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Ο δήμος Βόλβης αποχαιρετά τον
«δάσκαλο» Νικόλαο Μουτσόπουλο
Ενδιαφέρον
επενδυτών για Λουτρά
Νέας Απολλωνίας

Ο θάνατος του κορυφαίου επιστήμονα και
επίτιμου δημότη Βόλβης, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό αλλά και μια τεράστια ιστορική
παρακαταθήκη
Με μεγάλη θλίψη, ο δήμος Βόλβης αποχαιρετά τον Νικόλαο Μουτσόπουλο, τον αρχαιολόγο που ανέδειξε με το έργο του τον ιστορικό
πλούτο του τόπου μας, φωτίζοντας την ιστορική συνέχεια της Μακεδονίας και της Θράκης.
Επί 40 χρόνια εργάστηκε ακαταπόνητα στο
κορυφαίο ίσως επιστημονικό του επίτευγμα,
την αποκάλυψη του Κάστρου της Ρεντίνας, το
οποίο ανέδειξε στις ανασκαφές του. Είχε πει
χαρακτηριστικά: «Πέτρα πέτρα έχω φιλήσει
το Κάστρο της Ρεντίνας, τα μνημεία της Μακεδονίας και της Θράκης και πέραν αυτής, που
αποδεικνύουν πλήρως όχι μόνο την ελληνικότητα, που δεν μπορεί να την αμφισβητήσει
κανείς, αλλά την αυθεντικότητα και τη συνέχεια».
Με επιστημονική επάρκεια, παρά τις αντιξοότητες, προχώρησε σε συστηματικές ανασκαφές στη Ρεντίνα, την αρχαία Αρέθουσα, τον
Στρυμονικό Κόλπο και σε άλλα σημεία του
δήμου Βόλβης, προσφέροντας ανεκτίμητο
έργο.
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, δήλω-

σε: «Εκ μέρους των κατοίκων του δήμου Βόλβης, εκφράζω τη λύπη μας στους οικείους και
στους συνεργάτες του, αλλά και την ευγνωμοσύνη μας, για την ανεκτίμητη προσφορά
του, καθώς ένωσε το παρόν με το παρελθόν,
δίνοντας μας το ιστορικό υπόβαθρο για το
μέλλον. Στον επίτιμο δημότη μας, τον Νικόλαο Μουτσόπουλο, χρωστάμε και τα μαθήματα ζωής που μας έδωσε όλα αυτά τα χρόνια,
με την πίστη και τη συστηματική αφοσίωση
του στον στόχο, τη μεθοδικότητα, την απλότητα, τη συνέπεια και την αμεροληψία του».
Ο δήμος Βόλβης είχε ανακηρύξει τον Νικόλαο Μουτσόπουλο επίτιμο δημότη του και
τον Απρίλιο του 2017, σε συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, οργάνωσε ειδική ημερίδα προς τιμήν
του, με θέμα τον αρχαιολογικό πλούτο του
δήμου Βόλβης, όπου και τον τίμησε για μια
ακόμα φορά.
Τα πρακτικά εκείνης της ημερίδας, όπου μέσα
τους περιέχουν την τελευταία επιστημονική
ανακοίνωση του Νικόλαου Μουτσόπουλου,
για την περιοχή της Νυμφόπετρας, πρόκειται
να εκδοθούν από τον δήμο Βόλβης και θα
αποτελούν το επίσημο αναμνηστικό δώρο σε
όλους τους επίσημους επισκέπτες του δήμου.

Τη Μελέτη Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης
των Λουτρών Νέας Απολλωνίας, την οποία
είχε εκπονήσει εταιρία επενδυτικών συμβούλων, κατ' εντολή του δήμου Βόλβης,
ζήτησε και παρέλαβε ο επικεφαλής της
εταιρείας «G. Stathopoulos Enterprise»
Γιώργος Σταθόπουλος και οι συνεργάτες
του, έπειτα από συνάντηση που είχε με το
δήμαρχο Βόλβης στον Σταυρό.
Ο επιχειρηματικός όμιλος που ήδη υλοποιεί επένδυση ύψους περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Ασπροβάλτα, με την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων
μαζί με ιστορικό θεματικό πάρκο, εκτιμά
ότι τα Λουτρά Νέας Απολλωνίας αποτελούν σημαντικό επενδυτικό στόχο, καθώς
μπορούν να συνδυαστούν με τις ξενοδοχειακές υποδομές της Ασπροβάλτας.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βόλβης
τόνισε: «τα Λουτρά Νέας Απολλωνίας
κουβαλούν ανυπέρβλητα οικονομικά
βάρη για έναν μικρομεσαίο δήμο σε μια
χώρα με οικονομική κρίση. Ωστόσο, την
ίδια στιγμή που γειτονικές λουτροπόλεις
έχουν κλείσει, εμείς δεν παραδώσαμε τα
όπλα και προχωρήσαμε στις κατάλληλες
ενέργειες, ώστε η Νέα Απολλωνία να αποτελεί ελκυστική επένδυση για τον ιδιωτικό
τομέα. Ελπίζω ότι θα έχουμε αίσια κατάληξη, σε πείσμα των καταστροφολόγων της
προεκλογικής περιόδου».

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΑΡΕΘΟΥΣΑ, ΣΧΟΛΑΡΙ ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΟ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

Νέοι παιδικοί σταθμοί δημιουργούνται
σε Νέα Απολλωνία και Σταυρό

Π

ρόγραμμα δημιουργίας πέντε
νέων παιδικών σταθμών άρχισε να υλοποιεί ο δήμος Βόλβης,
μέσα από τις δυνατότητες που
παρέχει το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του
υπουργείου Εσωτερικών αλλά και από την
αξιοποίηση δικών του δημοτικών κτιρίων.
Ειδικότερα, από τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος «Ανέγερση Δημοτικών Κτιρίων» πρόκειται να χρηματοδοτηθεί,
η ανέγερση δυο νέων παιδικών σταθμών σε
Νέα Απολλωνία και Σταυρό, ενώ ολοκληρώνεται η μελέτη για τη δημιουργία άλλων
τριών σε Αρέθουσα, Νέα Μάδυτο και Σχολάρι, μέσα σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, τα
οποία θα ανακαινισθούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα για παιδαγωγική λειτουργία. Παράλληλα, ολοκληρώνεται και η μελέτη για την αναβάθμιση του υφιστάμενου
παιδικού σταθμού της Ασπροβάλτας.
Ο πρώτος παιδικός σταθμός πρόκειται να
ανεγερθεί σε δημοτική έκταση στη Νέα
Απολλωνία και είναι προϋπολογισμού
530.830 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική
πρόταση που έχει υποβληθεί, για την οποία
έχει ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Ένας
ακόμα νέος παιδικός σταθμός, πρόκειται να
ανεγερθεί σε δημοτική έκταση στον Σταυρό,
συνολικού προϋπολογισμού 435.000 ευρώ,
με εγκεκριμένη και αυτός οικοδομική άδεια.
Σημειώνεται ότι με τον τρόπο αυτό ο δήμος
Βόλβης αξιοποιεί το μέγιστο των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του προγράμματος,
καθώς το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» επιτρέπει μόνο
δυο αντίστοιχες προτάσεις ανέγερσης κτιρίων.
Ωστόσο, ο δήμος Βόλβης προχώρησε και στο
επόμενο βήμα για τη δημιουργία άλλων τριών νέων παιδικών σταθμών στις δημοτικές
ενότητες Αρέθουσας, Εγνατίας και Μαδύτου,
σε υφιστάμενα κτίρια που πλέον ανήκουν
στον δήμο, και τα οποία θα διαμορφωθούν
ανάλογα. Πρόκειται για παιδικούς σταθμούς
που προβλέπεται να εγκατασταθούν στην
Αρέθουσα, στο κτίριο του πρώην αστυνομικού τμήματος, στο Σχολάρι, στο κτίριο του
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πρώην δημοτικού σχολείου και στη Νέα Μάδυτο, στο κτίριο του πρώην ΟΕΚ. Με τον τρόπο αυτό και θα μειωθεί το κόστος ανέγερσης
νέων κτιρίων, αλλά και θα προχωρήσει τάχιστα η επαναχρησιμοποίηση τους με τα νέα
λειτουργικά δεδομένα. Σε πρώτο στάδιο ο
δήμος ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και πήρε

στην κατοχή του το κτίριο του πρώην αστυνομικού τμήματος στην Αρέθουσα και το κτίριο του πρώην ΟΑΕΔ στη Νέα Μάδυτο. Την
περίοδο αυτή ολοκληρώνονται οι μελέτες
για τις μετατροπές των κτιρίων σε παιδικούς
σταθμούς.

ΓΗΠΕΔΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ 5Χ5 – ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Ανακαινίστηκαν αθλητικές
εγκαταστάσεις σε όλο τον δήμο

Ο

λοκληρώθηκε η ανακαίνιση των
γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 σε
Σταυρό και Ασπροβάλτα, τα οποία
αποτελεί πόλο έλξης για όλες τις…
ηλικίες, που επιδιώκουν να προτιμούν το
ποδόσφαιρο για την άθλησή τους.
Το γηπεδάκια, έχουν αποκτήσει νέα ελκυστική όψη, καθώς τοποθετήθηκε νέος
μοντέρνος τάπητας, ειδικός για τέτοιου είδους αγωνιστικούς χώρους. Παράλληλα,
ανακαινίστηκαν οι εστίες και τα δίχτυα, ενώ
επιδιορθώθηκε όπου ήταν αναγκαίο και η
εξωτερική περίφραξη στα δυο ποδοσφαιρικά γήπεδα 5Χ5 . Ο δήμος Βόλβης, ολοκλήρωσε γρήγορα τις εργασίες στα γήπεδα,
καθώς –ειδικά εκείνο της Ασπροβάλτας- είχαν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες του
περασμένου Ιουνίου και ήταν ακατάλληλα
προς χρήση.

Στο πλαίσιο της επιδιόρθωσης των προβλημάτων που προκάλεσε και σε αθλητικές εγκαταστάσεις, η σφοδρή κακοκαιρία
η οποία έπληξε τις ακτές του Στρυμονικού
κόλπου στις 26 και 27 Ιουνίου 2018, ο δήμος Βπολβης προχώρησε σε έκτακτες εργασίες και στο Κλειστό Γυμναστήριο Σταυρού.
Σημειώνεται ότι από τις πλημμύρες εκείνης
της περιόδου είχε γεμίσει με νερά και το
κλειστό γυμναστήριο Σταυρού, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά το παρκέ που κάλυπτε τον αγωνιστικό
χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, έχοντας
ως αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνη
η ασφάλεια των αθλητών η χρήση του. Οι
ζημιές δεν επεκτάθηκαν ευτυχώς στον περιμετρικό του αγωνιστικού χώρου διάδρομο ο
οποίος διατηρήθηκε ανέπαφος.

Έτσι, διατέθηκαν αμέσως τα σχετικά κονδύλια και το παρκέ του Κλειστού Γυμναστηρίου
Σταυρού αποκαταστάθηκε τάχιστα. Ήδη έχει
αποδοθεί προς χρήση των αθλητικών σωματείων, αλλά και από μεμονωμένους δημότες
για την άθληση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα τελευταία δυο χρόνια έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες στα γήπεδα των ομάδων,
ώστε και να αποκτήσουν νέα εικόνα, αλλά
και να διεκδικήσουν τη σχετική αδειοδότηση για διεξαγωγή αγώνων. Ειδικότερα, εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αλλά και
νέες προσθήκες (αποδυτήρια, περίφραξη
κλπ) -όπου χρειάστηκε- έγιναν στα γήπεδα
Ανοιξιάς, Ευαγγελισμού, Μικρής Βόλβης,
Μοδίου, Νέας Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου,
Ξηροποτάμου, Περιστερώνα, Προφήτη, Στίβος και Σχολαρίου.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ»

Από το δήμο Βόλβης αρχίζει
πανελλαδικά η νέα μορφή ανακύκλωσης
Πρωτοπόρος και
στα Πράσινα Σημεία

Ο δήμος Βόλβης βρίσκεται στην πρωτοπορία σε
πανελλαδικό επίπεδο και στα «Πράσινα Σημεία»
καθώς έχει ήδη προτείνει την ανάπτυξη έξι σε
όλη την έκταση του, ενώ όπως ανακοινώθηκε
πρόσφατα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δυο «Πράσινα
Σημεία» στον δήμο Βόλβης, των οποίων η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί (έχουν πάρει άδεια
από ένα στους δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, και σε Πιερία, Κιλκίς και
Σέρρες). Τα «Πράσινα Σημεία» είναι οριοθετημένοι και κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι, µε
τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και τον
αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισµό, όπου οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν ανακυκλώσιµα
υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά,
υφάσματα, βρώσιµα έλαια, ή χρησιμοποιημένα
αντικείμενα, ρουχισµό, έπιπλα, ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για
επαναχρησιμοποίηση».

Γ

ια μια ακόμα φορά ο δήμος Βόλβης
πρωτοπορεί σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς θα είναι ίσως ο πρώτος
δήμος στην Ελλάδα όπου θα εφαρμοστεί το νέο μοντέλο ανακύκλωσης απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες, που ακολουθούν τα κοινοτικά πρότυπα, και τις
οποίες πρόκειται να εφαρμόσει η Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ),
η ανακύκλωση θα γίνεται με τη μέθοδο της
«διαλογής στην πηγή». Κοντά στα σπίτια,
στους χώρους εργασίας, τα σχολεία κλπ, θα
τοποθετηθούν τεσσάρων ειδών κάδοι, για να
εναποτίθενται τα διαφορετικά υλικά. Τα τέσσερα «ρεύματα συλλογής» όπως λέγονται,
θα συλλέγουν αντίστοιχα: α) Χαρτί – χαρτόνι – χάρτινες συσκευασίες, β) Μεταλλικές
συσκευασίες, γ) Πλαστικά – πλαστικές συσκευασίες και δ) Γυάλινες συσκευασίες.
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης
που θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, αντικαθιστώντας σταδιακά τους μονούς κάδους που
μαζεύουν όλες τα ανακυκλώσιμα υλικά, θα
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εφαρμοστεί αρχικά στον δήμο Βόλβης, Ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατασκευής των ειδικών κάδων με τα διαφορετικά
χρήματα για τη συλλογή των διαφορετικών
υλικών, Σημειώνεται ότι εδώ και ένα περίπου μήνα, έχουν ήδη μοιρασθεί σε όλο τον
δήμο Βόλβης οι ειδικοί κάδοι (κώδωνες)
για τη συλλογή του γυαλιού. Στο μεταξύ, ο
δήμαρχος Βόλβης μετέβη πρόσφατα στην
Αθήνα, όπου και υπέγραψε την αποδοχή της
δωρεάς από την ΕΕΑΑ του ειδικού απορριμματοφόρου ανακύκλωσης, το οποίο θα συλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, αφού επαίνεσε
τον δήμο Βόλβης για την άμεση ενεργοποίηση
του, τόνισε ότι η Περιφέρεια διαθέτει 10 εκατ.
ευρώ για τα «Πράσινα Σημεία», κονδύλια που
μπορούν να χρηματοδοτήσουν όλες τις βασικές υποδομές κατασκευής ενός οργανωμένου
“Πράσινου Σημείου”, όπως την περίφραξη, την
πύλη εισόδου, την ασφαλτοστρωμένη πλατεία,
τον αποθηκευτικό εξοπλισµό, τους στεγασμένους χώρους, (γραφείο, αποθήκες εργαλείων,
χώρος αποδυτηρίων) τα μηχανήματα, ακόμη
και την αγορά γης, εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλοι δημοτικοί χώροι.

ΑΠΟΚΤΟΎΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΟΚΚΑΛΟΎ, ΜΙΚΡΟΚΏΜΗ ΚΑΙ ΒΑΓΙΟΧΏΡΙ

Υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο
σε απομακρυσμένους οικισμούς

Παράταση αιτήσεων
για πρόσβαση σε
τηλεοπτικούς σταθμούς

Δυο από τους πιο απομακρυσμένους και μικρούς πληθυσμιακά οικισμούς του δήμους
Βόλβη, αποκτούν πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο, μέσω των έργων που διενεργεί ο ΟΤΕ. Πρόκειται για την Μικροκώμη και το
Βαγιοχώρι της Δημοτικης Ενότητας Εγνατίας.
Μαζί με τον οικισμό της Κοκκαλούς, σύντομα
θα έχουν δυνατότητα αξιοποίησης του «γρήγορου» ίντερνετ, καθώς ο δήμος Βόλβης παραχώρησε τη δυνατότητα διενέργειας ζεύξης
στις τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ, οι οποίες
εκτελούν τις απαιτούμενες εργασίες.
Ο δήμος Βόλβης, τα τελευταία χρόνια έχει
προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο

διάθεσης υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας,
ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη πριν δυο χρόνια, απέκτησαν υψηλής ταχύτητας διαδίκτυο, οι κάτοικοι του ορεινού όγκου (Λευκούδα, Λίμνη,
Μαυρούδα, Σκεπαστό, Στεφανινά), μέσω του
προγράμματος Rural Broadband – Ανάπτυξη
Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» από
τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Κοινωνίας της Πληροφορίας),
που υλοποίησε ο OTE Rural North, ο οποίος με
επιστολή του σήμερα, ενημερώνει τους κατοίκους, πως έχουν πλέον πρόσβαση σε συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50Mbps.

Στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων τεχνολογικών υπηρεσιών προς τους δημότες, σημειώνεται ακόμα, ότι άρχισαν να αποκτούν πρόσβαση
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, οι μόνιμοι
κάτοικοι στις περιοχές: Λουτρά Βόλβης, Μεσοπόταμος, Αρέθουσας, Κάτω Στεφανινά, Λευκούδα, Λίμνη, Ξηροπόταμος, Απολλωνία, Κοκκαλού, Νέα Μάδυτος, Άνω Σταυρός, Βαμβακιά,
Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα, Σταυρός, που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, βάσει σχετικού προγράμματος του υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής. Για το πρόγραμμα αυτό, ήδη υπάρχει
μεγάλη ανταπόκριση, καθώς έχουν γίνει 535 αιτήσεις από αντίστοιχα νοικοκυριά και κατοίκους
των περιοχών αυτών (ορισμένοι άρχισαν ήδη να
έχουν παραλάβει τον εξοπλισμό), ενώ σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση, οι αιτήσεις για ένταξη στις υπηρεσίες αυτές, που γίνονται στα ΚΕΠ,
παρατάθηκαν και μπορούν να γίνουν έως και τις
19 Αυγούστου 2019.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 12.515 LED ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Σύγχρονο φωτισμό και άμεση αποκατάστ

Ο

ριστικά ο δήμος Βόλβης επιλύει
το πρόβλημα του οδικού φωτισμού, με την τοποθέτηση σε όλες
τις περιοχές του 12.515 νέων
«έξυπνων» φωτιστικών μέσων,
τα οποία θα ελέγχονται κεντρικά με ειδικά
συστήματα, ώστε να αντικαθίστανται άμεσα
αν υποστούν βλάβη.
Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο
της αξιολόγησης προσφορών και εντός του
επόμενου διμήνου αναμένεται να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με το
οποίο θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας
72%, με τον δήμο Βόλβης να έχει συνολικό
όφελος (έκπτωση επί της εξοικονόμησης,
μηδενισμός εξόδων συντήρησης κ.ά.) πάνω
από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό που
εξοικονομείται θα διατεθεί σε μείωση τελών
ευπαθών ομάδων και σε επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού του δικτύου. Για το
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έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού φωτισμού, ολοκληρώθηκε η κατάθεση
προσφορών, με εκδήλωση ενδιαφέροντος
από 4 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους,
ενδεικτικό της σημασίας του διαγωνισμού.
Πρόκειται για τον Όμιλο COMSOTE, τη ΜΕΤΚΑ
(Όμιλος Μυτιληναίος), την Green Esco (με
συμμετοχή της ΔΕΗ) και την Sirecled (Όμιλος
Δαυίδ – Ιωάννου).
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής
Λιάμας: «συνεχίζουμε ως δήμος να λειτουργούμε πρωτοποριακά, με νέες εφαρμογές και
στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένας από
τους μεγαλύτερους σε έκταση δήμους όπως
ο δικός μας, θα αντιμετωπίζει άμεσα το θέμα
του ελλιπούς φωτισμού ή της καμένης λάμπας, σε κάθε δρόμο, σε κάθε οικισμό. Με
νέα σύγχρονα φώτα και αυτόματη διαχείριση,
θα εξοικονομήσουμε υψηλά ποσά, ελαφρύνοντας οικονομικά και τους δημότες». Και
πρόσθεσε ότι αποδείχθηκε περίτρανα πως η
πολύμηνη προετοιμασία των υπηρεσιών απέ-

δωσε καρπούς, αφού δεν υποβλήθηκε καμία
ένσταση ή διαμαρτυρία για την διαδικασία
του διαγωνισμό, και είχαμε μεγάλες και εντυπωσιακές συμμετοχές. Μοναδική παραφωνία
προήλθε από τμήμα της αντιπολίτευσης που
επιχειρώντας τον μηδενισμό των πάντων και
την καταστροφολογία έριξε λάσπη για ένα
έργο, το οποίο θα αναβαθμίσει δραστικά τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες
χωρίς να τους επιβαρύνει οικονομικά, αλλά
αντίθετα θα τους ελαφρύνει.
Σημειώνεται ότι στο διάστημα της 12ετούς
σύμβασης, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος με δικά του μέσα, να αντικαθιστά τα
προβληματικά φωτιστικά εντός 24ωρου, μηδενίζοντας τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης
του δήμου. Κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό με το
σύστημα της κεντρικής τηλεδιαχείρισης που
θα εγκατασταθεί, το οποίο θα ειδοποιεί άμεσα
για κάθε πρόβλημα. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν σε πιλοτικό επίπεδο εφαρμογές «έξυπνης» πόλης (Smart Cities), μέσω των οποί-

ταση βλαβών αποκτά ο Δήμος Βόλβης
κών εξόδων συντήρησης της υποδομής που
αφορούν το αντικείμενο του διαγωνισμού, το
οποίο θα δώσει πλεόνασμα στα ανταποδοτικά
τέλη, και γ. Ενεργειακό Αποτύπωμα, το οποίο
θα αξιοποιηθεί στο μέλλον για την ένταξη μας
σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Συνολικά
αυτό το όφελος εξορθολογίζει τα οικονομικά δεδομένα των ανταποδοτικών τελών και
αποδίδει στον δημότη την υπηρεσία για την
οποία πληρώνει. Το όφελος του Δήμου από
αυτήν την δράση θα διαμοιραστεί σε μείωση
τελών λελογισμένα και σε επενδύσεις ενίσχυσης των συναφών υποδομών.
ων, τα φωτιστικά μπορούν να προειδοποιούν
με ειδικούς αισθητήρες, για τις περιπτώσεις
πυρκαγιάς ή πλημμύρας. Στα οφέλη εντάσσεται και το θετικό ενεργειακό αποτύπωμα
που αποκτά ο δήμος Βόλβης, δίνοντας δυνατότητα ένταξης σε πρωτοποριακά ευρωπαϊκά
χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Ενεργειακή αναβάθμιση
σε όλο τον δήμο με οφέλη
Οι επόμενες κινήσεις του δήμου Βόλβης στον
Ενεργειακό Τομέα θα είναι η αξιοποίηση του
θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων για να
αναβαθμίσουν τις Κτιριακές Υποδομές του
Δήμου, οι ενεργειακές παρεμβάσεις στην
ΔΕΥΑΒ, με έμφαση στο ενεργειακό ισοζύγιο
και η αξιοποίηση των προαναφερομένων για
ένταξη σε πράσινες συγχρηματοδοτούμενες
επενδύσεις.
Η υλοποίηση της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα
έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
Η πληρωμή του Αναδόχου στο σύνολο της
12ετούς περιόδου ισχύος της Σύμβασης εξαρτάται από το μετρήσιμο και μόνο αποτέλεσμα
αυτών που έχει δεσμευτεί στην προσφορά του
αντικαθιστώντας το σύνολο του εξοπλισμού
με δικά του μέσα και έχοντας 12ετή υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε βλάβη για τον
οποιοδήποτε λόγο αυτή προκύπτει.
Τα οφέλη είναι τα εξής: α. Εγγυημένο Όφελος
που θα δοθεί σαν έκπτωση (αφορά τμήμα της
δαπάνης που ήδη έχει ο Δήμος με βάση τις
καταναλώσεις ενέργειας του έτους βάσης)
και το οποίο κλειδώνει ανεξάρτητα του αποτελέσματος, β. Μηδενισμός των λειτουργι-

Επίσης έχουν προβλεφθεί
στα Συμβατικά Τεύχη τα εξής:
• Ο Ανάδοχος προβαίνει σε Κατηγοριοποίηση
των Οδών και εφαρμόζει τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΝ 13201/2015) με
την Μελέτη Εφαρμογής που θα εκπονήσει και
θα εγκρίνει ο Δήμιος, για την παροχή υπηρεσιών φωτισμού, όπως ακριβώς απαιτείται σε
κάθε κατηγορία.
• Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρμογής θα ελέγχεται
κάθε χρόνο καλύπτοντας κάθε απόκλιση από
την εφαρμογή του ΕΝ 13201/2015, δηλαδή
θα υπάρχει αντικατάσταση του εξοπλισμού
και έλεγχος της κάλυψης της απαίτησης από
τον Ανεξάρτητο Σύμβουλό (αφορά εταιρεία
μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Υπηρεσιών
και θα προκύψει από ανάλογο διεθνή διαγωνισμό) και από τη Τεχνική Υπηρεσία η οποία
έχει τον πλήρη έλεγχο του αποτελέσματος.
• Κάθε διετία θα διενεργούνται Μελέτες
Έντασης Φωτισμού & Λαμπρότητας και για
το σύνολο της Κατηγοριοποίησης Οδών και
θα καλύπτεται κάθε ατέλεια που τυχόν θα
προκύψει. Στο τέλος της 12ετίας ο Δήμος θα
παραλάβει πλήρες και λειτουργικό σύστημα
οδοφωτισμού, αφού ο εξοπλισμός πρέπει να
είναι καινούργιος. Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων στο άρθρο 22, παράγραφος 2 αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής: …η απώλεια
της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών
σωμάτων (≥50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70
reported), άρα μετά την 12ετία θα έχουμε ένα
καινούργιο σύστημα για πολλά χρόνια ακόμα
που είναι και το ζητούμενο.

• Εγκαθίσταται Σύστημα Τηλεδιαχείρισης
- Έλεγχος Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησης και εφαρμόζεται στο σύνολο της
υποδομής, με ένα δυναμικό σύστημα που
εγκαθίσταται στον Δήμο και του ανήκει χωρίς
κόστος, ενώ θα έχει και τον πλήρη τηλεματικό έλεγχο των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού
ανά πάσα στιγμή και ώρα. Το σύστημα αυτό σε
συνδυασμό με το GIS του Δήμου θα μετεξελιχτεί σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, σύντομα θα ενταχθούν σε
αυτό και οι υποδομές διαχείρισης υδατικών
πόρων και τα κτίρια, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός και όλοι γνωρίζουμε πόσο απαραίτητο
είναι αυτό για τον Δήμο μας.
• Δημιουργείται Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης
(Smart Cities) και σε πιλοτικό επίπεδο εφαρμόζονται λύσεις έξυπνης πόλης, σε σκοπό
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και
των υπηρεσιών προς τους δημότες. Το σύνολο των φωτιστικών έχει την υποδομή να
μετεξελιχτεί σε smart και θα δώσει ένα δυναμικό εργαλείο πολιτικής προστασίας στο
Δήμο για φαινόμενα φυσικών καταστροφών
και διαχείρισης υποδομών: Ενέργεια, Υδατικοί Πόροι, Διαχείριση Απορριμμάτων, αλλά
και να γίνει ένα χρήσιμο μέσο επικοινωνίας
και προβολής των επιχειρήσεων του Δήμου.
Πόσο χρήσιμος μπορεί να αποδειχθεί ένας
αισθητήρας ανίχνευσης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς ή πλημυρών (το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού, εκτός του πιλοτικού,
έχει την δυνατότητα και την υποδομή άμεσης
ενεργοποίησης).
• Ο Ανάδοχος θα έχει υποχρεωτικά εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα και προσωπικό κάλυψης σε βάρδιες σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη
παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα πολιτών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και
την καλή τους λειτουργία. Θα αντιμετωπίζει
σε πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και προβλήματα που θα προκύπτουν στην
12ετή εγγυητική του ευθύνη (εντός 24 ωρών
και εφόσον αυτό δεν γίνεται έχει προβλεφθεί
ρήτρα) και για το λόγο αυτό στις ΣΕΑ δεν έχει
σημασία το πόσο κάνει ο εξοπλισμός αλλά το
τι προσφέρει και ποιο είναι το φωτιστικό αποτέλεσμα (σύμφωνα με τις απόψεις του ΤΕΕ
και του ΕΜΠ).

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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Βραβεία αλληλεγγύης
σε άτομα και φορείς

Τιμήθηκε η ελπίδα
και η αλληλεγγύη
Την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο μετουσίωσαν οι περίπου 90 νέες και νέοι που τιμήθηκαν
από τον δήμο Βόλβης, για την εισαγωγή τους
στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας κατά τη διάρκεια της Γιορτής Νεολαίας και Κοινωνικής
Προσφοράς, που πραγματοποιήθηκε στο
κατάμεστο Κλειστό Γυμναστήριο Σταυρού.
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, στον
χαιρετισμό του τόνισε πως το παρελθόν
ενώνεται με το μέλλον εκπέμποντας μηνύματα
και παραδείγματα εθελοντισμού, αυταπάρνησης, κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς.
Απευθυνόμενος στους εισαχθέντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ,
επισήμανε ότι «τώρα ανοίγεται μια νέα σελίδα
στη ζωή σας, γεμάτη γνώσεις, προκλήσεις και
προοπτικές. Σας εύχομαι ολόψυχα να απολαύσετε τις στιγμές αυτές και να γνωρίζετε ότι
εκτός από αυτή την απλή επιβράβευση που
σας δίνουμε σήμερα, θα είμαστε πάντα δίπλα
σας, ως δήμος Βόλβης. Μαζί με την ελπίδα να
πετύχετε στις σπουδές σας και στη μετέπειτα
επαγγελματική καριέρα σας, ευχόμενοι να
επιστρέψετε και στη ιδιαίτερη πατρίδα σας ως
δημιουργοί, ως έγκριτοι επιστήμονες, ως άξιοι
επαγγελματίες», ενώ εγκωμίασε γονείς και εκπαιδευτικούς για την πολύτιμη συμβολή τους.
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αζί με τους επιτυχόντες, κατά
τη διάρκεια της ετήσιας καθιερωμένης εκδήλωσης, που
οργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Ο.Π.Α.Π.), βραβεύθηκαν άτομα
και φορείς, για την εθελοντική προσφορά τους
στην κοινωνία, την παιδεία και τον πολιτισμό.
Φέτος, τιμήθηκαν το Νηπιαγωγείο Στίβου για
την εθελοντική δράση του, κατά τη διάρκεια
της πανελλαδικής εκστρατείας καθαρισμού
δημόσιων χώρων Let's Do It Greece, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρού για την δράση του
στις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Ιουνίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανοιξιάς για τη συμβολή του στη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, o Γιώργος Κυρμέλης για
τη συμβολή του στην καταγραφή της τοπικής
ιστορίας των Στεφανινών, οι καταγόμενοι από
τον δήμο Βόλβης, διατελέσαντες καθηγητές
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Θεοδωρούδης και Κωνσταντίνος
Μάττας για το παράδειγμα ακαδημαϊκής πορείας που δίνουν στους νεοεισελθόντες φοιτητές, ο συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος
Ηλίας Λουκάς για την υποδειγματική προσφορά του, καθώς και η Πολυτεχνική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

η οποία επί 40 χρόνια, στάθηκε αρωγός στις
ανασκαφές του προσφάτως εκλιπόντα καθηγητή Νικόλαου Μουτσόπουλου, σε διάφορες
γωνιές του δήμου Βόλβης, ώστε να αποδοθεί
έμμεσα τιμή και στους εκατοντάδες συνεργάτες και φοιτητές του κορυφαίου αρχαιολόγου.
Στην εκδήλωση, που παρακολούθησε πλήθος κόσμου, παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, οι βουλευτές Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μάρδας και
της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λαζαρίδης, ο
αντιπεριφεριάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών
κοινοτήτων και τοπικών συμβουλίων, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου
Βόλβης, ο υποδιοικητής της 1ης Ταξιαρχίας
Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, εκπρόσωποι
των εκκλησιαστικών αρχών και των σωμάτων
ασφαλείας κ.ά.

Ο Δήμος Βόλβης συνεργάζεται με το Χαμόγελο
του Παιδιού» κατά τις ενδοσχολικής βίας

Ε

κδηλώσεις κατά της ενδοσχολικής
βίας πραγματοποίησε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
στο πλαίσιο της συνεργασίας του
δήμου Βόλβης με την οργάνωση «Χαμόγελο
του Παιδιού».

φέρθηκε στο φαινόμενο της ενδοσχολικής
βίας (bullying), το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια. ενώ παράλληλα, κοινωνική λειτουργός από το Κέντρο Κοινότητας του δήμου
Βόλβης αναφέρθηκε σε τρόπους διάγνωσης
και αντιμετώπισης του.

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση έγινε στην
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Νέων Βρασνών, Με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον δεκάδες γονείς παρακολούθησαν
την ψυχολόγο Μαρία Τσίλλη, η οποία ανα-

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Μαρία Χατζή
τόνισε ότι ο δήμος Βόλβης, έχει στόχο την
ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας
για την ενδοσχολική βία, ευχαριστώντας το

«Χαμόγελο του Παιδιού» για τη συνδρομή
του, ενώ κάλεσε τους γονείς να απευθύνονται
στο δημοτικό Κέντρο Κοινότητας και στις κοινωνικές υπηρεσίες του. Ανάλογη εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Νέας Απολλωνίας με
κεντρική ομιλήτρια την ψυχολόγο του οργανισμού Σταματία Γαβρίηλογλου. Και στις δυο
περιπτώσεις οι ειδικοί από το «Χαμόγελο του
Παιδιού» απάντησαν σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από το κοινό.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
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ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διετής συνεργασία με τη διεθνή φιλοζωική
οργάνωση «Κτηνίατροι σε Δράση»

Σε μια πρωτοποριακή συμφωνία προχώρησε ο
δήμος Βόλβης με την διεθνή φιλοζωική οργάνωση Vets in Action (Κτηνίατροι σε Δράση),
ώστε να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένες
δράσεις το ζήτημα των αδέσποτων ζώων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνεται
η συνδρομή κτηνιάτρων της οργάνωσης για
τα προγράμματα περίθαλψης, καταγραφής,
εμβολιασμού και στείρωσης των αδέσποτων ζώων, η δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων στα σχολεία του δήμου, η κοινή
προσπάθεια ενίσχυσης της νομοθεσίας και
γενικότερα δράσεις που προωθούν το θέμα
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
πολιτών.
Είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφει η
διεθνής οργάνωση με οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως
τόνισε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της Maja Widler και πρόσθεσε: «ευχόμαστε
ότι αυτό το υπόδειγμα συνεργασίας να ακολουθηθεί και από άλλους δήμους ώστε να
αντιμετωπιστεί ριζικά το θέμα των αδέσποτων
ζώων».

12

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας επισήμανε ότι στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πλέγματος

δράσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των μικρών μαθητών για τα ζώα συντροφιάς. «Οι “Κτηνίατροι σε Δράση“ έχουν την
εμπειρία να βοηθήσουν σημαντικά σε αυτό το
έργο», πρόσθεσε, ευχαριστώντας παράλληλα
και τη συνεισφορά των φιλόζωων εθελοντών
δημοτών.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βόλβης Βασίλης Σιάγκας, επισήμανε ότι η συνεργασία των δυο
πλευρών έχει αρχίσει εδώ και δυο χρόνια, στο
πλαίσιο της οποίας, περισσότερα από 1.200
αδέσποτα ζώα έχουν καταγραφεί, εμβολιασθεί και στειρωθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Δήμου
Βόλβης στην Κοκκαλού.
Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας,
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενημερωτικές
δράσεις σε δημοτικά σχολεία του δήμου Βόλβης. Η εκπρόσωπος της Vets in Action στην
Ελλάδα δρ. Ζωή Κοντού, μίλησε στις μαθήτριες και τους μαθητές των δημοτικών σχολείων
του Προφήτη και του 2ου Δημοτικού Σταυρού.
«Ευελπιστούμε», τόνισε η κ. Κοντού, «ότι
μέσα στα επόμενα δυο χρόνια, θα έχουμε τα
πρώτα σημαντικά αποτελέσματα, στην κοινή
προσπάθεια για μια πραγματική, αισθητή μείωση στο φαινόμενο των αδέσποτων ζώων».

Μνημείο για τον ήρωα Ζαχαρία
Καρδάρα στα Βρασνά

Τ

ιμές ήρωα αποδόθηκαν στον Ζαχαρία Καρδάρα, τον στρατιώτη
από τα Βρασνά που σκοτώθηκε
στην Κύπρο πριν από 53 χρόνια,
από Τούρκους εξτρεμιστές.
Ο δήμος Βόλβης τίμησε τον στρατιώτη
αναγείροντας προς τιμή του μνημείο στον
αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου
Βρασνών, του πρώην δημοτικού σχολείου.
Στον χώρο του μνημείου, υπήρχε τιμητικό στρατιωτικό άγημα καταδρομέων, ενώ
στεφάνι κατέθεσαν, ο δήμαρχος Βόλβης
Διαμαντής Λιάμας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης Νικόλαος Θωμά,
ο διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών ταξίαρχος Δημήτρης Βουνίσιος, ο πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Βρασνών Στέλιος Χρυσαφούδης και ο εκπρόσωπος του Προξενείου της
Κύπρου στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος
Κωσταράς.
Οι παρευρισκόμενοι αισθάνθηκαν ρίγη συγκίνησης όταν τα δυο αδέρφια του στρατιώτη Στέλλα και Γιώργος κατέθεσαν δακρυσμένοι ένα στεφάνι στη μνημείο.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, ο Ζαχαρίας Καρδάρας, πριν
καν συμπληρώσει τα 21 του χρόνια, προσέθεσε το όνομά του, στη μακριά λίστα
των ηρώων του ελληνισμού, καθώς ήταν
και από τους πρώτους Έλληνες αγνοούμενους στρατιώτες που ταυτοποιήθηκαν στη
μαρτυρική Κύπρο. Και πρόσθεσε απευθυνόμενος στα αδέρφια του, ότι «το μνημείο
αυτό, θα φροντίζει να υπενθυμίζει σε όλες

τις γενιές που θα ακολουθήσουν, ότι οφείλουμε να συντηρούμε την ιστορική μνήμη,
να τιμούμε την ιστορία μας».
Η σωρός του στρατιώτη Ζαχαρία Καρδάρα
έφτασε στα Βρασνά πριν από τρία χρόνια
όπου και ενταφιάστηκε στη γενέθλια γη.
«Αλίμονο, αλλά οι γονείς του, η Ελένη και
ο Αστέριος, αυτοί οι ευσεβείς και καλοσυνάτοι άνθρωποι, έσβησαν προτού μάθουν
την τραγική του κατάληξή. Μόνο τα αδέρφια του, η Στέλλα και ο Γιώργος, ανέλαβαν
το πικρό φορτίο να προσευχηθούν για την
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου τους
Ζαχαρία» ανέφερε ο κ Λιάμας..
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης Νικόλαος
Θωμά, αναφέρθηκε στη διαδρομή του Ζαχαρία Καρδάρα, ο οποίος γεννήθηκε στις
16 Ιουλίου 1944 στα Βρασνά και σκοτώθηκε από Τουρκοκύπριους εξτρεμιστές στις
2 Φεβρουαρίου 1966, ενώ υπηρετούσε τη
θητεία του στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου.
Πριν από την τελετή προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βρασνών. Στο μεταξύ το δημοτικό
συμβούλιο Βόλβης έχει ήδη αποφασίσει
ομόφωνα την ονοματοδοσία σε οδό «Στρατιώτη Ζαχαρία Καρδάρα του Αστερίου», τον
δρόμο που αρχίζει από την οικία του στρατιώτη στον ορεινό οικισμό των Βρασνών,
διέρχεται μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου & Κοιμήσεως της Θεοτόκου και
τελειώνει στα διοικητικά όρια του οικισμού.

Ο ήρωας
Ζαχαρίας Καρδάρας

Γεννημένος στα Βρασνά, ο Ζαχαρίας Καρδάρας του Αστερίου, υπηρετούσε τη στρατιωτική
θητεία στην Κύπρο, όταν σε ηλικία 19 ετών,
απήχθη και σκοτώθηκε από Τουρκοκύπριους
εξτρεμιστές στις 2 Φεβρουαρίου 1966. Θεωρούνταν αγνοούμενος επί 50 ολόκληρα χρόνια,
καθώς δεν είχε βρεθεί η σορός του. Ωστόσο, τα
οστά του εντοπίστηκαν το 2015 και η εξέταση
του DNA έδειξε την ταυτότητα του. Υπήρξε ένας
από τους πρώτους Έλληνες αγνοούμενος της
κυπριακής τραγωδίας που ταυτοποιήθηκε. Στις
20 Ιανουαρίου 2016, μετά από μισό αιώνα, επέστρεψε η σορός του στη γενέθλια γη των Βρασνών, όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος, σε
ένα συγκινητικό ύστατο χαίρε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

13

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΣ ΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΗΜΟ

Υπογραφή συμφωνίας με το Παντσάρεβο
Μια ακόμα διεθνή συνεργασία ανέπτυξε ο δήμος Βόλβης με οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της Βουλγαρίας, για την ανάπτυξη
κοινών δράσεων, αλλά και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος.
Ο δήμαρχος του Παντσάρεβο Dimitar Sichanov, εκπροσωπώντας
έναν από τους σημαντικότερους περιφερειακούς δήμους της Σόφιας, επισκέφθηκε τον Σταυρό και συναντήθηκε με τον δήμαρχο
Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, υπογράφοντας πολύπλευρη συμφωνία.
Ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η συνεργασία σε κοινά διασυνοριακά
προγράμματα, είναι ορισμένοι από τους τομείς που πρόκειται να
αναπτυχθούν ανάμεσα στους δυο δήμους. Ο κ. Λιάμας επισήμανε
ότι οι βάσεις της συνεργασίας τέθηκαν το 2018 από τη συνάντηση
που είχαν οι δυο δήμαρχοι, στο πλαίσιο της συμμετοχής του δήμου στη διεθνή τουριστική έκθεση της Σόφιας, αποδεικνύοντας
πόσο προσοδοφόρα είναι η απόφαση για αδιάλειπτη παρουσία του
δήμου Βόλβης στις εκθέσεις τουρισμού των γειτονικών χωρών.
Παράλληλα, όπως υπογράμμισε, ο δήμος Βόλβης έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πέρνικ και τους δήμους
Ράντομιρ, Ράζλογκ και τώρα Παντσάρεβο, με πολλαπλά οφέλη
και ιδιαίτερα τη διευρυμένη παρουσία Βουλγάρων τουριστών.

ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τριπλό «παρών» σε Βελιγράδι,
Βουκουρέστι, Σόφια
Για μια ακόμα χρονιά ο δήμος Βόλβης, μαζί
με τους τουριστικούς συλλόγους Ασπροβάλτας, Βρασνών και Σταυρού, συμμετείχε στις
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις σε Βελιγράδι,
Βουκουρέστι και Σόφια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Σε δικά του περίπτερα, συνεχίζοντας να είναι
από τους λίγους ελληνικούς δήμους, που
έχει αυτόνομη εκθεσιακή παρουσία, μοιράστηκαν έντυπα στην γλώσσα των επισκεπτών,
προβλήθηκαν τα αξιοθέατα της Βόλβης και
δόθηκαν πληροφορίες για καταλύματα, ενώ
οργανώθηκαν και ειδικά χάπενινγκ.
Ειδικότερα, ο δήμος Βόλβης μαζί με τον Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων Ασπροβάλτας, τον Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων
Σταυρού και το Σωματείο Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας-Βρασνών, συμμετείχαν στις εκθέσεις36th Holiday & SPA Expo
(Int'l Tourist Fair) στη Σόφια,
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40th TTR (Romanian Tourism Fair) στο
Βουκουρέστι και 40th International Fair of
Tourism/Sajam Turizma στο Βελιγράδι. Ενδεικτικό της επιτυχημένης παρουσίας ήταν
και τα εγκώμια του διοικητή του ΕΟΤ για την
κοινή παρουσία στις εκθέσεις, όπως τα εξέφρασε στον αντιδήμαρχο και πρόεδρο της
Τουριστικής Επιτροπής Απόστολο Καρακίτσο,

που ήταν επικεφαλής της δημοτικής αντιπροσωπείας. Για μια ακόμη χρονιά, στο περιθώριο των εκθέσεων πραγματοποιήθηκαν
πολλές εποικοδομητικές συναντήσεις με τουριστικούς παράγοντες και με μέσα μαζικής
ενημέρωσης της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας
και της Σερβίας.

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 Η ΤΑ
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,
23970 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), 2397026666 (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 Η ΤΑ
ΡΕΝΤΊΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397330201
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: 2397330280
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΤΗΛ & ΦΑΞ 2397051220
ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021061, 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
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397020042
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.

