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ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

Οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, χρήσιμα τηλέφωνα και η
«Καλλικρατική» γεωγραφία του
δήμου Βόλβης

Επιστημονικό έργο για την αξιοποίηση, βελτίωση και διαχείριση
των βοσκοτόπων σε συνεργασία
με το τμήμα Ζωικής Παραγωγής
της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ψήφισμα διαμαρτυρίας από το
δημοτικό συμβούλιο για την εγκατάσταση σταθμού διοδίων
στην Εγνατία Οδό στην περιοχή
του Ευαγγελισμού

Πλήθος κόσμου έσπευσε να την
προσκυνήσει στην πλατεία του
Δημαρχείου Βόλβης στο Σταυρό,
στις 7 Σεπτεμβρίου

ΣΥΣΚΕΨΗ
ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ

ΓΕΜΙΣΑΝ
«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΑΣ

Πρωτοβουλία ενόψει του αναθεωρημένου σχεδίου για την Κορώνεια και του Π. Δ. για τους
όρους δόμησης και τις χρήσεις
γης στην ευρύτερη περιοχή

Επτά από τις 11 «Γαλάζιες Σημαίες» που απονεμήθηκαν για το
2011 σε παραλίες του νομού
Θεσσαλονίκης, βρίσκονται στα
όρια του δήμου Βόλβης

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

«ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ:
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ
ΠΑΤΡΙΔΕΣ»

Ειδική μελέτη προκειμένου να
διασφαλιστεί η ποιότητα του θαλάσσιου ορίζοντα προγραμματίζεται σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εκατοντάδες κόσμου παρακολούθησαν το αφιέρωμα τιμής και
μνήμης, με μια εντυπωσιακή
αναπαράσταση της άφιξης των
Μικρασιατών προσφύγων
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B J>F I!JL D >NS }
>][janXl mog^afvncmm_l [][janiZ mog^afvn_l
Mkcg [jv Xg[ qkvgi [kqZm[f_ [onY nag dicgY jik_Z[ PcfYm[n_
_fXg[ d[c niol mog_k]Wn_l fio f_ nag rYpi m[l Qji]kWr[f_ f[`Z
Xg[ Wnoji mof\ve[ci ncfYl mni ijiZi ^_mf_onYd[f_ g[ m[l jki
mpXkiof_ fc[ d[ewn_ka `sY Gc [onv ni mof\ve[ci [jin_e_Z ]c[
f[l mnvqi `sYl
D f_n[kkwbfcma nio G[eecdkWna dio\Weam_ f[`Z nal jkim^idZ_l
_ejZ^_l _od[ckZ_l [eeW d[c ^ome_cniok]Z_l jki\eYf[n[ [ji]ia
n_wm_cl >jin_e_Z mZ]iok[ fc[ f_]Wea ^cicdancdY nifY vfsl a ^o
mq_kYl icdigifcdY mo]dokZ[ d[c a \c[mwga f_ nag ijiZ[ mnYbad_
f[l _fjv^cm[g g[ _df_n[ee_oniwf_ jeYksl ncl ^og[nvnan_l nal
BZg[c [onigvani vnc ^_g ojWkqiog jeXig ic [gWei]ic jvkic
Umnvmi fXm[ m_ [onv ni `ip_kv j_kc\Weeig fjikiwf_ g[ ^afc
iok]Ymiof_ Xg[ d[ewn_ki fXeeig ]c[ niol d[niZdiol nio ^Yfio
?ve\al Bgvl ^Yfio jieomwgb_nio jio [j[cn_Z ^c[pik_ncdXl jki
m_]]Zm_cl ]c[ ni \iogv ncl j[k[eZfgc_l j_kciqXl d[c ni j[kWdnci
fXnsji
O_ [onv nig qkvgi jio jXk[m_ j[kW n[ ]gsmnW m_ veiol icdigi
fcdW jki\eYf[n[ nal qxk[l d[c nag [^og[fZ[ nal dk[ncdYl faq[
gYl g[ ojimnakZh_c niol d[eecdk[ncdiwl ^Yfiol jio a Z^c[
^afciwk]am_ ^xm[f_ nig d[ewn_ki f[l _[onv ]c[ g[ [gn[jidkc
biwf_ MkiqskYm[f_ f_ _jcnoqZ[ ni _h[ck_ncdW ^wmdiei Xk]i nal
mogXgsmal ^Yfsg m_ Xg[g gXi IXm[ mni ^cicdancdv qWil \W
e[f_ nWha d[c i ^Yfil ?ve\al e_cniok]_Z jeXig jci [jin_e_mf[
ncdW
?We[f_ ]_kW b_fXec[ ]c[ ni ^wmdiei [wkci jio Xkq_n[c E_f_ecx
m[f_ mog_k][mZ_l f_ n[ [gxn[n[ _dj[c^_oncdW c^kwf[n[ nal qxk[l
]c[ g[ jkimn[nXriof_ Zmsl ni jieoncfvn_ki [][bv nal j_kciqYl
f[l ni j_kc\Weeig BZg[c fvgi a [kqY}
;fsl dokZ[kqil mnvqil f[l _Zg[c g[ m[l jkimpXkiof_ fc[ d[ew
n_ka `sY G[c ]c[ [onv b[ []sgcmniwf_ f_ ve_l f[l ncl ^ogWf_cl
8g[ f_]Wei Xk]i fj[Zg_c fjkimnW D d[n[md_oY [jiq_n_oncdiw ^c
dnwio m_ On[okv d[c ?k[mgW d[bxl d[c a d[n[md_oY mn[bfiw _j_
h_k][mZ[l eofWnsg I_ ^c[mp[ecmfXg[ _oksj[tdW dig^wec[
_]dkZbad_ a f_eXna d[c d[n[md_oY nio BZg[c fvgi a [kqY}
Axm[f_ na fWqa ]c[ g[ fa [eeWhiog ic mogbYd_l ^vfamal ]wks
[jv na eZfga d[c ni _jcnwq[f_ mo]dkiomnYd[f_ f_ ni ojiok]_Zi
M[c^_Z[l ]c[ ncl mog_gxm_cl d[c ^_ ^cmnWm[f_ g[ bXmiof_ veiol
jki nsg _obogxg niol ]c[ n[ oj_kq_cecmfXg[ kXf[n[ d[c nag [^cW
\[na B]g[nZ[ i^v mncl jkvmp[n_l jeaffwk_l BZg[c fvgi a [kqY}
Bp[kfvm[f_ nag jeYka ^c[pWg_c[ ]c[ ni mw]qkigi jieZna ;eic

ic ^c[]sgcmfiZ [g[knxgn[c mnig cmnvniji AF>Q@BF> ve_l f[l ic
[jipWm_cl _Zg[c jkim\Wmcf_l mni ^c[^Zdnoi d[c veic fjikiwg g[
j[k[dieiobYmiog m_ [j_ob_Z[l f_nW^ima ncl mog_^kcWm_cl nio ^a
fincdiw mof\ioeZio A_g Xqiof_ g[ dkwriof_ nZjin[ ]c[nZ bX
eiof_ g[ _Zmn_ _gYf_kic d[c _g_k]iZ jieZn_l moffXniqic mni dicgv
d[ev nio nvjio f[l Oni je[Zmci [onv _]d[cgcW`iof_ d[c nag n[
dncdY _jcdicgsgZ[ f[l fXm[ [jv ni d[cgiwk]ci j_kci^cdv nio
^Yfio f[l ni ijiZi dk[nWn_ mn[ qXkc[ m[l
O_ [onv nig jieofXnsji []xg[ m_ bXeiof_ mofj[k[mnWna mwf
f[qi BgsfXgic m[g fc[ ]kibcW f[dkcW [jv _]scmfiwl f_frcfic
kZ_l b[ ^xmiof_ mnag j[nkZ^[ f[l na bXma jio nal [hZ`_c Lc W]c_l
[onXl afXk_l mnXegiog ni fYgof[ nio E_[gbkxjio [onv nal []W
jal d[c nal [eeae_]]wal I_ mdeakY ^ioe_cW []v]]omn[ b[ _Zf[
mn_ mni je_okv m[l}
O[l _wqif[c ievroq[ d[eY qkigcW f_ o]_Z[ d[c _oaf_kZ[ d[c ^_
mf_wif[c vnc b[ ^c[bXms ve_l fio ncl ^ogWf_cl ]c[ g[ oeijicYms
[onY nag _oqY ]c[ nig d[bXg[ [jv _mWl
AafYnkal @[e[fWnal
AYf[kqil ?ve\al
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ΔΗΜΟΣ βΟΛΒΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2397061661, 23970 61888 (φαξ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2397021065
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2397026666
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2397027535, 23970 61540 (φαξ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2397330231, 2397330232, 2397330233,
2397330234, 2397330236
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2397330210, 2397330211, 2397330212
ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ
2397330251
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
2397330260
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2397330290
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2397330280

Δημοτική Ενότητα Αγ. Γεωργίου
Δημοτική Κοινότητα Ασπροβάλτας
Δημοτική Κοινότητα Βρασνών
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας
Δημοτική Κοινότητα Νέας Απολλωνίας
Τοπική Κοινότητα Μελισσουργού
Τοπική Κοινότητα Νικομηδινου
Τοπική Κοινότητα Περιστερώνας
Τοπική Κοινότητα Στίβου
Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας
Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης
Τοπική Κοινότητα Μαυρούδα
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού
Τοπική Κοινότητα Στεφανινών
Τοπική Κοινότητα Φιλαδελφείου
Δημοτική Ενότητα Εγνατίας
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού
Τοπική Κοινότητα Νυμφόπετρας
Τοπική Κοινότητα Προφήτου
Τοπική Κοινότητα Σχολαρίου
Δημοτική Ενότητα Μαδύτου
Τοπική Κοινότητα Απολλωνίας
Τοπική Κοινότητα Μοδίου
Τοπική Κοινότητα Ν. Μαδύτου
Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
Τοπική Κοινότητα Άνω Σταυρού
Τοπική Κοινότητα Βόλβης

ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμαρχος Δ.Βόλβης , τηλ. επικοινωνίας: 6932275112
ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, τηλ.επικοινωνίας: 6973439241
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αντιδήμαρχος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ και κατά τόπον
Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Μαδύτου, τηλ. επικοινωνίας: 6948889655
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιδήμαρχος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας, τηλ. επικοινωνίας:
6932654164
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αντιδήμαρχος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας, τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6947842429
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αντιδήμαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ-ΡΕΝΤΙΝΑΣ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977090821
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΜΑΔΥΤΟΥ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας, τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6944558548
ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήμαρχος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος
για τη Δημοτική Ενότητα Αρέθουσας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970800915
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ανακύκλωσης / Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Μέριμνας Υπερηλίκων-ΚΑΠΗ-Πρόνοιας και Κοινωνικής Ωφέλειας / Πρόεδρος Οργανισμού Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παίδείας (ΟΚΠΑΠ)
ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρόληψης Υγείας / Πρόεδρος Ιαματικών Λουτρών Ν. Απολλωνίας "Μ. Αλέξανδρος"
ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) /
Αντιπρόεδρος ΟΚΠΑΠ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας / Αντιπρόεδρος Ιαματικών Λουτρών
Ν. Απολλωνίας "Μ. Αλέξανδρος"
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Τουριστικής Προβολής / Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παρακολούθησης Ορθής Εκτέλεσης Έργων και Σχέσεων
Δήμου Βόλβης με Πολιτεία (Υπουργεία- Περιφέρειες κ.λ.π.)
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Διοικητικών Υπηρεσιών
ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Παιδείας
Δημοτική παράταξη «Δύναμη Δημιουργίας»:
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ,
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,
ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ,
ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Βόλβης»: ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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ΔΗΜΟΣ βΟΛΒΗΣ

+'(!"' * $ ',#'!
ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΠΑΤΣΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΗ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΒΆΛΤΑΣ
ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΡΕΪΖΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΒΡΑΣΝΩΝ
ΠΛΟΥΜΟΥΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΒΑΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΎ
ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΎ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΦΕΤΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΌΛΒΗΣ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΎ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟYΔΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟY
ΚΟΥΤΖΑΜΠΙΟΥΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΙΟΥΤΖΙΑΜΠΕΟΥΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΔIΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ
ΜΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΡΝΑΚΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΝΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΎ
ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΖΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΛΕΠΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
ΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
ΤΕΛΕΜΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤIΒΟΥ
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΑΡIΟΥ
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΟΚΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕIΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.) *!$ + # -/%
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-61280
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-61203
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-65199
ΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-61677
ΕΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-61230
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-61300
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
23970-20046
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
23970-20042
ΔΕΗ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
23970-22188
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-61567
Δ.Ο.Υ ΛΑΓΚΑΔΑ
23940-23640
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
2394025153 15
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
23940-22570
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
23970-61215
ΕΙΡHΝΟΔIΚEΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
2394022074
ΑΤΕ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ
23930-22200
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kΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

PF BSBF >HH>KBF
IB PLJ 5G>HHFGN>PD6

P

i 5Mkv]k[ff[ G[eecdkWnal6 a gX[ [kqcn_dni
gcdY nal >oni^ciZdamal d[c nal >jid_gnks
fXgal AciZdamal mogcmnW nag [p_nakZ[ ]c[
fc[ gX[ jik_Z[ nsg [oni^cicdancdxg b_mfxg
d[c nal [jidXgnksmal Caniwf_gi mnig mq_
^c[mfv nio jki]kWff[nil 5G[eecdkWnal6 _Zg[c
i jieZnal g[ \kZmd_n[c mni _jZd_gnki d[bxl
f_ niol gXiol b_mfiwl nvmi m_ _jZj_^i
AYfsg vmi d[c m_ _jZj_^i M_kcpXk_c[l mnvqil _Zg[c a _g^ogW
fsma nsg b_mfxg ^afidk[ncdiw jki]k[ff[ncmfiw d[c _eX]qio
Onvqil nio G[eecdkWna f_n[hw Weesg _Zg[c a _gZmqoma nsg b_
mfxg _g^i^afincdYl [jidXgnksmal O_ dWb_ qskcv d[c ]_cnigZ[
mo]dkiniwgn[c [gWei][ f_ nig jeabomfv niol ^afincdXl d[c ni
jcdXl dicgvnan_l
Lc ^Yfic Xqiog _gcmqob_Z f_ gX_l [kfi^cvnan_l c^Zsl [jv ncl d[
n[k]ab_Zm_l Jif[kqc[dXl >oni^cicdYm_cl mniol nif_Zl nal j[c
^_Z[l nal jkvgic[l nal o]_Z[l nal [j[mqveamal nal Xd^imal
icdi^ifcdxg [^_cxg d[c jie_i^ifcdxg _p[kfi]xg _gnijcmfXgal
qskcdW kwbfcmal
Lc ^Yfic Xqiog _gcmqob_Z f_ j_kcmmvn_k_l [jv
[kfi^cvnan_l
I_n[hw Weesg ic ^Yfic [jidniwg [kfi^cvnan_l jio mq_nZ`ign[c
f_ nijcdW `anYf[n[ vjsl a Xd^ima icdi^ifcdxg [^_cxg a dicgs
gcdY jkvgic[ d[c _j[]]_ef[ncdXl W^_c_l BjcjeXig ic ^[jWg_l

vesg nsg ^Yfsg d[c nsg j_kcp_k_cxg vesg nsg gifcdxg jkimx
jsg d[c nsg _jcq_ckYm_sg niol ojW]ign[c mnig jkieajncdv
Xe_]qi nio Be_]dncdiw Oog_^kZio Pi Be_]dncdv OogX^kci jk[]f[
nijic_Z ]_gcd_ofXgi jkimof\[ncdv Xe_]qi gifcfvnan[l m_ mof\W
m_cl Wgs nsg
_okx ncl ijiZ_l mogWjniog ic ^Yfic ic
j_kcpXk_c_l d[c n[ gifcdW niol jkvmsj[ d[bxl d[c ic _jcq_ckYm_cl
niol
I_ nig 5G[eecdkWna6 Xq_c n_b_Z Xg[ je[Zmci ^c[nWh_sg f_ mnvqi
nag icdigifcdY _ho]Z[gma nsg d[n[qk_sfXgsg LP> nag ^c[pW
g_c[ d[c nig _hikbiei]cmfv nal qkaf[ni^vnamYl niol a ijiZ[ ]Z
g_n[c jeXig f_ [gncd_cf_gcdW dkcnYkc[ d[bxl d[c nag cmqokijiZama
nsg b_mfxg d[c jk[dncdxg dicgsgcdYl ei]i^imZ[l d[c _eX]qio nal
qkamnYl ^c[q_Zkcmal niol
P[ icdigifcdW nio ^Yfio Xqiog j_kWm_c jeXig mna ^cd[ci^imZ[
nal LcdigifcdYl BjcnkijYl _gx a BjcnkijY Micvnan[l CsYl Xq_c
[g[eW\_c `anYf[n[ qskin[hZ[l jie_i^ifZ[l d[c jkimn[mZ[l nio
j_kc\Weeignil
@gsfi^incdv vk][gi _Zg[c a gX[ AafincdY BjcnkijY Ac[\iwe_o
mal [jin_eiwf_ga [jv _djkimxjiol pikXsg nal nijcdYl dicgs
gZ[l d[c ^afvn_l Oni je[Zmci nal \_enZsmal nsg ojak_mcxg jkil
nig jieZna i 5G[eecdkWnal6 jki\eXj_c fc[ m_ckW d[cginvfsg [e
e[]xg vjsl a 5Xhojga6 dWkn[ ^afvna d[c n[ ae_dnkigcdW ^afi
ncdW GBM
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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»:
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο

Δήμος Βόλβης κάνει πράξη τη διαφάνεια στη διοίκηση, με νέο σύστημα δημοτικής διακυβέρνησης. Εφαρμόζοντας το νομοθετικό
πλαίσιο του προγράμματος «Διαύγεια» διασφαλίζουμε το δικαίωμα
πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση και στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου στις πράξεις των οργάνων του Δήμου μας. Με την «Διαύγεια» εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα της άμεσης και καθημερινής επαφής
των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου μας.
Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες,
υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω
του προγράμματος «Δι@ύγεια» (diavgeia.gov.gr) του Νόμου 3861/10. Οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη
Διαύγεια, εκτός εάν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ο πρόγραμμα Διαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση
ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την
εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τις πράξεις των υπουργείων και
των φορέων απλά και εύκολα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και θεματικές
κατηγορίες (μετα-δεδομένα), με τις οποίες είναι καταχωρημένη η κάθε πράξη,
μέσω μιας εύχρηστη φόρμας αναζήτησης είτε από την ιστοσελίδα του κάθε

Φορέα που την εκδίδει, είτε από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου et.diavgeia.gov.gr.
Στο μεταξύ, βάσει του πειθαρχικού δικαίου των δημόσιων υπαλλήλων, προβλέπεται ότι η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση όλων των πράξεων στο
«Διαύγεια» θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπάλληλο που έχει την
ευθύνη.
* Στη διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/volvis κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί κάθε απόφαση του δήμου Βόλβης.

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΖΩΝΤΑΝΑ
ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κ

άνοντας πράξη την πολιτική λογοδοσία, ο Δήμος
Βόλβης έχει εγκαινιάσει την νέα του ιστοσελίδα
στην οποία κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί ζωντανά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ήδη από τις 19 Απριλίου 2011 οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης μεταδίδονται ζωντανά με ήχο και
εικόνα μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του δήμου
www.dimosvolvis.gr.
Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης όλες οι πράξεις, οι
αποφάσεις, οι προκηρύξεις, οι διαγωνισμοί, οι προμήθειες,
οι προσλήψεις, οι συμβάσεις και οι αναθέσεις.
Πρόκειται για μια τεχνολογική καινοτομία που εφαρμόζει
ήδη με επιτυχία η Δημοτική Αρχή Βόλβης , προκειμένου οι
δημότες να ενημερώνονται με διαφάνεια και σε πραγματικό
χρόνο, για όσα συμβαίνουν και λέγονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για ζητήματα του
τόπου τους, αλλά και για θέματα που τους αφορούν.

* Οι ημερομηνίες και οι ώρες των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνονται μέσω του Τύπου και
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.dimosvolvis.gr .
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ΔΡΑΣΕΙΣ
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Τ

ην ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων μηχανισμών, για τον άμεσο καθαρισμό και τη διευθέτηση των ρεμάτων του δήμου Βόλβης, που
έχουν καλυφθεί από φερτά υλικά, κορμούς δέντρων,
πέτρες , κλπ, μετά τη θεομηνία της 21ης Σεπτεμβρίου,
ζήτησε για άλλη μια φορά ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης, σε συνάντηση αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΔΤΕΠΕΘ) της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους τοπικών
κοινοτήτων και υπηρεσιακούς παράγοντες του δήμου,
που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο στο Σταυρό.
Στη συνάντηση επισημάνθηκαν περίπου 20 σημεία
(επικίνδυνα ρέματα - χείμαρροι) όπου πρέπει οι εργασίες καθαρισμού τους να ξεκινήσουν άμεσα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων καταστροφών,
αλλά και απώλειας ανθρώπινων ζωών, γεγονός που
επισημαίνεται και στη σχετική Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο δήμαρχος Βόλβης υπογράμμισε πως οι άμεσες ανάγκες για καθαρισμούς και
διευθετήσεις ρεμάτων, αλλά και για έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν,
υπερβαίνουν και τις δυνατότητες, αλλά και τις αρμοδιότητες του δήμου. Και τό-

νισε χαρακτηριστικά: «Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση
για το επόμενο διάστημα. Οι καθαρισμοί των ρεμάτων και οι διευθετήσεις των
χειμάρρων, αλλά και επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, πρέπει να
ξεκινήσουν άμεσα. Τα ελάχιστα τεχνικά μέσα του δήμου Βόλβης, που εργάζονται
όλο αυτό το διάστημα καθαρίζοντας τα σημεία ευθύνης του δήμου μας, είναι
στη διάθεση των υπηρεσιών, τόσο της περιφέρειας, όσο και της Πολιτείας, προκειμένου να συνδράμουν όπου τους ζητηθεί».

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σ

υνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης εγκαινίασε ο δήμος Βόλβης. Σε
πρώτο στάδιο ανατέθηκε η διεξαγωγή μελέτης
σχετική με την αξιοποίηση, βελτίωση, διαχείριση
των βοσκοτόπων του δήμου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Ζωικής Παραγωγής της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Δημήτριο Ντότα. Ομόφωνα
το δημοτικό συμβούλιο, έπειτα από πρωτοβουλία
του δημάρχου, ανέθεσε τη διεξαγωγή αυτής της

έρευνας, η οποία αξιοποιούμενη κατάλληλα μπορεί
να συμβάλλει σε απορρόφηση σχετικών πόρων από
Εθνικούς Φορείς αλλά και από το ΕΣΠΑ. Η υλοποίηση αυτού του έργου μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα
στην καλύτερη αξιοποίηση και τη βελτίωση των βοσκοτόπων του δήμου, με την κατασκευή τεχνικών
έργων υποδομής, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας,
την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της μείζονος περιοχής.
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Ypcmf[ ^c[f[knokZ[l _hX^sm_
ni ^afincdv mof\iweci ]c[ nag
_]d[nWmn[ma d[c e_cniok]Z[
mn[bfiw ^ci^Zsg mnag B]g[nZ[
L^v mnag j_kciqY nio Bo[]]_ec
mfiw I_ ifvpsga [jvp[mY nio ni ^afincdv
mof\iweci mna mog_^kZ[ma nio mncl FioeZio
d[c [piw Wdiom_ ncl [jvr_cl nsg _djki
mxjsg nal B]g[nZ[l L^iw >B ic ijiZic _Zq[g
jkimdeab_Z nigZ`_c vnc i i^cdvl [onvl Whig[l
jkXj_c g[ j[k[f_Zg_c ^afvmcil ^kvfil [gic
qnvl mniol d[niZdiol nal _okwn_kal j_kciqYl
d[c _c^cdW mniol ^afvn_l ?ve\al jio _Zg[c
_gnvl nio gifiw E_mm[eigZdal
;jsl q[k[dnakcmncdW [g[pXk_n[c mni rYpcmf[
ni ^afincdv mof\iweci ?ve\al 5b_sk_Z vnc Y^a
i 8eeag[l jieZnal _Zg[c _jc\[kofXgil [jv nag
^om\Wmn[qna ev]s nio fgafigZio pikiei]Z[
d[c Xqiog _h[gneab_Z ic [gniqXl nio ]c[ gX_l
pikiei]Z_l d[c dokZsl ic jieZn_l nio AYfio
?ve\al sl Xqign_l Wf_ma mqXma f_ n[ _g ev]s
^cv^c[ ev]s moqgYl f_nW\[mal mnag jvea nal
E_mm[eigZdal [eeW d[c ]c[ ev]iol _g^i_jcdic
gsgZ[l mn[ AcicdancdW vkc[ nio AYfio ?ve\al
D e_cniok]Z[ nsg _g ev]s ^ci^Zsg b[ ^afciok
]Ym_c jieeW jki\eYf[n[ m_ veiol niol d[niZ
diol nio ^Yfio f[l nvmi dodeipikc[dW
o]_Z[l [mp[e_Z[l vmi d[c j_kc\[eeigncdW6
G[c mog_qZ`_c 5b[ _jc\[kogbiwg ic j[kWje_o
kic _j[kqc[diZ mn_giZ d[c _jcdZg^ogic opcmnW

f_gic ^kvfic f_ nag dZgama jio b[ jkideab_Z
]c[ nag [jipo]Y nsg ^ci^Zsg f_ [jinXe_mf[
nag jkvdeama [ohafXgsg nkiq[Zsg [noqafW
nsg d[c _]dofigiwgnsg dcg^wgsg m_ \Wkil nsg
d[niZdsg jio \kZmdign[c jXkch [onxg nsg ^kv
fsg E[ _jc\[kogb_Z ni j_kc\Weeig f_ ^omf_
g_Zl _jcjnxm_cl nvmi mnag o]_Z[ nsg d[niZdsg
nio AYfio ?ve\al vmi d[c mni j[k[eZfgci
Y^a _jc\[kofXgi icdimwmnaf[ E[ [gncmnkXr_c
nag icdcmncdY d[c jeabomfc[dY [gWjnoha jio
n_e_on[Z[ j[k[nak_Zn[c mn[ vkc[ nio AYfio
f[l ev]s nal d[n[md_oYl nal B]g[nZ[l i^iw
d[c nag _e[qcmnijiZama nsg [jimnWm_sg [jv
nag jvea nal E_mm[eigZdal [eeW d[c nsg vfi
ksg Jifxg E[ [jin_eXm_c [g[mn[encdv j[kW
]ign[ mnag _jcmd_rcfvnan[ nio AYfio f[l
jio _Zg[c Xg[l [jv niol f_][ewn_kiol niokcmnc
diwl jkiikcmfiwl nal ? BeeW^[l6

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
αποτελεί μια
από τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής του δήμου Βόλβης.
Έπειτα από πρόταση του δημάρχου
κ. Δημήτρη Γαλαμάτη ο δήμος
Βόλβης στο πλαίσιo των πρωτοβουλιών του για κοινωνική δράση
και αλληλεγγύη προχώρησε στην
δημιουργία Γραφείου Εθελοντισμού. Με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου δρομολογήθηκαν
διαδικασίες για την σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Βόλβης.
Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών θα
είναι η ανάπτυξη της εθελοντικής
δράσης, του πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει της δράσης που
διέπεται από αλτρουιστικά και φιλανθρωπικά αισθήματα, καθώς
και η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.
Έργο της Ομάδας θα είναι η εθελοντική παροχή υπηρεσιών σε
διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική προστασία, η υγεία και η αλληλεγγύη, ο πολιτισμός και ο
αθλητισμός, η πολιτική προστασία,
ο καθαρισμός παραλιών, παραλίμνιων, παραποτάμιων και κοινόχρηστων χώρων και γενικότερα η
προστασία του περιβάλλοντος, η
επικουρική δραστηριοποίησή τους
και η αρωγή προς τις υπηρεσίες
του Δήμου. Μέλη της Ομάδας Εθελοντών μπορoύν να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες το επιθυμούν.
Αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
σε ειδικό έντυπο στα κατά τόπους
δημοτικά καταστήματα, επιλέγοντας τις δράσεις στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο
σε θέματα
Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Μαρία Χατζή
(Τηλ. κιν. 6942.77.21.51)
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΔΡAΣΗ
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P

ag Gokc[dY FiogZio
i AYfil ?ve\al
]cvkn[m_ nag 5M[]dv
mfc[ DfXk[ M_kc\We
eignil6 ^cik][gxgi
gn[l m_ mog_k][mZ[ f_ nig RikX[
Ac[q_Zkcmal Hcfgxg ?ve\al y Gi
kxg_c[l d[c nig pikX[ I_mv]_cil
$!$ _dmnk[n_Z[ d[b[kcmfiw nsg
[dnxg nsg qxksg c^c[Zn_kio pomc
diw dWeiol nsg \iogxg d[c nsg
^afincdxg qxksg jk[mZgio Oogi
ecdW mo]dkinYbad[g
jieo
jeabY mog_k]_Z[ [jv mqie_Z[ d[c
pik_Zl jio ^k[mnakcijiciwgn[c mni
AYfi n[ ijiZ[ d[bWkcm[g
^c[
pik_ncdXl nijib_mZ_l nio ^Yfio
I_nW na eYha nal _dmnk[n_Z[l [di
eiwbam_ _d^Yesma mni >fpcbX[nki
nio On[okiw f_ mog[oeZ[ Xgn_qgio
nk[]io^ciw
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Oncl _d^aexm_cl moff_n_Zq[g
[jeiZ jieZn_l [eeW d[c fXea pi
kXsg moeev]sg d[c [beancdxg
msf[n_Zsg vjsl ic jiecncmncdiZ
mweei]ic JX[l >jieesgZ[l
>mjki\Wen[l ?[f\[dcWl ?k[m
gxg On[okiw IX][l >eXh[g
^kil d[c OnZ\io Romcie[nkcdvl
Lk_c\[ncdvl Oweei]il On[okiw
i Oweei]il @igXsg d[c Ga^_fv
gsg >mjki\Wen[l ;fceil Ia
q[gidZganio
>beancmfiw
Onkofsgcdiw Gvejio ic nijcdiZ
[beancdiZ mweei]ic J >jiees
gZ[l >kXbiom[l IcdkYl ?ve
\al I[okiw^[l d[c Ii^Zio
RZeic cmncim[gZ^[l 7g_fil a
JLAB ?{ M_kcpXk_c[l E_mm[ei
gZdal d W
Lc _b_eignXl d[bWkcm[g _jce_]
fXg_l j_kciqXl nio ^Yfio j_
kciqY @[\kW^c[ Xsl nag
_Zmi^i nio On[okiw j[k[eZ[

@[\kW^c[ bXma Me[nWgc[ d[c
Gvejil j[k[eZfgc[ I[^wnio
?Yf[ >jvmnieio M[weio j[
k[eZfgc[ [jv j[k[eZ[ IcdkYl
?ve\al jkil j[k[eZ[ I_]Weal
?ve\al j[k[eZfgc[ I[^wnio
j_kciqY OiknWk[ j[k[eZfgc[
eionkxg JX[l >jieesgZ[l j_
kciqXl _gnvl nal dicgvnan[l OnZ
\io je[n[gv^[mil
>]Zio
Skcmnipvkio j[k[eZ[ IcdkYl
?ve\al jkil N_gnZg[ nijcdW kX
f[n[ ?k[mgxg kXf[ ?[f\[dv
e[d[l
bXma N[qxgc d[c
maf_Z[ mnag [dnY nal >mjki\We
n[l [jifWdkog[g qkamcfijic
afXg_l momd_o[mcxg ponip[k
fWdsg dWns [jv nig icdcmfv
I[okiw^[l _gx jk[]f[nijiZ
am[g ^_g^kipwn_oma d[c d[b[
kcmfvl
mna
^c[mn[wksma
Ii^Zio d[c ni jki[weci nal _d
deamZ[l >]Z[l I[kZg[l
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og_qZ`_c g[ jcX`_c ni ojiok]_Zi M[c^_Z[l i ^Yfil ?ve
\al ]c[ ni bXf[ nal mo]qxg_omal d[nWk]amal mqiecdxg
figW^sg D [kqY X]cg_ [jv nig j_k[mfXgi R_\kioW
kci vn[g f_nW nag [g[diZgsma nsg do\_kgancdxg jki
bXm_sg n[ ^afincdv mof\iweci ?ve\al f_ ifvpsgi rYpcmf[ nio
[jXkkcr_ d[na]ikaf[ncdW ijic[^Yjin_ mogXgsma mo]qxg_oma
Y d[nWk]ama mqiecdxg figW^sg mn[ vkc[ nio ^Yfio ?ve\al _jc
d[eiwf_gi dicgsgcdiwl jeabomfc[diwl d[c _dj[c^_oncdiwl ev
]iol
Pcl jkisbiwf_g_l mo]qsg_wm_cl Y d[n[k]Ym_cl mqie_Zsg _gnvl
nio ^Yfio ?ve\al [jXkkcr[g d[c ic _fje_dvf_gic pik_Zl mwe
ei]ic ]igXsg _dj[c^_oncdxg d[c ^c_obognXl mqiecdxg figW^sg
f_ [jvp[ma nal BjcnkijYl Ac[\iwe_omal a ijiZ[ momnYbad_
Xj_cn[ [jv jkvn[ma nio ^afWkqio ?ve\al AafYnka @[e[fWna
f_nW [jv nig jkxni [cpgc^c[mfv nio ojiok]_Zio M[c^_Z[l Ac[

?Zio IWbamal Ekamd_ofWnsg Pag BjcnkijY [jin_eiwm[g i
^Yf[kqil ?ve\al AafYnkal @[e[fWnal ^afincdiZ mwf\ioeic
vesg nsg ^afincdxg j[k[nWh_sg _djkvmsjic moeev]sg ]i
gXsg da^_fvgsg d[c _dj[c^_oncdxg d[bxl d[c ic ^c_obognXl
vesg nsg mqiecdxg figW^sg nio ^Yfio M[kWeeae[ i ^Yf[kqil
?ve\al [jXmn_ce_ d[c jkimsjcdY _jcmnieY ^c[f[knokZ[l mnag
ojiok]v M[c^_Z[l 7gg[ Ac[f[gnijiweio
>g d[c ic Xgnig_l ^c[f[knokZ_l nal ^afincdYl [kqYl f_nkZ[m[g
nag Xdn[ma nsg [ee[]xg mncl mqiecdXl figW^_l nio ^Yfio
smnvmi f_kcdXl mo]qsg_wm_cl jkiqxkam[g Bc^cdW ]c[ nag j_
kZjnsma nal Jofpvj_nk[l vjio mognkXqiog _c^cdiZ dicgsgcdiZ
_dj[c^_ondiZ ev]ic i ^Yf[kqil ?ve\al AafYnkal @[e[fWnal
jk[]f[nijiZam_ [ee_jWeeae_l _j[pXl mnag >bYg[ f_ nag a]_mZ[
nio ojiok]_Zio M[c^_Z[l `anxgn[l g[ \k_b_Z ewma mni mo]d_dkc
fXgi jkv\eaf[

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σ

υνεχείς είναι οι πρωτοβουλίες της νέας
δημοτικής αρχής για την αντιμετώπιση
των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν
στις σχολικές μονάδες του δήμου Βόλβης. Για
τον σκοπό αυτό, στη αρχή της σχολικής χρονιάς,
ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης είχε
συνάντηση εργασίας με τους διευθυντές των

σχολικών μονάδων του Δήμου Βόλβης. Ειδικότερα στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου
στο Σταυρό, συμμετείχαν οι διευθυντές της Α’
βάθμιας και της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, οι
πρόεδροι των αντίστοιχων σχολικών επιτροπών
και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για

θέματα παιδείας. Κατά τη διάρκεια της τέθηκε
το πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας για την
αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που
προέκυψαν με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς και οι άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του δήμου Βόλβης.
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Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Τ

η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου, είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν οι πιστοί της Βόλβης. Μοναχοί της Ιεράς Μονής
Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, την έφεραν στην πλατεία του Δημαρχείου
Βόλβης στο Σταυρό, την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011. Την ίδια ημέρα τελέστηκε
Παράκληση και πλήθος κόσμου, το οποίο ταξίδεψε από όλες τις γωνιές του
δήμου Βόλβης, προσήλθε για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας, η
οποία βρίσκεται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους στο αγιορείτικο μοναστήρι.
Πρόκειται για τη γνωστότερη μετά την Παναγία Πορταϊτισσα και την Παναγία
του Άξιον Εστί θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους που βρίσκεται στην Μονή
Δοχειαρίου, εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς τα δεξιά
της εισόδου της. Το1646 ο τραπεζάρης μοναχός Νείλος, που περνούσε τακτικά
μπροστά από την εικόνα κρατώντας στο χέρι αναμμένα δαδιά για την υπηρεσία
του στην τράπεζα, άκουσε μια φωνή να του λέει τα εξής: “Να μην ξαναπεράσεις
από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου”. Ο Νείλος δεν έδωσε ιδιαίτερη
σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε επιτιμώντας τον

μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με ευλάβεια
μπροστά από την εικόνα, της κρέμασαν ακοίμητο καντήλι και διέταξαν το νέο
τραπεζάρη να τη θυμιατίζει καθημερινά.Ο τυφλός Νείλος περνούσε όλο τον
καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα παρακαλώντας την Παναγία να
τον συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει, πράγμα το οποίο και έγινε, όταν, για
τρίτη πλέον φορά, ακούστηκε φωνή από την εικόνα, που πληροφορούσε τον
Νείλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική Της μετά Θεόν προστασία
και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα γιατί το όνομά της είναι
“Γοργουπήκοος”(εορτή 1η Οκτωβρίου). Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η
υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το Όρος και η εικόνα της αυτή
έγινε παναγιορείτικο προσκύνημα. Ο διάδρομος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που κτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύματά της
είναι άπειρα και ειδικός “προσμονάριος” ιερομόναχος εξυπηρετεί τις ανάγκες
των πολλών προσκυνητών.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ-ΚΟΡΩΝΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Της ευρύτερης περιο-

χής των λιμνών Βόλβης, Κορώνειας και
των Μακεδονικών Τεμπών συζήτησαν
τον περασμένο Απρίλιο ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης, οι βουλευτές
Γιώργος Αρβανιτίδης (ΠΑΣΟΚ), Σάββας
Αναστασιάδης (Ν.Δ.). Άγγελος Τζέκης
(ΚΚΕ) και Ευαγγελία Αμανατίδου- Πασχαλίδου (ΣΥΡΙΖΑ) , εκπρόσωποι του Φορέα
Διαχείρισης των Λιμνών και των βουλευτών Βασίλη Γερανίδη (ΠΑΣΟΚ) και Θεόδωρου Καράογλου (ΝΔ), καθώς και μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί από το δήμο
Βόλβης για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Βόλβης
στο Σταυρό, ύστερα από πρόσκληση που απέστειλε στους βουλευτές ο δήμαρχος
Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης. Αφορμή για τη σύσκεψη, αποτέλεσε η επεξεργασία

εκ μέρους του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
νέου αναθεωρημένου σχεδίου για την
Κορώνεια, αλλά και η προετοιμασία
Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο θα
ενσωματωθούν όλες οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των τελευταίων χρόνων, σχετικά με τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή.
«Μας ενδιαφέρει να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς όλες αυτές οι δεσμεύσεις
να είναι απαγορευτικές για ήπιες μορφές ανάπτυξης, στους τομείς της γεωργίας,
της κτηνοτροφίας και του τουρισμού» σχολίασε ο δήμαρχος.
Γνωστοποίησε, παράλληλα, ότι θα προσκληθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής
προκειμένου να επισκεφθεί τον τόπο και να συζητήσει με τους φορείς επιμέρους
ζητήματα, που περιλαμβάνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε Δήμου.
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ΓΕΜΙΣΑΝ
«ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Ε

πτά από τις 11 «Γαλάζιες Σημαίες»
που απονεμήθηκαν για το 2011 σε
παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης,
βρίσκονται στα όρια του δήμου Βόλβης.
Η ανακοίνωση έγινε στις 25 Μαΐου από την
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
(Ε.Ε.Π.Φ.) για τα αποτελέσματα του 2011
για την βράβευση των ελληνικών ακτών
και μαρίνων από τον παγκοσμίου κύρους
οργανισμό «Γαλάζιες Σημαίες», κι έφερε
το δήμο Βόλβης στη 15η θέση μεταξύ των
δήμων όλης της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα από τη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου
βραβεύθηκαν οι παραλίες: Ασπροβάλτα,
Βρασνά, Νέα Βρασνά και Σεραϊκή ακτή
ενώ από τη Δ.Ε. Ρεντίνας οι παραλίες:
Σταυρός Ανατολική, Σταυρός Κεντρική και
Σταυρός Δυτική.
Η νέα δημοτική αρχή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν του δήμου
Βόλβης και να αναπτυχθεί ο παραθεριστικός τουρισμός κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Κεντρικός στόχος είναι όχι
μόνο η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και η προσέλκυση ποιοτικότερου πληθυσμού επισκεπτών, τόσο από την
εγχώρια, όσο και την ευρωπαϊκή τουριστική αγορά. Ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης επισήμανε ότι η βράβευση
του δήμου από τον διεθνή οργανισμό «Γαλάζιες Σημαίες», τον καθιστά ακόμη πιο
ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ο

Δήμος Βόλβης παίρνει πρωτοβουλία και
πρωτοπορεί για το θαλάσσιο περιβάλλον,
αναλαμβάνοντας δράση για τη θωράκιση
του Στρυμωνικού κόλπου, σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Για το σκοπό αυτό στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 κατέπλευσε στο λιμάνι του Σταυρού το ωκεανογραφικό
σκάφος Ω/Κ «ΦΙΛΙΑ» του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Στο πλαίσιο προγραμματικής
σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του δήμου Βόλβης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ομάδα καθηγητών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας,
ανέλαβε να εκπονήσει ειδική μελέτη προκειμένου
να διασφαλιστεί η ποιότητα του θαλάσσιου ορίζοντα του δήμου Βόλβης, ο οποίος καλύπτει ένα
μεγάλο τμήμα του Στρυμωνικού κόλπου.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή της

υφιστάμενης κατάστασης και η υποβολή προτάσεων οι οποίες θα βοηθήσουν στην διατήρηση της
ποιότητας της θάλασσας σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Η μελέτη, η οποία χωρίζεται σε τρεις φάσεις,

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός οκταμήνου, ενώ
οι εργασίες της ξεκίνησαν από ομάδα ειδικών επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συνδρομή του ωκεανογραφικού σκάφους «ΦΙΛΙΑ» του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης δήλωσε
σχετικά: "Η θωράκιση και βελτίωση του φυσικού
περιβάλλοντος του δήμου Βόλβης αποτελεί βασική
προτεραιότητα και στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη του τόπου μας. Η θάλασσά μας είναι βασικό
κομμάτι του περιβαλλοντικού μας πλούτου. Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποβλέπει στην εκπλήρωση αυτής της προτεραιότητας.
Ανάλογες δράσεις προετοιμάζουμε για τη λίμνη
Βόλβη, για τα δάση μας, για τα ποτάμια και για το
σύνολο του φυσικού περιβαλλοντικού πλούτου του
δήμου μας.»

14

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΞΕΝΟΥΣ

Σ

ειρά επαφών με τις διπλωματικές αρχές
ξένων κρατών και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινίασε ο δήμαρχος Βόλβης
Δημήτρης Γαλαμάτης, με πρώτιστο στόχο την προσέλκυση περισσότερων τουριστών, αλλά και επενδυτικών προγραμμάτων στην περιοχή μας. Ήδη
πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις με τους γενικούς προξένους της Γερμανίας και της Βουλγαρίας.

ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Στο πλαίσιο αυτό, προηγήθηκε τον Ιούλιο στην έδρα
του δήμου, τον Σταυρό, η συνάντηση του δημάρχου
με τον γενικό πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Wolfgang Ηoelscher – Οbermaier. Ο κ. Ηoelscher – Οbermaier, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει
απόψεις για θέματα ανάπτυξης με εκπροσώπους
επαγγελματικών φορέων της περιοχής, στη διάρκεια ανοικτής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Επί τάπητος τέθηκαν θέματα τουριστικής συνεργασίας, η
δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών στον τομέα
των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, καθώς και
η προσέλκυση επενδύσεων στο δήμο Βόλβης, με
σκοπό την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας.
Ο κ. Γαλαμάτης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Ηoelscher
– Οbermaier για την επίσκεψή του, αναφέρθηκε στα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και στις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η δημοτική αρχή
για την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ σημείωσε ότι
θα επιδιώξει τη διεύρυνση των επαφών με ξένους
διπλωμάτες. Έπειτα από τις συναντήσεις που είχε ο
Γερμανός πρόξενος στο δημαρχείο, ξεναγήθηκε

στον Σταυρό, στα Λουτρά Απολλωνίας και σε άλλες
περιοχές τουριστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος του δήμου Βόλβης, συνοδευόμενος από κλιμάκιο του δήμου με επικεφαλής τον δήμαρχο.
ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Σε θερμό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στα
τέλη Σεπτεμβρίου και η συνάντηση με τον γενικό
πρόξενο της Βουλγαρίας Βασίλ Βάλτσεβ και τους
συνεργάτες του στο Δημαρχείο, κατόπιν πρόσκλησης του κ. Γαλαμάτη, στο πλαίσιο των επαφών του
με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών. Στην
ατζέντα της συνάντησης, κυρίαρχη θέση είχαν οι

δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, αλλά και η κοινή συμμετοχή του δήμου Βόλβης με βουλγαρικούς δήμους σε διασυνοριακά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ειδικότερα τουριστικά θέματα, όπως οι δυνατότητες στοχευμένης
προβολής του δήμου Βόλβης στη Βουλγαρία, με
έμφαση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει
ο νέος δήμος, τα ιαματικά λουτρά της Ν. Απολλωνίας, τις εναλλακτικές δραστηριότητες στη λίμνη, τα
βουνά και φυσικά τη θάλασσα. Ο δήμαρχος Βόλβης
Δημήτρης Γαλαμάτης σε συνεργασία με τον Βούλγαρο πρόξενο Βασίλ Βάλτσεβ, προγραμματίζει την
έναρξη επαφών με αντίστοιχους δήμους της Βουλγαρίας, προκειμένου να συμμετάσχει από κοινού σε
ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας της περιόδου 2013 – 2020, με στόχο τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

Ά

μεσα αντέδρασε ο δήμος Βόλβης στην προσπάθεια αλλαγής των όρων δόμησης στις
περιοχές Natura, που προωθούσε τον περασμένο Ιανουάριο το υπουργείο Περιβάλλοντος,
συμβάλλοντας με τον τρόπο στην ακύρωση των
καταστροφικών σχεδίων για την περιοχή μ ας.
Το σχέδιο νόμου που είχε καταθέσει το υπουργείο
Περιβάλλοντος, ουσιαστικά απαγόρευε την οικοδομική δραστηριότητα σε αγροτεμάχια με εμβαδό
κάτω από 10 στρέμματα, γεγονός που θα είχε σαν
αποτέλεσμα να «νεκρώσει» οικοδομικά μια τεράστια περιοχή του δικτύου Natura, γύρω από τις λί-

μνες Κορώνειας, Βόλβης και τα Στενά Ρεντίνας συνολικής έκτασης 161.631,33 εκταρίων.
Με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο
Βόλβης, έπειτα από πρόταση –εκτός ημερησίας
διάταξης- του δημάρχου Βόλβης Δημήτρη Γαλαμάτη, καταδίκασε το προτεινόμενο νομοσχέδιο,
ενώ συγκροτήθηκε Επιτροπής Εξέτασης του νομοσχεδίου (αποτελούμενη από 5 δημοτικούς συμβούλους και 3 ειδικούς –δασολόγος/πολιτικοί
μηχανικοί- δημοτικοί υπάλληλοι), για να προτείνει
παρεμβάσεις και ενέργειες εναντίωσης στο σχέδιο
νόμου.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην τότε υπουργό Περιβάλλοντος και στους βουλευτές β’ Θεσσαλονίκης
όλων των κομμάτων. Ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «καταδικαστικό για το μέλλον του τόπου» και
προχώρησε σε επαφές με γειτονικούς δήμους για
την ανάληψη κοινών δυναμικών αντιδράσεων και
παρεμβάσεων.
Οι αντιδράσεις του δήμου Βόλβης μαζί με τις υπόλοιπες θιγόμενων δήμων σε όλη την χώρα συνέβαλαν ώστε να μην ψηφιστούν τελικά οι διατάξεις
αυτές.
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P

ag jkvn[ma nio AYfio ?ve\al ]c[ nag f_eXna d[c d[n[
md_oY [jiq_n_oncdiw ^cdnwio d[c _]d[nWmn[mal _j_h_k][
mZ[l eofWnsg mniol icdcmfiwl nio On[okiw d[c nsg
?k[mgxg _gXdkcg_ f_ [jvp[mY nio ni Qjiok]_Zi M_kc
\Weeignil BgXk]_c[l d[c Gecf[ncdYl >ee[]Yl _gnWmmign[l
ni Xk]i 5I_eXna d[c d[n[md_oY _msn_kcdxg ^cdnwsg [ji
qXn_omal [gnecimn[mZsg d[n[becjncdxg []s]xg d[c _]
d[nWmn[ma _j_h_k][mZ[l eofWnsg nsg icdcmfxg On[okiw
d[c ?k[mgxg nio AYfio ?ve\al6 mni Bjcq_ckamc[dv Mkv]k[ff[ 5M_kc\Weeig
y >_cpvkil >gWjnoha6 I_ [onv ni Xk]i ^Zg_n[c ikcmncdY ewma mnag Xee_cra ^c
dnwio [jiqXn_omal d[c \ciei]cdiw mn[bfiw _j_h_k][mZ[l eofWnsg nsg j[k[
b[eWmmcsg j_kciqxg nio On[okiw d[c nsg ?k[mgxg
L ^Yf[kqil ?ve\al d AafYnkal @[e[fWnal ^Yesm_ 5Mkvd_cn[c ]c[ Xg[ f_]Wei
Xk]i jgiYl ]c[ nag j_kciqY f[l d[c [jin_e_Z nag [kqY oeijiZamal nio mq_^c[
mfiw f[l ]c[ na ^c[q_Zkcma nsg [d[bWknsg m_ veiol niol icdcmfiwl nio AYfio
?ve\al 9^a _Zg[c m_ _hXecha f_eXn_l d[c ^kWm_cl ic ijiZ_l mnvqi Xqiog g[ d[
ewriog ve_l ncl [gW]d_l nio AYfio mnig mo]d_dkcfXgi nifX[6
Pi Xk]i _gnWmm_n[c mnig 7hig[ Mkin_k[cvnan[l 5 yMkimn[mZ[ d[c Ac[q_Zkcma
Q^[ncdxg Mvksg6 nio Bjcq_ckamc[diw Mki]kWff[nil 5M_kc\Weeig y >_cpvkil
>gWjnoha6
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Το κόστος και τα δίκτυα
D mogiecdY ^[jWga jkiujiei]Z`_n[c mn[
~ d[c qkaf[ni^in_Zn[c [jv ni
P[f_Zi OogiqYl nal Boksj[tdYl 8gsmal f_
ni jimv nsg
~ _gx a moff_niqY
nio AYfio ?ve\al [gXkq_n[c mn[
~ [jv Z^ciol jvkiol
D qkigcdY ^cWkd_c[ oeijiZamal nio Xk]io
ikZ`_n[c mniol
fYg_l
Αναφορικά με το έργο προβλέπεται:
| G[n[md_oY nio _msn_kcdiw [jiq_n_oncdiw
^cdnwio JXsg ?k[mgxg mogiecdiw fYdiol
qef M_kce[f\Wgign[c [gnecimnWmc[
mni _msn_kcdv [jiq_n_oncdv ^Zdnoi d[c Xg[
n_ecdv [gnecimnWmci ]c[ na f_n[pikW nsg eo
fWnsg mnag _]d[nWmn[ma _j_h_k][mZ[l eofW
nsg f_ d[n[becjncdiwl []s]iwl f_n[pikWl
fYdiol
qef
| G[n[md_oY nio _msn_kcdiw [jiq_n_oncdiw
^cdnwio On[okiw mogiecdiw fYdiol
qef M_kce[f\Wgign[c [gnecimnWmc[ mni
_msn_kcdv A> d[c Xg[ n_ecdv [gnecimnWmci ]c[ na f_n[pikW nsg eo
fWnsg mnag _]d[nWmn[ma _j_h_k][mZ[l eofWnsg f_ d[n[becjncdiwl
[]s]iwl f_n[pikWl fYdiol
qef
| G[n[md_oY _]d[nWmn[mal _j_h_k][mZ[l eofWnsg ]c[ nag _hoja
kXnama d[c nsg icdcmfxg D ^cWb_ma nsg _j_h_k][mfXgsg eo
fWnsg b[ ]Zg_n[c fXms q_km[Zio []s]iw fYdiol
qef d[c
ojib[eWmmcio fYdiol
qef mni Onkofigcdv Gveji

Oaf_cxg_n[c vnc ic c^csncdXl mog^Xm_cl nsg d[nicdcxg b[ d[n[
md_o[mniwg j[kWeeae[ f_ Z^ciol jvkiol nal ABQ> jkid_cfXgio
ni mwgiei nio Xk]io g[ _Zg[c _h [kqYl e_cniok]cdv
@c[ nag j[k[dieiwbama _dnXe_mal nal mwf\[mal momnYbad_ GicgY
BjcnkijY M[k[dieiwbamal nio Xk]io mnag ijiZ[ i ^Yfil ?ve\al
_djkimsj_Zn[c [jv nig ^Yf[kqi AafYnka @[e[fWna f_ [g[jea
ksnY nig ^afincdv mwf\ioei 7]]_ei Rk[gn`Y
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g[ d[eid[Zkc jiecncmfiw d[c jieojiZdcesg _d^aex
m_sg _Zq[g nag _od[ckZ[ g[ `Ymiog ic jieZn_l d[c ic
_jcmdXjn_l nio ^Yfio ?ve\al D ^afincdY [kqY jki
]k[ffWncm_ jeabxk[ _d^aexm_sg d[nW na ^cWkd_c[
nal b_kcgYl j_kcv^io _gnWmmignWl ncl mncl jceincdXl
jiecncdXl jio _p[kfv`_c d[c [g[jnwmm_c ]c[ nig Miecncmfv Lc _d
^aexm_cl f_ _jZd_gnki jWgn[ n[ b_kcgW bXk_nk[ mnig Onkofigcdv
X^sm[g gX[ jgiY m_ ve_l ncl ]sgcXl nio AYfio f[l
D gX[ ^afincdY [kqY m_ mog_k][mZ[ f_ nig Lk][gcmfv Miecnc
mfiw >beancmfiw d[c M_kc\Weeignil f_n[nkXj_c n[ d[eid[Zkc[

Τ

ην Τετάρτη 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη συναυλία
με τον δημοφιλή τραγουδιστή Βασίλη Λέκκα στο «Βήμα»
Αποστόλου Παύλου στην Απολλωνία στη δημοτική ενότητα
Μαδύτου. Στην εκδήλωση συμμετείχε η χορωδία Σταγείρων Ακάνθου και η χορωδία Μουσικής Σχολής Ρεντίνας.

mna ?ve\a m_ j_^Zi Miecncmncdxg ^k[mnakcinYnsg ]c[ veiol Owf
psg[ f_ nig ^Yf[kqi ?ve\al AafYnka @[e[fWna a Xfp[ma jio
^Zg_c a ^afincdY [kqY mnig Miecncmfv jkvd_cn[c ]c[ fZ[ mnk[na]cdY
_jcei]Y 5Ona gX[ n[onvnan[ jio icdi^ifiwf_ ]c[ ni ^Yfi ?ve\al
i Miecncmfvl Xq_c d_gnkcdY bXma 8qiof_ vk[f[ d[c mqX^ci mnk[
na]cdYl [gWjnohal ]c[ nig ^Yfi ?ve\al Oni je[Zmci [onv kvei
zde_c^Z{ Xq_c i Miecncmfvl mnig ijiZi _j_g^wiof_ Xfjk[dn[ Bj_g
^wiof_ mnig Miecncmfv _j_g^wiof_ mnig Wgbksji mni jg_wf[
mnag roqY d[c mnag d[k^cW nio6 maf_cxg_c i ^Yf[kqil ?ve\al d
@[e[fWnal

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
«Ράφτης Κυριών» από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού
Οργανισμού Μυγδωνίας στο αμφιθέατρο Σταυρού.
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9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή Ρίγανης 2011» στη
Μαυρούδα. Μετά από σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων σχετικά
με τις προοπτικές που ανοίγονται στον τόπο από τη συστηματική
καλλιέργεια της ρίγανης, παρουσιάστηκαν παραδοσιακά εδέσματα με μία
σύγχρονη ματιά από τον chef Λούη Χρυσοστόμου. Στους παρευρισκόμενους
δόθηκε ρίγανη αλλά και ένα καινοτόμο προϊόν που παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά, σάλτσα με βάση τη ρίγανη. Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι
στην πλατεία της Μαυρούδας.

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
«Μιας Πεντάρας Νιάτα» από τη θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Σταυρού, στο αμφιθέατρο Σταυρού
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26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Γ

ια πρώτη χρονιά διοργανώθηκε η εκδήλωση
«Γεύσεις από τη Θάλασσα» του Δήμου Βόλβης
στην οποία το κοινό είχε την ευκαιρία να γευθεί εδέσματα από προϊόντα του Στρυμωνικού κόλπου. Ακολούθησε συναυλία με τον Αγάθωνα και
έκθεση καλλιτεχνών από το Δήμο Βόλβης. Η βραδιά
απέκτησε άρωμα θαλασσινών μαγειρεμένα από τον
chef Λούη Χρυσοστόμου, ενώ το μουσικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αγάθωνας και η ορχήστρα του γέμισε την ατμόσφαιρα με ρεμπέτικους,
λαϊκούς και νησιώτικους ήχους.

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Τ

α «Κόκκινα Χαλιά» και οι «Νέβμα» γέμισαν με
νότες τη νύχτα της Παρασκευής 29 Ιουλίου
στην πλατεία του Σταυρού. Τη συναυλία διοργάνωσε ο «Όμιλος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Στρυμονικού Κόλπου» και ο «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος».
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30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Ιουλίου διοργανώθηκε τουρνουά Σκράμπλ «παρά θίν’
αλός» στην παραλία του Σταυρού από τον όμιλο Σκράμπλ Θεσσαλονίκης. Το μεγάλων διαστάσεων ταμπλό ήταν τοποθετημένο πάνω στην άμμο και εκεί πραγματοποιήθηκαν οι κεντρικοί αγώνες. Παράλληλα διεξήχθη ανοικτό (χωρίς βαθμολόγηση) τουρνουά ενηλίκων.

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Ε

κατοντάδες κόσμου παρακολούθησαν το αφιέρωμα τιμής και
μνήμης «Μικρά Ασία: Αλησμόνητες Πατρίδες», το οποίο περιλάμβανε αφήγηση κειμένων από τον Γρηγόρη Βαλτινό, ο οποίος
είχε και τη σκηνοθετική επιμέλεια της αναπαράστασης της άφιξης των
Μικρασιατών προσφύγων από το Κατιρλί της Μικράς Ασίας στα Παράλια του Σταυρού. Η αναπαράσταση, η οποία άνοιξε την εκδήλωση,
πραγματοποιήθηκε από την θεατρική ομάδα Σταυρού, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με την παρουσίασή της. Η μοναδική φωνή του Πασχάλη Τόνιου «έντυσε» μουσικά την εκδήλωση με μικρασιάτικα και
παραδοσιακά τραγούδια, ενώ συμμετείχαν η χορωδία Σταυρού, η παιδική – γυναικεία χορωδία Αγ. Γεωργίου και το χορευτικό Σταυρού.
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ΑΤΖΕνΤΑ
FLQJFLO
+C3F9
[beij[c^cXl [jv n[ AafincdW mqie_Z[ nio On[o
kiw _gx [jv ncl Xsl ncl FiogZio na mdonWea jYk_ ni
Hwd_ci nio On[okiw f_ nkcYf_ki jiecncmncdxg _d^aexm_sg
(4C4E<8G2
Xsl
_ikn[mncdXl _d^aexm_cl ]c[
nag _iknY nio >]Zio Mg_wf[nil Oni Iv^c n_nk[Yf_k_l _ik
n[mncdXl _d^aexm_cl nal PijcdYl Gicgvnan[l Ii^Zio mnag
je[n_Z[ nio F J nio >]Zio Mg_wf[nil >gnZmnicq_l _d^aex
m_cl jk[]f[nijicYbad[g mnig I_ecmmiok]v d[c ni Rce[
^Xep_ci
(4C4E<8G2
n[ nfYf[n[ f[`cdiw [beancmfiw nio
Mg_of[ncdiw GXgnkio N_gnZg[l jk[]f[nijiZam[g ]ofg[mnc
dXl _jc^_Zh_cl

*4554FA<NC;4<A P
FiogZio ^cYf_ki p_mnc\We j[k[
^imc[dxg qikxg [jv nig Miecncmncdv Oweei]i >mjki\We
n[l
*0554FA
mna IcdkY ?ve\a N_gnZg[l j[k[^imc[dY
]ciknY nal Hcj[kcWl rWkc nal eZfgal ?ve\al jio mog[gnW
n[c nijcdW
+8F0CF9
Xsl
i Mkii^_oncdvl Oweei]il @og[c
dxg JX[l >jieesgZ[l f_ na mnYkcha nio AYfio ?ve\al
jk[]f[nijiZam_ nag MiecncmncdY B\^ifW^[ f_ _d^aexm_cl
jio dWeor[g vei ni pWmf[ nsg n_qgxg Xdb_ma `s]k[pc
dYl qikvl fiomcdXl _d^aexm_cl ]ofg[mncdXl _jc^_Zd_cl
(4C4E<8G2
Xsl
i Miecncmncdvl Oweei]il On[o
kiw 5IX][l >eXh[g^kil6 ^cik]Wgsm_ nkcYf_ki R_mnc\We
M[k[^imc[dxg qikxg d[c j[kWeeae[ mn[ je[Zmc[ nsg _d
^aexm_sg ]c[ nag 5M[]dvmfc[ afXk[ d[nW nsg J[kdsnc
dxg6 ^cik][gxbad_ f_]Wea ji^ae[ni^kifZ[ [jv ni
On[okv fXqkc nag >mjki\Wen[ a ijiZ[ Xeah_ f_ mog[oeZ[
mni >fpcbX[nki nio On[okiw f_ n[ mqYf[n[ 5$&
6
5# !%6 d[c 5#
#%6
+8F0CF9
fX][l [kqc_k[ncdvl _mj_kcgvl ]c[ nag _iknY
nsg >jimnvesg MXnkio d[c M[weio d[c ecn[g_Z[ nal c_kYl
_cdvg[l nio >jimnveio M[weio mni ?Yf[ nio >j M[weio
f_n{ [knide[mZ[l d[c b_Zio dakw]f[nil
(1>BF9
vkbkil nal _iknYl nsg Ax^_d[ >jimnvesg
[kqc_k[ncdY b_Z[ e_cniok]Z[ f_nW b_Zio dakw]f[nil mni
?Yf[ nio >jimnveio M[weio I_nW na b_Z[ e_cniok]Z[ n_
eXmnad_ _jcfgafvmoga ^Xama mna fgYfa nsg
mp[]c[
mbXgnsg d[niZdsg nal >jieesgZ[l d[nW nag _j[gWmn[ma nio
f_nW ncl fWq_l f_ nig akscdv Bff[gioYe M[jW

FLQHFLO
*0554FA
5H[tdY jignc[dY \k[^cW6 [jv nig jiecnc
mncdv mweei]i 5>] @_xk]cil6 mni OnZ\i
(4C4E<8G2
5E_[nkcdY M[kWmn[ma L fcdkvl MkZ]dc
j[l6 mni >fpcbX[nki nal >mjki\Wen[l DbijiciZ OipZ[
?i]c[n`Wda Rxnal Ojwkil GWnc[ Jcdie[=^io Mkv^kifil
PimiogZ^al M[nkZdcil GsmnYl Ovesg[l Pmiwgal IjZecs
Gsgmn[gnijiweio Acigwmal Ge[^al ?[]]Xeal A[eeXl
*0554FA
Gokc[dY
5M[ga]wkc >]Z[l I[kZg[l6
f_ nijcdW _^Xmf[n[ d[c j[k[^imc[dW ]eodZmf[n[ mni F_kv
Mkimdwgaf[ nal >]Z[l mni Iv^c
"GC;4<2
y P_nWkna
5M_gbYf_k_l Bikn[mncdXl
Bd^aexm_cl mnig MkipYna6 f_ qik_oncdW mo]dkinYf[n[ mo
g[oeZ_l d[c _d^aexm_cl
+C3F9
5M[ga]wkc MkipYna DeZ[6 mnag je[n_Z[ nio
7gs On[okiw mnig icdcmfv >fj_eWdc[ nal >mjki\Wen[l
+8F0CF9
5>pcXksf[ mnag @{ aecdZ[6 f_ j[k[^imc[dv
]eXgnc [jv ni G>MD JX[l >jieesgZ[l mnag je[n_Z[ JX[l
>jieesgZ[l
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>Q@LQOPLO
+8F0CF9
Xsl Gokc[dY
Oncl
j[k[^imc[diZ
qikiZ [jv ni qik_oncdv mo]dkvnaf[ nio Miecncmncdiw Ooe
ev]io JX[l I[^wnio d[c mncl
qikiZ [jv qik_oncdW
nfYf[n[ moeev]sg d[c msf[n_Zsg [jv vea na ? BeeW^[
(4C4E<8G2
e[tdY \k[^cW mnag je[n_Z[ nal J I[^w
nio f_ fiomcdY p[]anv d[c jinv
*0554FA
[beij[c^cXl 5Me[diw^_c[6 d[c b_[nkcdY
j[kWmn[ma [jv na b_[nkcdY ifW^[ nio ^Yfio I[e]Wksg
*0554FA
p_mnc\We qiks^cxg f_ na moff_niqY nal
AafincdYl Siks^Z[l >]Zio @_sk]Zio >mjki\Wen[l nal qi
ks^Z[l F J
>jimnvesg N_n`cdZio E_mm[eigZdal nal qi
ks^Z[l nio Miecncmncdiw Ooeev]io M[e[ciqxk[l
S[edc^cdYl d[c nal qiks^Z[l nio Miecncmncdiw Ooeev]io Ic
dkidWfjio GcedZl mnag >mjki\Wen[
(4C4E<8G2
d[c PkZna
i Mignc[dvl Oweei]il
5GLPQUN>6 j[kiomZ[m_ jeiwmci jiecncmncdv jkv]k[ff[
f_ jignc[dW qik_oncdW mo]dkinYf[n[ Mignc[dv bX[nki mncl
FioeZio f_ nZnei 5@[fjkX Riomnikig Pksl 6 d[c Xdb_ma
j[k[^imc[dxg jkitvgnsg
*0554FA
5M[c^cdv EX[nki Iciw`cd[e D Mkc]dZjcmm[
d[c i ?Wnk[qil6 [jv nig j[c^cdv bZ[mi SWka Nxf[ mni [f
pcbX[nki >mjki\Wen[l
*0554FA
M[k[md_oY
58db_ma nkcm^cWmn[nal
psni]k[pZ[l6 nsg ]eojnxg nio M[kb_gxg[ [jv nig ^afi
mci]kWpi Gxmn[ GkcdXea
*4550FA
j_gbYf_k_l _ikn[mncdXl _d^aexm_cl mnag
>gichcW f_ nagQji^iqY nio PcfZio Kweio mnig F_kv J[v
nio >]Zio M[gn_e_Yfig[ >dieiwbam_ j[k[^imc[dv ]eXgnc
d[c jeiwmci dXk[mf[ nag n_e_on[Z[ afXk[ nsg _d^aexm_sg
FioeZio f_nW ni jXk[l nal j[ga]okcdYl E_Z[l H_cniok
]Z[l
8GF1C4

5J_[gcdW fiomcdW mqYf[n[6

+C3F9
5M[ga]wkc >]Z[l M[k[md_oYl6 mnag >mjki
\Wen[ mni Jcdifa^cgv mna IcdkY ?ve\a

*0554FA
moff_niqY nal qiks^Z[l nal fiomcdYl mqi
eYl N_gnZg[l mni >KFLJ BOPF nsg IZda E_i^skWda d[c
L^ommX[ Bewna mnag Lok[giwjiea f_ nig I[gxea Ia
nmcW d[c nig @ka]vka ?[encgv Oncl
a qiks^Z[ moff_
n_Zq_ mnag [gnZmnicqa _d^Yesma jio jk[]f[nijicYbad_
mnag G[e[f[kcW
"GC;4<2
mn[ HionkW >jieesgZ[l mog[oeZ[ [pcX
ksf[ mnig OnXeci G[`[gn`Z^a f_ nig M[mqWea Pvgci d[c na
moff_niqY nal >g[mn[mZ[l JWmnc[
(1>BF9
mni >fpcbX[nki nal >mjki\Wen[l nio
AYfio ?ve\al _d^Yesma y [pcXksf[ mna IcdkW >mZ[ f_
nZnei 5G[gXg[l ^_g K_qgW} PZjin[ ^_g K_qgcXn[c}6 D fi
g[^cdY [nfvmp[ck[ jio ^afciok]Ybad_ [jv n[ d_Zf_g[ d[c
nag [pY]ama nio @ka]vka ?[encgiw mofjeakxbad_ f_ n[
fcdk[mcWncd[ d[c j[k[^imc[dW nk[]iw^c[ nio M[mqWea Pv
gcio d[c nal qiks^Z[l 57]cil @_xk]cil6 >mjki\Wen[l
(4C4E<8G2
mnag >Zbiom[ nio Miecncmncdiw Ooeev
]io 5IX][l >eXh[g^kil6 mni On[okv _]d[Zgc[ nal Xdb_mal
`s]k[pcdYl d[c _cd[mncdxg d[n[md_oxg nio PWmio JcdWda
f_ bXf[ 5MXk[ [jv na bWe[mm[6

+C3F9
5G[nm[kZ^[6 b_[nkcdY fiomcdY j[kWmn[ma [jv
ni bX[nki JXio Gvmfio mni [fpcbX[nki >mjki\Wen[l
+C3F9
5M[ga]wkc jieciwqio On[okiw >]Z[l M[k[
md_oYl6 f_ f_]Wea mog[oeZ[ f_ nig >]Wbsg[ mni On[okv
+C3F9
5 a OogWgnama jiecncmncdxg moeev]sg AYfio
?ve\al6 mni OnZ\i
*0554FA
5H[tdY ?k[^cW6 mnag >kXbiom[ i > O 5@NB
GLQO6 ^cik][gxg_c \k[^cW f_ e[tdY ^c[mdX^[ma
*0554FA
5Mignc[dv @eXgnc6 mna ?[f\[dcW nal Aafi
ncdYl Bgvnan[l >kXbiom[l
*0554FA
Gokc[dY
5M[c^cdv PiokgioW $)2'(
(.+6 ]c[ j[c^cW
_nxg f_ j[kWeeaea ^c_h[]s]Y [gic
qniw qskZl \[bfiev]ama niokgioW _gaeZdsg
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ΚΑΛΛΙΚΡAΤΗΣ
EΝΑ ΧΡOΝΟ ΜΕΤA ΤΙΣ ΕΚΛΟΓEΣ

U

]c[ d[ewn_k_l mogbYd_l mnag d[baf_kcgvnan[
l [kqa]vl nal f_Z`igil [gnc
nsg Aafinxg f[l
jieZn_omal q[ck_nZ`s nag Xd
D _obwga jio \[k[Zg_c veiol f[l d[c c^c[Z
^ima
nal
^afincdYl
n_k[ na ^ciZdama nio AYfio f_nW [jv nag b_
_paf_kZ^[l D msmnY _gafX
mfcdY f_n[kkwbfcma nio G[eecdkWna _Zg[c
ksma nsg ^afinxg ]c[ f[l
[ohafXga M_kcmmvn_ki [ohafXga mnig AYfi
Yn[g d[c _Zg[c jksn[kqcdvl mdijvl BZg[c \X
f[l dokZsl ev]s nal pwmal nio vjio i [gn[
\[c[ [kd_nW ^wmdiei fXm[ [jv nig qxki jio
ji^incdvl q[k[dnYk[l nsg n_exg jio _cmjkWn
f[l ^c[nZb_n[c g[ fjikXmiof_ g[ _dbXmiof_
niog ic ojak_mZ_l f[l d[bcmnW niol jieZn_l
ncl [jvr_cl f[l d[c ncl bXm_cl f[l
^cd[Zsl jci [j[cnancdiwl d[c f_ jkimfigY
E[ ni _jcq_ckYmiof_ [onv Xmns d[c _jc]k[f
Wf_msg [jin_e_mfWnsg
f[ncdW jcmn_wign[l vnc ic jieZn_l nio AYfio
D a]_mZ[ nio AYfio f[l mYf_k[ dcve[l b[
?ve\al b[ Xqiog na ^og[nvnan[ g[ fWbiog
jkXj_c g[ [eeWh_c nig nkvji f_ nig ijiZi e_c
]c[ na mnWma f[l ]_gcdvn_k[ m_ [onv ni ^cW
niok]_Z Lc jieZn_l nio AYfio b[ jkXj_c g[
mnaf[ j_kZjio _gvl qkvgio e_cniok]Z[l nio
gcxmiog vnc ic ewm_cl mn[ jki\eYf[n[ jio [g
gXio AYfio f[l EXma f[l [jv nag [kqY
Του
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗ,
ncf_nsjZ`iog ^_ fjik_Z g[ _Zg[c jiecncdXl
Yn[g d[c j[k[fXg_c jWgnin_ g[ e_cniok]Y
miof_ f_ mog[cg_ncdv nkvji m_ vnc [pikW na Δημοτικού Συμβούλου Βόλβης, αρχηγού Ijik_Z g[ h_dcgYm_c [jv nag msmnY ^c[q_Z
kcma nsg jvksg jio f_ nvma ^omdieZ[ d[n[
mog_k][mZ[ f[l f_ nig AYf[kqi d[c ni Aa μείζονος αντιπολίτευσης
\Weeiog ic jieZn_l >jv na \_enZsma nal
fincdv Oof\iweci
G[n[bXnign[l ncl d[ewn_k_l ^og[nXl jkinWm_cl ]c[ ni d[ev nio _hojakXnamal nsg jiecnxg [jv ncl ojak_mZ_l f[l
AYfio f[l d[c nsg Aafinxg f[l 7jirY fio Yn[g d[c _Zg[c vnc >jv na ^og[nvnan[ d[ewn_ksg mogbadxg mn[ mqie_Z[ f[l [jv nag
fXm[ [jv Xgnig_l [gncj[k[bXm_cl d[c fc[ mn_Zk[ [gncjieZn_oma ^_ jkimjWb_c[ ^c[mpWecmal jvksg ]c[ ncl gX_l [kfi^cvnan_l jio Xk
fjik_Z d[gXg[l g[ j_kcfXg_c _jcnoqZ_l F^c[Zn_k[ m_ [onXl ncl jks qign[c d[baf_kcgW mniol AYfiol
PXeil [jv nag f_eXna d[c nag d[n[md_oY fcdkxg d[c f_]Wesg
nv]gsk_l icdigifcdXl ^omdieZ_l jio j_kgWf_ veic f[l
8g[ qkvgi f_nW nag _p[kfi]Y nio G[eecdkWna b[ fjikiwm[ g[ Xk]sg jio Xq_c [gW]da dWb_ ]_cnigcW nio AYfio f[l
js vnc ic ^Yfic _Zg[c ic f_]Weic q[fXgic [jv nag nopeY d[c [^cX Bf_Zl [jv na bXma jio \kcmdvf[mn_ b[ \Weiof_ jeWna ]c[ ve[
hi^a _p[kfi]Y _gvl fgafigZio jio ^_g i^a]_Z jiob_gW [piw ^_g [onW
O_ dWb_ b_ncdv \Yf[ b[ _Zf[mn_ ^Zje[ jkW]f[ jio ni ^_Zqgiof_
ojWkq_c mnig [gnZji^[ d[fZ[ [g[jnohc[dY jkiijncdY
Mvkic nal >oni^ciZdamal jio h_j_kgiwg ni _gWfcmc ^cl Xqiog f_ dWb_ nkvji _^x d[c Xg[ qkvgi
Lc jieZn_l nio AYfio f[l Xg[ qkvgi nxk[ X^_ch[g d[n[gvama m_
q[b_Z
8g[ qkvgi f_nW ^_g _Zf[mn_ [jexl m_ mn[mcfvnan[ [eeW mni dvd [onY nag f_n[\[ncdY j_kZi^i
dcgi d[baf_kcgW BZg[c [eYb_c[ vnc ic AYfic ^_ fjikiwg g[ e_c >][janiZ Aafvn_l d[c Aafvncmm_l mna ^wmdiea mo]dokZ[ jio
niok]Ymiog d[c g[ jkimpXkiog ncl \[mcdXl ojak_mZ_l jio [hZ`iog j_kgW a qxk[ f[l a [oni^ciZdama ^_g jkXj_c g[ fXg_c io^Xn_ka
ic Aafvn_l _Zn_ [onXl [pikiwg nag d[b[kcvnan[ _Zn_ nag dicgsgcdY d[c [fXkcfga Bjc\Wee_n[c g[ \k_c ni ^cdv nal \af[ncmfv ^Zje[
jkvgic[ j[c^cdiZ mn[bfiZ G>MD \iYb_c[ mni mjZnc _Zn_ Wee_l mnig dvmfi d[c fXm[ mn[ []sgcx^a _ksnYf[nW nio A_g jkXj_c m_
d[fZ[ j_kZjnsma g[ ]Zg_c fXkil nio jki\eYf[nil [eeW ip_Ze_c g[
^kWm_cl jio Xqiog sl mnvqi niol g[ \iabYmiog niol jieZn_l
:msl g[ Yn[g d[ewn_k[ n[ jkW]f[n[ mnig AYfi f[l ]c[nZ jcmn_ws ]Zg_c fXkil nal ewmal nio
vnc i ^cdvl f[l AYfil Xq_c n_kWmnc_l ^og[nvnan_l [g a ^ciZdama
G[eXl ]ciknXl
nio AYfio _Zq_ d[n[eW\_c vnc ic _dei]Xl n_e_Zsm[g jkcg Xg[ qkvgi
Skvgc[ jieeW
d[c ^_g _Zf[mn_ m_ jki_dei]cdY j_kZi^i QjWkqiog jki\eYf[n[
7]]_eil Rk[gn`Yl
j[gniw d[c m_ veiol niol nif_Zl jio b[ fjikiwm[g g[ Xqiog eob_Z
Mk AYf[kqil >]Zio @_sk]Zio Aaf Owf\ioeil A ?ve\al
E[ jkXj_c f_ mqX^ci bXeama d[c f_kWdc g[ ^ioeXr_c j_kcmmvn_ki
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B

jc\_\[cxbad[g ic _dncfYm_cl nal
H[tdYl Oomj_Zksmal vnc [onY a
^cicdancdY f_n[kkwbfcma X]cg_
f_ fig[^cdv mdijv g[ fjikXm_c
ni [mncdv dkWnil g[ j_kWm_c nag
mno]gY [gnce[tdY jiecncdY nio d[c m_ nijcdv
d[c j_kcp_k_c[dv _jZj_^i
I_cxbad_ a dk[ncdY qkaf[ni^vnama mniol
AYfiol [eeW d[c a [jip[mcmfXga ]c[ ni
d[kdcgi\[n_Z [piw Xq_c [ji^ib_Z ni
j_kZjio
Onvqil _Zg[c g[ piknsb_Z ni dvmnil nsg
ojak_mcxg mniol ^afvn_l
J[ _h[p[gcmn_Z vjici mnicq_Zi e[tdYl jkv
gic[l d[c g[ f_n[nk[j_Z m_ _b_eigncmfv d[c
_e_afimwga
J[ ^c[eobiwg ic _k][mc[dXl mqXm_cl nsg
oj[eeYesg nio AYfio f_ _p_^k_Z_l f_Zsma
jkimsjcdiw f_kcdY [j[mqveama d[c dvrcfi
fcmbxg
J[ ^afciok]ab_Z ni d[nWeeaei j_kc\Weeig
]c[ ni h_jiweaf[ nio ^afvmcio jeiwnio m_
c^cxn_l
7;A3<9E9 FAG 2>AG M=59D M=A 4GFM
FA ICA?;<M 7;0EF9>4 4<A=AN:9E8 <4;
4<A=AG:83 B;EF0 F;D A79638D F9D <G51C?9
E9D 6;4 F9? 8H4C>A62 M=K? FK? 7A>O?
<4; >1FCK? BAG BCAK:AN?F4;
>QKDOB n[ ^afincdW nXea ]c[ ni
>QKDOB m_ f_]Wei jimimnv n[ nXea w^k_o
mal
>QKDOB P> PNLRBF> OPLQO M>FAFGLQO
OP>EILQO _gx mo]qkvgsl dvjad_ a mZ
ncma nsg j[c^cxg vjio ojYkq_ m_ fc[ c^c[Z
n_k[ ^wmdiea j_kZi^i ]c[ ncl icdi]Xg_c_l

Της ΒΑΣΩΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ,
Επικεφαλής δημοτικής ομάδας “Λαϊκή Συσπείρωση Βόλβης”

BFI>OPB
>JPFEBPLF OB
BJ>J ADIL
M>N>NPDI> PDO
GQ?BNJDODO MLQ
HBFPLQN@BF IB
>AF>R>JD
FAFUPFGLLFGLJLIFG>
G>F BGHL@FG>
GNFPDNF>

D H>VGD OQOMBFNUOD _Zg[c [gnZb_na f_ nag e_cniok]Z[ vesg
[onxg nsg ^afincdxg _jcq_ckYm_sg d[c gifcdxg jkimxjsg jio
e_cniok]iwg
f_ c^csncdiicdigifcdW dkcnYkc[ d[c [^c[p[g_Zl ^c[^cd[mZ_l f[dkcW
d[c Xhs [jv nag _jijn_Z[ d[c j[kXf\[ma nio Aafincdiw Oof\io

eZio
'; BCA8<=A6;<1D GBAEI1E8;D 6;4 1C64 <4;
BCA6C0>>4F4 >1EK F9D GC ?KE9D 83
I4>8 B8; MF; 78? BCM<8;F4; ?4 BC46>4FA
BA;9:AN? BCA5=1BA?F4D 4<C;5OD F;
BCM<8;F4; ?4 EG>583
Lc jkia]iwf_g_l do\_kgYm_cl j[k[dkWna
m[g j[kWgif[ ^cl [jv n[ qkYf[n[ jio
Xjk_j_ g[ ^ibiwg mnag nijcdY AciZdama
I_ mwfpsga ]gxfa nsg M>OLG JA OQJ
H>LO n[ diwk_r[g mn[
^cl jio d[c [onW
^_g [ji^Z^ign[c >onv Xq_c m[g mogXj_c[
nig ^[g_cmfv iomc[mncdW [jv n[ qkYf[n[ jio
f[l qksmnWg_ d[c fWecmn[ f_ oraev _jcnvdci
f_ f_n[dweama nio ei][kc[mfiw mniol ^afv
n_l f_ nag oji\ieY jicdZesg oraexg n_exg
#4L<2 *GEB83CKE9 M=59D 83?4; 4?F3
:8F9 E8 ABA;472BAF8 >ACH2 ?1AG 74?8;
E>AN
D je_cirapZ[ nio AYfio ^_g Xq_c orxm_c
d[fcW psgY _gWgnc[ mnag [j[kW^_dna jiec
ncdY nal do\Xkgamal mniol ^Yfiol d[c ^c_d
^Zdamal ]c[ [onW jio f[l [gYdiog
>mdiwf_ jk[]f[ncdY d[c n_dfakcsfXga [gnc
jieZn_oma f_ ]gxfig[ nag oj_kWmjcma nsg
e[tdxg mofp_kvgnsg _gWgnc[ mnag ^c[q_ckc
mncdY ei]cdY nio ^Yfio m[g f[dkw qXkc nal
do\Xkgamal BgWgnc[ mnag [^c[pWg_c[ mncl
jkimsjcdXl jiecncdXl mnag _jc\ieY d[c [w
hama n_exg mnag Xee_cra dicgsgcdYl jiecnc
dYl
BZf[mn_ [gnZb_nic m_ Xg[g ^Yfi j[kWknaf[
nal do\Xkgamal jio e_cniok]_Z f_ [^c[p[gY
c^csncdiicdigifcdW d[c _dei]cdW dkcnYkc[

(;EF8NAG>8 E8 >;4 0==9D >ACH2 7;A3<9
E9D BAG :4 ;<4?ABA;83 F;D 4?06<8D FK? =4L<O? A;<A68?8;O?
>8 1C64 GBA7A>2D >8 <0=GJ9 FK? 4?46<O? FK? EIA=8;O?
<4; F9D G6834D IKC3D 8@A?FKF;<0 F1=9 <4; HMCAGD E8 1?4?
72>A GB8C4EB;EF2 <4; 7;8<7;<9F2 M=K? FK? EG>H8CM?FK?
FAG =4AN
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

M

kiYeb_ [jv nkijijiZama nio d[n[mn[ncdiw nal Bgc[Z[l
AafincdYl Bjcq_Zkamal >jiqXn_omal d[c G[b[kcvnan[l
f_ nag _jsgofZ[ 5AafincdY Bjcq_Zkama <^k_omal
>jiqXn_omal d[c G[b[kcvnan[l nio jkxag AYfio >]Zio @_sk
]Zio6 sl jkil n[ Wkbk[
D gX[ _jsgofZ[ ikZ`_n[c sl
5AafincdY Bjcq_Zkama <^k_omal y >jiqXn_omal AYfio ?ve
\al6 f_ j_kciqY [kfi^cvnan[l n[ ^cicdancdW vkc[ nio AYfio

?ve\al Odijvl nal _jcq_Zkamal _Zg[c a f_eXna d[n[md_oY
mognYkama _df_nWee_oma ^ciZdama d[c e_cniok]Z[ ^cdnwsg
w^k_omal d[c [jiqXn_omal [d[bWknsg d[c vf\kcsg o^Wnsg sl
d[c IigW^[l Bj_h_k][mZ[l HofWnsg d[c >ji\eYnsg nal j_kci
qYl [kfi^cvnanWl nal Mkv_^kil nal ABQ> AYfio ?ve\al _Zg[c
i >jvmnieil G[k[dZnmil d[c [gncjkv_^kil i >g^kX[l @[\kca
eZ^al

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

M

kiYeb_ [jv nkijijiZama nio d[n[mn[ncdiw nal >gxgofal Bn[ck_Z[l 5Bj_g^oncdY AYfio >]Zio @_sk]Zio6 sl jkil n[
Wkbk[
D _jsgofZ[ nkijijic_Zn[c d[c ikZ`_n[c m_ 5Bj_g^oncdY AYfio ?ve\al6 d[c sl mdijvl nal _Zg[c a
_df_nWee_oma nal j_kciomZ[l nio AYfio d[c ve_l ic mog[p_Zl ^k[mnakcvnan_l Mkv_^kil nal Bj_g^oncdYl _Zg[c i ^Yf[k
qil ?ve\al AafYnkal @[e[fWnal d[c [gncjkv_^kil i ^afincdvl mwf\ioeil Gsgmn[gnZgil C[p_ckZio

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΝέΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΜέΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Q

jv nag _jijn_Z[ nio ^Yfio ?ve\al \kZmd_n[c d[c a >gx
gofa Bn[ck_Z[ F[f[ncdxg Hionkxg JX[l >jieesgZ[l a
ijiZ[ Xq_c nag _obwga nal e_cniok]Z[l d[c ^c[q_Zkcmal
nsg eionkxg nal JX[l >jieesgZ[l D _jcq_Zkama ^c_obwg_c ni
h_gi^iq_Zi >NFOPLPBHDO jio ^c[bXn_c
^sfWnc[ figv
decg[ ^Zdecg[ nkZdecg[ f_ decf[ncmfv bXkf[gma nae_vk[ma
d[c ro]_Zi d[bxl d[c ^wi _mnc[nvkc[ ni d[p_`ob_mnc[nvkci
JB> >MLHHUJF> jio fjik_Z g[ _hojak_nYm_c ]dkioj Y g[

]Zg_c qxkil ^cik]Wgsmal ^_hcxm_sg dWb_ _Z^iol f_ jiew
d[eY dio`Zg[ d[c ^og[fcdvnan[
d[bcmfWnsg d[c ni j[k[
eZfgci d[pX fj[k _mnc[nvkci IB@>O >HBK>JANLO jkvmp[n[
[g[d[cgcmfXgi f_ jkim_]fXgi qxki d[c ojXkiqa bX[ Mkv
_^kil nal >gxgofal Bn[ck_Z[l F[f[ncdxg Hionkxg JX[l >jie
esgZ[l y IX][l >eXh[g^kil _Zg[c i ^afincdvl mwf\ioeil
Jcdve[il EsfW d[c [gncjkv_^kil i ^afincdvl mwf\ioeil
BoW]]_eil Ij[e[nmvl
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022205
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022500
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397022940
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021775

$'+!"
% + + ('##/%! *
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2393330000, 2393330001, 2393330010,
2393330011
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2393330033
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2393330020
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2393330021
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2393330030
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
2393330014 FAX 2393041114
ΚΑΠΗ Ν ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
2393041425
ΚΑΠΗ ΣΤΙΒΟΥ
2393022145
+'(!" "'!% + + % ('##/%! *
ΜΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΝΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΝΑΚΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

+'(!" "'!% + + $ #!**',) '
ΚΟΥΤΖΑΜΠΙΟΥΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΙΟΥΤΖΙΑΜΠΕΟΥΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
+'(!" "'!% + + %!"'$ !%',
ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΖΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΛΕΠΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
+'(!" "'!%'+ + ( )!*+ )/%
ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
+'(!" "'!% + + *+ ',
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041215
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041275
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041100
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 2393042113
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ 2393022440
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2395330000
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ
2395330001
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2395330030
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
2395330020
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2395330010
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2395330040
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2395330050
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2395330060 FAX 2395041599
ΚΕΠ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
2395091262

',* *

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡEΘΟΥΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
ΤΕΛΕΜΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΝΏΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΊΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041325
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041313
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041211
$'+!"
% + +
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2393330100, 2393330101
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2393330117
ΔΙΟΊΚΗΣΗ
2393330114, 2393330113
ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2393330118
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΟΓΑ
2393330115
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
2393330115
ΙΣΟΓΕΙΟ
2393330119

% + *

ΠΡΌΕΔΡΟΣ
2393330123
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
2393330112 ΦΑΞ 23930 51674
ΚΑΠΗ ΠΡΟΦΗΤΗ
2393051505
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΎ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΌΠΕΤΡΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
ΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051260
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051766
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051226
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2394055394
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ
2397330100, 2397330101
ΔΙΟΊΚΗΣΗ
2397330129
ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
2397330133
ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ
2397330140
ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ
2397330137 ΦΑΞ 23970 41000
ΚΕΠ Ν ΜΑΔΥΤΟΥ
2397041681, 2397338010, 2397041680
(ΦΑΞ)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
2397041300, 2397041333
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΠΑΤΣΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΗ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΔΊΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΜΑΔΎΤΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041207
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041418
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041578
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041213
$'+!"
% + + ) %+ % *
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2397330200, 2397330201, F: 23970 65600
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2397021065, 2397061661
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2397330220, 2397330221, 2397330222
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2397330230
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2397330231, 2397330232, 2397330233,
2397330234, 2397330236
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2397330210, 2397330211, 2397330212
ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ
2397330251
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
2397330260
ΠΡΌΕΔΡΟΣ
2397330290
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2397330280 ΦΑΧ 23973 30270
ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥ
2397021061, 2397021064 (ΦΑΞ)
KAΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
2397061816

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗΣ
2397051220
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΤΣΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΦΕΤΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒOΛΒΗΣ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065660
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061111
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061398
1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061339
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061586
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061222
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065418
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α. ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021027
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
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