έχουν εφαρμόσει το πρόγραμμα online – άμεσης ενημέρωσης ανέργων.
Η λειτουργία είναι απλή και μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους πολίτες. Αρχικά είναι
απαραίτητο οι άνεργοι να καταχωρήσουν το
βιογραφικό, τις δεξιότητες και την προϋπηρεσία τους, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (link
στην δημοτική ιστοσελίδα) είτε εγγράφως
στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα. Με
βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ανέργου, το ειδικό λογισμικό που διαθέτει ο δήμος Βόλβης επιλέγει τις κατάλληλες αγγελίες
εργασίας, μέσα απ’ όλες όσες δημοσιοποιούνται στον Τύπο και το διαδίκτυο. Αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον ενδιαφερόμενο.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα, ενημερώνεται
καθημερινά και άμεσα, για κάθε αγγελία που
δημοσιεύεται για τις ανοιχτές προκηρύξεις
στον δημόσιο τομέα, για τα τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα προγράμματα
επιμόρφωσης και τα προγράμματα επιταγής

(voucher)εισόδου στην αγορά εργασίας.
«Με το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, οι
δημότες μας αποκτούν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο για τις
θέσεις εργασίας που τους αφορούν ατομικά,
στην περιοχή η οποία τους ενδιαφέρει. Είναι
μια υπηρεσία που εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους
ανέργους, οι οποίοι ζουν, ακόμα και στους πιο
απομακρυσμένους οικισμούς, ειδικά σε έναν
εκτεταμένο γεωγραφικά δήμο, όπως ο δικός
μας. Δεν είναι υπηρεσία που προσλαμβάνει
εργαζόμενους, αλλά τους ειδοποιεί έγκαιρα
για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε όλη
την αγορά εργασίας. Είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο, που μπορεί να διατεθεί σήμερα στη χώρα, στην υπηρεσία ενός ανέργου»,
τόνισε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας.
Αυτό το πρόγραμμα έχει πολλαπλά οφέλη
καθώς εκτός από τους άνεργους μπορούν
να ωφεληθούν και οι τοπικές επιχειρήσεις
προσλαμβάνοντας κατοίκους της περιοχής.
Οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται
στον δήμο Βόλβης και να καταχωρούν τις
αγγελίες για τις προσφερόμενες θέσεις εργα-

σίας μέσα στο υπάρχον σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και ζουν στην περιοχή τους έχουν
την ευκαιρία να εργαστούν στον τόπο τους.
Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, έχει
τη δυνατότητα να επικαιροποιεί άμεσα τα
στοιχεία των ανέργων, δημιουργώντας νέες
προδιαγραφές αναζήτησης θέσεων εργασίας,
στους τομείς που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση στην ιστοσελίδα του δήμου
Βόλβης (www.dimosvolvis.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://719532551.winzone50.grserver.gr/
pub_registration.aspx?terminal_id=9345)
Όσοι δεν μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, μπορούν να τη συμπληρώνουν στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα (Αρέθουσα, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Νέα
Απολλωνία, Νέα Μάδυτος, Προφήτης, Σταυρός).
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Τ

Ψήφισμα του Δημοτικού
Συμβουλίου Βόλβης

ην αντίθεση του σε τυχόν αποδοχή του όρου «Μακεδονία»
στην ονομασία του κράτους των
Σκοπίων, εκφράζει δημόσια ο
Δήμος Βόλβης με το ψήφισμα
που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης στις 17 Ιανουαρίου 2018.
Στο ψήφισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:
«Ο Δήμος Βόλβης αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της μακεδονικής γης, με μακραίωνη ιστορία, που αποδεικνύει σε κάθε εποχή,
την άρρηκτη σχέση του με τον ελληνικό πολιτισμό. Τα Μακεδονικά Τέμπη, στα στενά της
Ρεντίνας μας, έχυσαν το αίμα τους όσοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η Μακεδονία στην
φυσική της κοιτίδα: στην Ελλάδα».
Στο ίδιο ψήφισμα στηλιτεύεται η πολιτική
που ακολουθεί το κράτος των Σκοπίων, καθώς προσπαθεί να σφετεριστεί το όνομα της
Μακεδονίας και επιδιώκει να ιδιοποιηθεί, τον
Μέγα Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. «Επιχειρεί
να επιβάλει ως «Μακεδόνες» τους κατοίκους
της, που είτε έχουν σλαβική είτε αλβανική
προέλευση, ενώ το σλαβοβουλγαρικό γλωσσικό μόρφωμα που ομιλούν, το επονομάζει
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«μακεδονική γλώσσα», παραβλέποντας ότι
οι Αρχαίοι Μακεδόνες και ελληνικό φύλο
ήταν, και ελληνική συνείδηση είχαν, και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα» αναφέρεται
μεταξύ άλλων.
Στο ίδιο ψήφισμα υπογραμμίζονται οι σαφείς
αλυτρωτικές βλέψεις της γειτονικής χώρας
στην ελληνική επικράτεια και η προσπάθεια
«μακεδονοποίησης» της δημόσιας ζωής, γεμίζοντας αγάλματα και αλλάζοντας τις ονομασίες σε δημόσιους χώρους.
Στο εν λόγω ψήφισμα αποσαφηνίζεται η
βούληση των δημοτών της Βόλβης να συνεργαστούν αρμονικά με τους κατοίκους της
γειτονικής χώρας, οι οποίοι φιλοξενούνται
κάθε καλοκαίρι στην περιοχή και καλείται η
Ελληνική Κυβέρνηση και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα:
■ Να μην αποδεχθούν τον όρο «Μακεδονία»
στην ονομασία του γειτονικού κράτους και
κάθε παράγωγο του, ως προσδιορισμό εθνικής ταυτότητας ή γλώσσας.
■ Να αποτρέψουν την είσοδο του κράτους
των Σκοπίων σε διεθνείς οργανισμούς, με την

πλαστή εθνωνυμία «Μακεδονία».
■ Να διεκδικήσουν την απάλειψη κάθε αλυτρωτικής αναφοράς στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας.
■ Να αποτρέψουν τη δημιουργία πράξεων,
που καλλιεργούν ιστορικά ψεύδη στο εξωτερικό και προσβάλλουν όλους εμάς τους Έλληνες Μακεδόνες».

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Παρών στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία που έλαβαν χώρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου και
στις 4 Φεβρουαρίου αντίστοιχα έδωσε
η δημοτική αρχή του δήμου Βόλβης.
O δήμαρχος Διαμαντής Λιάμας μαζί
με μέλη της διοίκησης του δήμου και
δημοτικούς συμβούλους, έδωσαν το
παρόν στις συγκεντρώσεις υπέρ της
ελληνικότητας της Μακεδονίας.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 440.000 ΕΥΡΩ

Αρέθουσα: Νέος αγωγός
λύνει τα προβλήματα
υδροδότησης
Νέα Απολλωνία:
Αποκαθίσταται
ο αμιαντοσωλήνας
ύδρευσης

Ε

να έργο πνοής που δίνει τέλος
στα προβλήματα υδροδότησης
της Αρέθουσας κατασκευάζεται
στο δήμο Βόλβης. Το έργο που
αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής αφορά στην
αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης της
περιοχής ο οποίος συνδέει τις Πηγές Νερού
Μάνα με την δεξαμενή Δ1. Η συγκεκριμένη
δεξαμενή παίρνει νερό από τις πηγές και στη
συνέχεια μέσω του αγωγού υδρεύει τα σπίτια
και τις επιχειρήσεις της Αρέθουσας. Κατά τη
διάρκεια του χειμώνα που η ζήτηση είναι μικρή εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής
όμως το καλοκαίρι είναι απαραίτητη η άντληση νερού από τις πηγές Μάνα, που βρίσκονται μέσα στο βουνό. Ο αγωγός που φτάνει
σε μήκος τα 2,6 km είναι κατασκευασμένος
σχεδόν ολοκληρωτικά από αμίαντο και εμφανίζει προβλήματα σε αρκετά σημεία του λόγω
διάβρωσης και παλαιότητας, με αποτέλεσμα
να χάνεται μεγάλη ποσότητα νερού και να
προκαλούνται προβλήματα στην υδροδότηση
της περιοχής.
Ο νέος αγωγός που θα τοποθετηθεί στη θέση
του, είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς, υλικό ασφαλές και με

μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Η αντικατάσταση
πρόκειται να βάλει τέλος στα προβλήματα
υδροδότησης που αντιμετωπίζουν κάτοικοι
και επαγγελματίες στην Αρέθουσα ειδικά
τους καλοκαιρινούς μήνες που η ζήτηση για
νερό είναι αυξημένη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 441.935,48, και με απόφαση του
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ Απόστολου Τζιτζικώστα, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020». Οι εργασίες έχουν ανατεθεί σε
εργολάβο ο οποίος έχει υπογράψει τη σχετική
σύμβαση με το δήμο Βόλβης, ενώ αναμένεται
η αποπεράτωση του έργου.

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Νέας Απολλωνίας αναμένεται να
υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα στο δήμο
Βόλβης. Πρόκειται για την αντικατάσταση
του παλιού αγωγού ύδρευσης ο οποίος
είναι κατασκευασμένος από αμίαντο, και
τροφοδοτεί με νερό τον οικισμό. Στη θέση
του θα τοποθετηθεί ένας πλαστικός αγωγός νέας τεχνολογίας – τρίτης γενιάς- διαμέτρου Φ160 και συνολικού μήκους 2,191
χλμ, ο οποίος είναι απόλυτα ασφαλής για
την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 20142020», με απόφαση του περιφερειάρχη
κεντρικής Μακεδονίας κ Απόστολου
Τζιτζικώστα. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στα 197.580,65 ευρώ. Για την
ολοκλήρωση των εργασιών θα χρειαστούν
μια σειρά παρεμβάσεων ( θα κατασκευαστούν 4 φρεάτια εκκενωτών και 4 φρεάτια
αερεξαγωγών) , οι οποίες θα συντελέσουν
στη σωστή λειτουργία του εξωτερικού
υδραγωγείου. Οι εργασίες έχουν ανατεθεί σε εργολάβο μετά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης ανάθεσης με το δήμο
Βόλβης. Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί σύντομα και με την ολοκλήρωση
του θα ικανοποιηθεί τόσο η τωρινή όσο
και η μελλοντική ζήτηση σε νερό της
ευρύτερης περιοχής της Νέας Απολλωνίας.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

5

ΓΙ Ο ΡΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ ΠΡ Ο ΣΦ Ο ΡΑ Σ 2 0 1 8

Βραβεύτηκαν μαθητές,
πολίτες και φορείς
του δήμου Βόλβης

Ο

ι δεκάδες μαθήτριες και οι
μαθητές του Δήμου Βόλβης,
που πέτυχαν την περασμένη
χρονιά, την εισαγωγή τους
στα Ανώτατα και Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της Γιορτής Παιδείας και Κοινωνικής Προσφοράς που
διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά ο δήμος
Βόλβης. Μαζί τους βραβεύτηκαν φορείς και
πολίτες, που ξεχώρισαν με την ενασχόληση
τους και τη δράση τους μέσα στο κοινωνικό
σύνολο.
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Οι νέες και οι νέοι, παρέλαβαν τιμητικές διακρίσεις, για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα
και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας στους
υπόλοιπους μαθητές που φέτος διανύουν
τους τελευταίους μήνες της μαθητικής τους
ζωής και περνούν τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. «Μέσα στην Ελλάδα της
κρίσης, αντιμετωπίσατε με επιτυχία, όλες τις
προκλήσεις και σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, πετύχατε το μεγάλο προσωπικό σας
στόχο» τόνισε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής
Λιάμας συγχαίροντας τους νέους φοιτητές και

εγκωμιάζοντας τη συνδρομή των εκπαιδευτικών και των γονέων τους.
Στην εκδήλωση, όπως γίνεται κάθε χρόνο,
βραβεύτηκαν άτομα και φορείς που διακρίθηκαν στους τομείς της κοινωνικής προσφοράς.
Φέτος, τιμήθηκε η Ορθόδοξος Χριστιανική
Αδελφότητα «Λυδία», που ξεχωρίζει για το
κοινωνικό και ιεραποστολικό της έργο όχι
μόνο στα όρια του δήμου Βόλβης άλλα σε
όλη τη χώρα. Η μοναστική, ιεραποστολική
Αδελφότητα, που έχει έδρα την Ασπροβάλτα
και φέτος συμπλήρωσε 60 χρόνια ενεργούς

δράσης, έλαβε τιμητική διάκριση από τον
Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ.κ. Θεόκλητο.

δωρος Ζουργός, ο οποίος παρέλαβε τιμητική
διάκριση από τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Βόλβης Νικόλαο Θωμά.

Τιμητική διάκριση πήρε και η Εθελοντική
Ομάδα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης του δήμου Βόλβης, η οποία αποτελεί
πρότυπο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας,
παράδειγμα προς μίμηση και συνεχιστή της
παράδοσης του εθελοντισμού που διακρίνει
τους κατοίκους του δήμου.

Η Γιορτή που είχε και φέτος τη σφραγίδα του
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) του δήμου Βόλβης έγινε
στο Κλειστό Γυμναστήριο Σταυρού, παρουσία
πλήθους κόσμου.

Από τον χώρο του πολιτισμού, τιμήθηκε ο
συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων Ισί-

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ.κ. Θεόκλητος, οι βουλευτές Δημήτρης
Μάρδας (ΣΥΡΙΖΑ), και Σάββας Αναστασιάδης

(Νέα Δημοκρατία), αντιδήμαρχοι, πρόεδροι
δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών συμβουλίων, δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου
Βόλβης, εκπρόσωπος της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, εκπρόσωποι των
εκκλησιαστικών αρχών και των σωμάτων
ασφαλείας κ.ά
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε τυπικά και
η αλλαγή φρουράς στη διοίκηση του ΟΠΑΠ
δήμου Βόλβης, με τον απερχόμενο πρόεδρο
Νάσο Κωνσταντινάκη να καλωσορίζει τον νέο
πρόεδρο Δημήτρη Σαμαρά.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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Με το βλέμμα στο δήμο
Βόλβης οι Βούλγαροι
τουρίστες

Α

νοιγμα νέων συμφωνιών με
επίκεντρο τον τουρισμό επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης του δημάρχου
Βόλβης Διαμαντή Λιάμα και
της πολυμελούς αποστολής
εκπροσώπων τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο της
Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού της Σόφιας.
Ο δήμος Βόλβης συμμετείχε στην 35th
INTERNATIONAL TOURIST FAIR HOLIDAY &
SPA EXPO 2018 που έγινε στην πρωτεύουσα
της Βουλγαρίας από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2018 με αυτόνομη παρουσία. Για
μια ακόμη χρονιά, ο δήμος μαζί με τις Ενώσεις Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας-Βρασνών και Σταυρού είχαν το δικό τους
περίπτερο στην έκθεση, αποδεικνύοντας για
ακόμη μια χρονιά τη δυναμική παρουσία της
αποστολής στη διεθνή διοργάνωση της Βουλγαρίας.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, χιλιάδες Βούλγαροι επισκέπτες και ειδικοί του τουριστικού
κλάδου, ενημερώθηκαν για τα τουριστικά θέρετρα, τα αξιοθέατα, τα τοπικά προϊόντα και
τις δυνατότητες διακοπών στο δήμο Βόλβης,

8

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

τόσο από τα μέλη της ελληνικής αποστολής,
όσο και μέσω των ειδικών τουριστικών εντύπων του δήμου Βόλβης, που διατέθηκαν στη
βουλγαρική γλώσσα. Για μια ακόμα φορά εκδηλώθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον των Βούλγαρων για διακοπές στον δήμο Βόλβης, όπως
εξάλλου πιστοποιείται και από την ολοένα
αυξανόμενη παρουσία τους τα τελευταία χρόνια, καθώς κατακλύζουν τις ακτές του Στρυμονικού κόλπου.
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, μαζί
με τον πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής,
αντιδήμαρχο Απόστολο Καρακίτσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Σταυρού Αλέκο Κιντσάκη και τα μέλη
της διοίκησης του Σωματείου Τουριστικών
Καταλυμάτων Ασπροβάλτας-Βρασνών Γεώργιο Παπαδιοδώρου και Δημήτριο Φραντζή,
συναντήθηκαν με την ηγεσία της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων και Ταξιδιωτικών Γραφείων Βουλγαρίας - Association of
Bulgarian Tour Operators & Travel Agents
(ABTTA).
Σε συζητήσεις που έγιναν με τον πρόεδρο της
ΑΒΤΤΑ Bayko Baykov, τονίστηκαν οι δυνατότητες προσέλκυσης Βούλγαρων τουριστών

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε άλλες περιοχές του δήμου Βόλβης εκτός από τα
παραθαλάσσια θέρετρα, όπως στις περιοχές
γύρω από τη λίμνη Βόλβης και τα ημιορεινά
χωριά. Για τον σκοπό αυτό μέσα στο 2018 θα
προγραμματισθεί επίσκεψη στο δήμο Βόλβης,
από τουριστικούς πράκτορες της γειτονικής
χώρας.
Στο μεταξύ, ο Διαμαντής Λιάμας συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Παντσάρεβο Dimitar
Sichanov, έναν από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς δήμους της Σόφιας, με τον οποίο
συζήτησε τη δυνατότητα έναρξης κοινών
διαδημοτικών προγραμμάτων σε διάφορους
τομείς.
Επίσης η τουριστική συνεργασία ανάμεσα
στο δήμο Βόλβης και τον δήμο Μπλαγκόεβγκραντ, ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης του δημάρχου Βόλβης, με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, υπεύθυνου για θέματα
τουρισμού του δήμου Μπλαγκόεβγκραντ Ivo
Nikolov, στην οποία παρευρέθηκε και ο σύμβουλος και μέλος της τουριστικής επιτροπής
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Νάσος Κωνσταντινάκης.

Π ΕΡΙ Σ Σ ΟΤΕΡΟΙ ΣΕΡΒΟΙ ΤΟΥΡ ΙΣΤ Ε Σ Φ Ε ΤΟ Σ ΣΤΟ Ν ΣΤ Ρ Υ ΜΟ Ν ΙΚΟ ΚΟ ΛΠ Ο

Αποδίδει η παρουσία
στις εκθέσεις τουρισμού

Μ

ε την ταυτόχρονη παρουσία
του σε δύο διεθνής τουριστικές εκθέσεις σε Βελιγράδι και Βουκουρέστι, ο
δήμος Βόλβης κατάφερε να
επιβεβαιώσει την ιδιαίτερα
ελκυστική θέση του στη βαλκανική τουριστική αγορά. Η 40η Διεθνή Τουριστική Έκθεση
Βελιγραδίου - Sajam Turizma2018 και η 39η
Διεθνή Τουριστική Έκθεση Βουκουρεστίου –
TTR 2018, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 22
έως τις 25 Φεβρουαρίου 2018, φιλοξένησαν
το δήμο Βόλβης σε δικό του περίπτερο. Μάλιστα, ήταν ένας από τους λιγοστούς ελληνικούς δήμους, που είχαν αυτόνομη δική τους
παρουσία στις διεθνείς αυτές διοργανώσεις.
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας και οι
αντιπροσωπείες των Ενώσεων Τουριστικών
Καταλυμάτων Ασπροβάλτας-Βρασνών και
Σταυρού που βρέθηκαν στις διοργανώσεις
ενημέρωσαν τους Σέρβους και τους Ρουμάνους τουριστικούς πράκτορες για τα τουριστικά θέρετρα του δήμου, ενώ τους διένειμαν τα
ειδικά τουριστικά έντυπα που είχαν τυπωθεί
στη γλώσσα τους.

Νουράκη, συναντήθηκε με τους διευθυντές
των τριών μεγαλύτερων τουριστικών γραφείων της Σερβίας, οι οποίοι επιβεβαίωσαν το
ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για διακοπές
στον δήμο Βόλβης, τονίζοντας ότι το καλοκαίρι του 2018, αναμένεται νέα αύξηση 15%
στις αφίξεις των Σέρβων παραθεριστών στις
ακτές του Στρυμονικού.

Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινότητας Σταυρού Χρήστο Γκολιδάκη και
τους εκπροσώπους των Ενώσεων Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας-Βρασνών
Γεώργιο Παπαδιοδώρου και Σταυρού Γιούλα

Και στη Ρουμανία όμως ήταν ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία του δήμου Βόλβης με σειρά
εποικοδομητικών επαφών. Στο Βουκουρέστι
έγιναν επαφές με διευθυντές των μεγαλύτερων τουριστικών πρακτορείων της Ρουμανίας
και παράγοντες της ρουμανικής τουριστικής
αγοράς. Ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της
τουριστικής επιτροπής του δήμου Βόλβης
Απόστολος Καρακίτσος, μαζί με τους προέδρους του Σωματείου Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας-Βρασνών, Παναγιώτη
Επιτρόπου και της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Σταυρού Αλέκο Κιντσάκη και τα
μέλη Κώστα Παπαζώη και Δημήτρη Φραντζή,
ενημέρωσαν τους τουριστικούς πράκτορες,
ενώ πλήθος πέρασε από το περίπτερο της έκθεσης και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες
παραθέρισης στο δήμο Βόλβης.

Εγκαινιάζεται συνεργασία Δήμου Βόλβης και Περιφέρειας Νις
Με την Τρίτη σημαντικότερη περιφέρεια της Σερβίας εγκαινιάζει συνεργασία ο δήμος Βόλβης, σε πολυεπίπεδους τομείς. Η έναρξη αυτή της συνεργασίας, συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, με την κυβερνήτη της Περιφέρειας του Νις Dragana Sotirovski στη σερβική πόλης. Όπως αποφασίστηκε, πρώτο βήμα της
συνεργασίας των δυο περιοχών στα πρώτα βήματα της συνεργασίας των δυο περιοχών,
περιλαμβάνεται η φιλοξενία κατοίκων του δήμου Βόλβης στο Νις και η γνωριμία τους με
την σέρβικη περιφέρεια. Ακόμα, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση αποστολής Σέρβων δημοσιογράφων στον δήμο Βόλβης, η οποία θα προβάλει τον δήμο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας του Νις και της Σερβίας.
Επίσης ο δήμος Βόλβης θα έχει δικό του περίπτερο στην 19η Διεθνή Τουριστική Έκθεση του
Νις στην οποία θα παραβρεθεί στα τέλη Μαρτίου, ενώ η συνεργασία θα διευρυνθεί και με
τη διευκόλυνση πραγματοποίησης εκδρομών σχολείων του δήμου Βόλβης στην περιοχή
του Νις.
Στο μεταξύ, ανανεώθηκαν οι δεσμοί και με την αδελφοποιημένη πόλη του Κρούσεβατς,
κατά τη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας με τη νέα δήμαρχο του
Κρούσεβατς Jasmina Palurovic. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η προώθηση της αδελφοποίησης των σχολικών μονάδων των δυο δήμων, με κοινές δράσεις ενώ προτάθηκε και η συμμετοχή μελών των ορειβατικών συλλόγων Σταυρού και Κρούσεβατς στους ορειβατικούς
ημιμαραθώνιους δρόμους που θα διεξαχθούν στον Σταυρό (Sougliani Trail) και στη Σερβία.

Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας
με τη δήμαρχο Κρούσεβατς Jasmina Palurovic
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Αξονες δράσης τουρισμού
και τα εύσημα του ΕΟΤ

Ε

ΓΚΡΊΘΗΚΕ από τον ΕΟΤ το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
του Δήμου Βόλβης για το 2018,
αφού προηγουμένως είχε λάβει
την έγκριση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της
Τουριστικής Επιτροπής. Το στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης του τουρισμού στον δήμο Βόλβης,
που έχει αποδώσει καρπούς αναμφισβήτητα
τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία αύξηση
του τουριστικού ρεύματος, συνεχίζεται να
υλοποιείται βάσει προγραμματισμού και το
2018.
Μάλιστα, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμούς, για μια ακόμα χρονιά απέδωσε εύσημα στον δήμο Βόλβης για την πληρότητα του
τουριστικού του προγράμματος. Ειδικότερα,
ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Κωνσταντίνος Τσέγας, επισήμανε χαρακτηριστικά στην
επιστολή έγκρισης του υποβληθέντος τουριστικού προγράμματος, ότι: «Οφείλουμε να
σας αναγνωρίσουμε ότι το πρόγραμμα που
μας υποβάλατε είναι πλήρες από κάθε άποψη. Εάν υλοποιήσετε όλα όσα μας αναφέρετε
πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσετε τις προσδοκίες
της τουριστικής σας πολιτικής».
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Τουριστικής
Προβολής του Δήμου Βόλβης για το 2018,
αναπτύσσεται σε τέσσερεις τομείς με επιμέρους άξονες: α) Διαφήμιση – Δημόσιες
σχέσεις, β) Διαδίκτυο – Νέες τεχνολογίες,
γ) Υποδομές – Έρευνες και δ) Συνεργασίες –
Προγράμματα. Χαρακτηριστικά, προβλέπεται
μεταξύ άλλων, η αυτοτελής παρουσία του
δήμου Βόλβης μέσω δικού του περιπτέρου
(πάντα σε κοινή παρουσία με τις ενώσεις τουριστικών καταλυμάτων Ασπροβάλτας-Βρασνών και Σταυρού) στις διεθνείς τουριστικές
εκθέσεις Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου και
Σόφιας, δράση που ήδη υλοποιήθηκε όπως
μπορεί ν α διαπιστωθεί και σε άλλες σελίδες αυτού του περιοδικού. Η ανανέωση και
διανομή τουριστικών εντύπων θεματικών και
περιοχών του δήμου σε διάφορες γλώσσες,
τα οποία θα διανεμηθούν όχι μόνο σε εκθέ-

10

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

σεις, αλλά και από τα τουριστικά περίπτερα
παροχής πληροφοριών, τα οποία εκτός του
Σταυρού, αναμένεται να αναπτυχθούν σε
Ασπροβάλτα και Βρασνά.
Ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά και ενδεικτικό του
οργανωμένου σχεδιασμού που επιτελεί ο δήμος Βόλβης στον τουριστικό τομέα, είναι η
εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης,
το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί σύντομα
σε ειδική εκδήλωση, διαμορφώνοντας βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα
δράσεων. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται αι
οι οργανωμένες εκστρατείες ανάδειξης και
προβολής του δήμου, τόσο σε βαλκανικές
και άλλες ξένες αγορές, όσο και σε ελληνικές
πόλεις, με κύριο στόχο την 12μηνη παρουσία
τουριστών, όχι μόνο στις ακτές του Στρυμονικού κόλπου αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές.
Μερικές ενδεικτικές δράσεις που προβλέπονται και υλοποιούνται άμεσα, είναι η έκδοση
έντυπου χάρτη του δήμου Βόλβης, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης σε τουριστι-

κά σημεία, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών
για κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο, με πληροφορίες για αξιοθέατα, κ.ά.
Ακόμα, προβλέπεται η υλοποίηση της Ψηφιακής Αποτύπωσης Αξιοθεάτων, με στόχο να
καταγραφούν και να αποτυπωθούν ψηφιακά
τα σημαντικότερα αξιοθέατα (ιστορικά, αρχαιολογικά, ιερά προσκυνήματα, μνημεία της
φύσης). Το σχετικό project θα προβλέπει την
παρουσίαση τους -με χρήση νέων διαδραστικών τεχνολογιών- στους ιστότοπους του
δήμου Βόλβης (δημοτική ιστοσελίδα, τουριστικό portal), καθώς και τη μυθοπλαστική
απεικόνιση ιστορικών τοποθεσιών.
Η αξιοποίηση των πολλών Γαλάζιων Σημαιών
που κοσμούν τις παραλίες του δήμου και των
διαδημοτικών συνεργασιών εντός κι εκτός
Ελλάδος, καθώς και τα σημαντικά ευρωπαϊκά
προγράμματα που υλοποιούνται σε σχέση με
τον τουρισμό, είναι μερικοί ακόμα από τους
άξονες δράσης, οι οποίοι προβλέπονται στο
Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλβης για το 2018.

Τ

α περισσότερα
αδέσποτα του δήμου
Βόλβης είναι πλέον
καταγεγραμμένα
ηλεκτρονικά, χάρη
στο πρόγραμμα
δωρεάν περίθαλψης αδέσποτων ζώων που εκπόνησε ο
δήμος Βόλβης με τη συμμετοχή έμπειρων κτηνιάτρων
και εθελοντών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη
συνεργασία των υπηρεσιών του
δήμου Βόλβης και της ευρωπαϊκής φιλοζωικής οργάνωσης
“Vets In Action”, ενώ σημαντική
ήταν η συμβολή και πολλών
ευαισθητοποιημένων δημοτών.

Τρεις κτηνίατροι της “Vets In Action” και δυο
εθελοντές, περιέθαλψαν τα αδέσποτα ζώα,
τα οποία περισυλλέχθηκαν από δημοτικούς
υπαλλήλους και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

ΣΥΝΕΡ ΓΑ ΣΙΑ ΔΗ ΜΟ Υ ΒΟ ΛΒΗ Σ Κ Α Ι “VE T S IN A C TI O N ”

Βρήκαν στοργή
και περίθαλψη
τα αδέσποτα

Τα αδέσποτα δέχτηκαν τη φροντίδα των κτηνιάτρων και πλέον είναι υγιή, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον φορώντας το ειδικό τζιπάκι εντοπισμού.
Κάποια ζώα από αυτά υιοθετήθηκαν από
πολίτες, αφού ακολουθήθηκαν οι κείμενες
διαδικασίες με τη σύνταξη των σχετικών δηλώσεων.

Οι σκύλοι και οι γάτες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, το οποίο
δημιουργήθηκε σε δημοτικό κτίριο στην Κοκκαλού της τοπικής κοινότητας Απολλωνίας.
Οι ειδικοί ανέλαβαν να εμβολιάσουν τις γάτες και τα σκυλιά με αντιλυσσικά εμβόλια,
να τα στειρώσουν, να τα καθαριστούν από
παράσιτα και να τα καταγράψουν στα ειδικά
ηλεκτρονικά μητρώα του δήμου, όπως ορίζει ο νόμος. Ο δήμος Βόλβης προμηθεύτηκε
αντιπαρασιτικά κολάρα, μικροεπεξεργαστές
ηλεκτρονικής σήμανσης (τσιπάκια) και τροφές για τα φιλοξενούμενα ζώα.

Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, επισκέφθηκε τον χώρο Περίθαλψης Αδέσποτων
Ζώων στην Κοκκαλού και συνομίλησε με
τους κτηνιάτρους, συνεργάτες και εθελοντές
της «Vets In Action». Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής φιλοζωικής οργάνωσης φιλοξενήθηκαν καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος από τον δήμο
Βόλβης. Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλης Σιάγκας, ευχαρίστησε τους συντελεστές
του προγράμματος, απευθύνοντας έκκληση
στους δημότες να συμβάλλουν ενεργά στην
αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, υιοθετώντας ένα από αυτά, ώστε
να περιοριστεί ο αριθμός τους.

Οι δράσεις αυτές εφαρμόστηκαν στα τέλη του
2017 και ενδεικτικά μέσα σε 20 ημέρες έγινε
εφικτή η περίθαλψη από τους ειδικούς σε 320
σκυλιά και 50 γάτες από όλο το δήμο Βόλβης.

Ο δήμος Βόλβης συνεχίζει το ετήσιο πρόγραμμα φροντίδας αδέσποτων ζώων, με δυο
συμβεβλημένους ιδιώτες κτηνιάτρους οι
οποίοι έχουν αναλάβει τον εμβολιασμό την

περίθαλψη και την καταγραφή των αδέσποτων που εντοπίζονται στο όρια του δήμου
Βόλβης.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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ΣΥΝ Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ ΜΕ Τ Η Ν Ε ΛΛΗ Ν ΙΚ Η Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ A LZ HE I M E R

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ ΕΣ ΔΡΑΣΕ ΙΣ
Κ Α Ι ΠΡΩ ΤΟ Β ΟΥΛΙΕΣ
ΤΟ Υ ΔΗ Μ ΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Δημότες εξετάστηκαν
δωρεάν για άνοια

Δωρεάν
εξετάσεις για
καρκίνο
του Μαστού
Δωρεάν εξετάσεις για καρκίνο του
μαστού την άνοια και τις παθήσεις των
πνευμόνων παρείχε ο δήμος Βόλβης σε
δημότες διάφορων περιοχών δίνοντας
τους έτσι την ευκαιρία να κάνουν ένα τεστ
της υγείας τους χωρίς να επιβαρυνθούν
οικονομικά. Ο δήμος Βόλβης με αυτές
τις πρωτοβουλίες αποδεικνύει έμπρακτα
την ευαισθησία του και το ενδιαφέρον
του για την υγεία του κάθε δημότη.
Συγκεκριμένα σκδήλωση για την πρόληψη
μιας από τις πιο διαδεδομένες μάστιγες
της εποχής, τον καρκίνο του μαστού πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Αρέθουσας. Η εκδήλωση έγινε
στο πλαίσιο της εκστρατείας πρόληψης
του δήμου Βόλβης για τον Καρκίνο του
Μαστού και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018, στα γραφεία
του Συλλόγου Γυναικών Αρέθουσας. Ο
χειρουργός μαστού Γεώργιος Ρόιδος, μαζί
με τον εντεταλμένο σύμβουλο Υγείας
Δήμου Βόλβης και γενικό ιατρό επιμελητή
Β’ Κέντρου Υγείας Μαδύτου Χρήστο Χατζή,
εξέτασαν δωρεάν 50 γυναίκες και έδωσαν
συμβουλές σε πολλές περισσότερες, για
την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
και την αντιμετώπιση των καλοηθών
παθήσεων του. Οι ίδιοι επιστήμονες
συμμετείχαν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμος Βόλβης σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών
Αρέθουσας και στις 29 Οκτωβρίου, όπου
μίλησαν για όλες τις νεότερες εξελίξεις
στη μάχη που δίνει η ιατρική έναντι του
καρκίνου του μαστού, ενώ απάντησαν
σε σχετικές ερωτήσεις του κοινού.
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Η

διαρκής αύξηση των κρουσμάτων Άνοιας ευαισθητοποίησε το δήμο Βόλβη ο οποίος
μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αυτών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία
Alzheimer. Πρόκειται για μια συνεργασία που
θα αποδώσει πολλαπλά οφέλη στους δήμοτες
στο επίπεδο της πρόληψης, όπως σημείωσε η
αντιδήμαρχος Μαρία Χατζή, σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Σταυρό.
Η ψυχολόγος Χριστίνα Αγωγιάτου, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους στο Κ.Α.Π.Η.
Σταυρού για την πρόληψη των νοητικών ελλειμμάτων κατά το γήρας ενώ στη συνέχεια
οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν δωρεάν εξέταση μνήμης,
στον ίδιο χώρο. Οι πολίτες που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον ήταν πολλοί και ο δήμος Βόλβης
πρόκειται να επαναλάβει τις δωρεάν εξετάσεις
και σε άλλες περιοχές, ώστε να εξεταστούν
περισσότεροι πολίτες. Οι δημότες εκδήλωσαν
ενδιαφέρον στα τηλέφωνα του δήμου που είχαν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
και την ιστοσελίδα www.dimosvolvis.gr και

εξετάστηκαν δωρεάν στις 15 και στις 16 Ιανουαρίου 2018 στα ιατρεία που στήθηκαν στα
Κ.Α.Π.Η Σταυρού και Ασπροβάλτας σε πρωινή
και απογευματινή βάρδια.

Δωρεάν σπιρομέτρηση
με... ευρήματα
Η πρώτη δράση του προγράμματος πρώιμης
διάγνωσης της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, που οργάνωσε ο δήμος Βόλβης
σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή. Στο Κέντρο
Υγείας Νέας Μαδύτου, πραγματοποιήθηκε ο
Δωρεάν Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας
με σπιρομέτρηση, σε πενήντα (50) ενδιαφερόμενους – καπνιστές άνω των 40 ετών. Οι
εξετάσεις έδειξαν Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε 6 άτομα, απόφραξη μικρών
αεραγωγών σε 7 άτομα και πιθανό σύνδρομο
υπνικής άπνοιας σε 2 άτομα, τα οποία παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο με Μελέτη
Ύπνου. Οι εξετάσεις έγιναν υπό την επίβλεψη
του εντεταλμένου συμβούλου Υγείας του
δήμου Βόλβης και γενικού ιατρού επιμελητή
Β’ Ε.Σ.Υ, Χρήστου Χατζή, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο δήμος Βόλβης στο άμεσο μέλλον θα
επαναλάβει τη διεξαγωγή ανάλογων δράσεων.

Έ Ν Α Φ ΛΟ Υ Ρ Ι ΜΕ . . .
ΠΑΡΑ ΔΟ ΣΙΑ Κ Ε Σ Ε Υ Χ Ε Σ

Νέος πρόεδρος στον
Οργανισμό Πολιτισμού,
Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος

M

ε την παρουσία εκπροσώπων από τους 35 πολιτιστικούς συλλόγους του δήμου Βόλβης, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Βόλβης, στα
γραφεία του οργανισμού στα Βρασνά. Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας,
έδωσε ευχές για καλή χρονιά με υγεία σε όλους, τόνισε ιδιαίτερα το σημαντικό έργο που επιτελεί ο ΟΠΑΠ με πολλαπλές δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ
ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο πρόεδρο του ΟΠΑΠ Δημήτρη Σαμαρά. Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος του ΟΠΑΠ Δημήτρης Σαμαράς, τόνισε ότι «μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον να κάνουμε θαύματα για τον τόπο μας» και ευχήθηκε καλή χρονιά με παραδοσιακό τρόπο:
«Ως τρεχ του νιρο να τρεχ του καλό,
Ως γιουμάτου ειν το ροδ,
Γιουμάτου να ειν του σπιτ σας,
Κι ως βαριά ειν η πέτρα,
Ναν βαριά κι σακούλα σας».

Το φλουρί της βασιλόπιτας, έτυχε στον Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροβάλτας και την
πρόεδρο του Αθανασία Μούτσιου.

Αποκτά
Κτηματολόγιο
ο δήμος Βόλβης
Στο Εθνικό Κτηματολόγιο θα ενταχθεί το
προσεχές διάστημα ο δήμος Βόλβης με την
ολοκλήρωση της κτηματογράφηση της
περιοχής. Εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας
«Κτηματολόγιο Νομού Θεσσαλονίκης»
βρέθηκαν στον Σταυρό, και είχαν συζητήσεις με τη δημοτική αρχή για το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες υλοποίησης
του έργου, που πρόκειται να συμβάλει
ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη του
δήμου Βόλβης, καθορίζοντας τους χώρους και τις δυνατότητες χρήσης τους.
Οι πολίτες του δήμου Βόλβης θα αρχίσουν να υποβάλουν δηλώσεις από τον
Οκτώβριο του 2018, όπως προβλέπεται
από τη σύμβαση μεταξύ του αναδόχου της
μελέτης «Κ.Τ. 5 - 03» «Κτηματολογίου
Νομού Θεσσαλονίκης» και του Εθνικού
Κτηματολογίου για το Νομό Θεσσαλονίκης, που υπογράφηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017. Η προθεσμία συγκέντρωσης
δηλώσεων αναμένεται να διαρκέσει
3μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού
και 6μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού
και τους δημόσιους φορείς. Οι πολίτες
έως την έναρξη της συλλογής δηλώσεων
θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τον «φάκελο» ιδιοκτησιών τους ενώ για κάθε
ακίνητο τους θα πρέπει να έχουν έγγραφα
που τεκμηριώνουν την ιδιοκτησία τους,
τίτλους ιδιοκτησίας, κληρονομικά έγγραφα ή έγγραφα χρησικτησίας. Μετά την
ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων
θα αναρτηθούν οι πίνακες του κτηματολογίου ώστε αν κριθεί απαραίτητο να
γίνει κατάθεση ενδεχόμενων ενστάσεων.
Από το δήμο Βόλβης έχει αρχίσει η
εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών,
ενώ προγραμματίζονται ενημερωτικές
συναντήσεις με τοπικούς φορείς και
συλλόγους, με στόχο την όσο το δυνατόν
πληρέστερη ενημέρωση του κοινού
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ΦΙ Λ ΑΔΕΛ ΦΙ Ο:
« Ε ΦΥ Γ Ε» Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Τελευταίο αντίο
στον ακούραστο
πρωτεργάτη
Το Φιλαδέλφειο αποχαιρέτησε στις 3 Μαρτίου 2018 τον Γιάννη Φωτιάδη,
τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλαδελφείου, ο οποίος έχασε
τελικά την μάχη με την επάρατη νόσο.
Στην νεκρώσιμη ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
στο Φιλαδέλφειο πλήθος κόσμου συμπαραστάθηκε στους οικείους του,
τιμώντας τον άνθρωπο που αγωνίστηκε όσο λίγοι για τον τόπο του.
Ο Γιάννης Φωτιάδης, Γιαννούλης για τους συγχωριανούς του, δεν ηγήθηκε
μόνο της πολιτιστικής δράσης της κοινότητας, αλλά προχώρησε με τη συμπαράσταση του δήμου, στην υλοποίηση ενός μοναδικού επιτεύγματος: τη
δημιουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου.
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, στον επικήδειο που εκφώνησε,
αναφέρθηκε στο φωτεινό παράδειγμά του, λέγοντας χαρακτηριστικά τα
εξής: «Η προσφορά, η αλληλεγγύη και η αγάπη για τον συνάνθρωπό του
ήταν πάνω από όλα. Με τον Γιάννη βρεθήκαμε πριν λίγα χρόνια, αλλά αμέσως ταιριάξαμε γιατί είχαμε κοινό στόχο: να προσφέρουμε μια καλύτερη
ζωή στους συνανθρώπους μας. Η επιμονή και υπομονή του έκαναν την
ιδέα, πραγματικότητα. Το κοινωνικό ιατρείο του Φιλαδελφείου, το πρώτο
του δήμου μας, πραγματοποιήθηκε χάρις σε αυτόν. Ο δήμος στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης, αλλά ο Γιάννης ήταν ο μπροστάρης, ο ακούραστος πρωτεργάτης, που μας παρακινούσε, που κινητοποίησε εθελοντικές
δυνάμεις για να λειτουργήσει το κοινωνικό ιατρείο του Φιλαδελφείου,
που ήθελε να εξυπηρετεί όχι μόνο το χωριό του, άλλα και όλα τα γύρω
χωριά. Ήθελε πάντα το καλύτερο και το πετύχαινε».
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Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δ Η Μ ΟΤΙ Κ Η ΕΝ ΟΤΗΤΑ
ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚ Η Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ

Δ Η ΜΟ Τ ΙΚ Η Ε Ν Ο Τ ΗΤΑ
ΑΡΈΘΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ασπροβάλτα): 2397330000,
2397330001, 237330040, 2397024173 (ΦΑΞ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ
2397022308 2397024369 (ΦΑΞ)
ΚΕΠ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021710, 2397025999
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022500
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022205
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397022940
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397023923
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397021786

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
(Νέα Απολλωνία): 2393330001, 2393330010,
2393041114 (ΦΑΞ)
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041008,
2393041865 (ΦΑΞ)
ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041425
ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041209
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041650
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 2393042113
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041100
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ 2393022440
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041275
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041215

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
(Αρέθουσα): 2395330000, 2395330030
2395041599 (ΦΑΞ)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2395330040, 2397330080
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
2395330050
ΚΕΠ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΟΥ 2395091262
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041211
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041313
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041325

Δ Η Μ ΟΤΙ Κ Η ΕΝ ΟΤΗΤΑ
ΕΓΝΑΤΊΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚ Η Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ
ΜΑΔΎΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
(Προφήτης) 2393330100, 2393330117,
2393051674 (ΦΑΞ)
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΟΓΑ 2393330117
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2394055394
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051226 2393051201
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051766
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051260

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
(Νέα Μάδυτος): 2397330100 23970 41000 (ΦΑΞ)
ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ 2397330137
ΚΕΠ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041681, 2397041680 (ΦΑΞ)
ΚΕΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041300, 2397041333
ΚΑΠΗ Ν.ΜΑΔΥΤΟΥ 2397330140
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041213
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041578
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041207
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041418

Δ Η Μ ΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤ ΙΚ Ε Σ Υ ΠΗ Ρ Ε ΣΙΕ Σ

ΕΔΡΑ: Σταυρός Θεσσαλονίκης ΤΚ: 57014
WEB: www.dimosvolvis.gr
Ε-MAIL: dimos@dimosvolvis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2397330200, 2397330201
ΦΑΞ: 2397065600
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ: 2397061900,
gd@dimosvolvis.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2397061661,
3970 61888 (ΦΑΞ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2397027144, 2397024369 (ΦΑΞ)

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ: 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)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ: 2397330231, 2397330236,
2397330235 (έσοδα), 2397330211 (προϊστάμενος),
2397065600 (ΦΑΞ), Ασπροβάλτα: 2397330060,
2397024173 (ΦΑΞ)
ΤΑΜΕΙΑΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ 2397330210, 2397330212,
2397330299, 2397065600 (ΦΑΞ), Ασπροβάλτα:
2397024160, 2397024173 (ΦΑΞ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 2397330221, 2397065600
(ΦΑΞ)
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 2397330250, 2397065600 (ΦΑΞ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2397024420 (προϊστάμενος),
2397024369 (ΦΑΞ), Ασπροβάλτα: 2397026600,
2397024173 (ΦΑΞ), Σταυρός: 2397330220,
2397330222, 2397065600 (ΦΑΞ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2397027496
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ: 2397330202
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ: 2397330200,
2397330201
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»: 2393330014
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:
2397027200, 2397024369 (ΦΑΞ)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 2397026661,
2397026601 (ΦΑΞ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 2397330040,
2397024173 (ΦΑΞ), 2397226666 (προϊστάμενος),
2397061888 (ΦΑΞ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 2397330030,
2397024173 (ΦΑΞ)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 2397330260, 2397065600(ΦΑΞ)

Ο Ρ ΓΑΝΙ Σ Μ ΟΙ
Δ Η Μ ΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΒΗΣ-ΔΕΥΑΒ (Ασπροβάλτα):
2397021812, 2397021813 (ΦΑΞ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ-ΟΠΑΠ (Βρασνά):
2397021733, 2397021727, 2397021734 (ΦΑΞ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΒΗΣ-ΟΚΠΑΠ (Απολλωνία): 2393051000,
2393041207, 2393041850 (ΦΑΞ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ: 2393041510, 2393042142,
2393042150, 2393042088 (ΦΑΞ)

Δ Η ΜΟ Τ ΙΚ Η Ε Ν Ο Τ ΗΤΑ
ΡΕΝΤΊΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397330281
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: 2397330280
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΤΗΛ & ΦΑΞ 2397051220
ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021065, 2397021064 (ΦΑΞ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021027
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061222
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065418
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061339
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061586
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061398
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061111
ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065660

Χ Ρ Η ΣΙΜΑ Τ Η ΛΕ Φ Ω Ν Α
Δ Η ΜΟ Υ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΕΚΑΒ 166
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 108
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041300,
2397041298
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065199
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022046,
2397022048
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397020040
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061280
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061203
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061215
ΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065571
ΕΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061230
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021121
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
2393022200
Δ.Ο.Υ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394023640
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394331055
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394022570

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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Επικοινωνήστε
με τη Γραμμή Δημότη

2397061900
gd@dimosvolvis.gr

Δ
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ΓΡΑ

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.

