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Ώρα αποφάσεων και δράσεων
Σχεδόν 4,5 χρόνια μετά την ίδρυση του, ο δήμος Βόλβης, εισέρχεται σε μια νέα περίοδο. Εμείς, η νέα δημοτική αρχή, καλούμαστε να χτίσουμε πάνω στις βάσεις που μπήκαν
τα προηγούμενα χρόνια, να μετατρέψουμε τις μελέτες σε έργα, να λύσουμε χρόνια
προβλήματα και να ανοίξουμε νέες προοπτικές. Εσείς, οι δημότες, καλείστε με προτάσεις, με συμμετοχή στα δημοτικά δρώμενα, με αγκάλιασμα των δράσεων του δήμου
και με εποικοδομητική κριτική, να έχετε τη δική σας συνεισφορά στον τόπο μας.
Διανύουμε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, καθώς βρισκόμαστε στη δίνη μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι αρνητικές επιδράσεις της οποίας είναι ορατές
τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του κράτους, όσο και στη λειτουργία των δήμων.  Ορισμένες υπηρεσίες που δικαίως περιμένει ο πολίτης από την Πολιτεία, δεν είναι τόσο
δεδομένες λόγω έλλειψης χρημάτων ή προσωπικού. Η προσπάθεια μας για το καλύτερο δεν σταματά.
Ένα όνειρο δεκαετιών άρχισε να υλοποιείται: η δημιουργία αποχετευτικού δικτύου σε
Σταυρό και Βρασνά και η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Καλυτερεύει
την ποιότητα της ζωής χιλιάδων κατοίκων, Ελλήνων παραθεριστών και ξένων τουριστών, και θωρακίζει το περιβάλλον.  Από το 1998 που πρωτομπήκε σε εφαρμογή
η ιδέα, πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια μέχρι να αρχίσουν οι εργασίες. Δεν ήταν εύκολο
να γίνει στο μικρό δήμο μας, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, μέσα σε μια περίοδο οικονομικής
κρίσης. Το πετύχαμε με διεκδίκηση στα κέντρα αποφάσεων και με προτεραιότητα το
όφελος του πολίτη.
Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θα κινηθούμε και στο θέμα του τουρισμού, το οποίο αναλαμβάνω και προσωπικά, καθώς θεωρώ ότι είναι ίσως η πιο σημαντική οικονομική
ανάσα για τους δημότες μας, η μεγαλύτερη «βιομηχανία» μας. Επιδίωξη μας να φέρουμε περισσότερους ξένους τουρίστες, να επιστρέψουμε τους Έλληνες παραθεριστές στα εξοχικά τους και να αναδείξουμε τουριστικά όλο τον δήμο. Τουρισμός όλο
τον χρόνο, σε παραλίες, λίμνη, ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς. Κινούμαστε με
προγραμματισμό και μεθοδευμένες κινήσεις. Είμαστε από τους λίγους δήμους στην
Ελλάδα που έχουν δικό τους ειδικό τουριστικό σήμα και πρωτοπορούμε, καθώς προχωράμε σε ευρεία επαγγελματική έρευνα στους τουρίστες του δήμου, ώστε τα αποτελέσματα της να είναι η «πυξίδα» στη χάραξη της στρατηγικής μας. Παράλληλα  ήδη
είχαμε αυτοδύναμη παρουσία στις διεθνείς εκθέσεις Βελιγραδίου και Σόφιας.
Ήδη ξεδιπλώνουμε τις υπόλοιπες δράσεις μας. Με επίκεντρο την κοινωνική αλληλεγγύη και τη στήριξη των αδυνάτων, την ενίσχυση των αγροτών και των επαγγελματιών, την ανάδειξη της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος. Επαινώ
δημόσια την πρωτοβουλία συνδημοτών μας για την ίδρυση της πρώτης Εθελοντικής
Ομάδας, δεσμεύομαι ότι θα σταθούμε ενεργά αρωγοί στην προσπάθεια τους και προτρέπω τη δημιουργία ανάλογων ομάδων και στις υπόλοιπες περιοχές.
Δεν θα ξεχάσω τις προεκλογικές δεσμεύσεις, ούτε το σύνθημα «γνώση, συνέπεια,
αλληλεγγύη» για να προχωρήσουμε μπροστά τον τόπο μας. Πάντα με «σημαία» την
εντιμότητα, τη διαφάνεια, την ενημέρωση του πολίτη, που αποτελούν και προσωπικές δεσμεύσεις μου. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούμε και το περιοδικό του δήμου
Βόλβης, που φιλοδοξούμε να φθάνει τακτικά στα χέρια σας. Επιδιώκουμε να καλύψουμε, στο μέτρο του δυνατού, την απουσία έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων
ενημέρωσης στην περιοχή μας. Ελπίζω η «ΒΟΛΒΗ» να αποτελέσει σημείο αναφοράς
στην ενημέρωση σας.
Διαμαντής Λιάμας
Δήμαρχος Βόλβης
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Δήμος
ανοικτός
στους
πολίτες

Με συνέπεια στη συνεχή ενημέρωση των δημοτών, ο δήμος Βόλβης διατηρεί ανοικτούς τους
διαύλους της επικοινωνίας του με τους πολίτες,
αλλά και τη διαφάνεια στη λειτουργία.
Για το λόγο αυτό εξακολουθεί να μεταδίδει
σε απευθείας σύνδεση από την ιστοσελίδα
του ( HYPERLINK “http://www.dimosvolvis.
gr” www.dimosvolvis.gr) όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Μέσα από
το διαδίκτυο, οι δημότες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τις συνεδριάσεις, για τις
οποίες οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής τους
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του δήμου
Βόλβης.

Συνεργασία
με Ομοσπονδία
ΕπαγγελματιώνΕμπόρων
Ν.Θεσσαλονίκης
Με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας του δήμου
Βόλβης ο δήμαρχος, Διαμαντής Λιάμας σφράγισε την έναρξη της συνεργασίας του δήμου με
οικονομικούς φορείς. Μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Εμπόρων  του Νομού
Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ), ο  δήμαρχος Βόλβης και
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιωάννης Μανδρίνος υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας το οποίο
προβλέπει την έναρξη μιας σειράς δράσεων για
την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η συμφωνία ανάμεσα στο δήμο Βόλβης και την Ομοσπονδία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την  οργάνωση κοινών δράσεων για την ενδυνάμωση,
ενημέρωση και υποβοήθηση της τοπικής κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Στη συνεργασία θα συμμετέχει η Πανελλήνια Αναπτυξιακή
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της ΟΕΕΘ
και ο Σύνδεσμος
Επιχειρηματιών
Ελλάδος.
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Συνεχίζει την παράδοση να είναι από τους λιγοστούς δήμους πανελλαδικά με τους υψηλότερους δείκτες ανάρτησης των εγγράφων του
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ώστε να εφαρμόζει στην πράξη
την χρηστή και διαφανή διοίκηση.
Παράλληλα, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη
«Γραμμή του Δημότη», στον τηλεφωνικό αριθμό 2397061900 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  HYPERLINK “mailto:gd@dimosvolvis.gr”
gd@dimosvolvis.gr, όπου οι υπάλληλοι του δήμου Βόλβης καταγράφουν τυχόν προβλήματα,
προτάσεις κλπ, για να τα προωθήσουν στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Βόλβης (2014-2019)
Το  νέο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλβης όπως προέκυψε από τις εκλογές της
18ης και 25ης Μαΐου 2014, έχει θητεία έως και το 2019 και απαρτίζεται
από 27 δημοτικούς συμβούλους και των 4  παρατάξεις που έλαβαν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Ειδικότερα από την πλειοψηφούσα παράταξη «Μπροστά! Γνώση, Συνέπεια, Αλληλεγγύη» 16 δημοτικοί σύμβουλοι
και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης: «Τόπος να ζεις!» 7 δημοτικοί
σύμβουλοι, «Όλοι μαζί! Για το καλό μας» 3 δημοτικοί σύμβουλοι, «Λαϊκή
Συσπείρωση» μία δημοτική σύμβουλος.  
Η ορκωμοσία των νέων δημοτικών συμβούλων έγινε σε ειδική τελετή
στο κλειστό γυμναστήριο Σταυρού στις 24 Αυγούστου, παρουσία πλήθους
κόσμου. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου έγινε στις
7 Σεπτεμβρίου 2014, στον Σταυρό. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Βόλβης επανεκλέχθηκε ο  Νικόλαος Θωμά,  αντιπρόεδρος αρχικά εκλέχθηκε από τη μείζονα αντιπολίτευση ο Άγγελος Ρετζέπης,  όμως η  απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την ακύρωση της
εκλογής του ως δημοτικού συμβούλου, είχε σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση του τον Μάρτιο του 2015 από τον Τηλέμαχο Βακουφάρη. Γραμματέας – από την πλειοψηφία- είναι η Πηνελόπη Σαραφίδου.
Στην Οικονομική Επιτροπή τακτικά μέλη είναι οι: Γεώργιος Αθανασιάδης,
Ανδρέας Γαβριηλίδης, Ιωάννης Γούτας, Γεώργιος Δεμερτζής (πλειοψηφία), Τηλέμαχος Βακουφάρης και Σουλτάνα Παντσάκη (αντιπολίτευση),
με αναπληρωματικά μέλη τους: Απόστολος Καρακίτσιος, Μαρία Χατζή
(πλειοψηφία) και Γεώργιος Αντωνιάδης και Θεοχάρης Ελευθεριάδης (αντιπολίτευση).
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τακτικά μέλη είναι οι: Άννα Βασιλειάδου,
Γεώργιος Δεμερτζής, Ευστράτιος Καλούδης, Απόστολος Καρακίτσιος
(πλειοψηφία), Γεώργιος Αντωνιάδης και Κωνσταντίνος Μουρατίδης (αντιπολίτευση) με αναπληρωματικά μέλη τους: Πηνελόπη Σαραφίδου, Χρήστος
Χατζής (πλειοψηφία), Θεοχάρης Ελευθεριάδης (αντιπολίτευση).
Ως Εκπρόσωποι του δήμου Βόλβης στην ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
εκλέχθηκαν οι Θεόδωρος Ιορδανίδης (πλειοψηφία), και Δημήτριος Στοΐτσας (αντιπολίτευση).
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Συναυλίες κλασικής μουσικής μέσα σε σχολεία
Μια πρωτόγνωρη εμπειρία βίωσαν στα
τέλη Μαρτίου, οι μαθήτριες και οι μαθητές των Γυμνασίων Αγίου Γεωργίου,
Νέας Μαδύτου και Ρεντίνας. Τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από
κοντά τους 40 μουσικούς της Κρατικής
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) μέσα
στο ίδιο τους το σχολείο. Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των μουσικών
οργάνων και τη δομή μιας συμφωνικής
ορχήστρας, ενώ απόλαυσαν σε ειδικές
συναυλίες, που έγιναν σε κάθε σχολείο
πασίγνωστα κομμάτια του κλασσικού
ρεπερτορίου και αποτύπωσε σε εξαιρετικές εικόνες ο φωτογράφος Νεκτάριος Μπασδέκης.
Υπό τη διεύθυνση των Δημοσθένη
Φωτιάδη και Αθανάσιου Σουργκούνη,
η ΚΟΘ παρουσίασε συμφωνικά έργα
των Μότσαρτ (όπερα Απαγωγή από
το Σεράι, Συμφωνία αρ. 40), Μπραμς (Ουγγρικός Χορός),  Μπιζέ (όπερα
Κάρμεν ), Γιόχαν και Τζόζεφ Στράους

Γιατροί της
UNESCO
στα σχολεία
της Αρέθουσας
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(Πιτσικάτο Πόλκα) και Γιάννη Κωνσταντινίδη (Δωδεκανησιακή Σουίτα) , ενώ
εντυπωσίασαν και με τη σύνθεση του
Λιρόϊ Άντερσον, όπου «συμμετέχει» και
μια… γραφομηχανή!
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και κοινωνικού προγράμματος της ΚΟΘ, με τη
πολύτιμη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Βόλβης.
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας ευχαρίστησε την ΚΟΘ και το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», για «τις μοναδικές στιγμές που χάρισαν σε μαθήτριες
και μαθητές» και πρόσθεσε ότι ο δήμος Βόλβης βάζει σε προτεραιότητα
όχι μόνο την καλή κτιριακή κατάσταση των σχολείων, αλλά και τη σωστή
διαπαιδαγώγηση των μαθητών, όπως
είναι και η γνωριμία τους με την κλασική μουσική.

Κινητή μονάδα ιατρικών εξετάσεων από
το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και
την Ειρήνη στα Βαλκάνια,  επισκέφτηκε
το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο
της Αρέθουσας. Έπειτα από συμφωνία με
τον δήμο Βόλβης, πραγματοποιήθηκαν ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά μέχρι 12 ετών.
Παιδίατρος εξέτασε τη γενική κατάσταση της υγείας των παιδιών και την οπτική
οξύτητα τους και οδοντίατρο κατέγραψε
τη στοματική υγιεινή των παιδιών. Κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων συμπληρώθηκαν
ειδικά έντυπα – πρωτόκολλα, με σκοπό
την καταγραφή και αξιολόγηση των βασικών δεικτών υγείας, των συνηθειών
διατροφής και άσκησης, την καρδιακή

λειτουργία, την οπτική οξύτητα, τη στοματική υγιεινή και την κατάσταση εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού, με στόχο την ανίχνευση των δεδομένων υγείας
του παιδικού πληθυσμού και την παραμετροποίηση τους με τις τοπικές συνθήκες,
όπως βαθμός δυσκολίας πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας.
Η δράση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο του
προγράμματος «EarlyChildhoodCare–Παροχή Εναλλακτικών Προσχολικών Υπηρεσιών», που υλοποίησε το κέντρο UNESCO
για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, σε ορεινούς και απομακρυσμένους
οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας,
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Ένατος πανελλαδικά
σε γαλάζιες σημαίες ο Δήμος Βόλβης
Βραβεύτηκαν οκτώ ακτές σε Ασπροβάλτα, Βρασνά και Σταυρό

Νέα διεθνής διάκριση για τον δήμο Βόλβης, με οκτώ
«Γαλάζιες Σημαίες» ποιότητας για τις παραλίες του (μια
περισσότερη από το 2014), που τον τοποθετούν στην 3η
θέση σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα -μετά τους δήμους
της Χαλκιδικής: Αριστοτέλη και Σιθωνίας- και στην 9η
θέση πανελλαδικά, όταν συμπεριλάβουμε και τα νησιά.
Τη «Γαλάζια Σημαία» για το 2015 έχουν οι
8 ακτές:  Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά, Παραλία Βρασνών, Πόρτο Φίνο, Σερραϊκή Ακτή
(Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου) και
Σταυρός Ανατολική, Σταυρός Δυτική, Σταυρός Κεντρική, (Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας), οι οποίες εκπλήρωσαν και τα 32
αυστηρά κριτήρια, όπως καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου, ακτής και παράκτιου χώρου,
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κ.ά.
Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του δήμου Βόλβης, που εργάστηκαν
γι’ αυτή τη διάκριση, ενώ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά σε εθελοντές, συλλόγους, φορείς
και τους κατοίκους της Ασπροβάλτας, των
Βρασνών και του Σταυρού, για τη συμβολή τους.
Και τόνισε: «Ο δήμος Βόλβης δεν επαναπαύεται αλλά συνεχίζει την προσπάθεια να
αναδεικνύει το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας, προσφέροντας καθαρές, ασφαλείς παραλίες με οργανωμένες υπηρεσίες, μέσα σε αυτό το περιβάλλον

της οικονομικής κρίσης. Δήμος, εθελοντές,
φορείς, κάτοικοι, μακριά από μεμψιμοιρίες,
μπορούμε με συνεργασία να διατηρήσουμε
ως πολύτιμο πετράδι, την υψηλή ποιότητα,
στις οργανωμένες ακτές του Στρυμονικού
κόλπου». Ακόμα, κάλεσε την Πολιτεία, «να
ενισχύσει την προσπάθεια που καταβάλουμε, για να προσελκύσουμε περισσότερους
Έλληνες και ξένους τουρίστες, καθώς
όπως δείχνει η διάκριση αυτή, υπάρχουν
και άλλες περιοχές της χώρας, εκτός των
πολυδιαφημιζόμενων προορισμών, που
αξίζουν συνδρομής και προβολής».

Τι είναι η «Γαλάζια Σημαία»
Η «Γαλάζια Σημαία» είναι πιο γνωστό περιβαλλοντικό σύμβολο παγκοσμίως. Απονέμεται διεθνώς, από το 1987, σε όσες ακτές
και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του και έχει ως διεθνή συντονιστή
το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
με έδρα τη Δανία και μέλη σε 63 χώρες παγκοσμίως. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν
μόνο την επιθυμητή, εξαιρετική (καμία άλλη
διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και ικα-

νοποιητική, δεν είναι αποδεκτή) ποιότητα
νερών κολύμβησης, αλλά να τηρούνται και
άλλα 32 αυστηρά κριτήρια. Οι πιστοποιήσεις ελέγχονται με τακτικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια κάθε
έτους (ενδεικτικά 38 σημαίες αφαιρέθηκαν
το 2015 στην Ελλάδα, ενώ προστέθηκαν 30
νέες, ανάμεσα τους και η ακτή Πόρτο Φίνο
του δήμου Βόλβης).
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών Ελλάδος και
ΕΕ, οικολογικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και εθελοντών επιθεωρητών ακτών.
Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 395
ακτές και 9 μαρίνες στην Ελλάδα, τοποθετώντας την χώρα μας στην 3η θέση ανάμεσα σε 50 χώρες.
Πανελλαδικά η κατάταξη σε «Γαλάζιες Σημαίες» για το 2015 έχει ως εξής ανά δήμο:
Αγίου Νικολάου (24 «Γαλάζιες Σημαίες»),
Ρόδου (23), Αριστοτέλη και Σιθωνίας (14),
Κεφαλονιάς (12), Χανίων και Χερσονήσου
(11), Σητείας (10), Βόλβης, Βόλου, Ιεράπετρας, Κασσάνδρας, Λέσβου και Ρεθύμνου
(8).
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Aποχετευτικό δίκτυο Σταυρού-Βρασνών
Iστορικό
3/6/1998: Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης μελέτης  για κατασκευή αποχετευτικού
δικτύου, με χρηματοδότηση Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Θεσσαλονίκης (νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος) με πρωτοβουλία πρόεδρων κοινοτήτων: Άνω Σταυρού Βασίλη Ναούμ,
Βρασνών Σταύρου Κόλτσιου και Σταυρού
Αντώνη Στοΐτσα.
29/12/98: Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης από Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ν.Α. Θεσσαλονίκης
2/11/2000: Έγκριση οριοθέτησης έργου
από ΥΠΕΧΩΔΕ, έπειτα από συμφωνία δημάρχων Αγίου Γεωργίου Άγγελου Φραντζή και Ρεντίνας Γιώργου Στοΐτσα, , επί
νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη.
22/11/2000: Εντολή εκπόνησης οριστικής
μελέτης από Ν.Α. Θεσσαλονίκης.
22/01/2001: Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ).
20/2/2003: Έγκριση ΜΠΕ και ακολούθως
έγκριση οριστικής μελέτης έργου. Το έργο
εγκαταλείπεται και δεν προχωρά.
2007:   Απόφαση «αναβίωσης» του έργου
από τον δήμο Ρεντίνας (διοίκηση Διαμαντή Λιάμα-Αντώνη Στοΐτσα).  Ανακάλυψη μελέτης στα υπόγεια της ΝΑ Θεσσαλονίκης. Έναρξη διαδικασιών για μετατροπή
του έργου από νομαρχιακό σε δημοτικό.
2011: Από τον νεοσύστατο δήμο Βόλβης
(δήμαρχος Δημήτρης Γαλαμάτης) σύνταξη φακέλου έργου, υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και μελέτης αναθεώρησης
έργου. Ένταξη έργου και έγκριση χρηματοδότησης από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
29/9/2011: Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για ένταξη
της Πράξης, «Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και βιολογικού των οικισμών Σταυρού και Βρασνών
του Δήμου Βόλβης», με προϋπολογισμό
21.833.929,26 €,  στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Φορέας
υλοποίησης αναλαμβάνει η Αναπτυξιακή
Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΕ).
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4/11/2011: Προέγκριση δημοπράτησης μελέτης του έργου.
16/1/2012: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για μελέτη.
17/7/2012: Υπογραφή σύμβασης για διενέργεια μελέτης.  
13/2/2013: Υποβολή φακέλου Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για
έλεγχο και την έκδοση της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
25/6/2013: Έγκριση τμήματος μελέτης που
αφορούσε τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Σταυρού και Βρασνών
(2ο Υποέργο) από την ΑΝΕΘ Α.Ε.
19/8/2013: Άδεια δημοπράτησης από το
ΕΠΠΕΡΑΑ του 2ου υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΣΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΒΗΣ».
22/10/2013: Δημοπράτηση 2ου υποέργου.
13/12/2013:  Θετική γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου
4/2/2014: Διαβίβαση ΜΠΕ από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
σε υπηρεσίες προς έγκριση
14/4/2014: Απαγόρευση υπογραφής συμβάσεων από ΕΠΠΕΡΑΑ λόγω ανδιάρθρωσης του προγράμματος.
17/10/2014: Φθάνει στην Αποκεντρωμένη
και η τελευταία θετική γνωμοδότηση από
τις 14 συναρμόδιες υπηρεσίες.
19/11/2014: Ο γενικός γραμματέας της
Αποκεντρωμένης αποφασίζει την έγκριση
των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
22/1/2015: Το ΕΠΠΕΡΑΑ εκδίδει την έγκριση υπογραφής σύμβασης για το 2ο Υποέργο που περιλαμβάνει την κατασκευή: α)
Πλήρους και λειτουργικού δικτύου αποχέτευσης για το Σταυρό, συνολικού μήκους
26,9 χλμ., συμπεριλαμβανομένων 3 αντλιοστασίων και β) πλήρους και λειτουργικού
δικτύου αποχέτευσης για τα Βρασνά συνολικού μήκους 25,5 χλμ., συμπεριλαμβανομένων 3 αντλιοστασίων.

Φεβρουάριος 2015: Μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, η ΑΝΕΘ στέλνει στον
ανάδοχο ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ πρόσκληση για την
υπογραφή σύμβασης.
28/2/2015: Υπογραφή σύμβασης έργου
από ΔΕΥΑΒ Δήμου Βόλβης, ΑΝΕΘ και ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ:
«Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Σταυρού
και Βρασνών του Δήμου Βόλβης».
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης δήμου Βόλβης (ΔΕΥΑΒ)
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης
– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
(ΑΝΕΘ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΤΕΔΡΑ – ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
8.500.000 ευρώ.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ:
Σταυρός, Νέα Βρασνά, Άνω Σταυρός.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:
Δίκτυο αποχέτευσης συνολικού μήκους 52,5 χλμ, έξι (6) αντλιοστάσια,
συνδέσεις δικτύου με 4.500 κτίσματα
ιδιωτικά και δημόσια.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 μήνες.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛBHΣ
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Αποχετευτικό δίκτυο 17 χρόνια μετά
Πραγματικότητα γίνεται ένα όνειρο ζωής
για τους κατοίκους του Σταυρού και των
Νέων Βρασνών, έπειτα από 17 ολόκληρα
χρόνια. Το αποχετευτικό δίκτυο  Σταυρού
Άνω Σταυρού και Βρασνών, ένα από τα
μεγαλύτερα έργα στη Βόρεια Ελλάδα άρχισε ήδη να κατασκευάζεται έπειτα από την
πανηγυρική υπογραφή της σύμβασης, στις
28 Φεβρουαρίου 2015, στον Σταυρό.
Για «έργο πνοής που θα ανεβάσει το επίπεδο της ζωής χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών», έκανε λόγο ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, επισημαίνοντας ότι
έγινε πράξη ένα έργο με προϊστορία 17
ετών: «Επιδοθήκαμε σε ένα αγώνα δρόμου, μια τεράστια προσπάθεια, καθώς
υπήρξαν προσκόμματα, γραφειοκρατικά ζητήματα που πήγαν πίσω ή σημειωτόν την υπόθεση, αφού ενδεικτικά λόγω
γραφειοκρατίας, για μερικές υπογραφές,
η κύρωση της σύμβασης καθυστέρησε επί
μήνες». Και πρόσθεσε ότι σε λίγο καιρό
ο κάτοικος και ο επισκέπτης του Σταυρού

και των Βρασνών, θα έχει τις ίδιες υποδομές σε αυτό τον τομέα με τον κάτοικο μιας
σύγχρονης μεγάλης πόλης: «Διεκδικήσαμε και φέραμε στον τόπο μας, την υλοποίηση ενός σύγχρονου αποχετευτικού
δικτύου και στο επόμενο στάδιο, με την
κατασκευή του βιολογικού σταθμού, τοποθετούμε την καλύτερη ασπίδα για τον
Στρυμονικό κόλπο και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας».
Ο κ. Λιάμας, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον
πρώην δήμαρχο Βόλβης Δημήτρη Γαλαμάτη, ο οποίος στήριξε το έργο από το
2007 ως βουλευτής, αλλά και μετά την
παραίτηση του από τη θέση του δημάρχου («είχε πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο μέχρι να πάρουμε και την
τελευταία υπογραφή»), καθώς και τους
δημοτικούς συμβούλους Βόλβης, τα διοικητικά συμβούλια και τους –πρώην και
νυν- προέδρους της ΔΕΥΑΒ Απόστολο
Καρακίτσο και Ανδρέα Γαβριηλίδη, τον
πρόεδρο και τον γεν. διευθυντή ΑΝΕΘ

Π.Πάσχο και Β. Παπαβασιλείου, μελετητές, την τεχνική υπηρεσία δήμου
Βόλβης (Ε. Καπετανικόλα κ.ά.).
Ο πρόεδρος της ΑΝΕΘ Παντελής Πάσχος,
σημείωσε ότι το έργο μέχρι να γίνει πράξη
πέρασε από πολλούς «σκοπέλους» κι έγιναν πολλές προσπάθειες  ώστε να φθάσει η μέρα της υπογραφής της σύμβασης,
ενώ ο μηχανικός της ΑΝΕΘ Άρης Βαλταδώρος ανάφερε ότι υπάρχει πρόβλεψη
ώστε να καλυφθεί η αύξηση του πληθυσμού σε Σταυρό και Βρασνά και για
τα επόμενα 40 χρόνια.
Εντός των επόμενων μηνών προετοιμάζεται η έναρξη της διαδικασίας για τη δημοπράτηση και κατασκευή και του δεύτερου
υποέργου –με διασφαλισμένη χρηματοδότηση-  με την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), των
αγωγών μεταφοράς των λυμάτων στην
ΕΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, προϋπολογισμού επιπλέον 8.500.000 ευρώ.

Έγιναν οι πρώτες εργασίες στον Σταυρό
Το εργοτάξιο της κατασκευάστριας εταιρείας εγκαταστάθηκε σε χώρο δίπλα στο
Κλειστό Γυμναστήριο Σταυρού και εντός
του Μαρτίου ολοκληρώθηκαν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των
εργασιών. Ο καθιερωμένος αγιασμός σε
μια λιτή τελετή παρουσία του δημάρχου
Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, έγινε στα τέλη
Μαρτίου – αρχές Απριλίου σηματοδοτώντας  την έναρξη των πρώτων εργασιών
για την τοποθέτηση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης –αρχικά- στον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τον Σταυρό
με τον Άνω Σταυρό. Οι εργασίες προχώρησαν με πολύ γρήγορο ρυθμό και αναπτύσσονται σε όλο το τμήμα Σταυρού και
Άνω Σταυρού. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Βόλβης, τα συνεργεία της κατασκευάστριας εταιρείας,
έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν όσο το
δυνατόν μικρότερη ενόχληση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, στους
τουρίστες και επισκέπτες, που κατά χιλιάδες συρρέουν στον Σταυρό και στα Νέα
Βρασνά.
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Εντυπωσιακό «παρών»
στις Διεθνείς Εκθέσεις
Τουρισμού
Βουλγαρίας και Σερβίας
Ο Δήμος Βόλβης έκανε αισθητή την παρουσία του στις μεγαλύτερες φετινές Διεθνείς Εκθέσεις  Τουρισμού σε Βουλγαρία
και Σερβίας που έγιναν αντίστοιχα σε Σόφια  (32nd International
Tourist Fair-Holiday & Spa EXPO, 12–14/2/2015) και Βελιγράδι
(37th International Fair of Tourism, 19-22/2/2015).
Από το ξεχωριστό τουριστικό περίπτερο του δήμου Βόλβης, χιλιάδες εμπορικοί επισκέπτες και κοινό, ενημερώθηκαν μέσα από
τα ειδικά τουριστικά έντυπα (σε αγγλικά, βουλγάρικα και σέρβικα)
για τις περιοχές και τις τουριστικές δυνατότητες, ενώ παράλληλα
είχαν τη δυνατότητα να παραλάβουν μικρή ποσότητα από ρίγανη
Μαυρούδας, ως ελάχιστο δείγμα των τοπικών αγροτικών προϊόντων του δήμου Βόλβης. Ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση προκάλεσε
στις εκθέσεις, κουδουνοφόρος με την παραδοσιακή στολή των
Αράπηδων του Προφήτη, ο οποίος έδωσε την δική του… παράσταση στους εκθεσιακούς χώρους, προβάλλοντας με εξαιρετικό
τρόπο τα μοναδικά λαογραφικά στοιχεία του δήμου Βόλβης.
Στελέχη του δήμου Βόλβης (ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού και εντεταλμένος σύμβουλος Δημήτρης Βασιλάκης και ο
δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Σιάγκας) είχαν τη δυνατότητα να
συνομιλήσουν για τις προοπτικές προσέλκυσης τουριστών, με
εκπροσώπους πάνω από 70 τουριστικών γραφείων, 20 τουριστικών οργανισμών και πολλών δήμων από τα δυο κράτη, αλλά
και άλλες βαλκανικές και μη χώρες.
Ενδεικτικά κατά τη διάρκεια των εκθέσεων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον δήμαρχο Βελιγραδίου Sinisa Mali στο
Δημοτικό Μέγαρο της πόλης, όπου συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης τουριστικής συνεργασίας, με κλιμάκιο του δήμου Κρούσεβατς, με τον οποίο ο δήμος Βόλβης βρίσκεται σε διαδικασία
αδελφοποίησης, με κλιμάκιο επιχειρηματιών του τουρισμού από
την περιοχή Τσανάκαλε της Τουρκίας κ.ά., ενώ δόθηκαν συνεντεύξεις-προβολής σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα των
δυο χωρών.
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Μεγάλη έρευνα για
τον τουρισμό του δήμου
Πρωτοπορεί ο δήμος Βόλβης
στην προσπάθεια διαμόρφωσης
συγκροτημένης στρατηγικής
προσέλκυσης τουριστών στην
περιοχή του.
Αυτό το καλοκαίρι προχωρά σε μια εκτεταμένη έρευνα
ανάμεσα στους τουρίστες που παραθερίζουν στον δήμο
Βόλβης. Μια από τις πιο έγκυρες εταιρείες ερευνών
αγοράς και δημοσκοπήσεων ανέλαβε κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, να διαθέσει ειδικά ερωτηματολόγια στους τουρίστες που καταλύουν στο δήμο
Βόλβης. Στόχος, όχι μόνο να εντοπιστεί η προέλευση
τους και η ακριβής ταυτότητα (εθνικότητα, μορφωτικό-εισοδηματικό επίπεδο κ.ά.), αλλά και να εξακριβωθούν οι προτιμήσεις τους, τα πιθανά μελλοντικά ενδιαφέροντα τους, οι διαφοροποιήσεις τους και πολλές
άλλες παράμετροι.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, που θα
είναι γνωστά το φθινόπωρο, ο δήμος Βόλβης θα καταρτίσει με έγκυρο τρόπο, το στρατηγικό τουριστικό
πρόγραμμα ανάπτυξης των επόμενων ετών. Οι κινήσεις προσέλκυσης τουριστών (σε ποιες χώρες απαιτείται διαφήμιση, σε ποιες εκθέσεις τουρισμού παρουσία,
νέες ελπιδοφόρες αγορές κλπ), η διαμόρφωση νέων
τουριστικών προορισμών εντός του δήμου και η κατεύθυνση ενίσχυσης των ήδη υπαρχόντων τουριστικών προορισμών είναι μερικά μόνο από τα σημεία, που
θα καθορισθούν από την τουριστική έρευνα.
Ο δήμος Βόλβης, καλεί όλους όσοι ασχολούνται με τον
τουρισμό (ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων
δωματίων, καταστημάτων διατροφής, τουριστικών ειδών, σίτισης κλπ) να διευκολύνουν τους ερευνητές
της εταιρείας δημοσκοπήσεων και να ενθαρρύνουν τη
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (που θα διανεμηθούν σε μια σειρά από ξένες γλώσσες για την προσέλκυση μεγαλύτερου δείγματος) από τους τουρίστες
με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Είναι σαφές ότι
όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα των απαντήσεων, τόσο
πιο έγκυρη θα είναι η συνολική εικόνα του τουριστικού
προϊόντος του δήμου Βόλβης. Σημειώνεται ότι ελάχιστοι τουριστικοί προορισμοί στη χώρα μας και ειδικά
δήμοι, έχουν προχωρήσει σε αυτήν την απαιτούμενη
ενέργεια, με αποτέλεσμα να κινούνται πολλές φορές
«στα τυφλά», χωρίς να γνωρίζουν πως και που θα προσεγγίσουν κατάλληλα τουρισμό για την περιοχή τους.
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Τουριστικό σήμα απέκτησε ο Δήμος Βόλβης

Στην κατηγορία των ελάχιστων ελληνικών δήμων
που διαθέτουν ειδικό τουριστικό σήμα, ανήκει
πλέον ο δήμος Βόλβης, υιοθετώντας μια πρακτική
που ακολουθούν οι πιο οργανωμένοι τουριστικοί
προορισμοί στην Ελλάδα και διεθνώς.
Το τουριστικό σήμα του δήμου Βόλβης,
έχει ήδη εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, δημιουργήθηκε από την
εξειδικευμένη εταιρεία σε θέματα τουριστικής επικοινωνίας και �������������
design�������
, �����
TIEM� ADV�
����
– ���������
Creative� Group��
�������.
Το λογότυπο αποτελείται από μια σύνθεση τεσσάρων διαφορετικών εικόνων, που
συμβολίζουν ισάριθμα στοιχεία τα οποία
συγκροτούν το τουριστικό προϊόν του Δήμου Βόλβης και στοχεύουν τόσο στους ξένους όσο και στους Έλληνες τουρίστες και
παραθεριστές: Το πουλί μέσα σε γαλάζιο
φόντο παραπέμπει τόσο στη λίμνη Βόλβης
και την πλούσια πανίδα της, όσο και στις
θαλάσσιες ακτές που προσελκύουν τουρισμό (Σταυρός, Βρασνά, Ασπροβάλτα).
Το σχήμα του Κάστρου σε καφέ φόντο
συμβολίζει το ιστορικό περιβάλλον και τα
μνημεία του Δήμου, με απευθείας αναφο-

ρά στα σπουδαιότερα από αυτά, το Κάστρο
της Ρεντίνας (Μακεδονικά Τέμπη) και το
Κάστρο των Βρασνών. Η εκκλησία περιγράφει τα ιδιαίτερα θρησκευτικά μνημεία
τα οποία βρίσκονται στο Δήμο (Βήμα του
Αποστόλου Παύλου, Αγία Μαρίνα, Προσκύνημα Αγίου Λαζάρου, Άγιος Γεώργιος
Στεφανινών, Αγία Παρασκευή κ.ά.). Ταυτόχρονα απευθύνεται και στους Ορθόδοξους ξένους τουρίστες (Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι κλπ) οι οποίοι συγκροτούν
την πλειοψηφία όσων επισκέπτονται το
Δήμο Βόλβης. Το πολύ γνωστό σύμβολο
του κλαδιού ελιάς, παραπέμπει όχι μόνο
στα τοπικά ελαιουργικά και αγροτικά προϊόντα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του δήμου, αλλά γενικότερα ελληνική αγροτική παραγωγή και γαστρονομική
παράδοση.
Το σλόγκαν που χρησιμοποιείται είναι στα

ελληνικά «όλα ωραία, εδώ!» και στα αγγλικά «all� ���������
inclusive». Το ελληνικό σλόγκαν («όλα ωραία, εδώ!») έχει κυρίως
ως στόχο να προσελκύσει Έλληνες επισκέπτες, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία στην περιοχή των χιλιάδων κατοίκων –
κυρίως της Θεσσαλονίκης- που διατηρούν
παραθεριστικές κατοικίες στον δήμο Βόλβης. Το αγγλικό σλόγκαν («all� inclusive»)
���������
απευθύνεται στους ξένους τουρίστες και
είναι απλό και πολύ γνωστό-κατανοητό,
καθώς υπογραμμίζει το συγκριτικό πλεονέκτημα του δήμου Βόλβης, ενός προορισμού που μπορεί να ικανοποιήσει διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες τουριστών:
Όλα συμπεριλαμβάνονται εδώ, εδώ μπορεί κανείς να τα ζήσει όλα.
Σημειώνεται ότι το τουριστικό σήμα του
δήμου Βόλβης, εντάσσεται πλήρως στην
προσπάθεια της δημοτικής αρχής, αφενός να δώσει έμφαση στις προβεβλημένες τουριστικέ ς περιοχές του Στρυμονικού Κόλπου, αφετέρου να αναδείξει και τις
υπόλοιπες στον ευρύτερο στόχο της διάχυσης τουριστικού ρεύματος σε όλο τον
δήμο, σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Η μορφή του λογότυπου, διευκολύνει
στη μελλοντική δημιουργία επιμέρους
λογοτύπων για τις 6 δημοτικές ενότητες παραλλάζοντας τα σύμβολα στα 4
κουτάκια, με βάσει τους άξονες υγρό
στοιχείο ή πανίδα, ιστορικά μνημεία
ή λαογραφικά στοιχεία, θρησκευτικά
μνημεία ή αξιοθέατα, τοπική αγροτική
παραγωγή ή γαστρονομία. Για το σκοπό αυτό, προσκαλούμε τους κατοίκους
του δήμου Βόλβης, να καταθέσουν τις
δικές τους προτάσεις (με την ένδειξη:
Για το τουριστικό σήμα Αγίου Γεωργίου,
Απολλωνίας κλπ, στο e�������
��������
-������
mail��: dimos�
������
@
dimosvolvis�����
,����
gr��, Φαξ:
����� 2397061888,
��������������
ή
στη γραμματεία του Δημάρχου), για το
τι σύμβολα, χαρακτηριστικά της περιοχής τους, εκτιμούν ότι θα πρέπει να περιέχει το επιμέρους τουριστικό σήμα για
τις δημοτικές ενότητες Αγίου Γεωργίου, Αρέθουσας, Απολλωνίας, Εγνατίας,
Νέας Μαδύτου, Ρεντίνας. Οι προτάσεις
που θα προκριθούν θα δημοσιευθούν σε
επόμενο τεύχος του περιοδικού.
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Μαθαίνω τον Δήμο Βόλβης

Mικροκώμη
Μόλις 5 χιλιόμετρα βόρεια του Προφήτη μέσα στο πράσινο, σε υψόμετρο 288
μέτρων, βρίσκεται η Μικροκώμη, ένα
ειδυλλιακό χωριό που περιμένει φιλόξενα τους επισκέπτες.
Στο κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου, που τώρα αποτελεί έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου, οι κάτοικοι της Μικροκώμης σας υποδέχονται, με θέα τις
καρυδιές που βρίσκονται παντού μέσα
στον γραφικό οικισμό και μπορούν να
σας καθοδηγήσουν για μοναδικούς ορεινούς περιπάτους στην γύρω περιοχή.
Η ιστορία της, άρχισε στην περιοχή Κογός στα άκρα του Καυκάσου, τόπο καταγωγής των 20-30 οικογενειών ποντιακής
καταγωγής που ίδρυσαν τη Μικροκώμη
το 1922. Σύμφωνα με τις παλιότερες
μαρτυρίες οι ορεσίβιοι πρόσφυγες από
τον Κογό, άφησαν την παραθαλάσσια
Καλαμαριά και αφού πέρασαν από τον
κάμπο του Λαγκαδά, εγκαταστάθηκαν
τελικά στην σημερινή περιοχή, δίπλα
στο εγκαταλελειμμένο τούρκικο χωριό
Κελτσούκια (επισήμως Γκιολτζούκ Μαχαλάδες), που ήταν απλωμένο σε δυο
επιμέρους συνοικίες: τον Τζαμί Μαχαλά
(εκεί οι πρόσφυγες έφτιαξαν την πρώτη εκκλησία τους, τον Άγιο Γεώργιο) και
τον Κάτω Μαχαλά (όπου υπάρχει σήμερα
από τότε ένα παλιό πηγάδι Τσινάρι). Επισήμως στις 28 Δεκεμβρίου 1926 ο οικισμός ονομάζεται Μικροκώμη.
Τα σημάδια των πρώτων κατοίκων
υπάρχουν ακόμα. Η βρύση του χωριού
γράφει 1922, ενώ εικόνες με χρονολογίες εκείνης της περιόδου, μπορεί να τις δει
κανείς στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που δεσπόζει στο κέντρο της, η
κατασκευή του οποίου χρονολογείται στο
1925 ή στο 1930, σύμφωνα με μια «διφορούμενη» επιγραφή εντός της εκκλησίας. Υπάρχουν και τα παραδοσιακά φα-
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γητά (τανωμένος σορβάς, χαβιτς, πορτς
κ.ά.), να συνεχίζουν την παράδοση των
πρώτων κατοίκων.
Στην ιστορία της έχει καταγραφεί και
ένα σπάνιο περιστατικό. Όταν το 1944
οι Βούλγαροι αποχωρούσαν από την Ελλάδα, μάζεψαν προς εκτέλεση 10 άτομα
έξω από τη Μικροκώμη. Ανάμεσα τους
κι ένας γαμπρός στη Μικροκώμη -με καταγωγή από το Καμπάνη Κιλκίς- ο οποίος
όμως δεν σκοτώθηκε από τα πυρά του
εκτελεστικού αποσπάσματος, καθώς η
σφαίρα τον βρήκε στο πόδι. Ο Βούλγαρος
στρατιώτης, που έσκυψε να του δώσει τη
χαριστική βολή μετάνιωσε και τελικά του
χάρισε τη ζωή. Μετά από πολλά χρόνια,
οι δυο άνδρες συναντήθηκαν στο Καμπάνη σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.
Σήμερα 42 μόνιμοι κάτοικοι έχουν απομείνει στη Μικροκώμη, αριθμός που πολλαπλασιάζεται τους θερινούς μήνες. Θεωρούνται αρκετοί για τα δεδομένα της
μικρής κώμης, του μικρού χωριού δηλαδή, που ποτέ δεν είχε μεγάλους πληθυσμούς, αν και κινδύνεψε να «σβήσει»
την περίοδο 1965-1978, όταν λόγω του
κύματος μετανάστευσης (σε άλλες ελληνικές περιοχές και στην Ευρώπη) είχαν
απομείνει μόλις 2 οικογένειες!
Κορυφαία στιγμή για την κοινότητα είναι
το Κογοσλίδικο Αντάμωμα, μια μουσική
πανδαισία ποντιακής μουσικής και ξεφαντώματος, που οργανώνει ο δραστήριος
Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκώμης
«Κογός» κάθε καλοκαίρι, ένα Σάββατο
πριν το Δεκαπενταύγουστο. Αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης, για τους
κατοίκους που κατάγονται από τον Κογό,
οι οποίοι σήμερα είναι εγκατεστημένοι και
στην Πλατεία του δήμου Βόλβης, στη
Βάθη Κιλκίς, στο Δωρικό Αλεξανδρούπολης και το Νεοχώρι Λαγκαδά.
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Πρόγραμμα
παρακολούθησης διατροφής
Η σωστή διατροφή ως μέσο καταπολέμησης της παχυσαρκίας αλλά κυρίως ως μέσο πρόληψης  πολλών ασθενειών είναι απαραίτητο να γίνει συνήθεια στους πολίτες.
Ο Δήμος Βόλβης ανέλαβε την διατροφική παρακολούθηση δημοτών για έξι μήνες με στόχο ν’ αλλάξουν τις  όποιες κακές συνήθειες  στον τρόπο που τρέφονται. Δεκάδες
δημότες του δήμου Βόλβης  είχαν τη δυνατότητα δωρεάν
διαιτολογικής παρακολούθησης με προσωπικό πρόγραμμα διατροφής, μετρήσεις σύστασης σώματος και τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς τους.  Από την 1η
Φεβρουαρίου  άρχισε τη λειτουργία του  το Ιατρείο φλεγμονωδών παθήσεων και μεταβολικών νόσων σε σχέση
με την διατροφή, με επικεφαλής τους Αντώνιο Στοΐτσα,
διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ν. Μαδύτου και πρόεδρο
του ΟΚΠΑΠ και τον εντεταλμένο σύμβουλο του δήμου
Βόλβης Χρήστο Χατζή, Γενικό ιατρό του Κέντρου Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη στο ΚΑΠΗ Σταυρού, ημερίδα
με θέμα «ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη και τη
θεραπεία των ασθενειών», όπου οι ιατροί Α. Στοϊτσας, Χ.
Χατζής, Κ. Τσιγγερλιώτης, Κ. Παπαδημητρίου και Θ. Τζώτζας, ενημέρωσαν τους πολίτες με ειδικές

Ιδρύθηκε η Εθελοντική Ομάδα Σταυρού
Η παράδοση του εθελοντισμού που χαρακτηρίζει τους κατοίκους του
δήμου Βόλβης αποκτά πλέον και οργανωμένη έκφραση, μέσα από
την ίδρυση -στις αρχές Απριλίου- της Εθελοντικής Ομάδας Σταυρού
Δήμου Βόλβης, η οποία προέκυψε με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού.
Έργο της είναι η εθελοντική προσφορά σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, η υγεία και η αλληλεγγύη, ο πολιτισμός και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ο αθλητισμός, η πολιτική προστασία και η
συνδρομή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, η προστασία του περιβάλλοντος (καθαρισμός παραλιών, κοινόχρηστων χώρων κ.ά.),
η επικουρική δραστηριοποίησή και αρωγή προς τις υπηρεσίες του
δήμου Βόλβης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις της Εθελοντικής
Ομάδας Σταυρού Δήμου Βόλβης  (η οποία ήδη αριθμεί δεκάδες μέλη)
αποφασίζονται και συντονίζονται από τους εθελοντές, σε τακτικές
ειδικές συνεδριάσεις.
Ο δήμος Βόλβης συνδράμει ενεργά με υλικοτεχνική υποδομή και
προσωπικό στην προσπάθεια αυτή. Από την πλευρά του ο δήμαρχος
Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, που είναι ενεργό μέλος της ομάδας, κάλεσε τους δημότες να «αγκαλιάσουν αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία,
συνέχεια της παράδοσης που έχει ο δήμος μας στην εθελοντική προσφορά» και προέτρεψε τους δημότες να προχωρήσουν στην ίδρυση
αντίστοιχων σχημάτων εθελοντισμού σε κάθε περιοχή του δήμου.
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022500
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397021775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397022205
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΑΣΝΩΝ 2397022940
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397023923
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397021786

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ

Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα
Ν. Μαδύτου
Μοδίου
Απολλωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
(Νέα Μάδυτος): 2397330100 ΦΑΞ 23970 41000
ΑΝΤΙΔHΜΑΡΧΟΣ 2397330137
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041681, 2397041680 (ΦΑΞ)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041300, 2397041333
ΚΑΠΗ Ν ΜΑΔΥΤΟΥ 2397330140
Α/Α
1
2
3
Α/Α
1
2
3
Α/Α
1
2
3

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΛΩΡΟΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ
ΧΑΡΠΟΥΣΑΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ
ΠΑΖΑΡΛΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΧΟΥΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΗΜΑΤΣΟΥΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041213
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041578
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041207
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΔΥΤΟΥ 2397041418
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Δημοτική Κοινότητα Σταυρού

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

XΡΗΣΤΟΣ

2 ΜΠΛΕΜΠΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

4

ΛΙΤΣΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

5

ΠΑΣΑΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα
Άνω Σταυρού

3

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

AXIΛΛΕΑΣ

2

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3

ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΣΑΜΑΡΑΣ

2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ AΡΕΘΟΥΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ:
2393330001, 2393330010, FAX 2393041114
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
2393041008, FAX 2393041865
ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  2393041425
ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  2393041209

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
2395330000, 2395330030 FAX 2395041599
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2395330040
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
2395330050
ΚΕΠ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
2395091262

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
KYΡΙΑΚΟΥ
BAΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΓΙΑΠΑΛΗ
ΝΙΚΗ
3
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1 ΚΟΥΤΖΑΜΠΙΟΥΚ
AΒΡΑΑΜ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΕΟΥΚ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
3
ΚΑΡΑΒΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
KAΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΙΡΛΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
3
ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΚΑΡΑΪΣΑΡΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΔΙΧΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
ΑΣΑΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ZAMΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΠΕΡΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041650
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 2393042113
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041100
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ 2393022440
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041275
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2393041215

Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα
Φιλαδελφείου
Στεφανινών
Σκεπαστού
Μαυρούδα
Αρεθούσης

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
3
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
4
ΠΑΤΡΩΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
5 ΤΣΙΜΠΛΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4
ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
5
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
2397330280
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΤΗΛ & FAX 2397051220
ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021065, FAX 2397021064
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397021027
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061222
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065418
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΛΒΗΣ 2397051230
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061339
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061586
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061398
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061111
ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065660

Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα
Στίβου
Περιστερώνας
Νικομηδινού
Μελισσουργού Νέας Απολλωνίας

Δημοτική Κοινότητα Δημοτική Κοινότητα
Βρασνών
Ασπροβάλτας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Ασπροβάλτα): 2397330000, 2397330001
FAX�����������
2397024173
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ
2397022308, ��������������
FAX�����������
2397024369
ΚΕΠ ΒΡΑΣΝΩΝ
2397021710, 2397025999

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Τοπική Κοινότητα
Βόλβης

ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ AΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ANΘΙΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΚΑΤΣΟΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
HΛΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
3
ΚΥΡΚΩΤΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΜΠΕΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΣΑΡΑΒΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041211
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041313
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 2395041325
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
Γεωγραφική διάρθρωση Δήμου Βόλβης

Έχει έδρα τον Σταυρό και δημιουργήθηκε το 2011 από την ένωση έξι δήμων και των 39 οικισμών τους. Αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες:
Αγίου Γεωργίου: Ασπροβάλτα (έδρα), Βρασνά, Νέα Βρασνά,
Παλιάμπελα, Απολλωνίας: Νέα Απολλωνία (έδρα), Λουτρά Ν.
Απολλωνίας, Μελισσουργός, Μεσοπόταμος, Νικομηδινό, Περιστερώνας, Πλατεία, Σπιτάκια, Στίβος,

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΕΔΡΑ: Σταυρός Θεσσαλονίκης,
ΤΚ: 57014
WEB: www.dimosvolvis.gr
Ε-MAIL: dimos@dimosvolvis.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
2397330200, 2397330201
ΦΑΞ: 2397065600
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ:
2397061900, gd@dimosvolvis.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:
2397061661, 23970 61888 (φαξ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
2397027144, 2397024369 (φαξ)
ΔΗΜ. ΕΝOΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Τοπική Κοινότη- Τοπική Κοινότη- Τοπική Κοινότη- Τοπική Κοινότητα
τα Σχολαρίου τα Προφήτου τα Νυμφόπετρας Ευαγγελισμού

ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
(Προφήτης) 2393330100, 2393330117,
ΦΑΞ 23930 51674
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤHΣ ΟΓΑ 2393330117
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΧΑΓΙΕΚ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
3
ΤΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΚΟΚΟΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2394055394
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051226 2393051201
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051766
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 2393051260

Αρέθουσας Αρέθουσα (έδρα), Ανοιξιά, Κάτω Στεφανινά, Λευκούδα, Λίμνη, Μαυρούδα, Ξηροπόταμος, Σκεπαστό, Στεφανινά,
Φιλαδέλφιο,
Εγνατίας Προφήτης (έδρα), Βαγιοχώρι, Ευαγγελισμός, Μικροκώμη, Νυμφόπετρα, Σχολάρι,
Μαδύτου, Νέα Μάδυτος (έδρα), Απολλωνία, Κοκκαλού, Μόδι,
Ρεντίνας Σταυρός (έδρα), Άνω Σταυρός, Βαμβακιά, Μεγάλη Βόλβη, Μικρή Βόλβη, Ρεντίνα.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ):
Βρασνά: 2397022308, 2397024369 (φαξ), Νέα
Απολλωνία: 2393041008, 2393041865 (φαξ),
Νέα Μάδυτος: 2397041681, 2397041680
(φαξ), Ξηροπόταμος: 2395091262, Σταυρός:
2397021061, 2397021064 (φαξ)
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ:
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου:  2397330040, Δ.Ε.
Απολλωνίας: 2393330001, Δ.Ε. Αρέθουσας:
2395330030, Δ.Ε. Εγνατίας: 2393330100, Δ.Ε.
Νέας Μαδύτου: 2397330100, Δ.Ε. Ρεντίνας:
2397027535, 23970 61540 (φαξ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΥΠΗΡΕΣIΑ:
2397330231, 2397330236, 2397330235
(Έσοδα), 2397330211 (προϊστάμενος),
2397065600 (φαξ), Ασπροβάλτα: 2397330060,
2397024173 (φαξ)
ΤΑΜΕΙΑΚH ΥΠΗΡΕΣIΑ:
2397330210, 2397330212, 2397330299,
2397065600 (φαξ), Ασπροβάλτα: 2397024160,
2397021813 (φαξ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
2397330221, 2397330232, 2397065600(φαξ)
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ:
2397330250, 2397065600(φαξ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
2397024420 (προϊστάμενος), 2397024369
(φαξ), Ασπροβάλτα: 2397026600, 2397024173
(φαξ), Σταυρός: 2397330220, 2397330222,
2397065600(φαξ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2397027496
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΛΓΑ: 2397051220
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ:
2397330200, 2397330201
ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:
2393330014
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ: 2397027200, 2397024369 (φαξ)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
2397026661, 2397026601 (φαξ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
2397330040, 2397021813 (φαξ), 2397330234
(προϊστάμενος), 2397065600 (φαξ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 2397330030,
2397021813 (φαξ)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:
2397330260, 2397065600(φαξ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΛΒΗΣ-ΔΕΥΑΒ
(Ασπροβάλτα): 2397021812, 2397021813 (φαξ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣΟΠΑΠ (Βρασνά):
2397021733, 2397021727, 2397021734 (φαξ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΛΒΗΣ-ΟΚΠΑΠ (Απολλωνία): 2393051000,
2393041207, 2393041850 (φαξ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ:
2393041510, 2393042142, 2393042150,
2393042088(φαξ)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ 100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΕΚΑΒ 166
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 108
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
2397041300, 2397041298
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065199
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
2397022046, 2397022048
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2397020040
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061280
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061203
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061215
ΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397065571
ΕΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2397061230
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
2397021121
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 2393022200
Δ.Ο.Υ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394023640
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2394331055
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
23940-22570

TEYXOΣ 1

PERIODIKO DHMOS VOLVHS T1 okkk.i15 15

15
23-06-15 13:18:52

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
8 22€/κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση,
για 5 έως 10 διανυκτερεύσεις
Περιλαμβάνει:
Διαμονή, πλήρη διατροφή (πρωινό, γεύμα, δείπνο) και
δωρεάν χρήση λουτήρα ή πισίνας
8 Κάρτα 10 επισκέψεων με 50€
Προμηθευτείτε την κάρτα 10 επισκέψεων και με
50 ευρώ επισκεφτείτε το Αpollonia Spa όποτε
επιθυμείτε, επιλέγοντας χαμάμ, σάουνα ή υδρομασάζ.
8 50% έκπτωση για τους δημότες του δήμου Βόλβης
ΑΕ Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας

51o χλμ. Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Καβάλας  
Τ.Κ.: 57015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ε-mail: info@apollonia-spa.gr - lutnapol@otenet.gr
Τηλέφωνα: 23930 41510 – 23930 42142 – 23930 42150
Fax: 23930 42088
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