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EDITOrIAL

ΕIΝΑΙ ΜOΝΟ Η ΑΡΧH…
Αγαπητές συνδηµότισσες, αγαπητοί συνδηµότες,

Πριν από ένα χρόνο αρχίσαµε αυτή την κοινή πορεία. Τιµήσατε
εµένα και τους συνεργάτες µου µε την ψήφο σας. Υπογράψαµε µαζί
ένα άτυπο συµβόλαιο τιµής, στο οποίο δεσµευτήκαµε να σας προ-
σφέρουµε µια καλύτερη ζωή. Κι αυτό το συµβόλαιο αποτελεί για
µας στόχο ζωής.
Η µεταρρύθµιση του Καλλικράτη κουβάλησε µαζί της προσδοκίες,
ελπίδες, ευκαιρίες, αλλά και δυσλειτουργίες, προβλήµατα, απογοη-
τεύσεις. Αποτελεί σίγουρα µια µεγάλη διοικητική τοµή, όµως η δυ-
σχερής οικονοµική συγκυρία και η βιασύνη µε την οποία στήθηκε
µας εµπόδισαν  να εκµεταλλευτούµε πλήρως τις δυνατότητες της. 
Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν πλέον οι ανάλογοι πόροι.
Ωστόσο µέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, µπορούµε να δηµι-
ουργήσουµε ένα καλύτερο µέλλον για τους κατοίκους του δήµου
Βόλβης. Ενός δήµου πολυσύνθετου, που απαιτεί διαφορετικές προ-
σεγγίσεις για το βουνό, τις παραλίµνιες περιοχές και το παράκτιο
µέτωπο. 
Σε αυτό τον χρόνο που πέρασε, παρά τα γνωστά σε όλους οικονο-
µικά προβλήµατα της χώρας και την αδυναµία της κρατικής µηχα-
νής να υποστηρίξει τους καλλικρατικούς δήµους που η ίδια
δηµιούργησε, δώσαµε τον καλύτερο µας εαυτό για να ανταποκρι-
θούµε. Προχωρήσαµε µε επιτυχία το εξαιρετικά δύσκολο έργο της
συνένωσης 6 δήµων σε έναν νέο. Μέσα στο διοικητικό χάος βά-
λαµε τάξη και ο δήµος Βόλβης λειτουργεί πλέον πιο αποτελεσµα-
τικά. 
Βάλαµε γερά θεµέλια για το δύσκολο αύριο που έρχεται. Θεµελιώ-
σαµε συνεργασίες µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας,
για να προστατέψουµε ίσως το πολυτιµότερο αγαθό της περιοχής
µας: το περιβάλλον. Είναι µόνο η αρχή…
Όµως κυρίαρχος στόχος µας είναι να σας προσφέρουµε µια καλύ-
τερη ζωή. Και για αυτό θα αγωνιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Ένα µεγάλο έργο µπαίνει µπροστά. Η κατασκευή αποχετευτικού δι-
κτύου σε Σταυρό και Βρασνά, καθώς και η κατασκευή σταθµού επε-
ξεργασίας λυµάτων. Με διασφαλισµένα ευρωπαϊκά κονδύλια,
εγκρίθηκε η µελέτη και κατασκευή του. Είναι µόνο η αρχή…
∆ώσαµε τη µάχη για να µη αλλάξουν οι συνθήκες δόµησης γύρω
από τη λίµνη και το επιτύχαµε, συγκρουστήκαµε µε το υπουργείο
Παιδείας για τις συνενώσεις και δε διστάσαµε να θέσουµε όλους
προ των ευθυνών τους για τα υπερχειλισµένα ρέµατα και την αδιά-
βατη Εγνατία οδό στις πρόσφατες πληµµύρες. Είναι µόνο η αρχή…
Εφαρµόσαµε την πλήρη διαφάνεια για το σύγχρονο πολίτη. Όλοι

οι διαγωνισµοί αναρτώνται στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, όλες µας οι
αποφάσεις είναι προσβάσιµες στο διαδίκτυο και όλοι µπορούν να
παρακολουθήσουν σε απευθείας µετάδοση τις συνεδριάσεις του δη-
µοτικού συµβουλίου. ∆εν έχουµε να κρύψουµε τίποτα, γιατί θέ-
λουµε να είστε ενήµεροι και ενεργοί πολίτες, συµµέτοχοι στο κοινό
καλό του τόπου µας. Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάζουµε και την τα-
κτική επικοινωνία µας, µέσα από το καινούργιο περιοδικό του
δήµου µας, το οποίο κρατάτε στα χέρια σας.
Σε αυτό τον πολυµέτωπο αγώνα, σε θέλουµε συµπαραστάτη, σύµ-
µαχο. Ενωµένοι σαν µια γροθιά, µακριά από εγωισµούς, µεµψιµοι-
ρίες, θα δώσουµε στην πατρίδα µας τη θέση που της αξίζει. Οι άγιες
αυτές ηµέρες στέλνουν το µήνυµα του Θεανθρώπου, αυτό της αγά-
πης και της αλληλεγγύης. Με σκληρή δουλειά, αγόγγυστα θα είµα-
στε στο πλευρό σας… 
Σας εύχοµαι ολόψυχα καλή χρονιά, µε υγεία και ευηµερία και δε-
σµεύοµαι ότι θα διαθέσω όλες µου τις δυνάµεις για να υλοποιήσω
αυτή την ευχή για τον καθένα από εσάς.

∆ηµήτρης Γαλαµάτης
∆ήµαρχος Βόλβης
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ΔΗΜΟΣ βΟΛΒΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ∆ΗΜΟΥ
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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
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 ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίας, τηλ. επικοινωνίας:

6932654164

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αντιδήμαρχος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας, τηλέφωνο

επικοινωνίας: 6947842429

ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αντιδήμαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΥ-ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ-ΡΕΝΤΙΝΑΣ και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γε-

ωργίου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977090821

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ-

ΕΓΝΑΤΙΑΣ-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 Ορ-

γανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Μέριμνας Υπερηλίκων-ΚΑΠΗ-Πρόνοιας και Κοινωνικής Ωφέ-

λειας / Πρόεδρος Οργανισμού Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παίδείας (ΟΚΠΑΠ)

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρόληψης Υγείας / Πρόεδρος Ιαματικών Λουτρών Ν. Απολ-

λωνίας "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»:

Δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Βόλβης»: ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΗ» 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

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

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
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ΔΗΜΟΣ βΟΛΒΗΣ

ΤΟΠΙΚΟI ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΊΑΣ
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ΜΠΑΤΣΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΒΆΛΤΑΣ
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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
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23970-61230 
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Δ.Ο.Υ ΛΑΓΚΑΔΑ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 
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ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 
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ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 
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kΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Τ
ο «Πρόγραµµα Καλλικράτης», η νέα αρχιτεκτο-
νική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης, συνιστά την αφετηρία για
µια νέα πορεία των αυτοδιοικητικών  θεσµών
και της αποκέντρωσης. Ζητούµενο στον σχε-
διασµό του προγράµµατος «Καλλικράτης» είναι
ο πολίτης να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς
µε τους νέους θεσµούς τόσο σε επίπεδο

∆ήµων όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας στόχος είναι η ενδυνά-
µωση των θεσµών δηµοκρατικού προγραµµατισµού και ελέγχου.
Στόχος του Καλλικράτη, µεταξύ άλλων, είναι η ενίσχυση των θε-
σµών ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης. Σε κάθε χωριό και γειτονία
συγκροτούνται, ανάλογα µε τον πληθυσµό τους, δηµοτικές και το-
πικές κοινότητες.
Οι δήµοι έχουν ενισχυθεί µε νέες αρµοδιότητες ιδίως από τις κα-
ταργηθείσες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους τοµείς της παι-
δείας, της πρόνοιας, της υγείας, της απασχόλησης, της έκδοσης
οικοδοµικών αδειών και πολεοδοµικών εφαρµογών εντοπισµένης,
χωρικά, ρύθµισης.
Οι δήµοι έχουν ενισχυθεί µε περισσότερες από 220 αρµοδιότητες.
Μεταξύ άλλων, οι δήµοι αποκτούν αρµοδιότητες που σχετίζονται
µε τοπικά ζητήµατα όπως η έκδοση οικοδοµικών αδειών, η κοινω-
νική πρόνοια και επαγγελµατικές άδειες. Επιπλέον, οι δαπάνες

όλων των δήµων και των περιφερειών, όλων των νοµικών προσώ-
πων και των επιχειρήσεων τους, υπάγονται στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγµα-
τοποιεί γενικευµένο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβά-
σεις άνω των 100.000 ευρώ τις οποίες συνάπτουν οι δήµοι, οι
περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις
τους.
Με τον «Καλλικράτη» έχει τεθεί ένα πλαίσιο διατάξεων µε στόχο
την οικονοµική εξυγίανση των καταχρεωµένων ΟΤΑ, την διαφά-
νεια και τον εξορθολογισµό της χρηµατοδότησής τους η οποία γί-
νεται πλέον µε αντικειµενικά κριτήρια καθώς και την ισχυροποίηση
των θεσµών και πρακτικών κοινωνικής λογοδοσίας και ελέγχου της
χρηστής διαχείρισης τους.  
Τα οικονοµικά του δήµου έχουν περάσει πλέον στη δικαιοδοσία
της Οικονοµικής Επιτροπής, ενώ η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει
αναλάβει ζητήµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας και προστασίας του
περιβάλλοντος. 
Γνωµοδοτικό όργανο είναι η νέα ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευ-
σης, αποτελούµενη από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινω-
νίας και δηµότες. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών προς
τον πολίτη ο «Καλλικράτης» προβλέπει µια σειρά καινοτόµων αλ-
λαγών, όπως η «έξυπνη» κάρτα δηµότη και τα ηλεκτρονικά δηµο-
τικά ΚΕΠ.
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Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο
Δήμος Βόλβης  κάνει πράξη  τη διαφάνεια στη διοίκηση, με νέο  σύ-

στημα δημοτικής  διακυβέρνησης. Εφαρμόζοντας το νομοθετικό

πλαίσιο του προγράμματος «Διαύγεια» διασφαλίζουμε  το δικαίωμα

πρόσβασης  των πολιτών  στην πληροφόρηση και στην άσκηση κοι-

νωνικού ελέγχου  στις πράξεις  των  οργάνων  του Δήμου  μας. Με την «Δι-

αύγεια» 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 πρά-

ξεις 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 Τυπο-

γραφείου et.diavgeia.gov.gr. 

Στο μεταξύ, βάσει του πειθαρχικού δικαίου των δημόσιων υπαλλήλων, προ-

βλέπεται 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 δυνα-

τότητα 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 Δη-

μοτικού Συμβουλίου. 

Ήδη από τις 19 Απριλίου 2011 οι συνεδριάσεις του Δημο-

τικού 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 συ-

νεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για ζητήματα του

τόπου τους, αλλά και για θέματα που τους αφορούν. 

* Οι ημερομηνίες και οι ώρες των συνεδριάσεων του Δη-

μοτικού Συμβουλίου ανακοινώνονται μέσω του Τύπου και

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.dimosvolvis.gr .
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ

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 Υπεύ-

θυνο τον καθηγητή Ζωικής Παραγωγής της Γεωπο-

νικής 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 υλοποί-

ηση αυτού του έργου μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα

στην καλύτερη αξιοποίηση και τη βελτίωση των βο-

σκοτόπων του δήμου, με την κατασκευή τεχνικών

έργων υποδομής, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας,

την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οι-

κονομική ανάπτυξη της μείζονος περιοχής.

Τ
ην ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων μηχα-

νισμών, για τον άμεσο καθαρισμό και τη διευθέ-

τηση 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 Δημή-

τρης Γαλαμάτης, σε συνάντηση αρμόδιων υπηρεσια-

κών παραγόντων της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΔΤΕΠΕΘ) της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντιδημάρ-

χους, 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 εργα-

σίες καθαρισμού τους να ξεκινήσουν άμεσα, προκει-

μένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων καταστροφών,

αλλά και απώλειας ανθρώπινων ζωών, γεγονός που

επισημαίνεται και στη σχετική Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η διεύθυνση Τεχνι-

κών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεν-

τρικής 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, προ-

κειμένου να συνδράμουν όπου τους ζητηθεί». 
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ΟΧΙ ∆ΙΟ∆ΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΔΡAΣΗ αποτελεί μια

από τις προτεραιότητες της δημο-

τικής αρχής του δήμου Βόλβης.

Έπειτα από πρόταση του δημάρχου

κ. Δημήτρη Γαλαμάτη ο δήμος

Βόλβης στο πλαίσιo των πρωτο-

βουλιών του για κοινωνική δράση

και αλληλεγγύη προχώρησε στην

δημιουργία Γραφείου Εθελοντι-

σμού. Με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου δρομολογήθηκαν

διαδικασίες για την σύσταση Εθε-

λοντικής Ομάδας Δήμου Βόλβης.

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών θα

είναι η ανάπτυξη της εθελοντικής

δράσης, του πνεύματος αλληλεγ-

γύης και εν γένει της δράσης που

διέπεται από αλτρουιστικά και φι-

λανθρωπικά αισθήματα, καθώς

και η προσφορά προς το κοινω-

νικό σύνολο. 

Έργο της Ομάδας θα είναι η εθε-

λοντική παροχή υπηρεσιών σε

διάφορους τομείς, όπως η κοινω-

νική προστασία, η υγεία και η αλ-

ληλεγγύη, ο πολιτισμός και ο

αθλητισμός, η πολιτική προστασία,

ο καθαρισμός παραλιών, παραλί-

μνιων, παραποτάμιων και κοινό-

χρηστων χώρων και γενικότερα η

προστασία του περιβάλλοντος, η

επικουρική δραστηριοποίησή τους

και η αρωγή προς τις υπηρεσίες

του Δήμου. Μέλη της Ομάδας Εθε-

λοντών μπορoύν να είναι όσοι κά-

τοικοι και δημότες το επιθυμούν.

Αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να υποβάλλουν

σε ειδικό έντυπο στα κατά τόπους

δημοτικά καταστήματα, επιλέγον-

τας τις δράσεις στις οποίες επιθυ-

μούν να δραστηριοποιηθούν.

Περισσότερες πληροφορίες παρέ-

χονται από την εντεταλμένη δημο-

τική σύμβουλο  σε θέματα

Εθελοντισμού και μη Κυβερνητι-

κών Οργανώσεων κ. Μαρία Χατζή

(Τηλ. κιν. 6942.77.21.51) 

Ψ
ήφισµα διαµαρτυρίας εξέδωσε
το δηµοτικό συµβούλιο για την
εγκατάσταση και λειτουργία
σταθµού διοδίων στην Εγνατία
Οδό στην περιοχή του Ευαγγελι-

σµού. Με οµόφωνη απόφασή του το δηµοτικό
συµβούλιο στη συνεδρίαση του στις 21 Ιουλίου
2011 και αφού άκουσε τις απόψεις των εκπρο-
σώπων της Εγνατίας Οδού ΑΕ οι οποίοι είχαν
προσκληθεί, τονίζει ότι ο οδικός αυτός άξονας
πρέπει να παραµείνει δηµόσιος δρόµος ανοι-
χτός στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής
και ειδικά στους δηµότες Βόλβης που είναι
εντός του νοµού Θεσσαλονίκης.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ψήφισµα
το δηµοτικό συµβούλιο Βόλβης «θεωρεί ότι ήδη
ο Έλληνας πολίτης είναι επιβαρυµένος από την
δυσβάσταχτη λόγω του µνηµονίου φορολογία
και έχουν εξαντληθεί οι αντοχές του για νέες
φορολογίες και κυρίως οι πολίτες του ∆ήµου
Βόλβης, ως έχοντες άµεση σχέση µε τα εν λόγω
διόδια, λόγω συχνής µετάβασης στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, αλλά και για λόγους ενδοεπικοι-
νωνίας στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Βόλβης.
Η λειτουργία των εν λόγω διοδίων θα δηµιουρ-
γήσει πολλά προβλήµατα σε όλους τους κατοί-
κους του δήµου µας, τόσο κυκλοφοριακά,
υγείας, ασφαλείας, όσο και περιβαλλοντικά».
Και συνεχίζει: «θα επιβαρυνθούν οι παράπλευ-
ροι επαρχιακοί στενοί και επικίνδυνοι υφιστά-

µενοι δρόµοι, µε την κίνηση που θα προκληθεί
για την αποφυγή των διοδίων , µε αποτέλεσµα
την πρόκληση αυξηµένων τροχαίων ατυχηµά-
των και εγκυµονούντων κινδύνων σε βάρος των
κατοίκων που βρίσκονται πέριξ αυτών των δρό-
µων. Θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον, µε δυσµε-
νείς επιπτώσεις, τόσο στην υγεία των κατοίκων
του ∆ήµου Βόλβης, όσο και στο παραλίµνιο,
ήδη επιβαρυµένο, οικοσύστηµα. Θα αντιστρέψει
την οικιστική και πληθυσµιακή ανάπτυξη που
τελευταία παρατηρείται στα όρια του ∆ήµου
µας, λόγω της κατασκευής της Εγνατίας οδού
και την ελαχιστοποίηση των αποστάσεων από
την πόλη της Θεσσαλονίκης , αλλά και των όµο-
ρων Νοµών. Θα αποτελέσει ανασταλτικό παρά-
γοντα στην επισκεψιµότητα του ∆ήµου µας,
που είναι ένας από τους µεγαλύτερους τουριστι-
κούς προορισµούς της Β. Ελλάδας».
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Τ
ην Κυριακή 5 Ιουνίου
2011 ο ∆ήµος Βόλβης
γιόρτασε την «Παγκό-
σµια Ηµέρα Περιβάλ-
λοντος» διοργανώνο-

ντας σε συνεργασία µε τον Φορέα
∆ιαχείρισης Λιµνών Βόλβης – Κο-
ρώνειας και τον φορέα Μεσόγειος
SOS εκστρατεία καθαρισµού των
ακτών, των χώρων ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλους, των βουνών και των
δηµοτικών χώρων πρασίνου. Συνο-
λικά συγκροτήθηκαν 18 (!) πολυ-
πληθή συνεργεία, από σχολεία και
φορείς που δραστηριοποιούνται στο
∆ήµο, τα οποία καθάρισαν 18 δια-
φορετικές τοποθεσίες του δήµου.
Μετά τη λήξη της εκστρατείας ακο-
λούθησε εκδήλωση στο Αµφιθέατρο
του Σταυρού µε συναυλία έντεχνου
τραγουδιού.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΛΒΗ
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Στις εκδηλώσεις συµµετείχαν
απλοί πολίτες, αλλά και µέλη φο-
ρέων, συλλόγων και αθλητικών
σωµατείων όπως οι πολιτιστικοί
σύλλογοι Νέας Απολλωνίας,
Ασπροβάλτας, Βαµβακιάς,  Βρασ-
νών, Σταυρού "Μέγας Αλέξαν-
δρος και Στίβου, Φυσιολατρικός
Ορειβατικός Σύλλογος Σταυρού,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµό-
νων Ασπροβάλτας, Όµιλος Μη-
χανοκίνητου Αθλητισµού
Στρυµωνικού Κόλπου, οι τοπικοί
αθλητικοί σύλλογοι Ν. Απολλω-
νίας, Αρέθουσας, Μικρής Βόλ-
βης, Μαυρούδας και Μοδίου,
Φίλοι ιστιοσανίδας " Άνεµος ", η
ΝΟ∆Ε Β’ Περιφέρειας Θεσσαλο-
νίκης, κ. ά. 
Οι εθελοντές καθάρισαν επιλεγ-
µένες περιοχές του δήµου: πε-
ριοχή "Γαβράδια" έως την
είσοδο του Σταυρού, παραλία

"Γαβράδια", θέση "Πλατάνια" και
"Κόλπος", παραλίµνια Μαδύτου,
"Βήµα Απόστολου Παύλου", πα-
ραλίµνια από παραλία Μικρής
Βόλβης προς παραλία Μεγάλης
Βόλβης, παραλίµνια Μαδύτου
περιοχή "Σορτάρα", παραλίµνια
λουτρών Νέας Απολλωνίας, πε-
ριοχές εντός της κοινότητας Στί-
βου, πλατανόδασος "Αγίου
Χριστοφόρου", παραλία Μικρής
Βόλβης προς Ρεντίνα, τοπικά ρέ-
µατα Βρασνών, ρέµα "Βαµβακό-
λακας", θέση "Ραχώνι" και
σηµεία στην ακτή της Ασπροβάλ-
τας, αποµάκρυναν χρησιµοποι-
ηµένες συσκευασιών φυτοφαρ-
µάκων κάτω από τον οικισµό
Μαυρούδας, ενώ πραγµατοποί-
ησαν δενδροφύτευση και καθα-
ρισµός στη διασταύρωση
Μοδίου και το προαύλιο της εκ-
κλησίας Αγίας Μαρίνας.
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ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

Σ
υνεχίζει να πιέζει το υπουργείο Παιδείας ο δήµος Βόλ-
βης, για το θέµα της συγχώνευσης-κατάργησης σχολικών
µονάδων. Η αρχή έγινε από τον περασµένο Φεβρουά-
ριο, όταν µετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών προ-

θέσεων, τα δηµοτικό συµβούλιο Βόλβης µε οµόφωνο ψήφισµα του
απέρριψε κατηγορηµατικά οποιαδήποτε συνένωση, συγχώνευση
ή κατάργηση σχολικών µονάδων στα όρια του δήµου Βόλβης, επι-
καλούµενο κοινωνικούς, πληθυσµιακούς και εκπαιδευτικούς λό-
γους. 
Τις προωθούµενες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολείων εντός
του δήµου Βόλβης, απέρριψαν και οι εµπλεκόµενοι φορείς (σύλ-
λογοι γονέων, εκπαιδευτικών και διευθυντές σχολικών µονάδων),
µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης η οποία συστήθηκε
έπειτα από πρόταση του δηµάρχου Βόλβης ∆ηµήτρη Γαλαµάτη,
µετά από τον πρώτο αιφνιδιασµό του υπουργείου Παιδείας, ∆ια

Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων. Την Επιτροπή αποτελούσαν ο
δήµαρχος Βόλβης ∆ηµήτρης Γαλαµάτης, δηµοτικοί σύµβουλοι
όλων των δηµοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι συλλόγων γο-
νέων- κηδεµόνων και εκπαιδευτικών, καθώς και οι διευθυντές
όλων των σχολικών µονάδων του δήµου. Παράλληλα, ο δήµαρχος
Βόλβης απέστειλε και προσωπική επιστολή διαµαρτυρίας στην
υπουργό Παιδείας Άννα ∆ιαµαντοπούλου.
Αν και οι έντονες διαµαρτυρίες της δηµοτικής αρχής µετρίασαν
την έκταση των αλλαγών στις σχολικές µονάδες του δήµου,
ωστόσο µερικές συγχωνεύσεις προχώρησαν. Ειδικά για την πε-
ρίπτωση της Νυµφόπετρας, όπου συντρέχουν ειδικοί κοινωνικοί-
εκπαιδευτκοί λόγοι, ο δήµαρχος Βόλβης ∆ηµήτρης Γαλαµάτης
πραγµατοποίησε αλλεπάλληλες επαφές στην Αθήνα µε την ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας ζητώντας να βρεθεί λύση στο συγκεκρι-
µένο πρόβληµα. 

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. Ειδικό-
τερα 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 απαι-
τούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολι-
κών μονάδων του δήμου Βόλβης.

12
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Τ
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου, είχαν την ευ-

καιρία 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 μο-

ναχοί. 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 συμ-

περιλήφθηκε 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 Βόλ-

βης 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 Θεόδω-

ρου 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 Περιβάλλον-

τος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

νέου αναθεωρημένου σχεδίου για την

Κορώνεια, αλλά και η προετοιμασία

Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο θα

ενσωματωθούν όλες οι Κοινές Υπουρ-

γικές Αποφάσεις των τελευταίων χρό-

νων, 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 δυ-

νατή προσπάθεια προκειμένου να ενισχυ-

θεί το τουριστικό προϊόν του δήμου

Βόλβης και να αναπτυχθεί ο παραθεριστι-

κός τουρισμός κατά τη διάρκεια της θερι-

νής περιόδου. Κεντρικός στόχος είναι όχι

μόνο η διεύρυνση της τουριστικής περιό-

δου, αλλά και η προσέλκυση ποιοτικότε-

ρου πληθυσμού επισκεπτών, τόσο από την

εγχώρια, όσο και την ευρωπαϊκή τουρι-

στική αγορά. Ο δήμαρχος Βόλβης Δημή-

τρης Γαλαμάτης επισήμανε ότι η βράβευση

του δήμου από τον διεθνή οργανισμό «Γα-

λάζιες Σημαίες», τον καθιστά ακόμη πιο

ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

14

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 κατέ-

πλευσε στο λιμάνι του Σταυρού το ωκεανογραφικό

σκάφος Ω/Κ «ΦΙΛΙΑ» του Ελληνικού Κέντρου Θα-

λάσσιων Ερευνών. Στο πλαίσιο προγραμματικής

σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του δήμου Βόλ-

βης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ομάδα καθη-

γητών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας,

ανέλαβε να εκπονήσει ειδική μελέτη προκειμένου

να διασφαλιστεί η ποιότητα του θαλάσσιου ορί-

ζοντα του δήμου Βόλβης, ο οποίος καλύπτει ένα

μεγάλο τμήμα του Στρυμωνικού κόλπου.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η καταγραφή της

υφιστάμενης κατάστασης και η υποβολή προτά-

σεων οι οποίες θα βοηθήσουν στην διατήρηση της

ποιότητας της θάλασσας σε σταθερά υψηλά επί-

πεδα. Η μελέτη, η οποία χωρίζεται σε τρεις φάσεις,

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός οκταμήνου, ενώ

οι εργασίες της ξεκίνησαν από ομάδα ειδικών επι-

στημόνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συν-

δρομή 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 ανά-

πτυξη του τόπου μας. Η θάλασσά μας είναι βασικό

κομμάτι του περιβαλλοντικού μας πλούτου. Η συ-

νεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποβλέ-

πει 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.»
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΞΕΝΟΥΣ

Σ
ειρά επαφών με τις διπλωματικές αρχές

ξένων κρατών και ειδικότερα της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης εγκαινίασε ο δήμαρχος Βόλβης

Δημήτρης Γαλαμάτης, με πρώτιστο στόχο την προ-

σέλκυση περισσότερων τουριστών, αλλά και επεν-

δυτικών προγραμμάτων στην περιοχή μας. Ήδη

πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις με τους γενι-

κούς 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 Θεσσαλο-

νίκη Wolfgang Ηoelscher – Οbermaier. Ο κ. Ηoel-

scher – Οbermaier, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει

απόψεις για θέματα ανάπτυξης με εκπροσώπους

επαγγελματικών φορέων της περιοχής, στη διάρ-

κεια ανοικτής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε

στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Επί τά-

πητος 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 ενδιαφέρον-

τος του δήμου Βόλβης, συνοδευόμενος από κλιμά-

κιο 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 πρόσκλη-

σης 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 τουρι-

σμού, αλλά και η κοινή συμμετοχή του δήμου Βόλ-

βης με βουλγαρικούς δήμους σε διασυνοριακά

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε ειδικότερα τουρι-

στικά 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. Απολλω-

νίας, τις εναλλακτικές δραστηριότητες στη λίμνη, τα

βουνά και φυσικά τη θάλασσα. Ο δήμαρχος Βόλβης

Δημήτρης Γαλαμάτης σε συνεργασία με τον Βούλ-

γαρο πρόξενο Βασίλ Βάλτσεβ, προγραμματίζει την

έναρξη επαφών με αντίστοιχους δήμους της Βουλ-

γαρίας, προκειμένου να συμμετάσχει από κοινού σε

ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακής συνεργα-

σίας της περιόδου 2013 – 2020, με στόχο τη χρη-

ματοδότηση αναπτυξιακών έργων.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ 

ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 

Ά
μεσα αντέδρασε ο δήμος Βόλβης στην προ-

σπάθεια αλλαγής των όρων δόμησης στις

περιοχές Natura, που προωθούσε τον πε-

ρασμένο 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 οικο-

δομική δραστηριότητα σε αγροτεμάχια με εμβαδό

κάτω από 10 στρέμματα, γεγονός που θα είχε σαν

αποτέλεσμα να «νεκρώσει» οικοδομικά μια τερά-

στια περιοχή του δικτύου Natura, γύρω από τις λί-

μνες Κορώνειας, Βόλβης και τα Στενά Ρεντίνας συ-

νολικής έκτασης 161.631,33 εκταρίων.

Με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο

Βόλβης, έπειτα από πρόταση –εκτός ημερησίας

διάταξης- του δημάρχου Βόλβης Δημήτρη Γαλα-

μάτη, καταδίκασε το προτεινόμενο νομοσχέδιο,

ενώ συγκροτήθηκε Επιτροπής Εξέτασης του νομο-

σχεδίου (αποτελούμενη από 5 δημοτικούς συμ-

βούλους και 3 ειδικούς –δασολόγος/πολιτικοί

μηχανικοί- δημοτικοί υπάλληλοι), για να προτείνει

παρεμβάσεις και ενέργειες εναντίωσης στο σχέδιο

νόμου. 

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην τότε υπουργό Πε-

ριβάλλοντος και στους βουλευτές β’ Θεσσαλονίκης

όλων των κομμάτων. Ο δήμαρχος Βόλβης Δημή-

τρης Γαλαμάτης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «κα-

ταδικαστικό 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 υπό-

λοιπες θιγόμενων δήμων σε όλη την χώρα συνέ-

βαλαν ώστε να μην ψηφιστούν τελικά οι διατάξεις

αυτές. 
15
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ΤΟ ΘΕΜΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΑΣΝΑ

Τ
ην πρόταση του ∆ήµου Βόλβης για την µελέτη και κατα-
σκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργα-
σίας λυµάτων στους οικισµούς του Σταυρού και των
Βρασνών, ενέκρινε µε απόφασή του το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντάσσοντας
το έργο «Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων απο-
χέτευσης, αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και εγ-
κατάσταση επεξεργασίας λυµάτων των οικισµών Σταυρού

και Βρασνών του ∆ήµου Βόλβης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον
– Αειφόρος Ανάπτυξη».Με αυτό το έργο δίνεται οριστική λύση στην έλλειψη δι-
κτύου αποχέτευσης και βιολογικού σταθµού επεξεργασίας λυµάτων των παρα-
θαλάσσιων περιοχών του Σταυρού και των Βρασνών.
Ο δήµαρχος Βόλβης κ. ∆ηµήτρης Γαλαµάτης δήλωσε: «Πρόκειται για ένα µεγάλο
έργο πνοής για την περιοχή µας και αποτελεί την αρχή υλοποίησης του σχεδια-
σµού µας για τη διαχείριση των ακαθάρτων σε όλους τους οικισµούς του ∆ήµου
Βόλβης. Ήδη είναι σε εξέλιξη µελέτες και δράσεις οι οποίες στόχο έχουν να κα-
λύψουν όλες τις ανάγκες του ∆ήµου στον συγκεκριµένο τοµέα».
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «02–Προστασία και ∆ιαχείριση
Υδατικών Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον – Αειφόρος
Ανάπτυξη».
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Το κόστος και τα δίκτυα

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στα
21.833.929 € και χρηµατοδοτείται από το
Ταµείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
το ποσό των 17.740.551 €, ενώ η συµµετοχή
του ∆ήµου Βόλβης ανέρχεται στα 2.313.452
€ από ίδιους πόρους.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου
ορίζεται στους 39 µήνες.

Αναφορικά με το έργο προβλέπεται:

• Κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού
δικτύου Νέων Βρασνών, συνολικού µήκους
22,3 χλµ. Περιλαµβάνονται 2 αντλιοστάσια
στο εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο και ένα
τελικό αντλιοστάσιο για τη µεταφορά των λυ-
µάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµά-
των µε καταθλιπτικούς αγωγούς µεταφοράς
µήκους 1,8 χλµ.
• Κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού
δικτύου Σταυρού, συνολικού µήκους 21,9
χλµ. Περιλαµβάνονται 2 αντλιοστάσια στο
εσωτερικό ∆Α και ένα τελικό αντλιοστάσιο για τη µεταφορά των λυ-
µάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων µε καταθλιπτικούς
αγωγούς µεταφοράς µήκους 2,7 χλµ.
• Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων, για την εξυπη-
ρέτηση και των 2 οικισµών. Η διάθεση των επεξεργασµένων λυ-
µάτων θα γίνεται, µέσω χερσαίου αγωγού µήκους 1,7 χλµ και
υποθαλάσσιου µήκους 0,5 χλµ, στο Στρυµονικό Κόλπο.

Σηµειώνεται ότι οι ιδιωτικές συνδέσεις των κατοικιών θα κατα-
σκευαστούν παράλληλα, µε ίδιους πόρους της ∆ΕΥΑ, προκειµένου
το σύνολο του έργου να είναι εξ' αρχής λειτουργικό.
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύµβασης συστήθηκε Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, στην οποία ο δήµος Βόλβης
εκπροσωπείται από τον δήµαρχο ∆ηµήτρη Γαλαµάτη, µε αναπλη-
ρωτή τον δηµοτικό σύµβουλο Άγγελο Φραντζή. 
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kΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

Ε
να καλοκαίρι πολιτισµού και πολυποίκιλων εκδηλώ-
σεων είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι πολίτες και οι
επισκέπτες του δήµου Βόλβης. Η δηµοτική αρχή προ-
γραµµάτισε πληθώρα εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου, εντάσσοντάς τις στις πιλοτικές

πολιτικές που εφαρµόζει και αναπτύσσει για τον Πολιτισµό. Οι εκ-
δηλώσεις, µε επίκεντρο πάντα τα θερινά θέρετρα στον Στρυµονικό,
έδωσαν νέα πνοή σε όλες τις γωνιές του ∆ήµου µας.
Η νέα δηµοτική αρχή σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πολιτι-
σµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος, µετατρέπει τα καλοκαίρια

στη Βόλβη σε πεδίο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων για όλους. Σύµ-
φωνα µε τον δήµαρχο Βόλβης, ∆ηµήτρη Γαλαµάτη, η έµφαση που
δίνει η δηµοτική αρχή στον Πολιτισµό πρόκειται για µία στρατηγική
επιλογή. «Στη νέα ταυτότητα που οικοδοµούµε για το δήµο Βόλβης,
ο Πολιτισµός έχει κεντρική θέση. Έχουµε όραµα και σχέδιο στρα-
τηγικής ανάπτυξης για τον δήµο Βόλβης. Στο πλαίσιο αυτό ρόλο
‘κλειδί’ έχει ο Πολιτισµός, στον οποίο επενδύουµε έµπρακτα. Επεν-
δύουµε στον Πολιτισµό, επενδύουµε στον άνθρωπο, στο πνεύµα,
στην ψυχή και στην καρδιά του», σηµειώνει ο δήµαρχος Βόλβης κ.
Γαλαµάτης. 

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
«Ράφτης Κυριών» από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού

Οργανισμού Μυγδωνίας στο αμφιθέατρο Σταυρού.

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 Ακάν-

θου και η χορωδία Μουσικής Σχολής Ρεντίνας.

29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
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kΑΛΟΚΑΙΡΙ 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 Σταυ-
ρού, στο αμφιθέατρο Σταυρού

9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
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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 γευ-

θεί εδέσματα από προϊόντα του Στρυμωνικού κόλ-

που. 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 πρό-

γραμμα που παρουσίασε ο Αγάθωνας και η ορχή-

στρα 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 διορ-

γάνωσε ο «Όμιλος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

Στρυμονικού Κόλπου» και ο «Οργανισμός Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος». 

kΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
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29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Ε
κατοντάδες κόσμου παρακολούθησαν το αφιέρωμα τιμής και

μνήμης «Μικρά Ασία: Αλησμόνητες Πατρίδες», το οποίο περι-

λάμβανε 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 Πα-

ράλια του Σταυρού. Η αναπαράσταση, η οποία άνοιξε την εκδήλωση,

πραγματοποιήθηκε από την θεατρική ομάδα Σταυρού, εντυπωσιάζον-

τας τους πάντες με την παρουσίασή της. Η μοναδική φωνή του Πα-

σχάλη Τόνιου «έντυσε» μουσικά την εκδήλωση με μικρασιάτικα και

παραδοσιακά τραγούδια, ενώ συμμετείχαν η χορωδία Σταυρού, η παι-

δική – γυναικεία χορωδία Αγ. Γεωργίου και το χορευτικό Σταυρού.

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 δια-
στάσεων ταμπλό ήταν τοποθετημένο πάνω στην άμμο και εκεί πραγματοποιήθηκαν οι κεν-
τρικοί αγώνες. Παράλληλα διεξήχθη ανοικτό (χωρίς βαθμολόγηση) τουρνουά ενηλίκων.

kΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
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ΑΤΖΕνΤΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ
Τρίτη 7/6 αθλοπαιδιές από τα ∆ηµοτικά σχολεία του Σταυ-
ρού ενώ από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου τη σκυτάλη πήρε το
Λύκειο του Σταυρού µε τριήµερο πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Παρασκευή 10/6 έως 13/6, εορταστικές εκδηλώσεις για
την εορτή του Αγίου Πνεύµατος. Στο Μόδι τετραήµερες εορ-
ταστικές εκδηλώσεις της Τοπικής Κοινότητας Μοδίου, στην
πλατεία του Ι.Ν.του Αγίου Πνεύµατος. Αντίστοιχες εκδηλώ-
σεις πραγµατοποιήθηκαν στον Μελισσουργό και το Φιλα-
δέλφειο. 

Παρασκευή 17/6 τα τµήµατα µαζικού αθλητισµού του
Πνευµατικού Κέντρου Ρεντίνας πραγµατοποίησαν γυµναστι-
κές επιδείξεις.

Σαββατοκύριακο 18– 19 Ιουνίου διήµερο φεστιβάλ παρα-
δοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροβάλ-
τας. 

Σάββατο 18/6 στη Μικρή Βόλβη Ρεντίνας παραδοσιακή
γιορτή της Λιπαριάς (ψάρι της λίµνης Βόλβης που συναντά-
ται τοπικά). 

Τετάρτη 22/6 έως 29/6 ο Προοδευτικός Σύλλογος Γυναι-
κών Νέας Απολλωνίας µε τη στήριξη του ∆ήµου Βόλβης
πραγµατοποίησε την Πολιτιστική Εβδοµάδα µε εκδηλώσεις
που κάλυψαν όλο το φάσµα των τεχνών (έκθεση ζωγραφι-
κής, χορός, µουσικές εκδηλώσεις, γυµναστικές επιδείκεις).

Παρασκευή 24/6 έως 26/6 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυ-
ρού «Μέγας Αλέξανδρος» διοργάνωσε τριήµερο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών χορών και παράλληλα, στα πλαίσια των εκ-
δηλώσεων για την «Παγκόσµια ηµέρα κατά των Ναρκωτι-
κών», διοργανώθηκε µεγάλη ποδηλατοδροµία από το
Σταυρό µέχρι την Ασπροβάλτα η οποία έληξε µε συναυλία
στο Αµφιθέατρο του Σταυρού µε τα σχήµατα «SYNNEFA» -
«RIOT» και «RED ALERT».

Τετάρτη 29/6, µέγας αρχιερατικός εσπερινός για την εορτή
των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και λιτανεία της ιερής
εικόνας του Αποστόλου Παύλου στο Βήµα του Απ. Παύλου
µετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγµατος.

Πέµπτη 30/6, όρθρος της εορτής των ∆ώδεκα Αποστόλων,
αρχιερατική θεία λειτουργία µετά θείου κηρύγµατος στο
Βήµα του Αποστόλου Παύλου. Μετά τη θεία λειτουργία τε-
λέστηκε επιµνηµόσυνη δέηση στη µνήµη των 324 σφαγια-
σθέντων κατοίκων της Απολλωνίας κατά την επανάσταση του
1821 µετά τις µάχες µε τον ηρωικό Εµµανουήλ Παπά.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Σάββατο 9/7 «Λαϊκή - ποντιακή βραδιά» από τον πολιτι-
στικό σύλλογο «Αγ. Γεώργιος» στο Στίβο

Παρασκευή 15/7 «Θεατρική Παράσταση: Ο µικρός Πρίγκι-
πας» στο Αµφιθέατρο της Ασπροβάλτας. Ηθοποιοί: Σοφία
Βογιατζάκη, Φώτης Σπύρος, Κάτια Νικολαΐδου, Πρόδροµος
Τοσουνίδης, Πατρίκιος Κωστής, Σόλωνας Τσούνης, Μπίλιω
Κωνσταντοπούλου, ∆ιονύσης Κλαδης, Βαγγέλης ∆αλλές.

Σάββατο 16/7 & Κυριακή 17/7 «Πανηγύρι Αγίας Μαρίνας»
µε τοπικά εδέσµατα και παραδοσιακά γλυκίσµατα στο Ιερό
Προσκύνηµα της Αγίας, στο Μόδι

Κυριακή 17/7 – Τετάρτη 20/7 «Πενθήµερες Εορταστικές
Εκδηλώσεις στον Προφήτη» µε χορευτικά συγκροτήµατα, συ-
ναυλίες και εκδηλώσεις. 

Τρίτη 19/7 «Πανηγύρι Προφήτη Ηλία» στην πλατεία του
Άνω Σταυρού & στον οικισµό Αµπελάκια της Ασπροβάλτας

Τετάρτη 20/7 «Αφιέρωµα στην Γ’ ηλικία» µε παραδοσιακό
γλέντι, από το ΚΑΠΗ Νέας Απολλωνίας στην πλατεία Νέας
Απολλωνίας

kΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
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Παρασκευή 22/7 και Τρίτη 26/7 ο Ποντιακός Σύλλογος
«ΚΟΤΥΩΡΑ» παρουσίασε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραµµα
µε ποντιακά χορευτικά συγκροτήµατα. Ποντιακό θέατρο στις
27 Ιουλίου µε τίτλο «Γαµπρέ Φουστορον Τρως;» και έκθεση
παραδοσιακών προϊόντων.

Σάββατο 23/7 «Παιδικό Θέατρο Μιούζικαλ: Η Πριγκίπισσα
και ο Βάτραχος» από τον παιδικό θίασο Χάρη Ρώµα στο αµ-
φιθέατρο Ασπροβάλτας

Σάββατο 23/7 - Παρασκευή 29/7 «Έκθεση τρισδιάστατης
φωτογραφίας» των γλυπτών του Παρθενώνα από τον δηµο-
σιογράφο Κώστα Κρικέλη. 

Σαββάτο 23/7 πενθήµερες εορταστικές εκδηλώσεις στην
Ανοιξιά, µε τηνΥποδοχή του Τιµίου Ξύλου στον Ιερό Ναό
του Αγίου Παντελεήµονα. Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι
και πλούσιο κέρασµα, την τελευταία ηµέρα των εκδηλώσεων
27 Ιουλίου, µετά το πέρας της πανηγυρικής Θείας Λειτουρ-
γίας.

∆ευτέρα 25/7 «Νεανικά µουσικά σχήµατα»

Τρίτη 26/7 «Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής» στην Ασπρο-
βάλτα στο Νικοµηδινό στη Μικρή Βόλβη

Τρίτη 26/7 «Κατσαρίδα», θεατρική µουσική παράσταση από
το θέατρο Νέου Κόσµου στο αµφιθέατρο Ασπροβάλτας

Τρίτη 26/7 «Πανηγύρι πολιούχου Σταυρού Αγίας Παρα-
σκευής» µε µεγάλη συναυλία µε τον Αγάθωνα στο Σταυρό

Τρίτη 26/7 «1η Συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων ∆ήµου
Βόλβης» στο Στίβο

Σάββατο 30/7 «Λαϊκή Βραδιά» στην Αρέθουσα ο Α.Σ. «ΓΡΕ-
ΚΟΥΣ» διοργανώνει βραδιά µε λαϊκή διασκέδαση

Σάββατο 30/7 «Ποντιακό Γλέντι» στη Βαµβακιά της ∆ηµο-
τικής Ενότητας Αρέθουσας

Σάββατο 30/7 & Κυριακή 31/7 «Παιδικό Τουρνουά Scrab-
ble» για παιδιά 10-15 ετών µε παράλληλη διεξαγωγή ανοι-
χτού (χωρίς βαθµολόγηση) τουρνουά ενηλίκων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τετάρτη 17/8 έως Κυριακή 21/8. Στις 17/8 παραδοσιακοί
χοροί από το χορευτικό συγκρότηµα του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Νέας Μαδύτου και στις 18/8 χοροί από 14 χορευτικά
τµήµατα συλλόγων και σωµατείων από όλη τη Β. Ελλάδα. 

Παρασκευή 19/8 λαϊκή βραδιά στην πλατεία της Ν. Μαδύ-
του µε µουσική, φαγητό και ποτό. 

Σάββατο 20/8 αθλοπαιδιές («Πλακούδεια») και θεατρική
παράσταση από τη θεατρική οµάδα του δήµου Μαλγάρων. 

Σάββατο 20/8 φεστιβάλ χορωδιών µε τη συµµετοχή της
∆ηµοτικής Χορωδίας Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας, της χο-
ρωδίας Ι.Ν. 12 Αποστόλων Ρετζικίου Θεσσαλονίκης, της χο-
ρωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχώρας
Χαλκιδικής και της χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μι-
κροκάµπου Κιλκίς, στην Ασπροβάλτα.

Σάββατο 20/8 συµµετοχή της χορωδίας της µουσικής σχο-
λής Ρεντίνας στο ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ των Μίκη Θεοδωράκη και
Οδυσσέα Ελύτη στην Ουρανούπολη, µε τον Μανώλη Μη-
τσιά και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Στις 30/8 η χορωδία συµµε-
τείχε στην αντίστοιχη εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε
στην Καλαµαριά.

Κυριακή 21/8 στα Λουτρά Απολλωνίας συναυλία- αφιέ-
ρωµα στον Στέλιο Καζαντζίδη µε τον Πασχάλη Τόνιο και τη
συµµετοχή της Αναστασίας Νάστια. 

Πέµπτη 25/8, στο Αµφιθέατρο της Ασπροβάλτας, του
∆ήµου Βόλβης, εκδήλωση – αφιέρωµα στη Μικρά Ασία µε
τίτλο «Κανένας δεν Ξεχνά… Τίποτα δεν Ξεχνιέται…». Η µο-
ναδική ατµόσφαιρα που δηµιουργήθηκε από τα κείµενα και
την αφήγηση του Γρηγόρη Βαλτινού συµπληρώθηκε µε τα
µικρασιάτικα και παραδοσιακά τραγούδια του Πασχάλη Τό-
νιου και της χορωδίας «Άγιος Γεώργιος» Ασπροβάλτας. 

Παρασκευή 26/8 στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλό-
γου «Μέγας Αλέξανδρος» στο Σταυρό, εγκαίνια της έκθεσης
ζωγραφικής και εικαστικών κατασκευών του Τάσου Νικάκη
µε θέµα «Πέρα από τη θάλασσα». 

kΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
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ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΚΑΛΛΙΚΡAΤΗΣ 

EΝΑ ΧΡOΝΟ ΜΕΤA ΤΙΣ ΕΚΛΟΓEΣ

Ω
ς αρχηγός της µείζονος αντι-
πολίτευσης χαιρετίζω την έκ-
δοση της δηµοτικής
εφηµερίδας. Η σωστή ενηµέ-
ρωση των δηµοτών για µας

ήταν και είναι πρωταρχικός σκοπός. Είναι βέ-
βαια αρκετά δύσκολο µέσα από τον χώρο που
µας διατίθεται να µπορέσουµε να εκθέσουµε
τις απόψεις µας και τις θέσεις µας.
Θα το επιχειρήσουµε αυτό έστω και επιγραµ-
µατικά πιστεύοντας ότι οι πολίτες του ∆ήµου
Βόλβης θα έχουν τη δυνατότητα να µάθουν
για τη στάση µας γενικότερα σε αυτό το διά-
στηµα περίπου ενός χρόνου λειτουργίας του
νέου ∆ήµου µας. Θέση µας από την αρχή
ήταν και παραµένει πάντοτε να λειτουργή-
σουµε µε συναινετικό τρόπο σε ότι αφορά τη
συνεργασία µας µε τον ∆ήµαρχο και το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο.
Καταθέτοντας τις καλύτερες δυνατές προτάσεις για το καλό του
∆ήµου µας και των ∆ηµοτών µας. Άποψή µου ήταν και είναι ότι
µέσα από έντονες αντιπαραθέσεις και µια στείρα αντιπολίτευση δε
µπορεί κανένας να περιµένει επιτυχίες. Ιδιαίτερα σε αυτές τις πρω-
τόγνωρες οικονοµικές δυσκολίες που περνάµε όλοι µας.
Ένα χρόνο µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη θα µπορούσα να
πω ότι οι δήµοι είναι οι µεγάλοι χαµένοι από την τυφλή και αδιέ-
ξοδη εφαρµογή ενός µνηµονίου που δεν οδηγεί πουθενά αφού δεν
υπάρχει στον αντίποδα καµία αναπτυξιακή προοπτική.
Πόροι της Αυτοδιοίκησης που ξεπερνούν το ενάµισι δις έχουν
χαθεί.
Ένα χρόνο µετά δεν είµαστε απλώς σε στασιµότητα αλλά στο κόκ-
κινο καθηµερινά. Είναι αλήθεια ότι οι ∆ήµοι δε µπορούν να λει-
τουργήσουν και να προσφέρουν τις βασικές υπηρεσίες που αξίζουν
οι ∆ηµότες είτε αυτές αφορούν την καθαριότητα είτε την κοινωνική
πρόνοια (παιδικοί σταθµοί, ΚΑΠΗ, βοήθεια στο σπίτι) είτε άλλες
δράσεις που έχουν ως στόχο τους να βοηθήσουν τους πολίτες.
Ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγµατα στον ∆ήµο µας, γιατί πιστεύω
ότι ο δικός µας ∆ήµος έχει τεράστιες δυνατότητες αν η διοίκηση
του ∆ήµου είχε καταλάβει ότι οι εκλογές τελείωσαν πριν ένα χρόνο
και δεν είµαστε σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν προβλήµατα
παντού και σε όλους τους τοµείς που θα µπορούσαν να έχουν λυθεί.
Θα πρέπει µε σχέδιο, θέληση και µεράκι να δουλέψει περισσότερο

για καλύτερες συνθήκες στην καθηµερινότητα
των ∆ηµοτών µας.
Η ευθύνη που βαραίνει όλους µας και ιδιαί-
τερα τη διοίκηση του ∆ήµου µετά από την θε-
σµική µεταρρύθµιση του Καλλικράτη είναι
αυξηµένη. Περισσότερο αυξηµένη στον ∆ήµο
µας κυρίως λόγω της φύσης του όπου ο αντα-
ποδοτικός χαρακτήρας των τελών που εισπράτ-
τουν οι υπηρεσίες µας καθιστά τους πολίτες
δικαίως πιο απαιτητικούς και µε προσµονή
άµεσων αποτελεσµάτων.
Η ηγεσία του ∆ήµου µας σήµερα κιόλας θα
πρέπει να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο λει-
τουργεί. Οι πολίτες του ∆ήµου θα πρέπει να
νιώσουν ότι οι λύσεις στα προβλήµατα που αν-
τιµετωπίζουν δε µπορεί να είναι πολιτικές.
Μπορεί να ξεκινήσει από την σωστή διαχεί-
ριση των πόρων που µε τόση δυσκολία κατα-
βάλλουν οι πολίτες. Από τη βελτίωση της

εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες µας.
Από τη δυνατότητα καλύτερων συνθηκών στα σχολεία µας, από την
προσπάθεια διασφάλισης πόρων για τις νέες αρµοδιότητες που έρ-
χονται καθηµερινά στους ∆ήµους.
Τέλος από την µελέτη και την κατασκευή µικρών και µεγάλων
έργων που έχει ανάγκη κάθε γειτονιά του ∆ήµου µας.
Εµείς από τη θέση που βρισκόµαστε θα βάλουµε πλάτη για όλα
αυτά.
Σε κάθε θετικό βήµα θα είµαστε δίπλα πράγµα που το δείχνουµε
µε κάθε τρόπο εδώ και ένα χρόνο.
Οι πολίτες του ∆ήµου µας ένα χρόνο τώρα έδειξαν κατανόηση σε
αυτή την µεταβατική περίοδο.
Αγαπητοί ∆ηµότες και ∆ηµότισσες, στη δύσκολη συγκυρία που
περνά η χώρα µας η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να µένει ουδέτερη
και αµέριµνη. Επιβάλλεται να βρει το δικό της βηµατισµό δίπλα
στον κόσµο και µέσα στα αγωνιώδη ερωτήµατά του. ∆εν πρέπει σε
καµία περίπτωση να γίνει µέρος του προβλήµατος αλλά οφείλει να
γίνει µέρος της λύσης του.

Καλές γιορτές
Χρόνια πολλά

Άγγελος Φραντζής
Πρ. ∆ήµαρχος Αγίου Γεωργίου, ∆ηµ. Σύµβουλος ∆. Βόλβης

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ,
Δημοτικού Συμβούλου Βόλβης, αρχηγού
μείζονος αντιπολίτευσης
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ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΙ 

ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΛΑϊΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ε
πιβεβαιώθηκαν οι εκτιµήσεις της
Λαϊκής Συσπείρωσης ότι αυτή η
διοικητική µεταρρύθµιση έγινε
µε µοναδικό σκοπό να µπορέσει
το αστικό κράτος να περάσει την

στυγνή αντιλαϊκή πολιτική του και σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο.
-Μειώθηκε η κρατική χρηµατοδότηση στους
∆ήµους ,αλλά και η αποφασισµένη για το
2011 καρκινοβατεί, αφού έχει αποδοθεί το
40% περίπου.
-Στόχος είναι να φορτωθεί το κόστος των

υπηρεσιών στους δηµότες
-Να εξαφανιστεί όποιο στοιχείο λαϊκής πρό-
νοιας και να µετατραπεί σε "εθελοντισµό" και
ελεηµοσύνη
-Να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις των
υπαλλήλων του ∆ήµου µε εφεδρείες -µείωση
προσωπικού-µερική απασχόληση και κόψιµο
µισθών
-Να δηµιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον
για το ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου σε
ιδιώτες.

Η διοίκηση του ∆ήµου Βόλβης όλο αυτό
το χρονικό διάστηµα ακολούθησε και
ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της κυβέρνη-
σης για την εφαρµογή όλων των δοµών
και µέτρων που προωθούνται.
ΑΥΞΗΣΕ τα δηµοτικά τέλη  για το 2011
ΑΥΞΗΣΕ  σε µεγάλο ποσοστό τα τέλη ύδρευ-
σης
ΑΥΞΗΣΕ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ενώ συγχρόνως κόπηκε η σί-
τιση των παιδιών, όπου υπήρχε, σε µια ιδιαί-
τερα δύσκολη περίοδο για τις οικογένειες.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είναι αντίθετη µε την λειτουργία όλων
αυτών των δηµοτικών επιχειρήσεων και νοµικών προσώπων, που
λειτουργούν
µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και αδιαφανείς διαδικασίες, µακριά
και έξω από την εποπτεία και παρέµβαση του ∆ηµοτικού Συµβου-

λίου.
Οι προεκλογικές υποσχέσεις για έργα και
προγράµµατα µέσω της Ευρ. Ένωσης εί-
χαµε πει ότι δεν πρόκειται να πραγµατο-
ποιηθούν, προβλέποντας ακριβώς τι
πρόκειται να συµβεί.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις παρακράτη-
σαν παράνοµα 9 δις από τα χρήµατα που
έπρεπε να δοθούν στην τοπική ∆ιοίκηση.
Με σύµφωνη γνώµη των ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΣΥΝ-
ΛΑΟΣ τα" κούρεψαν" στα 1.7 δις,που και αυτά
δεν αποδίδονται. Αυτό έχει σαν συνέπεια
τον δανεισµό, ουσιαστικά από τα χρήµατα που
µας χρωστάνε και µάλιστα µε υψηλό επιτόκιο,
µε µετακύληση του λογαριασµού στους δηµό-
τες µε την υποβολή ποικίλων υψηλών τελών.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Βόλβης είναι αντί-
θετη σε οποιαδήποτε µορφή νέου δανει-
σµού. 
Η πλειοψηφία του ∆ήµου δεν έχει υψώσει
καµιά φωνή ενάντια στην απαράδεκτη πολι-
τική της κυβέρνησης  στους δήµους, και διεκ-
δίκησης για αυτά που µας ανήκουν.
Ασκούµε πραγµατική και τεκµηριωµένη αντι-
πολίτευση µε γνώµονα την υπεράσπιση των
λαϊκών συµφερόντων, ενάντια στην διαχειρι-
στική λογική του δήµου, σαν µακρύ χέρι της
κυβέρνησης. Ενάντια στην αδιαφάνεια, στις
προσωπικές πολιτικές, στην επιβολή και αύ-
ξηση τελών, στην έλλειψη κοινωνικής πολιτι-
κής.
Είµαστε αντίθετοι σε έναν δήµο-παράρτηµα
της κυβέρνησης που λειτουργεί µε αδιαφανή
ιδιωτικοοικονοµικά και εκλογικά κριτήρια.

Πιστεύουµε σε µια άλλης µορφή  διοίκη-
σης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών-
µε έργα υποδοµής- µε κάλυψη των αναγκών των σχολειών
και της υγείας- χωρίς εξοντωτικά τέλη και φόρους, σε έναν
δήµο υπερασπιστή και διεκδικητή όλων των συµφερόντων
του λαού.

Της ΒΑΣΩΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ,
Επικεφαλής δημοτικής ομάδας “Λαϊκή Συ-
σπείρωση Βόλβης”

ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΕ 
ΕΝΑΝ ∆ΗΜΟ -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ
Α∆ΙΑΦΑΝΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΟργανισμΟσ ΠΟλιτισμΟΥ, 

αθλΗτισμΟΥ Και ΠεριβαλλΟντΟσ 

ΟργανισμΟσ ΚΟινωνιΚΗσ ΠρΟστασιασ 

αλλΗλεγγΥΗσ Και Παιδειασ 

ΟΟργανισµός Πολιτισµού,
Αθλητισµού και Περιβάλ-
λοντος  είναι  Νοµικό Πρό-

σωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του δήµου
Βόλβης, το οποίο προήλθε από συγχώ-
νευση των Νοµικών Προσώπων: Πολι-
τιστικό Κέντρο Νέας Απολλωνίας
Αριστείδης ∆ρόσος, Πνευµατικό Πολι-
τιστικό Αθλητικό Κέντρο Κοινοτικής Βι-
βλιοθήκης Περιστερώνα, Πολιτιστικό
Κέντρο Αρέθουσας, Πολιτιστικό Κέντρο
Μαυρούδας, Πολιτιστικό Κέντρο Σκε-
παστού, Πολιτιστικό Κέντρο Φιλαδελ-
φίου, Πολιτιστικό Κέντρο Στεφανινών,
Πνευµατικό Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου
Ρεντίνας και Μουσική Σχολή, Όµιλος
Θαλασσίων Αθληµάτων ∆ήµου Ρεντί-
νας. Σκοπός του Οργανισµού Πολιτι-
σµού, Αθλητισµού & Περιβάλλοντος
είναι η παροχή υπηρεσιών στους το-
µείς του Πολιτισµού, του Αθλητισµού &
του Περιβάλλοντος – όπως αναφέρον-
ται ενδεικτικά:
 Ίδρυση &  λειτουργία βιβλιοθήκης
 Ίδρυση &  λειτουργία µουσείου
 Ίδρυση &  λειτουργία πολιτιστικού

& πνευµατικού κέντρου
 Ίδρυση &  λειτουργία πινακοθήκης
 Ίδρυση &  λειτουργία κινηµατογρά-
φου & θεάτρου
 Ίδρυση &  λειτουργία σχολής χορού,
θεάτρου, ζωγραφικής, γλυπτικής
 Ίδρυση &  λειτουργία ωδείου
 Ίδρυση &  λειτουργία χορωδίας
 Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού
 Προστασία µνηµείων κ.τ.λ.
 ∆ιοργάνωση συναυλιών
 Έκδοση βιβλίων και εντύπων
Η καθαριότητα και η εν γένει προστα-
σία του φυσικού πλούτου της περιοχής,
η ενασχόληση µε τα κάθε είδους θα-
λάσσια αθλήµατα
 Εκπόνηση προγραµµάτων για την
προστασία και αναβάθµιση του φυσι-
κού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος
 Εκπόνηση προγραµµάτων για την
προστασία των άγριων ζώων
Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Π είναι ο δηµοτι-
κός σύµβουλος ∆ηµήτριος Βασιλάκης
και αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Ματαρτζί-
δης.

ΟΟργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Παιδείας είναι  Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου του
δήµου Βόλβης, το οποίο προήλθε από συγχώνευση των

Νοµικών Προσώπων: Βρεφονηπιακός Σταθµός Ασπροβάλτας, Παι-
δικός Σταθµός Νέας Απολλωνίας, ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ρεν-
τίνας, ΚΑΠΗ Ασπροβάλτας, ΚΑΠΗ Βρασνών, ΚΑΠΗ Νέας
Απολλωνίας, ΚΑΠΗ Νικοµηδινού, ΚΑΠΗ Στίβου, ΚΑΠΗ Μελισ-
σουργού, ΚΑΠΗ Περιστερώνα, ΚΑΠΗ Αρέθουσας, ΚΑΠΗ Εγνα-
τίας, ΚΑΠΗ Ρεντίνας. Σκοπός του Οργανισµού Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας είναι η παροχή υπηρεσιών
στους τοµείς Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και Παιδείας
– όπως αναφέρονται ενδεικτικά:
 Κοινωνική φροντίδα βρεφικής-παιδικής-τρίτης ηλικίας

 Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων
 ∆ηµιουργία και λειτουργία κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογό-
νες ουσίες, δηµοτικού ιατρείου, προγράµµατος για την υποστήριξη
των νέων µε παραβατική συµπεριφορά
 Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού
 Εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων για βρεφονηπιακούς
σταθµούς και ορφανοτροφεία 
 Βοήθεια στο σπίτι
 Λειτουργία ΚΑΠΗ
 Εφαρµογή προγραµµάτων που εντάσσονται στις αρµοδιότητες της
παιδείας.
Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π. είναι η δηµοτική σύµβουλος Άννα Βα-
σιλειάδουκαι αντιπρόεδρος η δηµοτική σύµβουλος Μαρία Χατζή. 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Προήλθε από τροποποίηση του καταστατικού της Ενιαίας
∆ηµοτικής Επιχείρησης Αποχέτευσης και Καθαριότητας
µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-

Αποχέτευσης και Καθαριότητας του πρώην ∆ήµου Αγίου Γεωρ-
γίου» ως προς τα άρθρα 1,2,3,4. Η νέα επωνυµία ορίζεται ως:
«∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου Βόλ-
βης» µε περιοχή αρµοδιότητας τα διοικητικά όρια του ∆ήµου

Βόλβης. Σκοπός της επιχείρησης είναι η µελέτη, κατασκευή,
συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όµβριων υδάτων ως
και Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων και Αποβλήτων της περιο-
χής αρµοδιότητάς της. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ ∆ήµου Βόλβης είναι
ο Απόστολος Καρακίτσος και αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Γαβριη-
λίδης.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 

ΝέΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ – ΜέΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Υπό την εποπτεία του δήµου Βόλβης βρίσκεται και η Ανώ-
νυµη Εταιρεία Ιαµατικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας, η
οποία έχει την ευθύνη της λειτουργίας και διαχείρισης

των λουτρών της Νέας Απολλωνίας. Η επιχείρηση διευθύνει το
ξενοδοχείο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  που διαθέτει 45 δωµάτια,(µονό-
κλινα - δίκλινα - τρίκλινα), µε κλιµατισµό, θέρµανση, τηλεόραση
και ψυγείο, καθώς και  δύο εστιατόρια το καφεζυθεστιατόριο
ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ που µπορεί να εξυπηρετήσει γκρουπ ή να

γίνει χώρος διοργάνωσης δεξιώσεων κάθε είδους, µε πολύ
καλή κουζίνα και δυναµικότητα 500 καθισµάτων και το παρα-
λίµνιο καφέ-µπαρ-εστιατόριο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  πρόσφατα
ανακαινισµένο, µε προσεγµένο χώρο και υπέροχη θέα. Πρό-
εδρος της Ανώνυµης Εταιρείας Ιαµατικών Λουτρών Νέας Απολ-
λωνίας – Μέγας Αλέξανδρος είναι ο δηµοτικός σύµβουλος
Νικόλαος Θωµά και αντιπρόεδρος ο δηµοτικός σύµβουλος
Ευάγγελος Μπαλατσός.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Προήλθε από τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας «Επενδυτική ∆ήµου Αγίου Γεωργίου» ως προς τα
άρθρα 1,3,5,20,36. Η επωνυµία τροποποιείται και ορίζεται σε «Επενδυτική ∆ήµου Βόλβης» και ως σκοπός της είναι  η
εκµετάλλευση της περιουσίας του ∆ήµου και όλες οι συναφείς δραστηριότητες. Πρόεδρος της Επενδυτικής είναι ο δήµαρ-

χος Βόλβης ∆ηµήτρης Γαλαµάτης και αντιπρόεδρος ο δηµοτικός σύµβουλος Κωνσταντίνος Ζαφειρίου. 

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

http://www.cvisiontech.com/


28

ΑΓ. ΓΕωΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

2397330000, 239733000, F: 23970241731

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

2397330060

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

2397330030, 2397330033

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

2397330061 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

2397330011, 2397330012, 2397330013

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

2397330040

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

2397026601

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2397330010

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 

2397330088 FAX 2397024173

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΝΩΝ
2397027200, 2397022308, 2397027144

ΚΕΠ ΒΡΑΣΝΩΝ 

2397021710, 2397025999

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2397026666

ΚΑΠΗ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

2397023750

ΚΑΠΗ ΒΡΑΣΝΩΝ

2397022160

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΜΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΡΕΪΖΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΝΩΝ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΛΟΥΜΟΥΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

ΚΟΥΒΑΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397023923

ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397021786

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022205

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022500

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397022940

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021775

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
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

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΜΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ

ΦΙΛΙΝΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΝΑΚΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

ΤΟΠΙΚH ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΎ
ΚΟΥΤΖΑΜΠΙΟΥΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΙΟΥΤΖΙΑΜΠΕΟΥΚ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΝΙΚΟΜΗ∆ΙΝΟΥ
ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΖΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΛΕΠΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΚΟΥΒΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΣΤΊΒΟΥ
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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ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΕΓΝΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
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

∆ΗΜΟΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΊΑΣ
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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ΜΑΔΥΤΟΣ - ΡΕΝΤΙΝΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ ΜΑ∆YΤΟΥ
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

∆ΗΜΟΤΙΚH ΕΝOΤΗΤΑ ΡΕΝΤΊΝΑΣ
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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