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Κατηγορηματικό  «όχι» είναι η 
απάντηση του δήμου Βόλβης 
στην πρόθεση του υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 
να επαναλειτουργήσει το κέ-
ντρο υποδοχής προσφύγων 

στην περιοχή του Βαγιοχωρίου.

Σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που πραγ-
ματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρ-
χου Βόλβης Διαμαντή Λιάμα το βράδυ της 
Πέμπτης 17 Μαΐου 2018, όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι εκδήλωσαν την απόλυτη αντίθε-
ση τους σε τυχόν επανεγκατάσταση κέντρου 
υποδοχής προσφύγων στο Βαγιοχώρι, το 
οποίο μάλιστα έχει κλείσει εδώ και μήνες.

«Δεν είμαστε ούτε ακραίοι, ούτε ρατσιστές 
και ούτε θα μπορούσαμε να είμαστε άλλω-
στε. Έχουμε ως επί το πλείστον προσφυγική 
καταγωγή και μάλιστα εξακολουθούμε να 
φιλοξενούμε εκατοντάδες πρόσφυγες στα 
λουτρά Απολλωνίας, ενώ δώσαμε απλόχερα 
βοήθεια στις οικογένειες που ζούσαν μέσα 
σε άθλιες συνθήκες στο Βαγιοχώρι», τόνισε 
ο δήμαρχος Βόλβης στην εισήγησή του. Πρό-
σθεσε μάλιστα ότι απάντησε κατηγορηματικά 
όχι στην πρόταση του γενικού γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, «πρώτον, για τις 
απάνθρωπες συνθήκες ενός ακατάλληλου 
χώρου, στον οποίο στοίβαξαν ανθρώπινες 
ψυχές και τις άφησαν στο έλεος του Θεού και 
δεύτερον λόγω της μη τήρησης ούτε μιας εκ 
των δεσμεύσεων της πολιτείας, για τη δημι-
ουργία των απαιτούμενων υποδομών, στον 
εξοπλισμό του κέντρου και στη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας».

Το ψήφισμα

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Βόλβης, 
στο ομόφωνο ψήφισμα τους, το οποίο υπερ-
ψήφισε και η Αναστασία Ιορδανίδου πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Νυμφόπετρας, όπου 
υπάγεται το Βαγιοχώρι, ξεκαθαρίζουν μεταξύ 
άλλων, ότι «δεν θα επιτρέψουν να κινδυνεύ-
σει η υγεία και η ζωή των προσφύγων που 
πρόκειται να εγκατασταθούν εκεί, δεν θα συ-
ναινέσουν στο να υπάρξει νέος διασυρμός της 

χώρας από τις απαράδεκτες συνθήκες φιλο-
ξενίας προσφύγων, δεν θα δεχθούν να στη-
ρίζεται το τιτάνιο έργο της φιλοξενίας οικο-
γενειών προσφύγων μόνο στον εθελοντισμό 
και το φιλότιμο των κατοίκων του δήμου, και 
δεν θα ανεχθούν να συκοφαντηθεί ο δήμος 
Βόλβης ως τόπος απάνθρωπης διαβίωσης 
προσφύγων».

Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο καλεί την 
κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην επα-
ναλειτουργία του κέντρου φιλοξενίας στο 
Βαγιοχώρι, ώστε να μην ανοίξει και πάλι ένα 
«στρατόπεδο απάνθρωπης διαβίωσης προ-
σφύγων», αλλά να βρεθεί μία λύση για τους 
πρόσφυγες με ανθρώπινες συνθήκες».  

Ακόμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης στο 
ψήφισμα του αιτιολογεί την απόφασή του, 

αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει πλήρη 
επίγνωση πως: α) Η πολιτεία δεν υλοποίησε 
καμία από τις δεσμεύσεις της για την αξιοπρε-
πή διαβίωση των προσφύγων και την στήριξη 
των κατοίκων της περιοχής, β) Οι εγγενείς 
ελλείψεις σε βασικές υποδομές στον συγκε-
κριμένο χώρο στο Βαγιοχώρι, δεν μπορούν 
να αντιμετωπισθούν πρόχειρα και έγκαιρα, 
γ) Ήδη στον δήμο Βόλβης φιλοξενήθηκαν 
και φιλοξενούνται εκατοντάδες πρόσφυγες, 
και δ) Η βιασύνη του υπουργείου δείχνει 
ότι απουσιάζει συγκροτημένο σχέδιο για την 
αποφυγή επανάληψης των απάνθρωπων 
συνθηκών διαβίωσης οικογενειών.

«ΟΧΙ» σε επαναλειτουργία
Κέντρου Προσφύγων 
στο Βαγιοχώρι

Ο ΜΟ ΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤ ΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛ ΙΟΥ  ΒΟΛΒΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ4

Σε εξέλιξη βρίσκομνται οι εργασίες τοποθέτησης 
νέων σωλήνων ύδρευσης στη Νέα Απολλωνία, 
από την Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ). Πρόκειται για ένα έργο 
πνοής για την περιοχή της Νέας Απολλωνίας που 
αποτέλεσε και πάγιο αίτημα χρόνων για τους κα-
τοίκους της. Η αντικατάσταση  του παλιού αγω-
γού ύδρευσης ο οποίος είναι κατασκευασμένος 
από αμίαντο, και τροφοδοτεί με νερό τον οικισμό, 
διασφαλίζει την υδροδότηση της τοπικής κοινό-
τητας. Στη θέση του οαλιού αγωγού, τοποθετείται 
ένας πλαστικός αγωγός νέας τεχνολογίας – τρί-
της γενιάς- διαμέτρου Φ160 και συνολικού μή-

κους 2,191 χλμ, ο οποίος είναι απόλυτα ασφαλής 
για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.  Πα-
ράλληλα έχει ξεκινήσει μια σειρά παρεμβάσεων 
(κατασκευή τεσσάρων φρεατίων εκκενωτών και 
τεσσάρων φρεατίων αερεξαγωγών), οι οποίες 
θα συντελέσουν στη σωστή λειτουργία του εξω-
τερικού υδραγωγείου. Με την ολοκλήρωση του 
έργου θα ικανοποιηθεί τόσο η τωρινή όσο και η 
μελλοντική ζήτηση σε νερό της ευρύτερης πε-
ριοχής της Νέας Απολλωνίας. Το έργο που εντά-
χθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014- 2020», έχει προϋπολογισμό 
197.580,65 ευρώ.

ΔΕΥΑΒ: Νέοι σωλήνες ύδρευσης  
στη Νέα Απολλωνία

Επανασύνδεση ρεύματος  
σε οικονομικά αδύναμους δημότες 
Τριμελής επιτροπή συγκροτήθηκε από το δήμο Βόλβης προκειμένου να εξετάσει και να αξιολο-
γήσει τις αιτήσεις των δημοτών για το ειδικό βοήθημα. Το οικονομικό βοήθημα προορίζεται  για 
την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης της κύριας κατοικίας που διακόπηκε μέχρι και τις 14 
Φεβρουαρίου 2018, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.   Το ύψος του  βοηθήματος θα φτάνει σε  
ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και την συνολική εξόφληση των χρεών.  Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλβης,   στο Δημοτικό 
Κατάστημα Νέων Βρασνών,  και στα τηλέφωνα 23970. 23762  και 23970.24427 από τις 9.00 π.μ. 
έως 14.00 μ.μ.
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Στόχος  
η ενδυνάμωση  
της συγκοινωνίας
Η εξυπηρέτηση των πολιτών σε περιοχές 
του δήμου Βόλβης που δεν έχουν συχνή 
συγκοινωνία και η ενίσχυση όλων των 
περιοχών με λεωφορεία και συχνότερα 
δρομολόγια ειδικά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες ήταν από τα βασικά θέματα 
συζήτησης στη συνάντηση που είχε ο 
δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας με 
τον πρόεδρο του Οργανισμού Συγκοι-
νωνιακού έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) 
Κωνσταντίνο  Αμπατζά, παρουσία του 
συγκοινωνιολόγος Σαλέμ Σάμουελ, επι-
στημονικού συνεργάτη του οργανισμού. 
Από πλευράς δήμου επισημάνθηκαν οι 
περιοχές που σήμερα έχουν πολύ χαμηλή 
εξυπηρέτηση και αναζητήθηκαν λύσεις 
για την εξυπηρέτησή τους. Επιπλέον, 
έγινε λόγος για την ανάγκη αύξησης των 
δρομολογίων κατά τους θερινούς μήνες 
λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης.

 Ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ επισήμανε ότι είναι 
δυνατό να γίνουν παρεμβάσεις στο δίκτυο 
προς όφελος των πολιτών όπως ο συγχρο-
νισμός των δρομολογίων των λεωφορει-
ακών γραμμών για την ευκολότερη δυνα-
τότητα μετακίνησης από και προς το δήμο 
Βόλβης. Μια ακόμη λύση που συζήτησε ο 
πρόεδρος του ΟΣΕΘ είναι η δημιουργία δη-
μοτικής συγκοινωνίας η οποία θα λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά με την αστική συγκοι-
νωνία. Μάλιστα, ο κ Αμπατζάς ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να οριστικοποιηθούν λύσεις 
σε συνεργασία  με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, ΟΣΕΘ και δήμος δεσμεύτηκαν για τη 
συνέχισή της συνεργασίας, με ανταλλαγή 
προτάσεων και λύσεων σε τεχνικό επίπεδο.

ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ  
– ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» 

Συνάντηση η οποία έβαλε το θε-
μέλιο λίθο  για το έργο διασύν-
δεσης του Μετρό της Θεσσα-
λονίκης με περιοχές του νομού 
και τον δήμο Βόλβης, είχαν οι 
δήμαρχοι  Βόλβης Διαμαντής 

Λιάμας, Κιλκίς Δημήτρης Σισμανίδης, Λα-
γκαδά Γιάννης Καραγιάννης, Παύλου Μελά 
Δημήτρης Δεμουρτζίδης και Ωραιοκάστρου 
Αστέριος Γαβότσης,  με τον πρόεδρο της Αττι-
κό Μετρό Γιάννη Μυλόπουλο και σε τέσσερις 
δημάρχους. Οι πέντε δήμαρχοι  παρουσίασαν 
την πρότασή τους,  η οποία στο πρώτο σκέλος 
της προβλέπει τη δημιουργία σταθμού Με-
τρό στην περιοχή που βρίσκεται ο τερματικός 
σταθμός του ΟΑΣΘ στην Σταυρούπολη. Απο-
τελεί το πρώτο βήμα μελλοντικής σύνδεσης, 
τόσο του Δήμου Λαγκαδά, όσο και των Δήμων 
Βόλβης και Κιλκίς με το κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. 

Ο δήμαρχος Βόλβης επισήμανε ότι μέσω αυ-
τής της πρότασης, θα μπορούν να εξυπηρε-

τούνται από το μετρό της Θεσσαλονίκης οι 
κάτοικοι της επαρχίας Λαγκαδά, των δήμων 
Λαγκαδά και Βόλβης. «Θεωρώ», τόνισε, «ότι 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση μιας και θα 
δώσει και τη δυνατότητα στους δικούς μας 
πολίτες-δημότες να έχουν πρόσβαση στο συ-
γκοινωνιακό αυτό μέσο που θα λύσει πολλά 
προβλήματα στη μετακίνησή τους. Συντασσό-
μαστε και πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θα 
έχει ανταπόκριση».

Ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε., καθηγη-
τής Γιάννης Μυλόπουλος, ανακοίνωσε στους 
δημάρχους την απόφαση του υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη να 
ανατεθεί άμεσα η εκπόνηση ολοκληρωμένης 
μελέτης ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης. 
Η μελέτη αυτή θα λάβει υπόψη της και όλες 
τις προτάσεις των Δημάρχων και των φορέων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης, προκειμένου να εκτιμηθεί με 
οικονομοτεχνικά κριτήρια η βιωσιμότητα του 
σχεδιασμού.

«Θεμέλια» για προαστιακό 
σιδήροδρομο Θεσσαλονίκης  
– Δήμου Βόλβης
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ΕΠΕ ΙΤΑ  ΑΠΟ  ΓΡΑΦΕ ΙΟΚΡΑΤ ΙΚΟ  «ΤΕΛΜΑ»  20  ΧΡΟΝΩΝ

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την 
επικαιροποίηση της Μελέτης για τη Βελτίωση 
Αλιευτικών – Αγροτουριστικών Λιμναίων Υπο-
δομών Βόλβης και την υποβολή σχετικού φα-
κέλου χρηματοδότησης, προχώρησε ο δήμος 
Βόλβης, βάζοντας τέλος σε μια γραφειοκρατι-
κή κωλυσιεργία 20 ετών.

Ειδικότερα, πρόκειται για τη δημιουργία τεσ-
σάρων πλωτών λιμενικών μορφωμάτων υπό 
τη μερική προστασία κυματοθραυστών, που θα 
τοποθετηθούν σε ισάριθμα σημεία της λίμνης 
Βόλβης. 

Οι πλωτές προβλήτες, προορίζονται για τις 
θέσεις: 

• Οικισμός Μικρής Βόλβης στη θέση της 
ιχθυόσκαλας, 
• Οικισμός Μεγάλης Βόλβης στη θέση της 

ιχθυόσκαλας,  
• Οικισμός Νέας Απολλωνίας στη θέση των 
εγκαταστάσεων των Λουτρών,  
• Οικισμός Νέας Μαδύτου στη θέση 
του υπάρχοντος κρηπιδώματος.

Τα έργα αυτά, πρόκειται όχι μόνο να είναι 
πολύτιμο βοήθημα στις αλιευτικές δρα-
στηριότητες, αλλά και να αποτελέσουν 

σημαντικό εφαλτήριο για την ενίσχυση 
του αγροτουρισμού στη λίμνη Βόλβης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα πρωτοϋποβλή-
θηκε το 1998, ενώ «τελμάτωσε» το 2013, 
όταν λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων της 
κεντρικής διοίκησης, δεν εντάχθηκε στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, 
όπως είχε προγραμματισθεί.

Ξεμπλοκάρει η κατασκευή των 
υποδομών στη λίμνη Βόλβη

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της ορεινής 
περιοχής του δήμου Βόλβης, που ασχολούνται 
κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ικα-
νοποιείται. Η ασφαλτόστρωση του αγροτικού 
δρόμου που συνδέει την περιοχή του  Ξηροπο-
τάμου  με τη Λίμνη θα πάρει σάρκα και οστά μετά 
την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ. 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 725.000 
ευρώ και τα χρήματα θα δοθούν αποκλειστικά 
από το κοινοτικό κονδύλι, στο οποίο εντάχθηκαν 
ακόμη 27 έργα οδοποιίας για τη διευκόλυνση 
των αγροτών, σε 18 δήμους της Κεντρικής Μα-
κεδονίας μετά την υπογραφή του περιφερειάρχη 
Απόστολου Τζιτζικώστα.

Ασφαλτόστρωση 
του δρόμου 
Ξηροποτάμου - 
Λίμνης
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Για μια ακόμα χρονιά ο δήμος 
Βόλβης πιστοποίησε την υψη-
λή ποιότητα των οργανωμένων 
ακτών του, καθώς βρίσκεται 
πολύ υψηλά στην κατάταξη των 
ελληνικών δήμων με τις περισ-

σότερες «Γαλάζιες Σημαίες», τη σημαντικότε-
ρη διεθνή διάκριση που έχει άμεση αντανά-
κλαση στον τουρισμό.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικός Διαχειρι-
στής του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια 
Σημαία», για το 2018, ανάμεσα σε 98 ελλη-
νικούς δήμους, ο δήμος Βόλβης ήταν 6ος 
δήμος σε αριθμό «Γαλάζιων Σημαιών» στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και 3ος μετά τον δήμο 
Βόλου και εκείνους της Χαλκιδικής, ενώ 
κατέχει τη 16η θέση πανελλαδικά, συμπερι-
λαμβανομένων και των νησιών. Περισσότε-
ρες Γαλάζιες σημαίες έχουν μόνο η Κρήτη (5 
δήμοι), η Χαλκιδική (4 δήμοι) , 5 νησιά και ο 
δήμος Βόλου. 

Οι γαλάζιες σημαίες θα τοποθετηθούν στις 
παραλίες:  Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά,  Παρα-
λία Βρασνών,   Πόρτο Φίνο και Σερραϊκή Ακτή 
της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου  και 
σε  Σταυρό Ανατολική, Σταυρό Κεντρική και 
Σταυρό Δυτική Ακτή, στη Δημοτική Ενότητα 
Ρεντίνας.

«Τα βραβεία αυτά ανήκουν πρώτιστα σε 
όλους εκείνους τους μόνιμους κατοίκους, 
τους Έλληνες παραθεριστές και τους ξένους 
επισκέπτες, που συμβάλλουν έμπρακτα στη 
διατήρηση των καθαρών ακτών μας. Οι ευ-
χαριστίες απευθύνονται ιδιαίτερα και στους 
δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι όλη την 
χρονιά συντηρούν συστηματικά το άριστο 
επίπεδο των υπηρεσιών στις οργανωμένες 
ακτές. Η διάκριση αυτή δεν θα ήταν δυνα-
τή, αν οι συλλογικοί φορείς, τα σχολεία και 
οι μεμονωμένοι εθελοντές του δήμου μας, 
δεν συνέδραμαν με εκστρατείες καθαριότη-
τας στο έργο μας, γι αυτό και τους ευχαριστώ 
πολύ»  δήλωσε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμα-
ντής Λιάμας.

Η Γαλάζια Σημαία είναι μια διάκριση που 
εκτός από τα καθαρά νερά και την καθαρή 
ακτή  απαιτεί μια σειρά προϋποθέσεων για να 
κερδηθεί για να παραχωρηθεί. Συγκεκριμένα   
δίνεται σε παραλίες που διαθέτουν ασφάλεια 
λουόμενων και πληροφόρηση επισκεπτών, 
καθαριότητα και οργάνωση ακτής και παρά-
κτιου χώρου, προστασία φυσικού πλούτου, 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κ.ά.

 Η συνεχής επαναλαμβανόμενη διεθνής διά-
κριση στις οργανωμένες παραλίες  του δήμου 
Βόλβης, για τα καθαρά νερά, την ασφάλεια 
των λουόμενων και τις προσφερόμενες υπη-
ρεσίες, τις καθιστούν σημαντικό πόλο έλξης 
για Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Αυτή η διάκριση αποτελεί το διαβατήριο της 
περιοχής στα τα μεγάλα τουριστικά γραφεία 
του εξωτερικού, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στη «Γαλάζια Σημαία», όταν επιλέ-
γουν προορισμούς για τους πελάτες τους, ως 

εγγύηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που 
προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος.

Η Διεθνής Επιτροπή το 2018 βράβευσε 519 
ακτές, 15 μαρίνες και ένα σκάφος αειφόρου 
τουρισμού στην Ελλάδα (486 ακτές και 12 
μαρίνες το 2017), τοποθετώντας την χώρα 
μας στην 2η θέση ανάμεσα σε 47 χώρες.

Πανελλαδικά η κατάταξη σε «Γαλάζιες Ση-
μαίες» για το 2018 έχει ως εξής ανά δήμο: 
Ρόδου 35 «Γαλάζιες Σημαίες», Κασσάνδρας 
32, Αγίου Νικολάου 27, Ζακύνθου, Νέας Προ-
ποντίδας και Σιθωνίας 18, Αριστοτέλη 15, 
Χερσονήσου 14, Κεφαλονιάς 13, Λέσβου 12, 
Βόλου, Κέρκυρας και Χανίων 11, Αποκορώ-
νου και Ρεθύμνης 10, Βόλβης, Κω, Λευκάδας, 
Σητείας και Χίου 8.

Μετά από Χαλκιδική και 
Βόλο 3ος ηπειρωτικός δήμος 
πανελλαδικά το 2018!

ΟΚΤΩ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΝ ΔΗΜΟ, ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
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Κ ΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΘΕΜΑΤ ΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΚΑ Ι  ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟΥ  5  ΑΣΤΕΡΩ Ν Σ ΤΗΝ

Αναβαθμίζεται σε σημαντικό βαθμό το τουρι-
στικό προϊόν της Ασπροβάλτας, και γενικότε-
ρα του δήμου Βόλβης, μέσω μιας κομβικής 
επένδυσης, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, 
που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέ-
ρων και θεματικό πάρκο για την αρχαία Ελ-
λάδα. Η επένδυση  που αναμένεται να ολο-
κληρωθεί τα επόμενα πέντε χρόνια,  όχι μόνο 
θα προσελκύσει τεράστιο αριθμό τουριστών, 
αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργα-
σίας στην περιοχή, εκτοξεύοντας το ήδη αυ-
ξημένο τουριστικό ενδιαφέρον. 

Η «εκκίνηση» της επένδυσης, που θα έχει 
πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους του 
δήμου, δόθηκε στις 18 Απριλίου 2018, στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλ-
βης, όταν δημοπρατήθηκε δημοτική έκταση 

57 στρεμμάτων στην ανατολική είσοδο της 
Ασπροβάλτας, στην οποία πλειοδότησε εται-
ρεία με έδρα την Καλαμάτα, η οποία ανήκει 
σε Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία. 

Η πλειοδότρια εταιρεία  κατέθεσε επενδυ-
τικό σχέδιο ανάπτυξης, προϋπολογισμού  
50.000.000 ευρώ, ενώ παρουσίασε λεπτομε-
ρή πρόταση-έκθεση για την τουριστική επέν-
δυση. 

Η επένδυση πρόκειται να υλοποιηθεί σε τρία 
ακίνητα, συνολικής έκτασης 57 στρεμμάτων, 
στην ανατολική είσοδο της Ασπροβάλτας, ιδι-
οκτησίας του δήμου Βόλβης. Τα ακίνητα που 
βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 
198, Ο.Τ. 199 και Ο.Τ. 076, μισθώθηκαν αντί 
50.000 ευρώ ετησίως, ενώ επιπρόσθετα ο μι-
σθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στο δήμο 
το 10τοις χιλίοις των ετήσιων εσόδων της 
τουριστικής μονάδας. Η εκμίσθωση ορίστηκε 

για πενήντα χρόνια  με δυνατότητα ανανέω-
σης για άλλα σαράντα εννέα, σταθερό μίσθω-
μα την πρώτη πενταετία, με αναπροσαρμογή 
ακολούθως. 

Πολλαπλά οφέλη για τους δημότες

Στον χώρο προβλέπεται η κατασκευή πο-
λυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας πέντε 
αστέρων, 300 δωματίων,θεματικού πάρκου 
με αντικείμενο τα αρχαιοελληνικά μνημεία, 
καθώς και πάρκο αναψυχής και διασκέδασης 
επισκεπτών. Στις εγκαταστάσεις, ο επενδυτής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση , να αναπτύξει 
δραστηριότητες εναλλακτικού, συνεδριακού, 
αθλητικού, εκκλησιαστικού, μαθητικού, ια-
τρικού τουρισμού και οικοτουρισμού.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι βάσει της σύμ-
βασης, η εταιρεία κατά την εκτέλεση και λει-
τουργία του έργου: α) οφείλει να αξιοποιήσει 

Τουριστική επένδυση σταθμός   για την ανάπτυξη του Δήμου Βόλβης
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κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 80% εργατοτεχνικό 
προσωπικό (ειδικοτήτων ΥΕ και ΔΕ), προερ-
χόμενο από το Δήμο Βόλβης, που διαμένει 
μόνιμα στο Δήμο και β) δεσμεύεται να κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιοποιή-
σει επιστημονικό προσωπικό (ειδικοτήτων ΠΕ 
και ΤΕ,) που διαμένει μόνιμα στο Δήμο Βόλ-
βης ή προέρχεται από αυτόν.

Ακόμα, στα οφέλη περιλαμβάνεται η υποχρέ-
ωση του μισθωτή να παραχωρεί δωρεάν στο 
Δήμο τη χρήση του συνεδριακού κέντρου του 
συγκροτήματος, κάθε φορά που ο Δήμος θα 
ζητά τούτο, προκειμένου για την σε εκεί δι-
ενέργεια π.χ. πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
ομιλιών, με γνώμονα την προώθηση των δη-
μοτικών συμφερόντων, του δημοτικού έργου, 
του δημοτικού τουριστικού προϊόντος και του 
συνεδριακού εν γένει τουρισμού. Παράλλη-
λα, προβλέπεται και η δωρεάν είσοδος όλων 
των σχολείων του δήμου Βόλβης στο θεμα-
τικό πάρκο.

Σε σχέση με τις υποδομές, ο επενδυτής οφεί-
λει να καταστήσει εύκολη την προσβασιμό-
τητα στο χώρο του συγκροτήματος και συ-
γκεκριμένα ιδίοις εξόδοις να διαμορφώσει 
τις οδούς, που οδηγούν από τον οικισμό από 
και προς το συγκρότημα, για την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ιδιαί-
τερα σημαντική είναι η δέσμευση ότι η εται-
ρεία απαγορεύεται -επί ποινή καταγγελίας 
της συμβάσεως-   να διαθέτει στην εγχώρια 
και αλλοδαπή αγορά all inclusive ή super all 
inclusive ή ultra all inclusive ή παρεμφερή 
πακέτα, που έχουν την έννοια του «όλα εντός 
τιμής», για λόγους τόνωσης της τοπικής 
αγοράς και στο πλαίσιο του υγιούς ανταγω-
νισμού, με τις υπόλοιπες τουριστικές επιχει-
ρήσεις.  Επίσης, μετά τη λύση της σύμβασης 
όλες οι κατασκευές (κτίρια, βοηθητικοί χώ-
ροι, λοιπές κατασκευές, ενσωματωμένα κι-
νητά πράγματα) θα παραμείνουν επ’ ωφελεία 
του μισθίου και του Δήμου Βόλβης, χωρίς αξί-
ωση αποζημίωσης από το μισθωτή.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τη σύμβαση μέσα σε ένα χρόνο 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλες οι απαραί-
τητες οικοδομικές άδειες για την επένδυση. 
Μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την έκδο-
ση των ανωτέρω αδειών ο μισθωτής οφείλει 
να προβεί σε έναρξη των κατασκευών επί του 
μισθίου, και το αργότερο μέσα σε τρία χρό-
νια από την υπογραφή της σύμβασης  και όχι 

αργότερα από την 31η  Δεκεμβρίου 2021, ο 
μισθωτής οφείλει να προβεί σε -έστω μερι-
κή- έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος, 
ενώ το αργότερο μέσα σε πέντε χρόνια από 
την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργό-
τερα από την 31η Δεκεμβρίου 2023, το συ-
γκρότημα θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως, 
με όλες τις προβλεπόμενες να ανεγερθούν 
κατασκευές. 

Οι εξασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνονταν στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού της μελλοντικής 
εκμίσθωσης ο οποίος πραγματοποιήθηκε με 
πλήρη διαφάνεια από μέρους της δημοτικής 
αρχής του Δήμου Βόλβης, ενώ σε εξέλιξη βρί-
σκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση της 
επένδυσης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΘΕΜΑΤ ΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΚΑ Ι  ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟΥ  5  ΑΣΤΕΡΩΝ Σ ΤΗΝ ΑΣΠΡ ΟΒΑΛΤΑ

Τουριστική επένδυση σταθμός   για την ανάπτυξη του Δήμου Βόλβης
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Στόχος  
η επιμήκυνση 
της τουριστικής 
περιόδου 
Έτοιμος σε όλα τα επίπεδα είναι ο δήμος 
Βόλβης για τη νέα τουριστική περίοδο και 
βάζει στόχους για την περαιτέρω επιμή-
κυνση της σεζόν.  Στη συνάντηση που είχε  
ο Δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, 
με τον Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτρο-
πής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ) Νίκο Νικολόπουλο  
και τα μέλη, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, 
Αθανάσιο Κωνσταντινάκη και τον Αντιδή-
μαρχο Γεώργιο Μπουρλή, αποφασίστηκε 
να γίνουν ημερίδες και εκδηλώσεις με 
σκοπό την ανάπτυξη του τουρισμού και την 
ενίσχυση των επαγγελματιών του δήμου. 
Σ αυτην τη πρωτοβουλία θα συμμετέχουν 
όλοι οι σύλλογοι του δήμου Βόλβης 
-Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων 
Σταυρού, Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δω-
ματίων Ασπροβάλτας Βρασνών, Σύλλογος 
Ενοικιαζομένων Δωματίων  Ασπροβάλ-
τα, Σύλλογος Επαγγελματιών Σταυρού, 
Σύλλογος Επαγγελματιών Αγίου Γεωργίου. 

Πρώτο βραβείο 
εκπροσώπησης 
απέσπασε  
ο δήμος Βόλβης  

19η  Δ ΙΕΘΝΗΣ  ΤΟΥΡ ΙΣΤ ΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  Ν ΙΣ  2018

Με το πρώτο βραβείο εκ-
προσώπησης και τις κα-
λύτερες εντυπώσεις στις 
αποσκευές της, επέστρεψε 
η αντιπροσωπεία του δή-
μου Βόλβης από το Νις και 

την 19η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Νις.

Ο δήμος Βόλβης που συμμετείχε με δικό του 
περίπτερο κατάφερε και απέσπασε την υψη-
λότερη διάκριση με το πρώτο βραβείο κα-
λύτερης εκπροσώπησης, σε μια διεθνή του-
ριστική διοργάνωση που με συμμετοχές από 
πολλές χώρες της Ευρώπης και από όλες τις 
πόλεις της Σερβίας. Κάτοικοι από πολλές πε-
ριοχές του δήμου, που συνόδευσαν την απο-
στολή, η οποία είχε επικεφαλής τον  δήμαρχο 
Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, παρουσίασαν τοπικά 
προϊόντα στους εκθέτες  και τους επισκέπτες 
της έκθεσης, αποσπώντας μόνο θετικά σχό-
λια. Οι γεύσεις συνοδεύονταν από ελληνική 
μουσική που έπαιζε ελληνική μπάντα σε κε-
ντρική σκηνή της έκθεσης.

Άρωμα ελληνικής παράδοσης 

Οι αρχές του Νις  διοργάνωσαν ελληνική βρα-

διά σε κεντρικό εστιατόριο της πόλης. Πρω-
ταγωνίστησαν οι ελληνικές λιχουδιές που 
παρασκευάστηκαν από παραδοσιακά προϊό-
ντα  με την υπογραφή του Χάρη Καρακεχαγιά, 
και του  Γιάννη Μπέλε οι οποίοι μάγεψαν τους 
παρευρισκόμενους με τις γαστρονομικές  δη-
μιουργίες  τους. Η εκδήλωση, γρήγορα εξελί-
χθηκε σε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι, με 
καλεσμένους τοπικούς  άρχοντες της περιο-
χής,  τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογρά-
φους  και επαγγελματίες  από όλη τη Σερβία.

Στο Νις ο δήμαρχος Βόλβης που συνοδευόταν 
από τους προέδρους των δημοτικών κοινο-
τήτων Σταυρού, Χρήστο Γκολιδάκη και Νέας 
Απολλωνίας, Βασίλη Κυριάκου, είχε συναντή-
σεις με την κυβερνήτη Draga Sotirovski, τον 
δήμαρχο του DarkoBulatovic, τον διευθυντή 
του Τουριστικού Οργανισμού Νις Uroš Parlic 
και τον διευθυντή των Κέντρων Ηλικιωμένων 
της περιφέρειας Nikolas Sotirovski, οι οποίοι 
τον διαβεβαίωσαν ότι φέτος αναμένεται και 
νέα, περαιτέρω αύξηση της προσέλευσης 
Σέρβων παραθεριστών στα τουριστικά θέρε-
τρα του δήμου Βόλβης.
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Πρώτο βραβείο 
εκπροσώπησης 
απέσπασε  
ο δήμος Βόλβης  

Επιλογή 
οικογενειακού 
γιατρού
Οικογενειακό γιατρό  θα μπορούν να έχουν 
οι κάτοικοι των οικισμών Σταυρού  Άνω 
Σταυρού, Ασπροβάλτας, Βρασνών  Νέων 
Βρασνών Ρεντίνας,  Βαμβακιάς, Μικρής 
Βόλβης, Μοδίου , Νέας Μαδύτου, Απολ-
λωνίας, Μελισσουργού, Νέας Απολλωνί-
ας, Περιστερώνας, Στίβου, Νικομηδινού  
και Ολυμπιάδας  που εξυπηρετούνται 
από το Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν τον γιατρό που επιθυμούν 
ανάμεσα στις ειδικότητες του Παθολόγου 
του Γενικού Ιατρού και του Παιδιάτρου του 
Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου υποβάλ-
λοντας σχετική αίτηση  που μπορούν 
να προμηθευτούν από το κέντρο υγείας 
και τα περιφερειακά αγροτικά ιατρεία. 
Ταυτόχρονα χρειάζεται να  προσκομίσουν 
το ΑΦΜ τον αριθμό ΑΜΚΑ φωτοαντίγραφο 
Αστυνομικής Ταυτότητας και αποδεικτικό 
διεύθυνσης κατοικίας. Η αίτηση μπορεί 
να γίνει και δια νόμιμου αντιπροσώπου. 

Σε μια σειρά δωρεάν εξετάσεων  μνήμης υπο-
βλήθηκαν οι κάτοικοι του δήμου Βόλβης σε 
μια προσπάθεια της Αντιδημαρχίας Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη να προλάβει περιστατικά  Άνοιας τα οποία 
ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα να αντι-
μετωπιστούν.  Η αντιδημαρχία έχει διαρκή συ-
νεργασία με την Ελληνική Εταιρία Alzheimer 
και κατά καιρούς διοργανώνει δωρεάν εξετά-

σεις στις δημοτικές ενότητες της Βόλβης . Οι 
εξετάσεις έγιναν στον χώρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Φιλαδελφίου την Δευτέρα 16 Απρι-
λίου 2018 και συμμετείχαν δεκάδες  πολίτες. 
Νωρίτερα στον ίδιο χώρο η ψυχολόγος της 
Ελληνικής Εταιρίας Alzheimer Χριστίνα Αγω-
γιάτου και η αντιδήμαρχος Μαρία Χατζή, μίλη-
σαν  στους παρευρισκόμενουςγια την πρόλη-
ψη των νοητικών ελλειμμάτων κατά το γήρας. 

Δυναμικό παρών έδωσε ο δήμος Βόλβης στην 
4η διεθνή έκθεση FRESKON 2018 που έλαβε 
χώρα από τις 26 έως τις 28 Απριλίου 2018 στο 
Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσα-
λονίκη. Για μια ακόμα χρονιά με επικεφαλής 
τον αντιδήμαρχο περιβάλλοντος Βασίλη Σι-
άγκα  τα αγροτικά προϊόντα του δήμου Βόλ-
βης προβλήθηκαν σε ένα ευρύτερο κοινό, 
παραγωγών και εμπορικών επισκεπτών της 
FRESKON 2018, η οποία διοργανώθηκε για 
τέταρτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Στη φετινή  

έκθεση φιλοξενήθηκαν περισσότεροι από 200 
έμποροι φρούτων από Ευρώπη, Βαλκάνια, 
Ρωσία, Ουκρανία, Ασία, και Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα. Στη φετινή διοργάνωση οι παραγω-
γοί του δήμου Βόλβης είχαν τη δυνατότητα  
να βρεθούν σε  συναντήσεις με γεωπόνους, 
παραγωγούς, εμπόρους  άλλα και επαγγελμα-
τίες στον κλάδο των logistics από χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια, 
κάνοντας γνωστά τα προϊόντα της περιοχής 
τους.

Δωρεάν εξετάσεις μνήμης 
για την πρόληψη της Άνοιας 

Στην 4η διεθνή έκθεση FRESKON 2018   
o δήμος Βόλβης 
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Με τιμές   
και κατάνυξη  
οι εκδηλώσεις 
για τον  
Άγιο Γεώργιο 
Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Τροπαι-
οφόρου γιορτάστηκε και φέτος με κάθε 
λαμπρότητα και επισημότητα στον Δήμο 
Βόλβης. Επίκεντρο των εκδηλώσεων, ήταν 
οι Ιεροί Ναοί του Αγίου Γεωργίου, στην 
Απολλωνία, την  Ασπροβάλτα, τη  Λευκού-
δα, στο Μελισσουργό , τη  Νυμφόπετρα, 
τον Ξηροπόταμο, τη Ρεντίνα  και τον Στίβο. 

Την παραμονή της  γιορτής, στο πλακό-
στρωτο της παραλίας της Ασπροβάλτας 
στήθηκε πανηγύρι προς τιμή του Πο-
λιούχου Αγίου Γεωργίου . Στην εκδή-
λωση που «άνοιξε», με τα δυο παιδικά 
χορευτικά τμήματα του Μικρασιατικού 
συλλόγου Ασπροβάλτας,  παραβρέθηκε 
πλήθος κόσμου που διασκέδασε  ακού-
γοντας  μουσική  από την ορχήστρα 
«Ημιτόνιο» και παρακολουθώντας τα 
χορευτικά συγκροτήματα των πολιτιστι-
κών συλλόγων  Νέων Βρασνών,  Στε-
φανινών και της  Πέτρας Μυτιλήνης. 

Ανήμερα της εορτής  έγινε η Θεία Λειτουρ-
γία στον κατάμεστο Ιερό Ναό  παρουσία 
των βουλευτών  Β Θεσσαλονίκης  Θ. Καρά-
ογλου και  Σ. Αναστασιάδη,του δημάρχου 
Βόλβης Δ. Λιάμα,  των  περιφερειακών  
σύμβουλων Κ. Μακεδονίας   Φ. Παπά και 
Β. Ανατολίτης, εκπροσώπων της δημοτικής 
αρχής και των τοπικών αρχώ κ.ά.. Ακολού-
θησε η περιφορά της εικόνας, συνοδεία  
έφιππων  του Ιππικού Ομίλου Σχολαρίου 
υπό τους ήχους της  φιλαρμονικής της 
δημοτικής ενότητας Αγίου Γεωργίου.

Αρεθούσεια 2018: Αθλητισμός και 
όχι ανταγωνισμός για τους  μαθητές 

Προτεραιότητα του δήμου Βόλβης  
η παιδεία και τα σχολεία

Περισσότεροι από 400 μαθητές σχολείων 
του Δήμου Βόλβης έπαιξαν και αγωνίστηκαν, 
κερδίζοντας επάξια το χειροκρότημα των 
συμμαθητών, φίλων, εκπαιδευτικών και γονέ-
ων τους, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 
«Αρεθούσεια 2018», μια πρωτοβουλία των 
διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων 
του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου 
Αρέθουσας. 

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γυμνασί-
ου και του Δημοτικού Σχολείου Αρέθουσας, 

οι μαθητές και οι μαθήτριες  από τα σχολεία 
του  δήμου Βόλβης έλαβαν μέρος σε δεκάδες 
ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Ειδικότερα, 
αγωνίστηκαν  σε Βόλεϊ, Μπάσκετ μονό 4Χ4, 
χόκεϊ επί χόρτου, άλμα εις μήκος, σφαιροβο-
λία, ping pong μονό και διπλό κα, αλλά και 
σε διαγωνισμούς τραγουδιού, διηγήματος και 
ζωγραφικής.  Σκοπός της κορυφαίας μαθη-
τικής εκδήλωσης στο δήμο Βόλβης, ήταν η 
δραστηριοποίηση των παιδιών, με έμφαση στη  
συμμετοχή και την αθλητική εμπειρία.

Η φετινή σχολική χρονιά κύλισε άψογα, χάρη 
στην  εξαιρετική συνεργασία που είχε ο δήμος 
Βόλβης με τις διευθύνσεις και τους συλλό-
γους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων 
της περιοχής. Σ αυτό το συμπέρασμα κατέ-
ληξαν οι αρμόδιοι φορείς για την Παιδεία στη 
σύσκεψη που έγινε στην αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Βόλβης, στον Σταυρό.

Στη σύσκεψη παρουσία του δημάρχου Βόλ-
βης, των προέδρων των Σχολικών Επιτροπών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νίκο Τσακίρη και Δημήτρη Βασιλάκη, 
καθώς και των διευθυντών των σχολείων, 
έγινε ο απολογισμός της φετινής σχολικής 
χρονιάς. Ταυτόχρονα τέθηκαν οι προτεραιότη-
τες για τη νέα σχολική περίοδο το Σεπτέμβριο.

Ο δήμαρχος Βόλβης ευχαρίστησε θερμά 
όλους τους διευθυντές για την προσπάθεια 
τους στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων 
τους και τόνισε ότι «δυστυχώς στην Ελλάδα 
των μημονίων τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Η 
εξαιρετική κατάσταση των σχολείων για μια 
ακόμα χρόνια αποδεικνύει την άψογη συ-
νεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, των 
γονέων και των κηδεμόνων με τον δήμο Βόλ-
βης, προς όφελος των μαθητών». Επίσης, ευ-
χαρίστησε ιδιαίτερα και τους συλλόγους γο-
νέων και κηδεμόνων για την συνεισφορά τους 
στην εξαίρετη εικόνα των σχολικών μονάδων 
του δήμου και υπογράμμισε ότι θα είναι αρω-
γός στις δράσεις τους.
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Με επιτυχία 
στέφθηκε το  
4ο  Sougliani ‘18

Πάνω από 600 
τίτλοι βιβλίων 
στη βιβλιοθήκη 
του Νικομηδινού

Μια μοναδική εμπειρία μέσα στο κατα-
πράσινο μονοπάτι στο Στρατωνικό όρος 
έζησαν περισσότεροι από 260 αθλητές 
όλων των ηλικιών που πήραν μέρος στην 
τέταρτη διοργάνωση του sougliani στις 15 
Απριλίου. Οι δοκιμασίες των αθλητών ήταν 
τρεις η διαδρομή  Sougliani Trail 24,5χλμ,  
η διαδρομη Sougliani Race 12χλμ, και η 
διαδρομή  Sougliani Kids 1χλμ. Πρώτα 
ξεκίνησαν οι 162 δρομείς για τη διαδρο-
μή , μια ώρα αργότερα ξεκίνησαν οι 91 
συμμετέχοντες στο Sougliani Race και 
στο τέλος ξεκίνησε ο αγώνας Sougliani 
Kids με την συμμετοχή 110 παιδιών.  

Πρώτος στη διαδρομή  Sougliani 
Race  τερμάτισε ο Αναστάσιος Μυ-
λωνίδης  με χρόνο 1:17:34΄

Νικήτης του αγώνα Sougliani Trail 
στέφτηκε ο Σταύρος Μπαλιώτης 
Σταύρος  με χρόνο 02:33:26’ 

Στις γυναίκες πρώτη νικήτρια στο 
Sougliani Trail ήταν η Βιολέτα Διαλετά-
ρα  με χρόνο 03:22:20’ και στον αγώνα 
Sougliani Race πρώτη νικήτρια ήταν η 
Milena Velkova με χρόνο 01:26:48’. 

Στα παιδιά στην ηλικία 5 ως 8 ετών  
πρώτο αγόρι  ήταν ο Στράτος Χατζη-
γιάννης και πρώτο κορίτσι η Κυριακή 
Χριστοφορίδου. Στην ηλικία 9 ως 12 
πρώτος ήταν ο Κλεισθένης Σχοινάς 
και πρώτη η Αθηνά Φασιάδου.

Ένας νέος χώρος πολιτισμού ανοίγει τις 
πύλες του στο Νικομηδινό του δήμου Βόλ-
βης. Η νέα βιβλιοθήκη  του πολιτιστικού 
συλλόγου Νικομηδινού είναι έτοιμη να… 
μοιράσει απλόχερα γνώση και πολιτισμό 
σε όσους το επιθυμούν με μια γκάμα 
βιβλίων που αριθμούν τους 600 τίτλους. 
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αρχειοθέτη-
ση τους από τα μέλη του πολιτιστικού 
συλλόγου, ο οποίος ευχαριστεί το δήμο 
Βόλβης για την πολύτιμη βοήθεια του. 

Σε μια από τις πιο μαζικές συμμετοχές εθελοντών σε πανελλαδικό επίπεδο, ο δήμος Βόλβης, για 
μια ακόμα χρονιά κατέγραψε πρωτεία εθελοντισμού, κατά τη διάρκεια των δράσεων της εκστρα-
τείας καθαρισμού του περιβάλλοντος Let’s Do It Greece 2018. 

Με το σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», ο Οργανισμός Πολιτισμού. Αθλητισμού Και Πε-
ριβάλλοντος, σε συνεργασία με δημοτικούς υπαλλήλους και τις τοπικές κοινότητες, συλλόγους, 
φορείς, σχολεία και μεμονωμένους δημότες, οργάνωσε τοπικές εκστρατείας καθαρισμού ακτών, 
πλατειών, αλσυλλίων, δρόμων κ.ά. 

Πολλές εκατοντάδες πολίτες του δήμου Βόλβης, έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και 
αγάπης για το περιβάλλον. Σε μια περίπτωση μάλιστα, τα δημοτικά διαμερίσματα Σταυρού και 
Ολυμπιάδας των δήμων Βόλβης και Αριστοτέλη, συνεργάστηκαν για τον καθαρισμού του δρόμου 
που ενώνει τις δυο περιοχές, φυτεύοντας συμβολικά και ένα δέντρο, ως μια απόδειξη της κοινής 
δράσης τους, τοποθετώντας και τη σχετική αναμνηστική πλάκα.

Πρωτεία εθελοντισμού και 
φέτος στο Let’s do it Greece 
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Ο δήμος Βόλβης έχει ήδη εισέλθει στην εποχή της τεχνο-
λογίας, με αντικείμενο την ενσωμάτωση προς όφελος 
των δημοτών, όλων εκείνων των καινοτόμων τεχνολογι-
ών, που θα προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς 
τους δημότες. Για τον σκοπό αυτό έχει  υπογράψει μνη-
μόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης. Πρόσφατα  ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμα-
ντής Λιάμας, επισκέφτηκε το Ινστιτούτο στη Θεσσαλονίκη 
και ξεναγήθηκε τον ερευνητή του Ινστιτούτου Κωνσταντί-
νο Βότη, στην προσομοίωση «έξυπνου σπιτιού».  Παράλ-
ληλα, συζητήθηκαν οι υπό ανάπτυξη κοινές δράσεις του 
δήμου με το Ινστιτούτο, στους τομείς: της διαχείρισης του 
νερού, της υποστήριξης των ηλικιωμένων και των ατό-
μων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, της «έξυπνης» 
διαχείρισης και της ενεργειακής εξοικονόμησης των δη-
μοτικών κτιρίων και της διαχείρισης των απορριμμάτων .

Συνεργασία με το  
Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ονόματα επιφανών κατοίκων της Αρέθουσας, δόθηκαν σε πλατείες και 
δρόμοι του οικισμού, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

Ειδικότερα, η πλατεία  έναντι του δημαρχιακού κτιρίου στην Αρέθουσα, 
ονομάστηκε ως Πλατεία «Βασιλείου Τζίμπα, πρωτοπαλαιστή Βαλκανιονί-
κη».  Η πλατεία γύρω από το πλατάνι ονομάστηκε: Πλατεία «Γεωργίου 
Παπαβασιλείου, Βαλκανιονίκη δρομέα».  Ο δρόμος στο βόρειο μέρος του 
χωριού που ξεκινάει από την οικία της Κόζυβα Περιστέρας και καταλή-
γει στο καφέ-αναψυκτήριο Μπικρός πήρε την ονομασία: Οδός «Σωτηρίου 
Βέντα, Ολυμπιονίκη παλαιστή». Επίσης όνομα δόθηκε και στο  Δημοτικό 
Μέγαρο Αρέθουσας,  το οποίο ονομάστηκε «Δημοτικό Μέγαρο Δημάρχου 
Ιωάννη Μυλωνά». 

Στο λιμάνι του Σταυρού, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
βρίσκονται οι δύο άγκυρες που βρέθηκαν από ναυάγια Αγ-
γλικών εμπορικών πλοίων του Α’  Παγκοσμίου Πολέμου. 
Τα πλοία αυτά που είχαν μετατραπεί σε πλωτά νοσοκομεία 
φέροντας όλα τα διακριτικά του Ερυθρού Σταυρού, κατε-
λήφθησαν αργότερα  από τους Γερμανούς και κατά την 
αποχώρησή τους από την Ελλάδα, ανατινάχθηκαν ώστε 
να μην χρησιμοποιηθούν από τις Συμμαχικές Δυνάμεις. Τις 
άγκυρες εντόπισε στο βυθό οικογένεια καπεταναίων από 
τον Σταυρό

Νέος σύλλογος ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων λειτουργεί πλέον στην 
Ασπροβάλτα. Ο σύλλογος που ήδη αριθμεί 37 μέλη, ιδρύθηκε με τη σφραγίδα 
του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και φέρει την επωνυμία «Η ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ» .  Μετά 
την πρώτη γενική συνέλευση, που έγινε στις 20 Απριλίου, χρέη προέδρου ανέ-
λαβε η Σοφία Τσιτάγλου Φαρασοπόυλου, αντιπροέδρου η Τανια Τρακα, γραμ-
ματέα η Έλενα Λαμπούρα και ταμία η Σταματία Πούνη. 

Νέες 
ονοματοδοσίες 
στην Αρέθουσα

Άγκυρες του πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου  
στο Σταυρό

Σύλλογος Ενοικιαζομένων 
δωματίων «Η Ασπροβάλτα»  
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ΤΗΛΕΦΩΝΊΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2397330200, 2397330201 
ΦΑΞ: 2397065600 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ: 2397061900,  
gd@dimosvolvis.gr 
ΓΡΑΦΕΊΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2397061661,  
3970 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), 2397226666 (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, 
2397022048 
ΤΡΟΧΑΊΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397020040 
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 2397330281 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΊΚΗΣ  
ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: 2397330280 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΤΟΠΊΚΗΣ ΚΟΊΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΒΗΣ  
ΤΗΛ & ΦΑΞ 2397051220 
ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021065, 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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ΜΗ ΔΗΜΟΤΗ

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


