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Ο δήμος εξακολουθεί συνεχώς να οργανώ-
νει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε διάφορα 
σημεία, ιδιαίτερα στις ημιορεινές και 
ορεινές περιοχές, με τη συνδρομή ιατρών 
διαφόρων ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο λοιπόν 
αυτής της προληπτικής εκστρατείας για 
την προαγωγή της υγείας των δημοτών 
του, ο δήμος Βόλβης πραγματοποίησε 
το πρωί του Σαββάτου 29 Σεπτεμβρίου 
στην Αρέθουσα δωρεάν ουρολογικό 
έλεγχο για άντρες του ορεινού όγκου.

Οι εξετάσεις, διοργανώθηκαν από τον 
εντεταλμένο σύμβουλο  Υγείας Δήμου 
Βόλβης και γενικού ιατρού επιμελητή Β’ 
Κέντρου Υγείας Μαδύτου Χρήστου Χατζή 
στο περιφερειακό ιατρείο της Αρέθουσας, 
και τη συγκεκριμένη δράση συντόνισαν  
ο ουρολόγος Νικόλαος Κολέτσας και ο 
γενικός ιατρός Δημήτριος Κουρτίδης.

Συνολικά στο  ιατρείο της Αρέθουσας 
εξετάστηκαν 50 άντρες για προσυ-
μπτωματικό έλεγχο υπερπλασίας προ-
στάτη και για νεοπλασία προστάτη. 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ:

να πρότυπο ιατρικό κέντρο 
στήθηκε στο αγροτικό ιατρείο 
Προφήτη, το Σάββατο 2 Ιουνίου 
προκειμένου οι δημότες που το 
επιθυμούσαν να υποβληθούν σε 
δωρεάν εξετάσεις από γιατρούς 

όλων των ειδικοτήτων. 

Ο ιατρικός έλεγχος αφορούσε δεκάδες δη-
μότες, ιδιαίτερα άτομα τρίτης ηλικίας και 
ευπαθών  κοινωνικών ομάδων και έγινε από 
γιατρούς της  ιατροκοινωνικής ομάδας της 
Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωμα-
τείων,με τη συνεργασία του δήμου Βόλβης και 
της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το ιατρικό 
επιτελείο αποτελούνταν από πολλές ιατρικές 
ειδικότητες.

 Ειδικότερα, η ομάδα των ιατρών που διε-

νήργησε τις ιατρικές εξετάσεις αποτελούνταν 
από γενικό ιατρό, χειρουργό, αγγειοχειρουρ-
γό, οδοντίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο, 
οφθαλμίατρο, ορθοπεδικό, νευροχειρουργό, 
δερματολόγο και πλαστικό χειρουργό. Οι εξε-
τάσεις, αφορούσαν μεταξύ άλλων και κλινική 
εκτίμηση (όπως πχ για πνεύμονες, καρδιά, 
μέτρηση αρτηριακής πίεσης, εκτίμηση κοιλί-
ας, ψηλάφηση-ακρόαση αρτηριών με χρήση 
μηχανημάτων doppler αγγείων), καθώς και 
προσδιορισμό ζαχάρου αίματος, όπως και κα-
ταγραφή φαρμάκων με έλεγχο των χορηγού-
μενων φαρμάκων.

Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας συνε-
χάρη προσωπικά τα μέλη της Πανελλήνιας 
Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων για την 
πρωτοβουλία τους, ενώ όπως τόνισε, ήδη 
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα οργανωμένο πρό-
γραμμα παροχής δωρεάν ιατρικών εξετάσεων 
και σε άλλες περιοχές του δήμου Βόλβης.

      
 Ο   
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Προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες σε παροχή  
πρώτων βοηθειών καταβάλει ο  δήμος Βόλβης, 
δημιουργώντας ένα δίκτυο παροχής πρώτων 
βοηθειών, που θα ενεργοποιούν πιστοποιημένοι 
διασώστες και χειριστές απινιδωτών. 

Το δίκτυο οργανώθηκε υπό την εποπτεία της ορ-
γάνωσης «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν 
Ζωές» με την οποία ο δήμος Βόλβης έχει άρρη-
κτους δεσμούς συνεργασίας τα τελευταία χρόνια.

Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, συνεχάρη 
θερμά τον υπεύθυνο της οργάνωσης «KIDS SAVE 
LIVES - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές» στον δήμο Βόλ-
βης Χρήστο Ταλιάκα, για το  σημαντικό ανθρω-
πιστικό έργο που πραγματοποιεί η οργάνωση με 
την άοκνη συμπαράσταση της δημοτικής αρχής. 
Σε ειδική τελετή, οι κ.κ. Λιάμας και Τσαλίκας, πα-
ρέλαβαν πέντε απινιδωτές. Τα μηχανήματα αυτά 
τοποθετήθηκαν στα Νέα Βρασνά, στο Σταυρό τη 
Νέα Απολλωνία, τον Προφήτη και την Αρέθου-
σα, σε σημεία τα οποία θα είναι προσβάσιμα σε 
24ωρη βάση. Οι απινιδωτές  είναι άμεσα διαθέ-
σιμοι στους πιστοποιημένους ανανήπτες για να 
προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε επεισόδια 
καρδιακής ανακοπής. Υπενθυμίζεται ότι ήδη  
υπάρχουν άλλοι τρεις απινιδωτές σε Ασπροβάλτα 
και  Σταυρό, ενώ στόχος της διοίκησης του δή-
μου Βόλβης  είναι μέσα στο επόμενο διάστημα να  
αγοραστούν απινιδωτές ώστε να τους προμηθευ-

τούν όλες οι δημοτικές ενότητες.

«Εξακολουθούμε να τροφοδοτούμε αυτή τη 
μεγάλη παράδοση εθελοντισμού που έχουν οι 
δημότες μας. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε 
την προμήθεια απινιδωτών, ώστε να καλύψουμε 
κάθε γωνιά του δήμου μας, και μαζί με τη βοή-
θεια των αξιέπαινων συμπολιτών μας, να σώ-
ζουμε ζωές όπου κι αν χρειαστεί», επεσήμανε ο 
δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας .

Ο δήμος Βόλβης ενισχύει την προσπάθεια του 
οργανισμού «KIDS SAVE LIVES», παρέχοντας χώ-
ρους στα στελέχη της, συμβάλλοντας επικουρικά 
στην οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελο-
ντών σε ανάνηψη, όπως για παράδειγμα εκείνο 
που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Παιδι-

κής Κατασκήνωσης Σταυρού. Είναι εντυπωσιακό, 
ότι αυτή τη στιγμή, το δίκτυο διαθέτει στο δήμο 
Βόλβης, σχεδόν 200 πιστοποιημένους  χειριστές 
απινιδωτή και επτά εκπαιδευτές.

Στο μεταξύ οι  συντελεστές της «KIDS SAVE 
LIVES», το καλοκαίρι στην Ασπροβάλτα κατά-
φεραν να επαναφέρουν στη ζωή έναν 55χρονο, 
αφού  τον υπέβαλλαν σε 8 απινιδώσεις. Ήταν 
το  12ο  θύμα εξωνοσοκομειακής ανακοπής που 
επέστρεψε στη ζωή στη χώρα μας τα τελευταία 2 
χρόνια, χάρη στο δίκτυο απινιδωτών και ανανη-
πτών, που έχουν δημιουργήσει η οργάνωση «Τα 
Παιδιά Σώζουν Ζωές», σε συνεργασία με την Ελ-
ληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής 
Φροντίδας.
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ρόκειται για τον πρώτο αν-
θρωπιστικό οργανισμό στην 
Ελλάδα, που αποκλειστικό 
στόχο την εκπαίδευση πολιτών 
(ανάμεσα τους μαθητές και 
εκπαιδευτικοί) στην καρδιο-

πνευμονική αναζωογόνηση . H δράση των εκα-
τοντάδων εκπαιδευτών του Οργανισμού «KIDS 
SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» χρο-
νολογείται από το 2010. O οργανισμός «KIDS 
SAVE LIVES» άρχισε μαθήματα καρδιοπνευμο-
νικής αναζωογόνησης σε σχολεία της Χαλκιδι-
κής το 2010. Από το 2011 μέχρι σήμερα  20 
σχολεία και 80 χωριά της Κεντρικής Μακεδο-
νίας κυρίως, προμηθεύτηκαν απινιδωτές μετά 
την εκπαίδευση τους το 2015 δημιουργήθηκε 
ο ηλεκτρονικός χάρτης θέσης απινιδωτών. 
Από  2016 έως σήμερα ανένηψαν 13 θύματα 
καρδιακής ανακοπής και σώθηκαν από τους 
εκπαιδευτές και εκπαιδευμένους πολίτες, 3 
παιδιά με πνιγμονή από ξένο σώμα. Το 2017 
το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε το Εθνικό εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «KIDS SAVE LIVES» για 
τα σχολεία όλης της χώρας και μέχρι φέτος εκ-
παιδεύτηκαν 17.500 μαθητές σχολικής ηλικίας 
και εκπαιδευτικοί σε 192 σχολεία της  χώρας, 
με την συμμετοχή 350 εθελοντών εκπαιδευ-
τών του ERC.

Πριν από μερικούς μήνες η Νεφέλη έγινε το 
πρώτο παιδί στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα 
παιδιά στον κόσμο, που σώζει μια ζωή ενώ το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης βρά-
βευσε  το «KIDS SAVE LIVES» για το έργο του, 
με την υποτροφία PETER BASKET BURSARY.
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ΖΗΜΙ Ε Σ  ΣΕ  390  ΣΠ ΙΤ ΙΑ  ΚΑ Ι  74  Κ ΑΤΑΣ Τ ΗΜΑΤΑ  Α Π Ο  Τ ΙΣ  Π ΛΗ ΜΜΥΡΕΣ

Σ     

Σε περίπου 470 ανέρχονται τα ακίνητα που 
υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες του 
Ιουνίου στον δήμο Βόλβης, όπως προκύπτει 
από τις σχετικές αιτήσεις αποζημίωσης, τις 
οποίες υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες τους.

Από αυτά, 390 είναι οι αιτήσεις για κατοικία, 
εκ των οποίων οι 208 αφορούν πρώτη κα-
τοικία και οι υπόλοιπες 182 παραθεριστικές 
κατοικίες. Παράλληλα, σε 74 ανέρχονται οι 
αιτήσεις που αφορούν σε χώρους επαγγελ-
ματικής χρήσης (καταστήματα, αποθήκες, 
τουριστικά καταλύματα κ.ά.).

Την περίοδο αυτή ολοκληρώνονται από 
ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες στους χώρους 
όσων έχουν αιτηθεί αποζημίωση και οι ολο-
κληρωμένοι φάκελοι θα αποσταλούν έως 
τις αρχές Ιανουαρίου στο αρμόδιο υπουρ-
γείο για την αξιολόγηση τους. 

Υπενθυμίζεται, ότι από την πρώτη στιγμή, 
με αίτημα της δημοτικής αρχής, ο δήμος 
Βόλβης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και ειδικότερα οι δημοτικές κοινό-
τητες  Ασπροβάλτας, Βρασνών και Σταυρού, 
και οι τοπικές κοινότητες Άνω Σταυρού και 
Βόλβης.
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Οι πληγές που άνοιξαν οι καταστροφικές 
πλημμύρες του περασμένου Ιουνίου στο πα-
ραλιακό μέτωπο του δήμου Βόλβης, έχουν 
κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ συνεχί-
ζονται οι διαδικασίες για την αποζημίωση των 
πλημμυροπαθών.

Από την πρώτη στιγμή, μετά τις πλημμύρες 
που έπληξαν κυρίως περιοχές σε Ασπροβάλ-
τα, παραλία Βρασνών και Σταυρό στις 28 Ιου-
νίου 2018, ο δήμος Βόλβης κινητοποιήθηκε 
άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Άμεσα, μηχανήματα του δήμου και της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργα-
σία με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας 
και πλήθος εθελοντών, εντός πέντε ημερών, 
αρχικά αποκατέστησαν την εικόνα στις πα-
ραλίες, που ήταν γεμάτες από τουρίστες, οι 
οποίοι συνέχισαν τις διακοπές τους χωρίς 
πρόβλημα. Η γρήγορη κινητοποίηση είχε σαν 
αποτέλεσμα να μην πληγεί ανεπανόρθωτα η 
τουριστική σεζόν, που βρισκόταν εκείνη την 
περίοδο σε πλήρη ανάπτυξη. 

Οι οκτώ βραβευμένες με γαλάζιες σημαίες 
οργανωμένες παραλίες συνέχισαν να παρέ-
χουν πλήρεις υπηρεσίες στους λουόμενους. 
Οι υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με 
ειδικό πιστοποιημένο εργαστήριο, προχώρη-

σαν σε επιστάμενες μετρήσεις για την ποι-
ότητα του θαλασσινού νερού, συλλέγοντας 
δείγματα από όλες τις ακτές. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, η ποιότητα του νερού παρα-
μένει άριστη και καμία διαφοροποίηση δεν 
επήλθε από την πρόσφατη θεομηνία, ενώ πα-
ράλληλα και η  Διεύθυνση Υδάτων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης 
στις μετρήσεις της, επιβεβαίωσε ότι οι ακτές 
είναι εξαιρετικής κατάστασης για κολύμβηση. 
Παρά τις όποιες ανυπόστατες φήμες  οι ακτές 
«επέστρεψαν» στους ντόπιους και ξένους 
λουόμενους αλώβητες λίγες μόνο ώρες μετά 
τις πλημμύρες  που έπληξαν την περιοχή μας. 
‘Άλλωστε η  Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 
της Φύσης(ΕΕΠΦ), Εθνικός Διαχειριστής του 
Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία»,  
αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα της θά-
λασσας σε  όλη την ακτογραμμή από την 
Ασπροβάλτα και τα Βρασνά έως τον Σταυρό.  

Το επόμενο χρονικό διάστημα, με συντονισμό 
της δημοτικής αρχής, ειδικά τεχνικά κλιμά-
κια, προχώρησαν άμεσα σε αποκαταστάσεις 
δικτύων κοινής ωφέλειας, δρόμων και κοι-
νόχρηστων χώρων, ενώ συνεχίζεται ο καθα-
ρισμός ρεμάτων και χειμάρρων από τα φερτά 
υλικά που είχαν συσσωρευτεί μέσα τους από 
τις πλημμύρες.

     
 

ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

Ειδικότερα, έγιναν και γίνονται οι ακό-
λουθες εργασίες-αποκαταστάσεις:

ΣΜΟ  Δ ΗΣ Σ  
Μ  Μ   Λ

Α) Στην κοινότητα Ασπροβάλτας σε τμήμα 
στο χείμαρρο κοντά σε ΚΑΑΥ έγινε κα-
θαρισμός και αποκατάσταση της κοίτης. 
Επισκευάστηκε το δίκτυο ύδρευσης, 
διαμορφώθηκαν τα πρανή του ρέματος και 
ενισχύθηκαν η όχθη και τα αναχώματα για 
τη μελλοντική προστασία από πλημμυρικά 
φαινόμενα. Αρχίζουν εργασίες αποκατάστα-
σης κοίτης και επεμβάσεις στο ρέμα των 
κοιμητηρίων με καθαρισμό και διευθέτη-
ση των προσβάσεων εκατέρωθεν του.

Β) Στην κοινότητα Βόλβης έγιναν καθαρι-
σμοί και θωρακίστηκαν διαβρωμένα τεχνικά 
έργα σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού 
οδικού δικτύου και στην περιοχή της λίμνης 
Βόλβης. Θα συνεχιστεί ο καθαρισμός στο 
ρέμα του γηπέδου και το ρέμα Βαμβα-
κόλακα, με παράλληλη αποκατάσταση 
των αναχωμάτων, ώστε να μην πλημμυ-
ρίζουν οι παρακείμενες καλλιέργειες.

Γ) Στην κοινότητα Βρασνών διευθετήθηκε, 
καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε το ρέμα 
Ξηρολάκι, εντός του παραλιακού οικισμού 
και ενισχύθηκαν τα αναχώματα για προστα-
σία από μελλοντικές πλημμύρες σε μεγάλο 
μήκος. Στο ίδιο ρέμα πάνω από την παλιά 
εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, σε 
μήκος 2 χλμ. έγινε καθαρισμός και αποκα-
τάσταση της διατομής της κοίτης, ιδίως στα 
σημεία οπού το νερό, διάβρωσε αγροτεμάχια 
με ελαιόδεντρα και άλλες κατασκευές, όπως 
γεωτρήσεις περιφράξεις κ.ά. Η επέμβαση 
των μηχανημάτων συνεχίζεται έως και 
πάνω από τον παραδοσιακό οικισμό των 
Βρασνών. Καθαρίστηκαν τα κανάλια στον 
κόμβο Βρασνών και στη θέση Τριαντα-
φύλλου και αποκαταστάθηκε προσωρινά 
η ιρλανδική διάβαση (γέφυρα) στη θέση 
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Την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών 
για τη δημιουργία έργων αντιπλημμυρικής 
θωράκισης αναμένει ο δήμος Βόλβης, από 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την 
Εγνατία Οδό.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη 
της Περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα, 
όπου προβλέπεται και η αποκατάσταση της 
γέφυρας στο δρόμο Αρέθουσας –Βρασνών. 
Παράλληλα, αναμένονται και οι σχετικές με-
λέτες από την Εγνατία Οδό, οι οποίες όμως 
καθυστερούν πολύ και για τον λόγο αυτό, ο 
δήμος Βόλβης, εξετάζει το ενδεχόμενο να κι-
νηθεί νομικά εναντίον της. Ο δήμαρχος Βόλ-
βης Διαμαντής Λιάμας, επέρριψε ευθύνες στην 
πολιτεία η οποία όπως είπε δεν έχει φροντίσει 
να θωρακίσει με αντιπλημμυρικά έργα την 
περιοχή. «Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού, 
δυστυχώς αλλά φαίνεται ότι αποτέλεσε τη 
γενεσιουργό αιτία για την αύξηση των πλημ-

μυρικών φαινομένων, γεγονός που έχει πα-
ραδεχθεί στο παρελθόν και η ίδια η εταιρεία. 
Ωστόσο, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας στις 
αρμόδιες αρχές, η αντιπλημμυρική θωράκιση 
άργησε χαρακτηριστικά. Αν και έχει δρομολο-
γηθεί η συνολική αντιμετώπιση του θέματος 
και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της 
εκπόνησης των αντίστοιχων μελετών, ο δή-
μος Βόλβης δεν θα σταματήσει να ζητά την 
ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος» 
υπογράμμισε ο δήμαρχος Βόλβης σε δήλωση 
του μετά τις πλημμύρες.

Ακόμα, στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα συ-
νεχιστούν οι προσπάθειες αντιπλημμυρικής 
θωράκισης και σε άλλες περιοχές του δήμου 
Βόλβης, γι αυτό και μηχανήματα της πολιτι-
κής προστασίας θα επιχειρήσουν στα ρέματα 
Μοδίου, Απολλωνίας, Νέας Απολλωνίας, Σχο-
λαρίου καθώς και στον Ρήχιο ποταμό.

της Λαϊκής, ενώ θα προχωρήσει και η 
διευθέτησή του ρέματος έως τη θάλασσα.

Δ) Στην κοινότητα Σταυρού καθαρίστη-
καν και αποκαταστάθηκαν: ο Δυτικός και 
ο Ανατολικός χείμαρρος με τα κανάλια 
τους, τμήμα του Γερμανικού καναλιού, 
και η κοίτη χειμάρρων και ρεμάτων 
στην περιοχή Μηλιές. Ακόμα, θωρα-
κίστηκε  άμεσα  ο επαρχιακός δρόμος 
Σταυρού – Αγίου Όρους, με παρεμβά-
σεις θεμελίωσης και  αντιστήριξης.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μετά την αποστράγγιση των νερών, 
στόλος οχημάτων και μηχανημάτων προ-
χώρησε στον καθαρισμό δρόμων, αυλών, 
οικοπέδων και πλατειών από τα φερτά 
υλικά, συγκεντρώνοντας από κατεστραμ-
μένες οικοσκευές όλων των περιοχών, 
περίπου 5.000 τόνους, που συγκεντρώθη-
καν στο παλιό στρατόπεδο «Θαλασσία».

Ο Σ ΣΗ Ο ΗΣ   
Δ Σ ΗΣ ΟΔΟ Ο Σ Σ 

 ΣΗ Σ  

Αποκαταστάθηκαν δασικοί δρόμοι 
στους ορεινούς όγκους των κοινοτήτων 
Άνω Σταυρού, Αρέθουσας, Ασπροβάλ-
τας, Βόλβης, Βρασνών, Μοδίου, Νέας 
Μαδύτου, Μαυρούδας, Περιστερώνα, 
Σκεπαστού, Στεφανινών και Φιλαδελ-
φίου με προτεραιότητα τις προσβάσεις 
προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς 
και η αγροτική οδοποιία με άρση των 
προσχώσεων και των κατολισθήσεων.
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Στοίχημα για τη διοίκηση του δήμου Βόλβης 
αποτελεί η αναδιάρθρωση και η ανάπτυξη 
των Λουτρών της Νέας Απολλωνίας. Ο σχεδι-
ασμός για την εκμετάλλευση και την απόδοση 
κερδών από την επιχείρηση είναι ένα ζήτημα 
που απασχολεί τις τοπικές αρχές τα τελευταία 
χρόνια, καθώς η επιχείρηση παρουσιάζει τε-
ράστια οικονομική κάμψη. Ο δήμος Βόλβης 
απευθύνθηκε σε ιδιωτική εταιρεία επενδυτι-
κών συμβούλων προκειμένου να εκπονήσει 
πολυσέλιδη μελέτη για το μέλλον της επιχεί-
ρησης, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρ-
κεια του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης. Οι 
μελετητές κατέγραψαν τα θετικά και τα αρνη-
τικά της επιχείρησης σε μια οικονομοτεχνική 
μελέτη και κατέληξαν ότι με την κατάλληλη 
αξιοποίηση των Ιαματικών Λουτρών μπο-
ρούν σε βάθος πενταετίας να αναπτυχθούν 
και να προκύψουν κέρδη τόσο στην ίδια την 
επιχείρηση όσο και στην τοπική κοινωνία. Η 
μελέτη περιλαμβάνει πλήρες σχέδιο για την 
προστασία του περιβάλλοντα χώρου καθώς 

οι περισσότερες πηγές βρίσκονται σε περιο-
χές εξαιρετικού φυσικού κάλλους.

    

Τα λουτρά της Νέας Απολλωνίας που βρίσκο-
νται σε απόσταση 50χλμ από τη Θεσσαλονίκη 
γίνονται διαχρονικά πόλος έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών ετησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 
οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν, η προ-
σέλευση κόσμου δεν μεταφράζεται σε κέρδη 
για την επιχείρηση, η οποία αντιμετωπίζει οι-
κονομικό πρόβλημα και συσσωρευμένα χρέη 
κυρίως προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία 
και τις τράπεζες. Οι μελετητές κατέγραψαν 
μη επαγγελματική οργάνωση και έλλειψη 
ξενοδοχειακής κουλτούρας, ενώ σε ότι αφο-
ρά τις εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούν, 
διαπιστώθηκε ότι είναι σχεδόν πλήρως κατε-
στραμμένες και απαιτούν πλήρη και εξαρχής 
ανακαίνιση. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι εάν ανακαινισθεί το 
σύνολο των εγκαταστάσεων, η επένδυση θα 

αποτελεί στολίδι για το σύνολο της περιοχής, 
διότι βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και διαθέτει λουτρά με εξαι-
ρετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Τα νερά με 
θερμοκρασία 49ο Κελσίου χρησιμοποιούνται 
για μια σειρά θεραπειών όπως: ρευματισμοί 
αρθριτικά, παθήσεις περιφερειακών νεύρων, 
γυναικολογικές παθήσεις, κατάγματα, δια-
στρέμματα, οσφυαλγίες, οστεοπόρωση αυ-
χενικό σύνδρομο δερματολογικές παθήσεις, 
ημικρανίες, ρινίτιδες-ιγμορίτιδες, χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια αλλεργικό 
άσθμα και άλλες παθήσεις που ταλαιπωρούν 
τον ανθρώπινο οργανισμό. Παράλληλα η επί-
σκεψη στα Λουτρά δίνει την ευκαιρία να συν-
δυάσει ο επισκέπτης τις καλοκαιρινές διακο-
πές, καθώς η θάλασσα απέχει μόλις 15 χλμ. 
Στόχος είναι να γίνει η περιοχή τόπος τουρι-
στικού προορισμού και πυλώνας ανάπτυξης 
του δήμου σε όλο το χρόνο.

Σ   
   

 

H ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ10

Σ  
  

 
 
 

     

Η πρόταση του μελετητικού γραφεί-
ου, αφορά στην αξιοποίηση όλων των 
εγκαταστάσεων και την ανακαίνιση 
των κλειστών υποδομών, προκειμέ-
νου να παρέχουν υπηρεσίες 4 και 5 
αστέρων και να ενταχθούν σε ξενοδο-
χειακά προγράμματα all inclusive.

Όπως προτείνεται, η ανακαίνιση μπορεί 
να λάβει χώρα στον περιβάλλοντα χώρο 
των εγκαταστάσεων: γκαζόν, παρτέρια 
με λουλούδια, μονοπάτια περιπάτου, 
ποδηλατόδρομους, στα τρία κτίρια των 
μπανγκαλόους και το κτίριο με τα 16 
μισθωμένα στούντιο. Παρεμβάσεις θα 
γίνουν στην αίθουσα playroom, στον 
χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για εκδηλώσεις και συνέδρια, στο mini 
market, στο ιατρείο, στο εστιατόριο – καφέ, 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στις 
εσωτερικές υποδομές των λουτρών. Στο 
υπάρχον ξενοδοχείο κρίθηκε ότι απαι-
τούνται μικρής έκτασης παρεμβάσεις, 
ώστε να περάσει σε ανώτερη κατηγορία.

Με δεδομένο ότι η περιοχή προστατεύεται 
βάσει της συνθήκης Ramsar καμία νέα 
κατασκευή δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί. 
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα 
του εκσυγχρονισμού των ήδη υπαρχόντων 
εγκαταστάσεων, χωρίς νέες προσθή-
κες εγκαταστάσεων. Κατά την εκτίμηση 
των συμβούλων, οι εγκαταστάσεις είναι 
πλήρως επαρκείς. Σημαντικό πλεονέκτημα 
θεωρείται η ύπαρξη εκκλησίας στο χώρο, η 
οποία και λειτουργεί κάθε Σάββατο καθώς 
και η εξαιρετικής ομορφιάς τοποθεσία και 
η εύκολη πρόσβαση σε κοντινές παραλίες.

Σ     

Στην πρόταση αναφέρεται μεταξύ άλλων η 
σύσταση νέου οργανογράμματος διοίκησης 
ενώ περιλαμβάνονται οι τρόποι συνεργασίας 
με πρακτορεία ταξιδιών εσωτερικού και εξω-
τερικού, οι συνέργειες με φορείς της πόλης 
της Θεσσαλονίκης οι θερινές κυρίως δράσεις, 
η γνωστοποίηση θεραπευτικών ιδιοτήτων σε 
διεθνή συνέδρια αλλά και η χρήση των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας με σκοπό την προσέλκυ-
ση επισκεπτών.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η νέα διοίκηση θα 
προβεί σε συνέργειες με ιατρικούς συλλόγους 
σε όλη τη χώρα, με εξειδικευμένα πρακτορεία 
τουρισμού στον ιαματικό τουρισμό στο εσωτε-
ρικό αλλά κυρίως στο εξωτερικό, ενώ θα προ-
χωρήσει σε επαφές και πωλήσεις υπηρεσιών 
στα ασφαλιστικά ταμεία των Ευρωπαϊκών χω-
ρών. Επίσης σχεδιάζεται η δημιουργία πακέτων 
υπηρεσιών all inclusive από πρακτορεία ταξι-
διών, καθώς και ενημερώσεις φορέων ανά την 
Ελλάδα, για τη σπουδαιότητα της χρήσης των 
ιαματικών πηγών της Νέας Απολλωνίας. Μετα-
ξύ άλλων θα επιφορτιστεί με το να προχωρήσει 
σε συνέργειες με πρακτορεία της Θεσσαλονί-
κης με σκοπό την πραγματοποίηση ημερήσιων 
εκδρομών και πραγματοποίηση μονοήμερων 
εκδρομών στα Λουτρά για θεραπεία και ανα-
ψυχή.

     

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο προβλέπεται πλη-
ρότητα 20% για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 
και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, 30% για τους μήνες 
Μάιο και Οκτώβριο, 60% τον μήνα Ιούνιο, 70% 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και 90% τον 
Σεπτέμβριο. Η τιμή του απλού δωματίου υπο-
λογίζεται από 50 – 80 ευρώ ανάλογα με την 
περίοδο, ενώ προβλέπεται πρόσθετο κόστος 
20 ευρώ για την υπηρεσία all inclusive τους 
μήνες αιχμής - από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμ-
βρίου. Τα έσοδα της επιχείρησης θα προέλθουν 
από απλές διανυκτερεύσεις και all inclusive, 
υπηρεσίες εστίασης και καφέ, εισιτήρια χρήσης 
λουτρών, εκδηλώσεις στους χώρους της μονά-
δας, τη λειτουργία του mini market, και λοιπές 
υπηρεσίες θεραπείας. Η μελέτη υποδεικνύει 
τρόπους χρηματοδότησης μέσω αναπτυξια-
κών προγραμμάτων που επιδοτούν τουριστι-
κές επενδύσεις σε ποσοστό έως και 60%. Όπως 
αναφέρουν οι μελετητές «σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει η όλη προσπάθεια να γνωστοποιη-
θεί στο σύνολο της χώρας και το εξωτερικό με 
σκοπό την προσέλκυση πελατείας. Ιδίως στους 
ασφαλιστικούς φορείς των Ευρωπαϊκών χω-
ρών». Η επένδυση αναμένεται να αποτελέσει 
πόλο έλξης Ελλήνων και κυρίως ξένων τουρι-
στών και η περιοχή θα γίνει τόπος τουριστικού 
προορισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
τοπική οικονομία και όχι μόνο.

Υπολογίζεται ότι τα έτη 2020 έως και 2023 ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί 
σταδιακά σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμβού-
λων, η επένδυση εφόσον λειτουργήσει οργανωμένα και σύμφωνα με ιδιω-
τικοοικονομικά δεδομένα και κριτήρια φαίνεται ότι είναι κερδοφόρα, ιδίως 
αν λειτουργήσει στο σύνολο των εγκαταστάσεων της.

Οι μελετητές διαβλέπουν ότι το μικτό περιθώριο κέρδους, λόγω της ορ-
θολογικότερης λειτουργίας και εσωτερικής οργάνωσης της επιχείρησης, 

θα αυξηθεί και θα παραμείνει σταθερό σε ποσοστό 45% την επόμενη πε-
νταετία. Εκτιμάται μάλιστα ότι θα δημιουργηθεί πολλές νέες θέσεις εργα-
σίας και μάλιστα υπολογίζονται σε 170 για την υψηλή περίοδο (Μάιος – 
Οκτώβριος) και για 70 τη χαμηλή περίοδο (Νοέμβριος – Απρίλιος). Η μέχρι 
σήμερα λειτουργία της επιχείρησης, παρά τις προσπάθειες των εκάστοτε 
διοικήσεων, φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων ανεπιτυχής ως προς την προ-
σέλκυση επισκεπτών (κύκλος εργασιών ) και ως προς την κερδοφορία της.
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H ανάδειξη του πολιτισμού και η προβολή 
των τουριστικών περιοχών και των παραδό-
σεων είναι το κύριο αντικείμενο για το δια-
συνοριακό έργο «Μουσεία Συνδέουν Πολιτι-
σμούς – Συνδέουν Ανθρώπους» (Museums 
Connecting Cultures Connecting People 
– CONNECT) που υλοποιεί ο δήμος Βόλβης 
σε συνεργασία με άλλους φορείς. Η πρώτη 
συνάντηση έγινε τον περασμένο μήνα στον 
Σταυρό- έδρα του δήμου Βόλβης- όπου συ-
ζητήθηκε ο προγραμματισμός των δράσεων 
του προγράμματος στο οποίο ο δήμος Βόλβης 
είναι επικεφαλής εταίρος, μαζί με το Ολυμπι-
ακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και δυο πολιτι-
στικούς φορείς της ΠΓΔΜ.

Το CONNECT προβλέπει τη δημιουργία δικτύ-
ου μουσείων, ώστε να προωθηθεί ο διαπολι-
τισμικός διάλογος, η μεταφορά γνώσεων και 
η πρόσβαση στον πολιτισμό των δύο περιο-
χών με τη  χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης 
προβλέπεται η βελτίωση των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών προς τους δημότες, στους 

τουρίστες και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνο-
λο, προωθώντας παράλληλα την αναπτυσσό-
μενη τουριστική βιομηχανία, την κινητικότητα 
των επισκεπτών και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Δήμος Βόλβης σχεδιάζει να μετατρέψει το  
χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω 
Σταυρού, που ανακαινίστηκε πρόσφατα σε 
Λαογραφικό Μουσείο με σύγχρονες υποδο-
μές. Στο Μουσείο θα προβάλλεται η ιστορία 
και τα έθιμα του τόπου, μέσω καινοτόμων 

ψηφιακών εφαρμογών, τρισδιάστατων πλοη-
γήσεων και ηλεκτρονικών χαρτών. 

Εξάλλου με τη βοήθεια της τοπικής κοινω-
νίας θα  συλλεχθούν ,θα  καταγραφούν και 
θα προβληθούν ιστορικά τεκμήρια, τα οποία 
θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες 
μέσω διαδικτύου η με τη φυσική τους παρου-
σία στο χώρο. Επίσης τα εκθέματα αυτά θα 
είναι διαθέσιμα στο κοινό για παρατήρηση, 
μελέτη και εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη εκπαί-
δευση και κατάρτιση των επαγγελματιών του 
τουρισμού στο Δήμο Βόλβης, για την ενσω-
μάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες του τουριστικού 
προϊόντος, ώστε να βοηθήσει στην αύξηση 
του τουρισμού και την επέκταση της τουρι-
στικής περιόδου. Το έργο,  εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG 
IPA CBC «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020» έχει 
συνολικό προϋπολογισμό 780.682,03 € και 
διάρκεια 18 μηνών. 

Δ      
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟ
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Το όραμα των κατοίκων των Βρασνών  για 
απόκτηση πολιτιστικού κέντρου  αναμένεται 
να γίνει πραγματικότητα το επόμενο διάστημα 
μετά την απόφαση του δημοτικού Συμβούλι-
ου που ενέκρινε την μελέτη για την κατα-
σκευή  του.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του το δημοτικό 
συμβούλιο Βόλβης, πήρε ομόφωνη απόφαση  
για να εκπονηθεί  η μελέτη  για την ανέγερση 
του κτιρίου που θα στεγάσει το πολιτιστικό 
κέντρο.  

Σημειώνεται ότι η περιοχή των Νέων Βρα-
σνών και της παραλίας Βρασνών, έχει ιδι-
αίτερη τουριστική ανάπτυξη και εκτός των 

πολλών μόνιμων παραθεριστών που διατη-
ρούν εξοχικές κατοικίες, συγκεντρώνει και 
την προτίμηση χιλιάδων Ελλήνων και ξένων 
τουριστών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μή-
νες. Ωστόσο, αν και διατηρεί δραστήριο πολι-
τιστικό σύλλογο, με πολλαπλές δράσεις, δεν 
υπάρχει  υπάρχει ο ανάλογος χώρος, ούτε για 
να αναπτυχθούν αυτές, αλλά ούτε και για να 
φιλοξενηθούν μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, όπως συνέδρια, ημερίδες, συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις 
κ.ά.

Η συγκεκριμένη μελέτη η οποία έχει προϋ-
πολογισμό 436.480,45 (συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α.), εντάσσεται στο Πρόγραμμα 
«LEADER», 2014-2020 και αποτελεί το πρώ-
το σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του 
έργου. Στην πρόταση  που κατέθεσε η πολιτι-
κός μηχανικός του δήμου Βόλβης Ευαγγελία 
Καπετανικόλα, περιγράφεται «η κατασκευή 
ενός πρότυπου, μοντέρνου και λειτουργικού 
πολιτιστικού κέντρου ενός, ιδιαίτερης ση-
μασίας και σπουδαιότητας, κτιρίου, που θα 
αποτελέσει το σήμα κατατεθέν για την πολε-
οδομική ενότητα των Βρασνών, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής και των κατοίκων της».  
Η μελέτη πρόκειται να είναι εναρμονισμένη 
με της ιδιαιτερότητες της περιοχής.

  
  Β  
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Το συγκεκριμένο κτίριο έπαψε να λει-
τουργεί ως σχολείο από το 1978 κα-
θώς κτίστηκε το νέο διπλό κτήριο του 
Γυμνασίου-Λυκείου Νέας Μαδύτου. 
Για πολλά χρόνια  χρησιμοποιούνταν 
για να στεγάσει πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, από τον δραστήριο και πολυσχιδή 
Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Μαδύτου.

Το 2008 με το ειδικό πρόγραμμα «Θησέ-
ας» και με τη νόμιμη διαδικασία, ολοκλη-
ρώθηκε και ανακαινίστηκε το διώροφο 
κτήριο πλήρως, ενώ στον ισόγειο χώρο 
λειτούργησε το Μουσείο Παραδοσιακής, 
Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς 
των δημοτών της Μαδύτου. Οι αίθουσες 
του σχολείου φιλοξενούσαν το γραφείο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου, τις στολές του 
Χορευτικού Συλλόγου, την Τοπική Χορωδία 
και το Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που 
γινόταν από τη θρησκευτική οργάνωση 
«Αγία Λυδία». Επίσης στους χώρους ήταν 
αποθηκευμένα,  όργανα ζωγραφικής και 
αγιογραφίας, καθώς και κομμάτια της πα-
ράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των προσφύγων Μαδυτίων όπως διάφορα 
αρχεία και έγγραφα τοπικής σημασίας.

Με την απόφαση του το δημοτικό συμ-
βούλιο καλεί την Τοπική Κοινότητα της 
Νέας Μαδύτου  να  ενημερώνει εγγράφως 
τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβού-
λιο καθώς και το Διοικητικό  Συμβούλιο 
του ΟΠΑΠ του Δήμου Βόλβης για την 
ετήσια λειτουργία του Μουσείου.

Ο έλεγχος των οικονομικών δαπανών 
πρόκειται να γίνεται από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Κλη-
ροδοτημάτων, όπως ορίζει ο νόμος.

Στα χέρια των κατοίκων της Νέας Μαδύτου 
παραχωρείται επίσημα πλέον το παλιό Γυ-
μνάσιο της τοπικής κοινότητας, προκειμένου 
να λειτουργήσει ως Μουσείο Παραδοσιακής, 
Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς των 
Μαδυτίων. 

Το δημοτικό συμβούλιο Βόλβης  που έχει την 
ευθύνη για τη διαχείριση του κτιρίου, αποφά-
σισε  να παραχωρήσει δωρεάν το οίκημα για 
τα επόμενα 19 χρόνια. Η απόφαση πάρθηκε  
μετά από σχετικό αίτημα της τοπικής κοινότη-
τας Μαδύτου, λαμβάνοντας υπ όψη τα πολι-
τιστικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που 
θα επιφέρει αυτή η παραχώρηση. Εν τω μετα-
ξύ ο  Δήμος Βόλβης αναμένεται να ωφεληθεί 
οικονομικά από την παραχώρηση, καθώς θα 

απαλλαγεί από τη συντήρηση του κτηρίου και 
του περιβάλλοντα χώρου. Τα έξοδα και τις 
εργασίες θα τις αναλάβουν εξ ολοκλήρου τα 
σωματεία των Μαδυτίων. 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου, το Μουσείο Παραδοσια-
κής, Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς 
των Μαδυτίων θα λειτουργήσει ως στοιχείο 
ιστορίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και ενη-
μέρωσης, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και 
ως κέντρο αναφοράς των πολιτών της Νέας 
Μαδύτου που ζουν  μακριά από τη γενέτειρα 
τους, στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τον Πει-
ραιά, τα Γιαννιτσά, τη Λήμνο, την Αλεξανδρού-
πολη, τις Σέρρες και την Καβάλα.

Το παλιό Γυμνάσιο  
Μαδύτου μετατρέπεται  
σε Μουσείο Μαδυτίων
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Η αποκομιδή σκουπιδιών είναι ένα από τα ζη-
τήματα που αποτελεί προτεραιότητα για το 
σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο 
διογκώνεται από την οικονομική κρίση και την 
έλλειψη των κατάλληλων μηχανημάτων και 
του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού. 

Στον δήμο Βόλβης, το ζήτημα αυτό αποκτά 
μεγαλύτερες διαστάσεις, όχι μόνο για την πρό-
σθετη επιβάρυνση των χιλιάδων επισκεπτών 
και τουριστών που γεμίζουν τα παραθεριστικά 
θέρετρα κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και 
λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του δή-
μου (ορεινές και μηιορεινές περιοχές), με τη 
μεγάλη έκταση και τους πολλούς οικισμούς.

Για να αντιμετωπισθεί  το πρόβλημα, το  δημοτι-
κό συμβούλιο  του δήμου Βόλβης αποφάσισε να 
ενεργοποιήσει την ανανέωση του στόλου των 
απορριμματοφόρων  οχημάτων και του σχετι-
κού εξοπλισμού καθαριότητας, προγραμματί-
ζοντας την αγορά νέων απορριμματοφόρων.

Έτσι, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, αρχίζουν οι διαδικασίες για την 
αγορά δύο  διαξονικών και ενός  τριαξονικού 
απορριμματοφόρου. Παράλληλα, θα συνδυα-
στεί με την προμήθεια και τριακοσίων πενήντα 

(350) μεταλλικών κάδων υποδοχής απορριμ-
μάτων. Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο προ-
χώρησε στην κατάρτιση των όρων πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, προκειμένου να επιλεγεί το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη σύναψη του 
επενδυτικού δανείου, ύψους 697.860,00 €. 
Που θα αξιοποιηθεί για τις παραπάνω αγορές. 

Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος απεστάλησαν 
τουλάχιστον σε τρία  αναγνωρισμένα πιστωτικά 
ιδρύματα καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων το οποίο τελικά επιλέγει .

Σύμφωνα με την οικονομική επιτροπή του δή-
μου Βόλβης τα χρήματα θα καλυφθούν με τη 
μορφή δανεισμού από  το ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων το οποίο θα καλύψει το 100% 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής 
τεχνικής έκθεσης της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου. Η διάρκεια αποπληρωμής του προτεί-
νεται να είναι δεκαετής με σταθερό επιτόκιο 
4,95% σύμφωνα με την πρόταση του Τ.Π.& Δ.  
Η αποπληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων 
προτείνεται να βαρύνει την ανταποδοτική υπη-
ρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο 
ετήσιο ποσό που αναλογεί για τα επόμενα δέκα 
(10) έτη από την έναρξη αποπληρωμής του.

   
  Β  

Σ   
 

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να 
έχει επιλυθεί το ζήτημα της ανακύκλω-
σης απορριμμάτων στον δήμο Βόλβης.

Η ανακύκλωση σταμάτησε στον δήμο 
Βόλβης, όταν το αντίστοιχο πρόγραμ-
μα εγκαταλείφθηκε από τον Σύνδε-
σμο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, ο 
οποίος είχε αυτή την υποχρέωση.

Ο δήμος Βόλβης, θα αντιμετωπίσει αυτό 
το πρόβλημα, αρχίζοντας συνεργασία 
με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης, η οποία πρόκειται να 
προμηθεύσει ένα ειδικό απορριμματοφό-
ρο και πεντακόσιους κάδους για συλλογή 
ανακυκλώσιμων υλικών, που πρόκειται 
να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία 
όλου του δήμου. Τα απορρίμματα που θα 
συγκεντρώνονται με αυτόν τον τρόπο θα 
αποστέλλονται στον ειδικό χώρο διαλογή, 
που προβλέπεται για την περιοχή.
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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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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




