Άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή παιδικού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό

Σ

ε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της κατασκευής του νέου παιδικού
σταθμού του δήμου Θέρμης στη Νέα Ραιδεστό, μετά την απόφαση του
υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», με προϋπολογισμό περίπου 6 εκατ. ευρώ. Έπειτα από αυτήν
την απόφαση ο δήμος Θέρμης ξεκινά τις διαδικασίες για την άμεση δημοπράτηση
του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής του είναι περίπου δύο χρόνια.

Ο νέος παιδικός σταθμός θα περιλαμβάνει βρεφικό σταθμό ο οποίος θα λειτουργεί
σε ένα ισόγειο επίπεδο, εμβαδού περίπου 800 τ.μ. και ένα νηπιακό σταθμό ο
οποίος θα λειτουργεί σε τρία επίπεδα, συνολικού εμβαδού περίπου 3.500 τ.μ.
Πέρα από τις αίθουσες, την τραπεζαρία, τις αίθουσες ύπνου (για τα βρέφη), το
κτίριο περιλαμβάνει αμφιθέατρο χωρητικότητας 160 θέσεων, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, εσωτερικό χώρο παιχνιδιού κ.ο.κ.
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Μείωση κατά 10%
στα δημοτικά τέλη
Το εορταστικό μήνυμα του δημάρχου
Αγαπητοί συμπολίτες μου.
Αυτές οι γιορτές είναι για όλους μας διαφορετικές. Η πανδημία του κορωνοϊού μας υποβάλλει
σε περιορισμούς. Μας υποχρεώνει να ξεχάσουμε για φέτος αγαπημένες συνήθειες και έθιμα, να
τηρούμε αποστάσεις, να μείνουμε μακριά ακόμη
και από αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτός είναι,
όμως, ο πλέον ασφαλής τρόπος ώστε, όσα στερούμαστε φέτος, να τα απολαύσουμε του χρόνου, όλοι μαζί, χωρίς καμία απουσία.
Αυτές τις μέρες η σκέψη όλων μας είναι κοντά
στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της μάχης, στους γιατρούς, τους
νοσηλευτές και σε όλους τους εργαζόμενους
στον τομέα της Υγείας. Τους ευγνωμονούμε και
τους ευχαριστούμε. Είναι κοντά και σε όσους
υποφέρουν από την ασθένεια της εποχής, αλλά
και από οποιαδήποτε άλλη και τους ευχόμαστε
να γίνουν γρήγορα καλά. Μια από τις πλέον συνηθισμένες χριστουγεννιάτικες ευχές για “υγεία”,
φέτος είναι πραγματικά ξεχωριστή.
Συμπολίτες μου, είμαι βέβαιος ότι μέσα από τη
συλλογική προσπάθεια θα κερδίσουμε και αυτή
τη μάχη, τη μάχη της ζωής και η περιπέτεια που
ζούμε θα αποτελέσει σύντομα ανάμνηση.
Εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου και όλων
των εργαζομένων στο δήμο μας, σας εύχομαι
χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη και μια
πολύ καλύτερη νέα χρονιά.
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Σ

ε μείωση των δημοτικών τελών για το έτος
2021 προχωρά ο δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με
την απόφαση την οποία έλαβε στις 2 Δεκεμβρίου
το δημοτικό συμβούλιο οι μειώσεις, μεσοσταθμικά κυμαίνονται περίπου στο 10% και αφορούν
κατοικίες καθώς και επιχειρήσεις. Μάλιστα, έρχονται έπειτα από μια δεκαετία, στη διάρκεια
της οποίας ο δήμος Θέρμης, αναγνωρίζοντας
τις επιπτώσεις από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, διατήρησε σταθερά τα δημοτικά τέλη.
Σημειώνεται ότι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Θέρμης είναι από τα
χαμηλότερα στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και
πανελλαδικά.
Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το οποίο αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία
την πρόταση της διοίκησης του δήμου, οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη δεν είναι οριζόντιες, αλλά

στοχευμένες. Ειδικότερα, ο γενικός συντελεστής
υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο
1,10 €/τ.μ., όπως ισχύει από το 2011. Ωστόσο,
θεσπίζονται δύο ειδικοί συντελεστές για τους
βοηθητικούς χώρους των κατοικιών (υπόγεια,
κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30 €/τ.μ. (από
1,10 που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 0,10 €/τ.μ.
(μείωση 91%) για βοηθητικούς χώρους εκτός της
κατοικίας οι οποίοι δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά χρησιμοποιούνται.
Όσον αφορά τα επαγγελματικά ακίνητα, έως
6.000 τ.μ. ο συντελεστής μειώνεται από τα
2,10€/τ.μ. στα 1,95 €/τ.μ. (μείωση κατά 7,14%)
και άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν πάνω
από αυτό το όριο, ο συντελεστής μειώνεται από
το 1,26 €/τ.μ. στο 1 €/τ.μ. (μείωση κατά 20,6%).
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Τι έγραψε ο τύπος
...δημοσιεύματα του μήνα που πέρασε

ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ

Ιδιοκτήτης: Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.
Site: www.deppath.gr
Υπεύθυνος εκδότης: Παπαδάκη Αθηνά
Γραφεία: Δημητρίου & Καραολή - Κ. Χάψα,
Τηλ.: 2310 463423, T.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Αποστολή κειμένων: email: public-news@thermi.gov.gr,
axmetaloulis@gmail.com
Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή:
Παπαδάκη Αθηνά, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Βοϊτσίδης Μόσχος,
Παντελάτος Κώστας, Γιανακούλας Απόστολος, Φάσσας Χρήστος,
Άννα Βίγκα, Μαλλικάς Ευριπίδης και Μεταλούλης Αχιλλέας.
Σύνταξη - Επιμέλεια ύλης: Αχιλλέας Μεταλούλης
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΡΙΔΑ»

Ηλεκτρονική πλέον η διακίνηση
εγγράφων στο δήμο Θέρμης

Μ

ε μνημόνιο συνεργασίας το οποίο
υπέγραψε ο δήμαρχος Θέρμης με το
υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η διακίνηση της
αλληλογραφίας και όλων των εγγράφων
του δήμου Θέρμης, εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)
«ΙΡΙΔΑ». Το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» έχει διατεθεί
δωρεάν από την Πολεμική Αεροπορία και
φιλοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού
Νέφους (G-cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε κάθε
έναν από τους ανωτέρω φορείς οι οποίοι
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είναι ενταγμένοι σ’ αυτό, όπως ο δήμος
Θέρμης, έχει ήδη ενεργοποιηθεί και λειτουργεί «Τερματικός Σταθμός» του ΣΗΔΕ
«ΙΡΙΔΑ», μέσω του οποίου έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν έγγραφα με ηλεκτρονικό τρόπο.
Η ΙΡΙΔΑ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο κατάργησης της έντυπης διακίνησης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου,
ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης,
λήψης υπογραφών και διεκπεραίωσης. Για
τον δήμο Θέρμης η ΙΡΙΔΑ πρόκειται να
αποτελέσει ένα σύστημα συνολικής βελτί-

ωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του,
αποτελεσματικό, ασφαλές και διαφανές
από το οποίο προβλέπεται ότι θα προκύψουν σημαντικά οφέλη και εξοικονόμηση
πόρων όπως:
- Εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της αλληλογραφίας, με συνέπεια
τη μείωση στις μετακινήσεις αποστολής παράδοσης της σχετικής αλληλογραφίας
και παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας.
- Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων από φορείς και δημότες
για λόγους ασφάλειας και φύλαξης με
αποτέλεσμα τον εύκολο εντοπισμό ανά
πάσα στιγμή.
- Χρέωση των αιτημάτων των πολιτών στις
αρμόδιες διευθύνσεις εντός 24 ωρών.
- Αποτύπωση, καταγραφή και διόρθωση
βασικών διοικητικών λειτουργιών του δήμου και ανάδειξη των δυσλειτουργικών
διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες ενισχύουν την άσκοπη γραφειοκρατία με σκοπό
τον ανασχεδιασμό και την βελτίωσή τους
προς όφελος των δημοτών και των υπαλλήλων στο δήμο.
- Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση
των εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της
υπηρεσιακής ιεραρχίας.
- Αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου.
- Αύξηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών.
- Εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών.
- Μείωση του κόστους λειτουργίας του δήμου.
Ο δήμος Θέρμης αξιοποιώντας τη λειτουργία του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», το οποίο του
παρέχεται δωρεάν μέσω του μνημονίου
συνεργασίας που υπέγραψε ο δήμαρχος
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος με τον
υφυπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο

και τον Υποπτέραρχο ΓΕΑ Νικόλαο Ρέτσα,
αποβλέπει, πέρα από το οικονομικό όφελος, στην παροχή όλων των παραπάνω
πλεονεκτημάτων που είναι προς όφελος
όλων των δημοτών και των υπαλλήλων
του δήμου, καθώς αυξάνει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Η εκπαίδευση των στελεχών του δήμου
στο Σύστημα «ΙΡΙΔΑ» έχει ήδη ξεκινήσει
με την επιμόρφωση του προσωπικού του
Τμήματος Πληροφορικής και πραγματοποιείται εξ αποστάσεως από στελέχη του
ΥΠΕΣ και εφόσον απαιτηθεί με τη συνδρομή και του ΓΕΑ. Η εκπαίδευση αφορά στη
χρήση και στις βασικές λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος και θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας από το δήμο. Με το πέρας
της εκπαίδευσης, ο δήμος Θέρμης, θα λάβει «Εγχειρίδιο Χρήσης» του συστήματος.
Η υποστήριξη του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» σε
θέματα λογισμικού θα γίνεται από τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών και από τα εκπαιδευμένα για το σκοπό
αυτό στελέχη του δήμου μέσω υπηρεσίας
τύπου «Help Desk».
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος τονίζει ότι «ο δήμος Θέρμης
εντάσσεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή
και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και
απαιτήσεις των δημοτών του για αποτελεσματικές, ευέλικτες και ποιοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας συστηματικά και μεθοδικά
όλα τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχονται στην αυτοδιοίκηση σήμερα».

1/1/21 3:06 PM

4

Ρεπορτάζ

ΤΕΥΧΟΣ 199

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κατά 10% στα δημοτικά τέλη για το 2021
Σ
ε μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2021
προχωρά ο δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με την από-

φαση την οποία έλαβε στις 2 Δεκεμβρίου το δημοτικό
συμβούλιο οι μειώσεις, μεσοσταθμικά κυμαίνονται περίπου στο 10% και αφορούν κατοικίες καθώς και επιχειρήσεις. Μάλιστα, έρχονται έπειτα από μια δεκαετία,
στη διάρκεια της οποίας ο δήμος Θέρμης, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις από την παρατεταμένη οικονομική
κρίση, διατήρησε σταθερά τα δημοτικά τέλη. Σημειώνεται ότι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο
δήμο Θέρμης είναι από τα χαμηλότερα στην Κεντρική
Μακεδονία, αλλά και πανελλαδικά.
Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
το οποίο αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία την πρόταση της
διοίκησης του δήμου, οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη
δεν είναι οριζόντιες, αλλά στοχευμένες. «Υπολογίζουμε
ότι με τις μειώσεις που αποφασίσαμε οι πολίτες του δήμου μας, κάτοικοι και επιχειρηματίες, θα ελαφρυνθούν
συνολικά κατά περίπου 600.000 ευρώ τον επόμενο

Τα δημοτικά τέλη στο δήμο Θέρμης είναι από τα χαμηλότερα στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και πανελλαδικά.

νεται από τα 2,10 €/τ.μ. στα 1,95 €/τ.μ. (μείωση κατά 7,14%).

ενώ για τις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανάλο-

• Για ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. και για το

γων εμβαδών στο 0,02 €/τ.μ.

εμβαδόν πάνω από αυτό το όριο, ο συντελεστής μει-

• Για εργοτάξια κτιριακών έργων και μόνον για το εμβα-

ώνεται από το 1,26 €/τ.μ. στο 1 €/τ.μ. (μείωση κατά

δόν της επιτρεπόμενης κάλυψης ορίζεται συντελεστής

20,6%).

0,96 €/τ.μ.

• Για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έως 6.000

Τέλος, όσον αφορά το δημοτικό φόρο επί των ηλεκτρο-

τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000

δοτούμενων χώρων το δημοτικό συμβούλιο αποφάσι-

τ.μ. υπολογίζεται το 30% της επιφάνειας, γεγονός που

σε να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τους συντελεστές για

επιφέρει μείωση τελών 9,8%) ο συντελεστής ορίζεται

τις δημοτικές ενότητες Θέρμης και Μίκρας (0,18 €/τ.μ.

στα 0,20 €/τ.μ. Για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. μει-

για τους στεγασμένους χώρους και 0,09 €/τ.μ. για τους

ώνεται στα 0,10 €/τ.μ.

μη στεγασμένους). Για τη δημοτική ενότητα Βασιλικών

Όσον αφορά τα μη στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρη-

αποφασίστηκε να υπάρξει εξίσωση των συντελεστών με

κιών (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30

σιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, προβλέπονται τα

τις υπόλοιπες δύο δημοτικές ενότητες.

€/τ.μ. (από 1,10 που ήταν, μείωση 72,7%) και στο 0,10

εξής:

«Εδώ και μια δεκαετία κρατήσαμε σταθερά τα δημοτικά

€/τ.μ. (μείωση 91%) για βοηθητικούς χώρους εκτός της

• Για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. (για το εμβα-

τέλη καθώς βλέπαμε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης

κατοικίας οι οποίοι δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού

δόν άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται

οι δημότες μας, οι καταστηματάρχες και οι επιχειρημα-

ρεύματος, αλλά χρησιμοποιούνται.

το 40% της επιφάνειας, γεγονός που επιφέρει μείωση

τίες αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες. Τώρα, για το

Επίσης, μειώνεται από το 1,10 €/τ.μ. στα 0,80 €/τ.μ.

τελών 60%) ο συντελεστής ορίζεται στα 0,96 €/τ.μ. Για

2021 προχωράμε σε γενναίες μειώσεις οι οποίες μεσο-

(μείωση 27,3%) ο συντελεστής για τους χώρους στους

το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής μειώνε-

σταθμικά κυμαίνονται στο 10%, ενώ υπάρχουν και πε-

οποίους λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθ-

ται στο 0,25 €/τ.μ. (μείωση κατά 13,2%).

ριπτώσεις στις οποίες τα δημοτικά τέλη μειώνονται στο

μιας εκπαίδευσης και στα 0,60 €/τ.μ. (μείωση 45,5%)

• Για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς

70%, ακόμη και στο 90%. Είμαστε από τους ελάχιστους

για τους χώρους τους οποίους χρησιμοποιούν σωμα-

και για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις επιφάνειας

δήμους πανελλαδικά, αν όχι ο μοναδικός, που προβαί-

τεία, αθλητικοί, πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι.

έως 6.000 τ.μ. (για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και

νουμε σε μειώσεις δημοτικών τελών. Συγχρόνως, είμα-

έως 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% της επιφάνειας) ο

στε μέσα στους πρώτους δήμους, τόσο στην Κεντρική

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

συντελεστής ορίζεται στα 0,10 €/τ.μ.

Μακεδονία όσο και πανελλαδικά με τα χαμηλότερα δη-

Όσον αφορά τα στεγασμένα ακίνητα τα οποία χρησιμο-

• Για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα, επιφά-

μοτικά τέλη”, αναφέρει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών

ποιούνται από τις επιχειρήσεις, προβλέπονται τα εξής:

νειας άνω των 6.000 τ.μ. και για το εμβαδόν πάνω από

Απόστολος Τσολάκης ο οποίος παρουσίασε την πρότα-

• Για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ. ο συντελεστής μειώ-

αυτό το όριο ο συντελεστής ορίζεται στο 0,03 €/τ.μ.,

ση της διοίκησης στο δημοτικό συμβούλιο.

χρόνο. Αποφασίσαμε να κάνουμε στοχευμένες μειώσεις
και όχι οριζόντιες προκειμένου να βοηθήσουμε πρωτίστως αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, κυρίως
τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ελαφρύνσεις γίνονται και στα τέλη που αφορούν τις κατοικίες», αναφέρει ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο γενικός συντελεστής υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο 1,10 €/τ.μ., όπως
ισχύει από το 2011. Ωστόσο, θεσπίζονται δύο ειδικοί
συντελεστές για τους βοηθητικούς χώρους των κατοι-
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 50%

στατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον

Σημειώνεται ότι, τόσο ως προς τα δη-

τέσσερα τέκνα συνεχίζουν να είναι προ-

μοτικά τέλη τα οποία αφορούν ακίνητα

στατευόμενα μέλη.

που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για

δ. Επίσης, για πρώτη φορά από το 2021,

κατοικία όσο και ως προς το δημοτικό

στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται έκπτω-

φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώ-

σης 50% περιλαμβάνονται και οι τρίτε-

ρων προβλέπεται έκπτωση 50% για τις

κνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως

ακόλουθες ομάδες πολιτών:

15.000 ευρώ, εφόσον και τα τρία παιδιά

α. Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοι-

συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα

νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

μέλη.

β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω,

Σημειώνεται ότι, εκτός από τους δημοτι-

που επωφελούνται προνοιακών επιδο-

κούς συμβούλους της πλειοψηφίας, την

μάτων, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

πρόταση υπερψήφισε και η παράταξη

έως 25.000 ευρώ.

«Ο Δήμος μας Αύριο» με επικεφαλής

γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο ει-

τον Χρήστο Φάσσα. Κατά ψήφισαν οι

σόδημα έως 30.000 ευρώ, επαυξανόμε-

δημοτικοί σύμβουλοι των υπολοίπων

νο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον προ-

παρατάξεων.

Ρεπορτάζ
Κατηγοριοποίηση ακινήτων

1οσ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για κατοικία (εντόσ και εκτόσ σχεδίου σε όλεσ
τισ Κοινότητεσ του ∆ήµου).
Ειδικοί συντελεστέσ τησ κατηγορίασ
1.1 Βοηθητικοί χώροι τησ κατοικίασ
(υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθµευσησ και άλλα
παρακολουθήµατα)
1.2 Βοηθητικοί χώροι εκτόσ τησ κατοικίασ
που δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατοσ αλλά χρησιµοποιούνται

2οσ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείσ,
µη κερδοσκοπικούσ και φιλανθρωπικούσ
σκοπούσ (όπωσ προκύπτει από τη συστατική
τουσ πράξη).
Ειδικοί συντελεστέσ τησ κατηγορίασ
2.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα τριτοβάθµιασ
εκπαίδευσησ, ΝΠ∆∆
2.2 Συνεταιρισµοί, Σωµατεία & Σύλλογοι,
(αθλητικοί, πολιτιστικοί, αγροτικοί)

3οσ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την άσκηση
πάσησ φύσεωσ οικονοµικήσ δραστηριότητασ
(εντόσ και εκτόσ σχεδίου σε όλεσ τισ Κοινότητεσ
του ∆ήµου).
Ειδικοί συντελεστέσ τησ κατηγορίασ
3.1 Στεγασµένα ακίνητα
3.1.1 Ακίνητα µε εµβαδόν ωσ 6.000 τ.µ.
3.1.2 Ακίνητα µε εµβαδόν άνω των 6.000 τ.µ.,
για το εµβαδόν άνω των 6.000 τ.µ.
3.1.3 Γεωργοκτηνοτροφικέσ εγκαταστάσεισ
ωσ 6.000 τ.µ.
Για το εµβαδόν άνω των 1.000 τ.µ. και µέχρι
6.000 τ.µ. υπολογίζεται το 30% του εµβαδού
3.1.4 Γεωργοκτηνοτροφικέσ εγκαταστάσεισ άνω
των 6.000 τ.µ., για το εµβαδόν άνω των 6.000 τ.µ.
3.2 Μη στεγασµένα ακίνητα
3.2.1 Ακίνητα µε εµβαδόν ωσ 6.000 τ.µ.
Για το εµβαδόν άνω των 1.000 τ.µ. και µέχρι
6.000 τ.µ. υπολογίζεται το 40% του εµβαδού
3.2.2 Ακίνητα µε εµβαδόν άνω των 6.000 τ.µ.,
για το εµβαδόν άνω των 6.000 τ.µ.
3.2.3 Αγροτεµάχια µε φωτοβολταϊκά
συστήµατα για παραγωγή ηλεκτρικήσ ενέργειασ
ωσ 6.000 τ.µ. Για το εµβαδόν άνω των 1.000
τ.µ. και µέχρι 6.000 τ.µ. υπολογίζεται το 30%
του εµβαδού.
3.2.4 Αγροτεµάχια µε φωτοβολταϊκά
συστήµατα για παραγωγή ηλεκτρικήσ ενέργειασ
άνω των 6.000 τ.µ., για το εµβαδόν άνω
των 6.000 τ.µ.
3.2.5 Γεωργοκτηνοτροφικέσ εγκαταστάσεισ
ωσ 6.000 τ.µ. Για το εµβαδόν άνω των 1.000
τ.µ. και µέχρι 6.000 τ.µ. υπολογίζεται το 30%
του εµβαδού
3.2.6 Γεωργοκτηνοτροφικέσ εγκαταστάσεισ άνω
των 6.000 τ.µ., για το εµβαδόν άνω των 6.000 τ.µ.
3.2.7 Εργοτάξια κτιριακών έργων για το
εµβαδόν (τ.µ.) τησ επιτρεπόµενησ κάλυψησ
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Συντελεστήσ
2020 (€/τ.µ.)

Συντελεστήσ
2021 (€/τ.µ.)

Μείωση
2021-2020

1,10

1,10

-

1,10

0,30

72,7%
91,0%

1,10

0,10

1,10

1,10

-

1,10

0,80

27,3%

1,10

0,60

45,5%

2,10

1,95

7,14%

2,10
1,26

1,95
1,00

7,14%
20,6%

0,20

0,20

-

0,133

0,12

9,8%

0,10

0,10

-

0,96
0,96

0,96
0,384

60%

0,288

0,25

13,2%

0,10

0,10

-

0,03

0,03

-

0,10

0,10

-

0,02

0,02

-

0,96
για το εµβαδόν
τησ κάλυψησ
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ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ - ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

Παράγινε το κακό με τις διακοπές ρεύματος
σε Τρίλοφο, Κ. Σχολάρι, Καρδία και Πλαγιάρι
Τ

ράδεκτη κατάσταση». Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ανάλογη

προκαλέσει οι συνεχιζόμενες, πολύωρες διακοπές ρεύμα-

ΔΕΔΔΗΕ είχε αποσταλεί ήδη από τις 20 Νοεμβρίου.

τος οι οποίες συνεχίστηκαν και τον Δεκέμβριο. Χαρακτη-

«Όπως φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε, τα αλλεπάλληλα

ριστικότερη όλων υπήρξε η περίπτωση του Κ. Σχολαρίου

αυτά, απαράδεκτα περιστατικά, προκαλούν σημαντικές

όπου σε διάστημα μιας εβδομάδας έγιναν δύο πολύωρες

επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων και των επαγγελματιών

διακοπές ηλεκτροδότησης. Η πρώτη σημειώθηκε τη Δευ-

της περιοχής. Βρισκόμενοι στην καρδιά του χειμώνα, οι κά-

τέρα 7 Δεκεμβρίου η οποία είχε διάρκεια εννέα ώρες, από

τοικοι στερούνται ακόμη και τα αναγκαία, όπως η δυνατό-

ην αγανάκτηση των κατοίκων των περιοχών Κάτω
Σχολαρίου, Τριλόφου, Καρδίας και Πλαγιαρίου έχουν

τις 09:00 έως τις 18:00 και η δεύτερη στις 14 Δεκεμβρίου
η οποία διήρκεσε περίπου πεντέμισι ώρες, από τις 15:45
έως τις 22:05. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση έχουν γίνει κατ’ επανάληψη
και στις γειτονικές Κοινότητες Τριλόφου, Καρδίας και Πλαγιαρίου. Οι αλλεπάλληλες αυτές διακοπές ρεύματος έχουν
προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα
των πολιτών. Βρισκόμενοι στην καρδιά του χειμώνα δεκάδες νοικοκυριά μένουν για ώρες χωρίς θέρμανση, ενώ
και αρκετοί επαγγελματίες έχουν υποστεί ζημίες εξ αιτίας
των συνεχών διακοπών στην ηλεκτροδότηση. Επίσης σε

επιστολή – διαμαρτυρία του δημάρχου Θέρμης προς τον

τητα θέρμανσης» αναφέρει στην τελευταία επιστολή του ο
δήμαρχος Θέρμης. Τονίζει δε, πως «επανειλημμένως σας
έχω ζητήσει αφενός να μας ενημερώσετε, υπεύθυνα και
εγγράφως για τους λόγους οι οποίοι προκαλούν αυτές τις
συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή και αφετέρου για το ποιες είναι οι ενέργειες και ο προγραμματισμός
της εταιρείας σας για τη μελλοντική αποφυγή παρόμοιων
καταστάσεων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχετε κάνει τίποτε από τα δύο. Πέραν αυτών, δεν προβαίνετε ούτε στα
αυτονόητα, να παράσχετε δηλαδή πληροφόρηση προς

Άμεση συνάντηση με τους υπευθύνους του ΔΕΔΔΗΕ ζητά με δύο
νέες επιστολές του ο δήμαρχος Θέρμης Θ. Παπαδόπουλος.

σε να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε
να μην επαναληφθούν αυτά τα απαράδεκτα περιστατικά.

τους καταναλωτές, για τα αίτια διακοπής της ηλεκτροδότη-

Σε δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος τονίζει ότι «οι αρμόδι-

σης καθώς και για τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης».

οι του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η κατάσταση

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος προειδοποιεί ότι «οι

αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι συνεχείς, απροειδοποί-

κάτοικοι των περιοχών που σας προανέφερα είναι αγα-

ητες και πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση έχουν

νακτισμένοι από τη συμπεριφορά της εταιρείας σας και

αναστατώσει την καθημερινότητα των κατοίκων. Επιπλέον,

προετοιμάζονται να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους

έχουν προκαλέσει ζημίες σε ηλεκτρικές συσκευές για τις

σαν νέα παρέμβαση του δημάρχου Θέρμης προς τον ΔΕΔ-

προκειμένου να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Δηλαδή την

οποίες οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες θα προσφύγουν

ΔΗΕ. Συγκεκριμένα ο Θόδωρος Παπαδόπουλος με δύο

ομαλή ηλεκτροδότηση αλλά και αποζημιώσεις για τις ζη-

στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημιώσεις. Ο δήμος

νέες επιστολές του στις 15 και 16 Δεκεμβρίου επισήμανε

μίες τις οποίες έχουν υποστεί οι ηλεκτρικές συσκευές τους

Θέρμης δεν μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα, καθώς δεν

ότι η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές έχει φτάσει στο μη

καθώς και άλλος εξοπλισμός, εξ αιτίας των αλλεπάλλη-

έχει έννομο συμφέρον. Θα σταθεί όμως στο πλευρό των

περαιτέρω και κάλεσε την ηγεσία του ΔΕΔΔΗΕ να ορίσει

λων διακοπών της ηλεκτροδότησης».

κατοίκων και θα τους υποστηρίξει στις διεκδικήσεις τους.

«άμεση, κατ’ επείγουσα συνάντηση, έστω και μέσω τηλε-

Πέρα από τις επιστολές ο δήμαρχος Θέρμης είχε νωρίτε-

Παράλληλα, έχω ζητήσει από τους υπεύθυνους του ΔΕΔ-

διάσκεψης, προκειμένου να ενημερωθούμε υπεύθυνα από

ρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ

ΔΗΕ να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει αυτή η

εσάς για τις αιτίες οι οποίες προκαλούν αυτές τις αλλεπάλ-

στην περιοχή Μακεδονίας Θράκης κ. Νίκο Παυλίδη τον

απαράδεκτη κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση ο δή-

ληλες βλάβες καθώς και για το τι σκοπεύει να πράξει η

οποίο ενημέρωσε για την έκρυθμη κατάσταση που έχει δη-

μος θα στραφεί κι αυτός προς τη Δικαιοσύνη ζητώντας να

εταιρεία σας ώστε να μην επαναλαμβάνεται αυτή η απα-

μιουργηθεί στην περιοχή του δήμου Θέρμης και του ζήτη-

καταλογιστούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν».

αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν ανεπανόρθωτες βλάβες
σε οικιακές και επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές για τις
οποίες κάτοικοι και επαγγελματίες έχουν αποφασίσει να
ζητήσουν αποζημιώσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).
Οι συνεχιζόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκάλε-

Η απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ στις επιστολές του δημάρχου Θέρμης

Σ

τις αλλεπάλληλες επιστολές του δημάρχου Θέρμης
προς τον ΔΕΔΔΗΕ, για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος

υπόσχεση που σας δόθηκε ότι ασχολούμαστε με το θέμα

στις 14/12, μέρα με βροχή και κεραυνούς στην περιοχή,

βλαβών που θέτετε στις Δημοτικές Ενότητες Σχολαρίου,

αυτό οφείλεται, σύμφωνα με ενημέρωση μου από την αρ-

σε Κ. Σχολάρι, Τρίλοφο, Καρδία και Πλαγιάρι, απέστειλε

Καρδίας, Τριλόφου, Πλαγιαρίου του Δήμου σας και θα

μόδια Μονάδα μας, σε καταστροφή διακόπτη του εναερί-

στις 16 Δεκεμβρίου απάντηση ο κ. Νίκος Παυλίδης, διευ-

λάβετε εμπεριστατωμένη απάντηση με τα εις διάθεση μας

ου δικτύου μας από κεραυνό, και προφανώς δεν μπορεί

θυντής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης της εταιρείας.

στοιχεία, διαμαρτύρεστε με δύο επιστολές σας, τις οποίες

να προβλεφθεί ή να αποφευχθεί από πλευράς μας.

Στην απάντησή του ο κ. Παυλίδης αναφέρει:

μάλιστα δημοσιοποιείτε, εχθές 15/12 και σήμερα 16/12, για

Κατανοείτε βεβαίως ότι στις περιπτώσεις αυτές βλαβών δεν

“κ. Δήμαρχε, με δυσάρεστη έκπληξη μου διαπιστώνω ότι,

έλλειψη επικοινωνίας και πληροφόρησης από μεριάς μας.

υπάρχει δυνατότητα προειδοποίησης των καταναλωτών

παρά την μεταξύ μας τηλεφωνική επικοινωνία στις 10/12/20

κ. Δήμαρχε, σας διαβεβαιώνω, για μια ακόμη φορά, ότι η

που επηρεάζονται για την επερχόμενη διακοπή, η δε εκ

ώρα 11:30 και στην συνέχεια την επικοινωνία σας με τον

απάντηση μας για το θέμα τις επόμενες μέρες θα είναι πλή-

των υστέρων επικοινωνία μαζί τους και ενημέρωση γίνεται

υπεύθυνο για θέματα εκμετάλλευσης δικτύου της Περιφε-

ρης και τεκμηριωμένη. Όσον αφορά το συγκεκριμένο περι-

μέσω του πανελλαδικού κέντρου αναγγελίας βλαβών στον

ρείας Μακεδονίας - Θράκης κ. Νιαροπέτρο και παρά την

στατικό που αναφέρετε διακοπής ρεύματος στο Κ. Σχολάρι

αριθμό 11500”.
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ΤΟ ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 54 ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Χωροθέτηση θέσεων φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων στο δήμο Θέρμης
Σ

χέδιο για τη χωροθέτηση θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων υπέβαλλε ο δήμος Θέρμης, ανταποκρινόμε-

παρέμβασης, αλλά και οι προγραμματικοί και στρατηγικοί

νος στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τη χωρο-

δομικό Σχέδιο, στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,

θέτηση περισσοτέρων από 10.000 τέτοιων σημείων ανά

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου κ.ο.κ.

την επικράτεια. Μάλιστα, η πρόταση του δήμου κατατέθηκε ήδη από τις 23 Νοεμβρίου, πρώτη μέρα κατά την οποία
άνοιξε η σχετική πρόσκληση. Η συνολική δημόσια δαπάνη
η οποία θα διατεθεί στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης
προεκτιμάται σε 5.500.000 ευρώ για τα έτη 2020-2022.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η οποία έχει υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο στο κατ’ αρχήν Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του δήμου Θέρμης προ-

στόχοι του δήμου όπως περιγράφονται στο Γενικό Πολεο-

Σύμφωνα με τον κατ’ αρχήν σχεδιασμό, όπως περιγράφεται
στην πρόταση την οποία υπέβαλλε ο δήμος Θέρμης, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης
Η/Ο προβλέπεται μεταξύ άλλων σε ελεγχόμενους από το
δήμο χώρους στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση
ενός κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χί-

Ο δήμος Θέρμης κατέθεσε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο
για χωροθέτηση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

βλέπεται να γίνει η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστο 54 σημεί-

λιους κατοίκους, σε τερματικούς σταθμούς και επιλεγμέ-

ων επαναφόρτισης Η/Ο. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των

να σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, σε

δήμου, για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα, σε

θέσεων στάθμευσης Η/Ο, των σημείων επαναφόρτισης,

χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, οχημάτων

πιάτσες ΤΑΞΙ, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, σε

αλλά και των φορτιστών Η/Ο θα αποτελέσει αντικείμενο

τροφοδοσίας κ.ο.κ.

δημοτικές εγκαταστάσεις, σε τερματικούς σταθμούς και σε

εργασιών του ΣΦΗΟ του δήμου Θέρμης. Στο πλαίσιο αυτό

Επίσης προβλέπεται χωροθέτηση αντίστοιχων θέσεων σε

επιλεγμένα σημεία του δικτύου δημοτικών ή αστικών συ-

θα ληφθούν υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής

κεντρικές πλατείες και γενικά στις εμπορικές περιοχές του

γκοινωνιών κ.λπ.

Παρεμβάσεις σε σχολεία και Κοινότητες

Σ

ε παρεμβάσεις λειτουργικής αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων υπηρεσιών και σχολείων προχώρη-

ταστάθηκαν τα ξύλα των πάγκων και των καθισμάτων της

Παράλληλα, το Τμήμα Συ-

αυλής. Επίσης τοποθετήθηκαν νέες πόρτες στις τουαλέτες

σε τις τελευταίες ημέρες ο δήμος Θέρμης. Συγκεκριμένα,

ντήρησης και Αυτεπιστασί-

του νηπιαγωγείου Αγίου Αντωνίου και στο 7ο Νηπιαγω-

ας του δήμου Θέρμης τις

συνεργείο του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας,
αποτελούμενο από ξυλουργούς, πραγματοποίησε εργασίες αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων στο Κοινωνικό Φαρμακείο κατασκευάζοντας σαράντα νέους χώρους
αποθήκευσης φαρμάκων. Παράλληλα πραγματοποίησε

γείο Θέρμης στο Τριάδι.
Οι ξυλουργοί του τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
του δήμου προχώρησαν σε κατασκευή του ξύλινου δαπέδου της παιδικής χαράς «Παραμάνα» και επισκεύασαν τις

τελευταίες ημέρες φρόντισε
για την σκυρόδεση πεζοδρομίων στην Κοινότητα
Βασιλικών καθώς και τη

επισκευές σε ξύλινες κατασκευές στους προαύλιους χώ-

πόρτες, ενώ σιδεράδες της υπηρεσίας φρόντισαν ώστε να

ρους στο νηπιαγωγείο Ταγαράδων, όπου έγινε και αντικα-

τοποθετήσουν καγκελόπορτα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής

δημιουργία ειδικών δια-

τάσταση της πέργκολας και όλων των καθισμάτων αυλής

Εκπαίδευσης που βρίσκεται στην Κοινότητα Λειβαδίου και

δρόμων στο χώρο των Κοι-

και στο 2ο δημοτικό σχολείο Νέας Ραιδεστού όπου αντικα-

ειδικά κιγκλιδώματα περιμετρικά του συγκροτήματος.

μητηρίων του χωριού.

Δράση αλληλεγγύης του ΚΔΑΠ-ΜεΑ «Αγκαλιά-ζω»

Μ

ε μία πρωτότυπη δράση αλληλεγγύης ευχήθηκαν
σε όλους μας «Καλές Γιορτές» όλοι οι άνθρωποι

γιορτές πραγματοποίησε τη δράση αγάπης και αλληλεγγύης «Βάλε ό,τι μπορείς, πάρε ό,τι έχεις ανάγκη».

του ΚΔΑΠ-ΜεΑ «Αγκαλιά-ζω». Αφού, φέτος, δεν επιτρέ-

Τα παιδιά με τη βοήθεια των παιδαγωγών κατασκεύασαν

πονται τα καλέσματα, οι εκδηλώσεις και οι συγκεντρώ-

και τοποθέτησαν έξω από τη δομή ΚΔΑΠ-ΜεΑ «Αγκαλιά-

σεις, οι εργαζόμενοι και οι νέοι της δομής αποφάσισαν να

ζω» ένα καλάθι, όπου ο καθένας μπορεί προσφέρει στους

βιώσουν με έναν άλλο τρόπο το πραγματικό νόημα αυ-

άλλους βάζοντας μέσα ό,τι μπορεί, αλλά και να πάρει ό,τι

τών των ημερών που είναι η προσφορά και η αγάπη σε

έχει ανάγκη. Το καλάθι είναι όλο το 24ωρο στη διάθεση

όσους από εμάς το χρειαζόμαστε. Επειδή τίποτα δεν πάει

όλων μας για να βάλουμε ή να πάρουμε, τοποθετημένο

χαμένο, επειδή ό,τι δεν χρειαζόμαστε εμείς, κάποιοι άλλοι

μπροστά από το φορέα στην οδό Απ. και Γρ. Ταβάκη 28,

το έχουν ανάγκη, το ΚΔΑΠ-ΜεΑ «Αγκαλιά-ζω, φέτος τις

στη Θέρμη.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUNRISE»

Νέες στάσεις στο Νέο Ρύσιο
Ν

έες στάσεις τοποθετήθηκαν σε σημεία του Νέου Ρυσίου στο πλαίσιο

Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2017 και

ως στόχο την ανάπτυξη, την εφαρμο-

θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021.

γή, την αξιολόγηση και τη διευκόλυν-

του προγράμματος «Sunrise». Ήδη το-

Το έργο είναι δομημένο σε πέντε (5) φά-

ση εκμάθησης συνεργατικών τρόπων

ποθετήθηκαν θέσεις ποδηλάτων, οθόνες

σεις της αλυσίδας καινοτομίας, το έργο

αντιμετώπισης

τηλεματικής και φωτεινές παλλόμενες

αποσκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών

κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς. Το

πινακίδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις

σε επίπεδο γειτονιάς, στη συν-δημιουρ-

έργο ξεκίνησε το Μάιο του 2017 και θα

γία λύσεων, κυρίως κοινωνικό-οικο-

ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021. Το

νομικής φύσης, καθώς επίσης και στην

έργο είναι δομημένο σε πέντε (5) φάσεις

ανάπτυξη συνεργιών από κάτω προς τα

της αλυσίδας καινοτομίας, το έργο απο-

επάνω και αντίστροφα. Αποτελέσματα

σκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών σε

του έργου, μεταξύ άλλων, αποτελούν

επίπεδο γειτονιάς, στη συν-δημιουργία

η εδραίωση της έννοιας του Σχεδιασμού

λύσεων, κυρίως κοινωνικό-οικονομικής

Βιώσιμης Κινητικότητας Γειτονιάς και η

φύσης, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη

διάθεση συλλογής σχετικών εργαλείων

συνεργιών από κάτω προς τα επάνω και

και προϊόντων για την υποστήριξη των

αντίστροφα. Αποτελέσματα του έργου,

παρεμβάσεων σε έξι «γειτονιές δράσης»

και έχει ως στόχο μέσα από συμμετοχι-

Ευρωπαϊκών πόλεων προς αυτή τη κα-

μεταξύ άλλων, αποτελούν η εδραίωση

μέσα σε επιλεγμένες πόλεις. Συγκεκριμέ-

κές διαδικασίες να αξιοποιηθούν τα χα-

τεύθυνση.

της έννοιας του Σχεδιασμού Βιώσιμης

να, επιλέχθηκαν γειτονιές στις πόλεις της

του προγράμματός θα ακολουθήσει η
τοποθέτηση δύο νέων κουβούκλιων για
στάσεις καθώς και διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών.
Ο παραπάνω χρήσιμος εξοπλισμός τοποθετήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Sunrise», του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020»
που υλοποιείται από τον Οργανισμό
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης

συνήθων

προκλήσεων

Κινητικότητας Γειτονιάς και η διάθεση

Βρέμης, της Βουδαπέστης, της Ιερουσα-

εγγύτητα, η εμπιστοσύνη, οι εύκολοι και

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUNRISE

συλλογής σχετικών εργαλείων και προ-

λήμ, του Μάλμο, του Southend-on-Sea

σύντομοι δίαυλοι επικοινωνίας, κ.λπ. για

Το Ευρωπαϊκό έργο «SUNRISE» χρημα-

ϊόντων για την υποστήριξη των Ευρωπα-

και της Θεσσαλονίκης, όπου επιλέχθηκε

να εφαρμοστούν καινοτόμες ιδέες μέσα

τοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON

ϊκών πόλεων προς αυτή τη κατεύθυνση.

ως «γειτονιά δράσης», η περιοχή του

από την ενεργοποίηση των πολιτών.

2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει

Το SUNRISE έχει αναπτύξει μια σειρά

Νέου Ρύσιου.

ρακτηριστικά της γειτονιάς όπως π.χ. η

Παρέμβαση αντιπλημμυρικής
προστασίας στο Πλαγιάρι

Καθαρισμός ρεμάτων
στην Κοινότητα Λιβαδίου

Ο

λοκληρώνονται τις προσεχείς ημέρες οι εργασίες καθαρισμού των δύο

Ο

κνή βλάστηση, κυρίως θάμνων, αλλά και

τητα Πλαγιαρίου. Ειδικότερα την Τρίτη 15

ρεμάτων στον οικισμό του Λιβαδίου, από

νους για πλημμύρες σε παρακείμενα σπίτια.

Δεκεμβρίου ξεκίνησαν συντονισμένες πα-

τα συνεργεία της Διεύθυνσης Πολιτικής

Σημειώνεται ότι ανάλογες εργασίες καθαρι-

ρεμβάσεις καθαρισμού στις λεκάνες απορ-

Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής

σμού στα συγκεκριμένα ρέματα είχαν να γί-

ροής στο δρόμο Πλαγιαρίου–Επανωμής

Μακεδονίας, καθώς και την αντίστοιχη Δι-

νουν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

και συγκεκριμένα από το σημείο «Μηδέν»

εύθυνση και μέλη της εθελοντικής ομάδας

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απομά-

έως την είσοδο του Πλαγιαρίου. Πρόκειται

Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θέρμης.

κρυνση ογκωδών απορριμμάτων και φερ-

Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση

τών υλικών που ανακόπτουν τη ροή του

η οποία θα ενισχύσει την αντιπλημμυρική

νερού, με υψηλή επικινδυνότητα για πλημ-

θωράκιση της περιοχής, καθώς τα συγκε-

μύρα κατά την εκδήλωση έντονων καιρι-

κριμένα ρέματα έχουν γεμίσει από την πυ-

κών φαινομένων.

λοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Κοινό-

για σημεία που κατά το παρελθόν, σε έντονη βροχόπτωση συγκεντρωνόταν μεγάλη
ποσότητα νερού, η οποία οδηγούταν στον
κεντρικό

δρόμο

Πλαγιαρίου–Επανωμής,

επιβλέπων των εργασιών της Περιφέρειας
Βασίλης Κατράνας το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκίνησαν εντατικές εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά σε όλα τα ρέματα

προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφο-

τα οποία διέρχονται από την περιοχή καθώς

ρία των οχημάτων. Τα έργα πραγματοποι-

και εργασίες εμβάθυνσης και διαπλάτυν-

ούνται από την αρμόδια διεύθυνση Πολιτι-

σης, όπου κρίθηκε απαραίτητο, όπως άλ-

κής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής

λωστε συνέβη το προηγούμενο χρονικό δι-

Μακεδονίας, έπειτα από σχετικό αίτημα του

άστημα και σε ρέματα τα οποία βρίσκονται

δήμου Θέρμης και του Τοπικού Συμβουλί-

σε άλλες Κοινότητες του δήμου Θέρμης οι

ου της Κοινότητας Πλαγιαρίου. Όπως είχε

οποίες επίσης επλήγησαν από τα έντονα

επισημάνει άλλωστε κατά το παρελθόν ο

καιρικά φαινόμενα της 21ης Μαΐου 2020.
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ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής
των δικτύων υδροδότησης
Σ

υνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή των δικτύων
ύδρευσης στην περιοχή επέκτασης της κοινότητας Θέρ-

μης οι οποίες ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο μήνες. Πρόκειται για την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, δεξαμενής, αντλιοστασίων κ.ο.κ. Ειδικότερα,
το έργο το οποίο αφορά το εσωτερικό δίκτυο περιλαμβάνει
την κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 70
χιλιομέτρων. Είναι προϋπολογισμού 4.855.717,08 ευρώ
και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με το ποσό των 3.000.000 ευρώ καθώς και από
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης με 1.855.717 ευρώ. Ο
χρόνος ολοκλήρωσής του εκτιμάται στους είκοσι μήνες.
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης προβλέπεται
η κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1.500 m3,
η οποία θα εξυπηρετεί την υδροδότηση του συνόλου της

τα παραπάνω, προβλέπεται αντικατάσταση εξοπλισμού

δωρος Παπαδόπουλος ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες.

Θέρμης και περιλαμβάνει τόσο τον οικισμό και την επέκτα-

και κατασκευή οικίσκων σε όλες τις γεωτρήσεις. Το έργο

«Τα έργα αυτά είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνον για την

ση της Θέρμης, όσο και την εκτός σχεδίου περιοχή, η οποία

της κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης έχει

περιοχή της επέκτασης, αλλά και για ολόκληρη τη Θέρμη.

βρίσκεται δυτικά της περιοχής επέκτασης.

προϋπολογισμό 8.500.000,46 ευρώ και χρηματοδοτείται

Προσπαθούμε να τα ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνα-

Επίσης, στο έργο προβλέπεται η κατασκευή τριών αντλιο-

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»

τόν. Κατανοώ τους κατοίκους οι οποίοι υφίστανται ταλαι-

στασίων προσυγκέντρωσης για την ενίσχυση του φορτίου

2014-2020. Στο έργο προβλέπονται επίσης εργασίες απο-

πωρία, κυρίως στις περιοχές όπου δεν έχουν γίνει ακόμη

προς τις δεξαμενές και την καλύτερη διαχείριση του νερού.

κατάστασης των πεζοδρομίων και των κρασπεδώσεων που

ασφαλτοστρώσεις. Τους ζητώ να κάνουν λίγη υπομονή

Θα κατασκευαστούν τροφοδοτικοί αγωγοί και αγωγοί με-

θα καταστραφούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι

και όπου διαπιστώνουν πρόβλημα να επικοινωνούν με την

ταφοράς συνολικού μήκους 25 χλμ., έτσι ώστε να συνδέ-

παρεμβάσεις.

Τεχνική Υπηρεσία του δήμου για να το αντιμετωπίζουμε.

ονται μεταξύ τους όλα τα έργα του εξωτερικού υδραγω-

Μέσα στο Δεκέμβριο, λόγω των βροχοπτώσεων, στην πε-

Έργα αυτού του βεληνεκούς δημιουργούν και τέτοιου εί-

γείου, δηλαδή οι γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια και οι δε-

ριοχή όπου εκτελούνται τα έργα παρατηρήθηκαν προβλή-

δους προσωρινά προβλήματα. Μόλις ολοκληρωθούν οι

ξαμενές, οπότε σε περίπτωση ανάγκης ή συντήρησης του

ματα εξ αιτίας της παράσυρσης από τη βροχή χωμάτων από

εκσκαφές θα γίνουν όλες οι αναγκαίες εργασίες ώστε να τα

δικτύου να μην διακόπτεται η λειτουργία του. Πέρα από

τις εκσκαφές. Στο σημείο βρέθηκε ο δήμαρχος Θέρμης Θό-

αποκαταστήσουμε», δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης.

Εργασίες συντήρησης στο εργοτάξιο και την αγροτική οδοποιία

Σ

ε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης των εξωτερικών
χώρων του εργοταξίου του δήμου Θέρμης, προχώρη-

και σε εργασίες στο αγροτικό οδικό δίκτυο της Κοινότητας

σε το τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας. Συγκεκριμένα

θούν οι αγροτικές, κτηνοτροφικές και άλλες δραστηριότη-

πραγματοποιήθηκαν χωματουργικές εργασίες, ώστε να δια-

τες των κατοίκων της περιοχής.

μορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και ακολούθησε η ασφαλ-

«Καταβάλλουμε μία μεγάλη προσπάθεια, για τη συνεχή

τόστρωσή του, υπό την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρ-

βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου του δήμου Θέρμης

χου Βασίλη Μουστάκα.

ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα των πολιτών», επι-

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης των

σημαίνει ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μουστάκας, συμπληρώ-

πεζοδρομίων στην Κοινότητα Βασιλικών, με στόχο την

νοντας ότι « στόχος μας είναι να μη μείνει κανένα τμήμα στην

αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την άρση της επι-

αγροτική οδοποιία χωρίς συντήρηση ώστε να προσφέρου-

κινδυνότητας σε σημεία που έχουν καταγραφεί κατά προ-

με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους αγρότες, στους

τεραιότητα, ώστε να γίνει ασφαλέστερη η μετακίνηση των

κτηνοτρόφους, στους ελαιοπαραγωγούς, στους μελισσοκό-

πεζών. Συνεργεία του τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστα-

μους, στους δασεργάτες και σε όλους όσοι ασχολούνται με

σίας του δήμου Θέρμης, προχωρούν τις τελευταίες ημέρες

τον πρωτογενή τομέα στον δήμο μας».

ThermisDromena_199.indd 9

Λιβαδίου, με στόχο την βελτίωσή του ώστε να διευκολυν-

1/1/21 3:06 PM

10

Ρεπορτάζ

ΤΕΥΧΟΣ 199

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Χώρος αναψυχής στη θέση «Βοσκίνα»
στη Σουρωτή
Μ

ε στόχο την ανάδειξη της περιοχής «Βοσκίνα»
στην Κοινότητα Σουρωτής, σε ένα όμορφο χώρο

αναψυχής και άσκησης η αντιδημαρχία Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας του δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την
Κοινότητας Σουρωτής προχώρησε το τελευταίο διάστημα
σε εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης του εδάφους.
Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν τη δεύτερη φάση
του σχεδιασμού της Κοινότητας ώστε η «Βοσκίνα» να
παραδοθεί σύντομα στους κατοίκους ως ένα ξεχωριστό
σημείο συνάντησης για ψυχαγωγία και άσκηση.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων ο πρόεδρος της Κοινότητας

αναγκαίες παρεμβάσεις για τον εξωραϊσμό του χώρου.

αντικαταστάσεις σπασμένων πάγκων, τοποθέτηση κάδων

Σουρωτής σε δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων

Παράλληλα με την εθελοντική εργασία του πρόεδρου της

απορριμμάτων καθώς και σακούλες, καθαρισμού χόρτων.

στην άψογη συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Κοινότητας Θωμά Ασλάνη, του Απόστολου Χατζηχρήστου,

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε ό,τι ακόμη χρειαστεί και

Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Βασίλη Μουστάκα και

προέδρου

και

φυσικά ευελπιστούμε ότι όσοι επισκεφθούν το χώρο θα

στην άμεση ανταπόκρισή του ώστε να ολοκληρωθούν οι

του Μιλτιάδη Φίλιου, προέβησαν σε παρεμβάσεις

σεβαστούν τις μέχρι τώρα προσπάθειες διαμόρφωσής του.

του

Πολιτιστικού

Συλλόγου

καθώς

Παρεμβάσεις στην καθαριότητα στην Κοινότητα της Σουρωτής

Μ

Ειδικότερα έγινε καθαρισμός σε μια αρκετά μεγάλη

ε πρωτοβουλία της Κοινότητα Σουρωτής πραγματοποιήθηκε μεγάλη εξόρμηση καθαριότητας, με

έκταση και άλλαξαν σημαντικά όψη οι δρόμοι, από την

στόχο η περιοχή της Κοινότητας Σουρωτής να καθαριστεί

30η οδό έως τον ποταμό Ανθεμούντα και από την δι-

από πεταμένα σκουπίδια και μπάζα.

ασταύρωση Νελλοπουλου έως τα φυτώρια Βασιλειάδη

Η παρέμβαση ξεκίνησε από τους κάδους απορριμμάτων

και σε αρκετά σημεία ακόμη.

και των περιβάλλοντα χώρο τους, με την τοποθέτηση

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Κοινότητας Σουρωτής

νέων κάδων σε αντικατάσταση των φθαρμένων και ακα-

κ. Ασλάνης, «εάν χρειαστεί οι παρεμβάσεις θα συνεχι-

τάλληλων, την αποκομιδή κλαδιών αλλά και πολλών

στούν για το καλό του χωριού μας και των δημοτών μας.

άλλων απορριμμάτων γύρω από αυτούς.

Στο χέρι μας είναι η εικόνα αυτή να είναι μόνιμη και να

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν με καθαρισμό δρόμων.

γίνεται συνεχώς καλύτερη».

Ευχαριστήριο της Κοινότητας Σουρωτής
προς τον Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων

Κ

ατόπιν ενεργειών του προέδρου Θωμά Ασλάνη,
με την συνεργασία του Παπά-Γιώργη, ιερέα του

και φυσικοθεραπευτηριου του Κ.Α.Π.Η.

δημιουργώ-

ντας μια ευχάριστη αλλά και υγιεινή ατμόσφαιρα, συμ-

Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων, και τις εκκλησιαστικής επιτροπής,

βάλλοντας έτσι στην πιο άνετη παραμονή όλων των επι-

πραγματοποιήθηκε η δωρεά μιας μονάδας air condition

σκεπτών στο χώρο.

στην Κοινότητα Σουρωτής.

Ευχαριστούμε επίσης ολόθερμα τον πρόεδρο του Αγρο-

Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά αυτή και

τικού Συνεταιρισμού Αθανάσιο Αφεντούλη καθώς και το

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι

Δ.Σ. για την ανάληψη όλων των εξόδων της τοποθέτη-

η μονάδα εγκαταστάθηκε ήδη στο χώρο του ιατρείου

σης της ανωτέρω μονάδας.
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Εντάχθηκε και η Καρδία
στο δίκτυο φυσικού αερίου
Σ

το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
εντάχθηκε και τυπικά από τις 23 Δεκεμβρίου η Κοι-

Κάτω Σχολαρίου στο δίκτυο διανομής, καθώς και ση-

νότητα της Καρδίας. Το βράδυ της προπαραμονής των

Ανέφερε, επίσης, ότι μετά τον Ιούνιο, θα ξεκινήσει η

Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε συμβολική αφή

επέκταση του δικτύου της εταιρείας από την περιοχή της

φλόγας για την έναρξη τροφοδότησης της Κοινότητας

Νέας Ραιδεστού προς την Λακκιά.

Καρδίας, από τον δήμαρχο Θέρμης, Θεόδωρο Παπα-

Ο κ. Στεργιόπουλος υπογράμμισε, παράλληλα, το έντο-

δόπουλο, τον πρόεδρο της Κοινότητας Καρδίας, Ιωα-

νο ενδιαφέρον των δημοτών, καθώς οι αιτήσεις σύν-

κείμ Τρικαλιάρη την αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει-

δεσης ξεπερνούν τις 500. Ήδη έχουν τροφοδοτηθεί οι

ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, το

πρώτοι οικιακοί καταναλωτές και το Κοινοτικό Κατάστη-

γενικό διευθυντή της Εταιρείας, Λεωνίδα Μπακούρα και

μα Καρδίας και αναμένεται να μεταβούν στη χρήση του

τον διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου της

φυσικού αερίου τα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια. Οι κατα-

ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Μιχάλη Στεργιόπουλο.

ναλωτές ενημερώνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας

Ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στο πλαίσιο της

για τη σύνδεση τους με το δίκτυο διανομής, ότι επιλέ-

σύντομης τελετής δήλωσε ότι «σήμερα το δίκτυο φυ-

γουν ελεύθερα με δική τους απόφαση τον αδειοδοτη-

σικού αερίου φθάνει στην Καρδία, δημιουργώντας νέες

μένο εγκαταστάτη για την κατασκευή της εσωτερικής

προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι της

εγκατάστασης και τον χρήστη διανομής για τη σύναψη

Από την τελετή αφής της φλόγας του φυσικού αερίου
στην Καρδία (από αριστερά) οι κ. Μιχ. Στεργιόπουλος,
Ιωακ. Τρικαλιάρης, Θ. Παπαδόπουλος, Β. Πατουλίδου
και Λεων. Μπακούρας.

περιοχής υποδέχονται το φυσικό αέριο, μια απόλυτα

σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου.

τηση όλων των δημοτικών διαμερισμάτων μας με φυ-

ασφαλή μορφή ενέργειας που προσφέρει οικονομικά

Επιπροσθέτως τόνισε ότι βρίσκεται σε ισχύ η προσφο-

σικό αέριο. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον

και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Το νέο αναπτυ-

ρά της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τα τέλη σύνδεσης τα οποία παρέ-

γενικό διευθυντή της Εταιρείας, τον διευθυντή Ανάπτυ-

ξιακό πρόγραμμα που έχουμε καταρτίσει, προβλέπει

χονται με 100% έκπτωση για το έτος 2020 για όλους

ξης της Αγοράς φυσικού αερίου και το τεχνικό προσω-

την κάλυψη όλης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-

τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν σύμβα-

πικό γιατί ανταποκρίθηκαν στις απαραίτητες ενέργειες

λονίκης μέχρι το 2025, με την υλοποίηση βιώσιμων

ση σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες

επενδύσεων, την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδι-

τις χρήσεις. Τέλος ο κ. Στεργιόπουλος συμπλήρωσε ότι

αγραφών και τα χαμηλότερα τιμολόγια διανομής στην

η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζει την ηλεκτρονική υπηρεσία Ε-

επικράτεια προς όφελος των καταναλωτών». Σε αυτό

Contract, για την απομακρυσμένη υπογραφή των Συμ-

το σημείο συμπλήρωσε ότι από 1/12, το μεσοσταθμι-

βάσεων Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερί-

κό τιμολόγιο διανομής που έχει εγκριθεί από την Αρχή

ου από το σπίτι σας με ασφάλεια.

παρουσιάζει περαιτέρω μείωση κατά 14% στη Θεσσα-

Επισημαίνεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

λονίκη, συμβάλλοντας στην μείωση του κόστους ενέρ-

καλούν στο 11150 για πληροφορίες νέων συνδέσεων

γειας, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του

ενώ για θέματα δυσλειτουργίας του δικτύου διανομής

περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

φυσικού αερίου μπορεί να καλεί στον τηλεφωνικό

Στη συνέχεια ο κ. Μπακούρας ενημέρωσε ότι το ήδη

αριθμό 10302, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

μαντικών επιχειρήσεων της περιοχής, όπως η BETA.

για την έγκαιρη τροφοδότηση της περιοχής».
Η αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. Πατουλίδου, ανέφερε ότι «σε εποχές οικονομικών δυσκολιών όπως αυτή που ζούμε, ο ερχομός
του φυσικού αερίου στην Καρδία είναι ευλογία για τους
κατοίκους της και αυτό γιατί πρόκειται για το πλέον οικονομικό καύσιμο, το οποίο διασφαλίζει θέρμανση με
χαμηλό κόστος. Το δεύτερο βεβαίως, συγκριτικό πλεονέκτημα του φυσικού αερίου είναι η συμβολή του στην
προστασία του περιβάλλοντος». Κλείνοντας η κα Πατουλίδου, ευχαρίστησε την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την δυνατό-

εκτεταμένο δίκτυο 122 χλμ. του δήμου Θέρμης θα αναπτυχθεί περαιτέρω κατά 28 χλμ. για να προστεθούν

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

τητα που δίνει σε όλες τις περιοχές της Περιφερειακής

επιπλέον περίπου 4.800 νέες συνδέσεις καταναλωτών,

Ο δήμαρχος Θέρμης, κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι:

Ενότητας Θεσσαλονίκης να απολαμβάνουν τα οφέλη

με συνολικές επενδύσεις στην περιοχή που θα ξεπερά-

«μετά το Ν. Ρύσιο, το Πλαγιάρι και τον Τρίλοφο ήρθε η

του φυσικού αερίου.

σουν τα περίπου 6,5 εκατ. € μέχρι το 2025. Ειδικότερα

ώρα να συνδεθεί και η Καρδία με το δίκτυο διανομής.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρδίας κ. Ιωακείμ Τρικα-

στη Δημοτική Κοινότητα της Καρδίας οι επενδύσεις θα

Σύντομα, το 2021, όπως μας διαβεβαίωσε η διοίκηση

λιάρης επεσήμανε το μεγάλο ενδιαφέρον των κατοίκων

αγγίξουν το 1 εκατ. € μέσα στην επόμενη 5ετία. Επίσης,

της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα συνδεθεί και το Κάτω Σχολάρι και

της περιοχής για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο του φυ-

εντός του 2021 αναμένεται η σύνδεση της περιοχής του

κατ’ αυτό τον τρόπο θα έχει ολοκληρωθεί η τροφοδό-

σικού αερίου.
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Σε αυξημένη ετοιμότητα
η αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας
Μ

ε αφορμή την εκδήλωση των έντονων καιρικών
φαινομένων που παρατηρούνται κατά τη χειμερι-

νή περίοδο και με γνώμονα τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που προέρχονται από την
εκδήλωση τους, η αντιδήμαρχια Πολιτικής Προστασίας
καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρα προσεχτικοί κατά
τις μετακινήσεις τους.
Ειδικότερα, οι πολίτες θα πρέπει να φροντίσουν ώστε:
- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κα-

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα,

μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής

κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιο-

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική

χές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμέ-

διεύθυνση www.civilprotection.gr.

να τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέ-

Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εί-

σουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

ναι σε ετοιμότητα με όλα τα τεχνικά μέσα και το αντί-

- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηρι-

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους

στοιχο ανθρώπινο δυναμικό για άμεση επέμβαση σε

ότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη δι-

αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

άρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων

- Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι πολίτες θα πρέ-

(κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού

πει να επικοινωνούν με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής

- Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χα-

δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό

Προστασίας Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη στο τηλέ-

λαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο

οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της

φωνο 6972312198 ή τον αντιδήμαρχο Συντήρησης

και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο

ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

και Αυτεπιστασίας Βασίλη Μουστάκα στο τηλέφωνο

όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτω-

- Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπρο-

6981304515. Επίσης μπορούν να καλούν στο σταθερό

ση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

στασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες

τηλέφωνο 2310466339 έως τις 8 μμ.

τοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και
βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης
του δήμου ενημερώνει για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τ

ο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης
του δήμου Θέρμης ενημερώνει τους αγρότες ότι η

των 250 ευρώ και το συμπληρώνουν με την εξόφληση.

περιπτώσεις, θα πρέπει να προχωρήσουν στη υποβολή

Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί θα λάβουν το σύνολο των

αιτήματος διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού

τελευταία πληρωμή για τις αγροτικές επιδοτήσεις 2020

αγροτικών επιδοτήσεων της ενιαίας ενίσχυσης για το

των αιτούμενων ζώων ως εξής:

από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγματοποιηθεί έως τις γιορτές.

2020.

α) συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στον τομέα

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης ενιαίας ενίσχυσης 2020

Παράλληλα ο Οργανισμός γνωστοποίησε πως σε περί-

του αιγοπρόβειου κρέατος,

(υπόλοιπο βασικής, πρασίνισμα, νέοι γεωργοί) θα πραγ-

πτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενί-

β) συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων, έως

ματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

σχυσης 2020 για τις επιδοτήσεις καταχωρήθηκε στο σύ-

31/01/2021.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει η

στημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εσφαλμένος αριθμός αιτούμενων

Να σημειωθεί ότι μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία τυ-

πληρωμή και για την εξισωτική αποζημίωση του 2020.

ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων λόγω

χόν αιτήματα διόρθωσης θα απορρίπτονται. Η ηλεκτρο-

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πληρώσει και όσους

λανθασμένης εκτίμησης αναφορικά με την τελικά πα-

νική υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται στην εφαρ-

παραγωγούς δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή, λόγω

ραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους, θα

μογή : https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/

του γεγονότος ότι με το 70% δεν συμπλήρωναν το ποσό

πρέπει να γνωρίζουν ότι όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω

EdetedeaeehdSearch
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύστημα αυτόματης θερμομέτρησης
εισερχομένων στα κτίρια του δήμου
Α

πό τον περασμένο Μάρτιο, όταν
ενέσκηψε η πανδημία του νέου κο-

στήματος θερμομέτρησης, από απόσταση

είναι ακριβής.

και εν κινήσει, τα οποία έχουν τοποθετη-

Κάνει μετρήσεις διερχομένων εν κινή-

ρωνοϊού SARS-CoV-2, ο δήμος Θέρμης

θεί στις εισόδους δημοτικών κτιρίων με τη

σει και κατά τις δύο κατευθύνσεις (είσο-

έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία

μεγαλύτερη προσέλευση υπαλλήλων και

δος-έξοδος), χωρίς να επηρεάζεται από

κοινού. Τέτοια συστήματα λειτουργούν

την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η

στο κεντρικό κτίριο του δημαρχείου, στο

ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται στο

κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας, του

ειδικό καντράν ενώ υπάρχει φωτεινή και

Πολιτιστικού Κέντρου και σε αυτό των Τε-

ηχητική ειδοποίηση όταν παρατηρείται

χνικών Υπηρεσιών. Πρόκειται δηλαδή για

υπέρβαση των φυσιολογικών τιμών θερ-

κτίρια και υπηρεσίες στις οποίες παρατη-

μοκρασίας σώματος. Παράλληλα γίνε-

ρείται η μεγαλύτερη προσέλευση.

ται αυτόματη καταγραφή δεδομένων και

Η θερμομέτρηση κρίθηκε ως ένα από τα

παρακολούθηση της ροής των ενδείξεων

αναγκαία μέτρα πρόληψης της διασποράς

μέσω υπολογιστή σε απόσταση από το

του κορωνοϊού SARS-CoV-2 καθώς, σύμ-

σύστημα, το οποίο διαθέτει εσωτερική

φωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα,

μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων

παρουσία. Ένα από τα προληπτικά μέτρα

τυχόν αυξημένη θερμοκρασία σώματος

σε συνεχή ροή με δυνατότητες αξιοποίη-

το οποίο υλοποιείται είναι η καθημερινή

μπορεί να υποδηλώνει φορέα της νόσου

σης των δεδομένων καλύπτοντας ανάγκες

θερμομέτρηση όλων όσοι εισέρχονται

Covid-19. Το σύστημα αυτόματης θερ-

διαχείρισης αποθήκευσης και αναζήτησης

στα δημοτικά κτίρια, είτε πρόκειται για

μομέτρησης διαθέτει αισθητήρες υψηλής

αυτών. Εξυπακούεται βεβαίως ότι η συλ-

εργαζόμενους είτε για πολίτες.

ανάγνωσης θερμοκρασίας και πολλαπλό

λογή δεδομένων δεν παραβαίνει τις αρχές

Εδώ και λίγες ημέρες η μέτρηση της θερ-

θερμόμετρο ταυτόχρονης μέτρησης πολ-

προστασίας προσωπικών δεδομένων κα-

μοκρασίας σώματος όλων των εισερχομέ-

λών σημείων των διερχομένων με δια-

θώς δεν καταγράφεται η ταυτότητα αυτών

νων γίνεται πλέον μέσω αυτόματου συ-

φορετικές διαστάσεις ώστε η μέτρηση να

οι οποίοι θερμομετρούνται.

προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα της Πολιτείας για την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών του. Στο
πλαίσιο αυτό έλαβε σειρά μέτρων για
την προστασία της υγείας των εργαζομένων στο δήμο και παράλληλα, έθεσε σε
εφαρμογή υπηρεσίες εξυπηρέτησης των
πολιτών εξ αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, περιορίζοντας στο ελάχιστο την
προσέλευση στα δημοτικά καταστήματα,
μόνο για επείγουσες περιπτώσεις για τις
οποίες είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη

Η θερμομέτρηση γίνεται εν κινήσει
και από απόσταση.

Σε περισσότερα από 500 τεστ covid-19 υποβλήθηκαν εργαζόμενοι του δήμου

Κ

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για προλη-

στο ΕΚΕΤΑ, στο Κέντρο Διαχείρισης Covid

πτικούς λόγους, αλλά και όποτε υπάρχει

το οποίο λειτουργεί ο δήμος και σε κάποιες

κάποιο ύποπτο κρούσμα.

εξαιρετικές περιπτώσεις σε δημόσιες υγειο-

κά τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού

Οι έλεγχοι είναι δωρεάν, καθώς καλύπτο-

νομικές δομές (Κέντρο Υγείας Θέρμης, Νο-

SARS-CoV-2 σε ομάδα εργαζομένων του

νται από ίδιους πόρους του δήμου και διε-

σοκομείο Γ. Γεννηματάς).

δήμου. Συγκεκριμένα, έγιναν σαράντα τεστ

νεργούνται είτε από τον ΕΟΔΥ είτε από το Ιν-

«Η προστασία της υγείας των εργαζομένων

τα οποία αφορούσαν υπαλλήλους οι οποί-

στιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του

στο δήμο είναι πρώτη μας προτεραιότητα

οι εργάζονται σε κοινωνικές δομές όπως το

Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής

και κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να πε-

αυτό, πέρα από τη διασφάλιση της υγείας

«Βοήθεια στο Σπίτι», που έρχονται σε καθη-

Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) με το οποίο έχει

ριορίσουμε στο ελάχιστο της διασπορά του

των δημοτικών υπαλλήλων, μας επιτρέπει

μερινή επαφή με ευπαθείς ομάδες, καθώς

συμβληθεί ο δήμος για τη διενέργεια των

ιού. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το

να λειτουργούμε απρόσκοπτα και τις υπηρε-

και εργαζόμενους σε παιδικούς και βρεφο-

τεστ covid-19 για όλο το προσωπικό του.

Κέντρο Διαχείρισης Covid, ο μόνος δήμος ο

νηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί συνολικά

οποίος συγκρότησε μια τέτοια δομή, κι επί-

Όλα τα τεστ ήταν αρνητικά.

529 τεστ στους εργαζόμενους του δήμου

σης, φροντίσαμε ώστε όλοι οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι του δήμου Θέρμης υποβάλ-

και βρέθηκαν μόλις έντεκα θετικά (ποσοστό

να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν τεστ. Το μέ-

ομάδες», δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θό-

λονται σε τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού

θετικότητας 2%). Τα τεστ γίνονται κατά βάση

χρι στιγμής αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό κι

δωρος Παπαδόπουλος.

λιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρέθηκε στο δήμο Θέρ-

μης προκειμένου να διενεργήσει προληπτι-
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Διανομή του ΤΕΒΑ για 220 νοικοκυριά
Τ

ην 26η δωρεάν διανομή τροφίμων
για τα 220 νοικοκυριά που είναι
δικαιούχοι του ΤΕΒΑ υλοποίησε, με
την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων,
το
Κοινωνικό
Παντοπωλείο του δήμου Θέρμης.
Ειδικότερα την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου το
Κοινωνικό Παντοπωλείο διένειμε στους
δικαιούχους χοιρινό και μοσχαρίσιο
κρέας, κασέρι και φέτα, φασόλια, φακές,
ρύζι, κριθαράκι και λάδι.
Σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της
Πολιτικής Προστασίας η διανομή έγινε
με ραντεβού, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο
συνωστισμός για την ασφάλεια όλων.
Οι διανομές ΤΕΒΑ γίνονται στο πλαίσιο
εφαρμογής ευρωπαϊκού προγράμματος,
που χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ). Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις
σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά,
αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή
και Δεύτερη βασικής υλικής συνδρομής,
καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα
και δραστηριότητες που συμβάλλουν

στην κοινωνική ενσωμάτωση των
ωφελουμένων. Στο δήμο Θέρμης
υπάρχουν περίπου διακόσια είκοσι
νοικοκυριά που ωφελούνται από το
ΤΕΒΑ.
Δικαιούχοι είναι οι ωφελούμενοι του
ΚΕΑ που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν
να παίρνουν και τρόφιμα από το ΤΕΒΑ.
Υπενθυμίζεται, όμως, ότι όσοι παίρνουν
ΤΕΒΑ αποκλείονται αυτόματα από το
δικαίωμα να είναι ωφελούμενοι του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου
Θέρμης στηρίζει εδώ και 11 χρόνια για
εκατοντάδες συμπολίτες μας που δεν
μπορούν να διασφαλίσουν για τους
ίδιους και τις οικογένειές τους τα προς το
ζην. Αυτή τη στιγμή 567 άτομα -367 από
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και 200 από
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) που είναι επίσης υπό την
αιγίδα του δήμου Θέρμης- λαμβάνουν
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
Αξιοσημείωτο είναι πώς από την πρώτη
καραντίνα του Μαρτίου μέχρι και τη

δεύτερη του Νοεμβρίου κατατέθηκαν 100
νέες αιτήσεις για εγγραφή στην κοινωνική
δομή, δηλώνει στα Θέρμης Δρώμενα η
Μαριάννα Μαλλιαρού, υπεύθυνη της
κοινωνικής δομής του δήμου Θέρμης.
Το
Κοινωνικό
Παντοπωλείο
που
στεγάζεται στην οδό Στενημάχου 16 στη
Θέρμη και διανέμει τρόφιμα κάθε δύο
εβδομάδες, ξεκίνησε τη λειτουργία του το
2009 από μία ομάδα γυναικών η οποία
αποφάσισε να στηρίξει ανθρώπους που
είχαν ανάγκη όταν ξεκίνησε η κρίση στη
χώρα μας. Ο δήμος Θέρμης αντιλήφθηκε
τη χρησιμότητα του παντοπωλείου
και το έθεσε υπό την αιγίδα του
χρηματοδοτώντας όλη τη δράση,
αγοράζοντας τρόφιμα και προϊόντα για
να τα δώσει στους ανθρώπους μέσω
του καταρτισμένου προσωπικού που
διαθέτει, δημιουργώντας παράλληλα μια
διαδικασία διαφάνειας προκειμένου να
λαμβάνουν τα προϊόντα συμπολίτες μας
που χρειάζονται πραγματική βοήθεια.
Να σημειωθεί ότι το Κοινωνικό
Παντοπωλείο Θέρμης ανταποκρίθηκε

από την πρώτη στιγμή στο πρόγραμμα
Social Plate που ξεκίνησε η Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης σε συνεργασία
με

Κοινωνικά

συλλογικότητες,

Παντοπωλεία
μέσω

του

και

οποίου

παραχωρούνται τα τρόφιμα που μένουν
αδιάθετα στο τέλος κάθε εβδομάδας στις
κοινωνικές αυτές δομές των δήμων, με
την πρώτη διανομή στην κοινωνική δομή
της Θέρμης να πραγματοποιείται τον
Απρίλιο του 2018.
Αρωγοί στη σπουδαία προσπάθεια του
Κοινωνικού Παντοπωλείου εκτός από
το μόνιμο προσωπικό είναι και οι δέκα
εθελοντές, οι οποίοι ανελλιπώς όλο
τον χρόνο φροντίζουν για την ομαλή
λειτουργία της δομής.

Ενημέρωση από το Κέντρο Κοινότητας Στήριξη στον σύλλογο γυναικών
για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
με καρκίνο από το δήμο Θέρμης
ην εκστρατεία Sail for Pink στηρίζει
και το επίδομα στέγασης
Τγια άλλη μια φορά ο δήμος Θέρμης

Σ

το πλαίσιο των μέτρων προστασίας
από τη διάδοση του κορωνοϊού υπε-

και οι κοινωνικές του υπηρεσίες. Φέτος,
το Sail for Pink «βγήκε στο διαδίκτυο» και

γράφη και προωθείται για δημοσίευση

συνεχίζει να μεταδίδει το μήνυμα πως «ο

στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουρ-

καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί

γική απόφαση, με την οποία παρατείνεται
για τρεις μήνες η ισχύς των εγκριτικών
αποφάσεων των προγραμμάτων χορήγησης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
και επιδόματος στέγασης, οι οποίες θα
έπρεπε κανονικά να επανυποβληθούν
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του
2020 και Ιανουάριο του 2021. Μετά την
τρίμηνη παράταση η επανυποβολή των
αιτήσεων θα πρέπει να γίνει κατά τους μή-

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει
οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης

αν διαγνωστεί έγκαιρα». Την εκστρατεία
στηρίζει ο δήμος Θέρμης μετά από πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινότητας και των
κοινωνικών υπηρεσιών. Η εκστρατεία του
συλλόγου γυναικών με καρκίνο πραγμα-

βήματα της πρόληψης, από την ασφάλεια
των σπιτιών μας, των γειτονιών μας, των

τοποιείται με σκοπό την απομυθοποίηση

σχολείων και των αυλών μας».

του καρκίνου του μαστού, τη διάδοση της

Φέτος τα στελέχη Κέντρου Κοινότητας

αξίας της έγκαιρης διάγνωσης και πρόλη-

που πήραν την πρωτοβουλία φορέσαν τα

πτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλε-

ψης καθώς και την ενημέρωση όσο το δυ-

συλλεκτικά μπλουζάκια ή βραχιόλια του
8ου «SAIL FOR PINK» και κοινοποιήσαν

εγκεκριμένης αίτησης.
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση,

νατόν περισσότερου κόσμου για τη μάχη

2021 αντιστοίχως.

για την αυτόματη παράταση της ισχύος

ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

την εμπειρία τους στα Social Media συμ-

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι:

των αιτήσεων τους.

«Ακόμη κι αν δεν καταφέραμε να περπα-

μετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στη δια-

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αί-

Πληροφορίες

Κοινότητας

τήσουμε, ως μια τεράστια ομάδα στην πα-

δικτυακή εκστρατεία για την ενημέρωση

τηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα

του δήμου Θέρμης και το τηλέφωνο

ραλία της Θεσσαλονίκης, όπως πέρσι, θα

και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου

ισχύσει κανονικά.

2313300739.

συνεχίσουμε να κινούμαστε σταθερά στα

κοινού για τον καρκίνο του μαστού.

νες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κοπή ψηλών δέντρων και κλαδέματα
Σ

υνεχίζονται στο δήμο Θέρμης οι εργασίες για το κλάδεμα των ψηλών

στις Κοινότητες Θέρμης, Νέας Ραιδεστού,

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους των

Τριλόφου, Πλαγιαρίου και Κάτω Σχολα-

διαφόρων Κοινοτήτων από τη διεύθυν-

ρίου. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία Πρασίνου

ση Πρασίνου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με σκοπό την αποφυγή
ατυχημάτων, καθώς και την ανανέωση
και ανάπτυξη των δέντρων. Το κλάδεμα
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο της αρμόδιας διεύθυνσης Πρασίνου, με ειδικό εξοπλισμό για την προστα-

Λακκιάς, Σουρωτής, Αγίας Παρασκευής,

προχωρά σε καθαρισμό, κλάδεμα και περιποίηση του πρασίνου με ημερήσιο προγραμματισμό σε όλα τα πάρκα, πλατείες
και κοινόχρηστους χώρους του δήμου
Θέρμης.
Η Διεύθυνση Πρασίνου συνιστά στους

σία των εργαζομένων.

κατοίκους των περιοχών παρέμβασης, για

Μέχρι στιγμής με βάση τις καταγεγραμ-

την αποφυγή ατυχημάτων, να είναι ιδιαί-

μένες ανάγκες και τα αιτήματα που υπο-

τερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους

βλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διά-

από τα σημεία που πραγματοποιούνται οι

στημα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες

εργασίες κλαδέματος.

Έκκληση διεύθυνσης Καθαριότητας: Καθαρισμός των ογκωδών
να μην πετιούνται μπάζα ανεξέλεγκτα στο Πλαγιάρι

Μ

ε αφορμή περιστατικά ρίψης μπαζών σε δρόμους κυρίως στην περι-

τους υπεύθυνη στάση- στην προσπάθεια

οχή της επέκτασης Θέρμης η διεύθυνση

τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε

Καθαριότητας του δήμου απευθύνει έκ-

συνιστά πέραν όλων των άλλων και μια

κληση προς τους δημότες και τους επαγ-

έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς

γελματίες της πόλης να επιδείξουν υψηλό

τους εργαζόμενους που δίνουν καθημερι-

αίσθημα ευθύνης, σε θέματα προστασί-

νή μάχη». Παράλληλα ζητά από τους δη-

ας της δημόσιας υγείας, διαχειριζόμενοι

μότες, να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια

με μεγαλύτερη σύνεση τα απορρίμματά

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αλλά να

τους, αλλά και τα ογκώδη. Η Διεύθυνση

τα κατεβάζουν είτε το πρωί είτε αργά το

Σ

Καθαριότητας σε ανακοίνωσή της επιση-

βράδυ για να τα παραλαμβάνει το απορ-

τα κοιμητήρια του Πλαγιαρίου προχώ-

μαίνει ότι «οι εργαζόμενοι στον τομέα της

ριμματοφόρο και να μην μένουν πολλές

ρησε η αντιδημαρχία Καθαριότητας του

καθαριότητας βρίσκονται και θα συνεχί-

ώρες στους κάδους. Επιπλέον οι πολίτες

δήμου Θέρμης. Προηγουμένως καθαρί-

σουν να βρίσκονται αδιάλειπτα στην πρώ-

καλούνται να μη ρίχνουν τα απορρίμματά

στηκε η περιοχή «Δωδεκάρια», όπως μας

τη γραμμή του αγώνα για την ομαλή λει-

τους όταν οι κάδοι είναι γεμάτοι, καθώς

ενημερώνει ο πρόεδρος της Κοινότητας

πριν τα βγάλουν στο δρόμο να επικοινω-

τουργία του δήμου. Η συμβολή και των

και κυρίως να αποφεύγουν να πετούν

Πλαγιαρίου κ. Κουλέτας.

νούν με τη Διεύθυνση Καθαριότητας στο

ίδιων των πολιτών -μέσα και από τη δική

ογκώδη αντικείμενα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Κοινότητας

τηλέφωνο 2310 467110.
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Τάμπλετ σε παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS
στο Πλαγιάρι παρέδωσε ο δήμος Θέρμης
Σ

υσκευές τάμπλετ σε παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS
στο Πλαγιάρι, παρέδωσε στις 4 Δεκεμβρίου ο δήμος

μενα τέσσερα χρόνια.
«Το έργο το οποίο κάνει το Παιδικό Χωριό SOS είναι ανεκτί-

Θέρμης προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή τους

μητο. Ο δήμος Θέρμης στέκεται πάντα δίπλα του, αρωγός

στη διαδικασία της τελεκπαίδευσης. Πρόκειται για παιδιά

στην προσπάθειά του. Σήμερα συμφωνήσαμε να συνδρά-

τα οποία φοιτούν σε δημοτικά σχολεία των κοινοτήτων Τρι-

μουμε ως δήμος στην κάλυψη μέρους των λειτουργικών

λόφου και Πλαγιαρίου του δήμου Θέρμης. Η επιλογή των
μαθητών έγινε έπειτα από υπόδειξη της διεύθυνσης του
Παιδικού Χωριού SOS. Τα τάμπλετ παρέδωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος μαζί με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Στέλιο
Αποστόλου, την πρόεδρο της σχολικής επιτροπής Α’θμιας
Εκπαίδευσης Λίτσα Κούτρη και τον αντιπρόεδρο της σχολικής επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης Αχιλλέα Μεταλούλη.
Την αντιπροσωπεία του δήμου Θέρμης υποδέχθηκε ο δι-

εξόδων του Παιδικού Χωριού SOS που αφορούν την θέρμανση, τα τρόφιμα κ.λπ. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με
τη διεύθυνση του Παιδικού Χωριού SOS και τους ανθρώπους του, παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειές τους
και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το πολύτιμο έργο τους»
δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο δήμος Θέρμης διένειμε ογδόντα συσκευές τάμπλετ σε οικογένειες με παιδιά στο γυμνά-

Από την παράδοση των τάμπλετ στο Παιδικό Χωριό SOS
στο Πλαγιάρι.

Για το σκοπό αυτό συνεχίζουμε, μέσω των διευθύνσεων
των σχολείων, να αναζητούμε τις οικογένειες οι οποίες δεν

ευθυντής του Παιδικού Χωριού SOS και Στέγης Νέων, Άκης

σιο ή στο λύκειο και πρόκειται να διαθέσει άλλες περίπου

έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν συσκευές τάμπλετ.

Δρεπανίδης. Στη συζήτηση που ακολούθησε συμφωνή-

διακόσιες συσκευές τάμπλετ και σε μαθητές δημοτικών

Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε τις οικονομικά πιο αδύ-

θηκε να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του

σχολείων του δήμου.

ναμες οικογένειες, ώστε όλα τα παιδιά να μπορέσουν να

δήμου Θέρμης και του Παιδικού Χωριού SOS μέσω της

«Έχουμε δεσμευτεί ως δήμος να μην αφήσουμε κανένα

συνεχίσουν τις σπουδές τους απρόσκοπτα για όσο θα είναι

οποίας ο δήμος αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των λει-

παιδί χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό που απαιτείται για να

κλειστά τα σχολεία», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας,

τουργικών εξόδων του Παιδικού Χωριού SOS για τα επό-

μπορεί να παρακολουθεί τα εξ αποστάσεως μαθήματα.

Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Στέλιος Αποστόλου.

Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης από φορείς, συλλόγους
και απλούς πολίτες του δήμου Θέρμης

Ά

μεση ανταπόκριση από φορείς, κοινωνικές δομές,
συλλόγους αλλά και μεμονωμένους πολίτες του δή-

Παιδικό Xωριό SOS στο Πλαγιάρι αποφάσισε να βοηθήσει

μου Θέρμης βρίσκει κάθε κάλεσμα για βοήθεια σε όσους

όλοι οι Τοπικοί Κύκλοι συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια

έχουν πραγματικά ανάγκη. Σύλλογοι γονέων και κηδεμό-

και απευθύνουν κάλεσμα για βοήθεια με συγκέντρωση

νων από δεκαέξι σχολεία του δήμου θέρμης, το Συμβούλιο Νέων και ομάδες πολιτών ένωσαν τις δυνάμεις και με
τη συνεργασία της αντιδημαρχίας Παιδείας συγκεντρώνουν
είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο
Παιδικό Xωριό SOS στο Πλαγιάρι, για το κοινωνικό παντο-

και η νεολαία. Το Συμβούλιο Νέων του δήμου Θέρμης και

τροφίμων και πρώτων υλών στο γραφείο του Τοπικού Κύκλου Καρδίας και Κάτω Σχολαρίου. Αντίστοιχη πρωτοβουλία έχουν αναλάβει και οι σύλλογοι γονέων από τα πέντε
σχολεία των Βασιλικών. Συγκεκριμένα οι σύλλογοι γονέων
και κηδεμόνων του νηπιαγωγείου, του δημοτικού σχολεί-

καν είκοσι οικογένειες, οι οποίες είναι και ευάλωτα νοικο-

ου, του γυμνασίου, του λυκείου και του ΕΠΑΛ Βασιλικών

κυριά. Άμεση ανταπόκριση βρήκε η έκκληση του Κέντρου

σε συνεργασία, πάντα με την αντιδημαρχία Παιδείας συγκε-

Κοινότητας για γάλα και θερμαντικά σώματα για οικογένεια

ντρώνουν βοήθεια, χρήσιμα αντικείμενα και παιχνίδια που

που είχε ανάγκη. Μάλιστα, η προσφορά ήταν τέτοια, που

θα μπορούσαν να δώσουν χαρά σε κάθε παιδί. Ολιγομε-

ωφέλησε και άλλα νοικοκυριά τα οποία δεν διέθεταν μέσο

λής αντιπροσωπεία γονέων και παιδιών θα παραδώσει τη

θέρμανσης. Χάρη στη συνεργασία με τις κοινωνικές λει-

δημοτικά σχολεία (1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο Θέρμης Τριαδί-

βοήθεια στις εγκαταστάσεις του παιδικού χωριού SOS στο

τουργούς του “Βοήθεια στο Σπίτι” μεταφέρθηκαν τα είδη

ου και το 1ο Ν. Ραιδεστού) ενώνουν τις δυνάμεις τους και

Πλαγιάρι. Ανάλογη πρωτοβουλία ανέλαβε και ο σύλλογος

που συγκεντρώθηκαν στα σπίτια των οικογενειών που δεν

συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης για να βοηθήσουν

της πολιτικής προστασίας της Θέρμης.

είχαν δυνατότητα μεταφοράς. Επίσης, αντιπροσωπεία από

τα σαράντα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Xωριό

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση και στο κάλεσμα του Κέ-

την “Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης” παρέδωσαν

SOS στο Πλαγιάρι. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν

ντρου Κοινότητας για βοήθεια σε οικογένειες συμπολιτών

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ενόψει Χριστουγέννων προ-

ενεργά και οι γονείς πέντε νηπιαγωγείων από τη Θέρμη και

μας που έχουν ανάγκη. Αναλυτικά, με πρωτοβουλία πολι-

ϊόντα για παιδιά όπως βρεφικές πάνες, μωρομάντηλα και

το Τριάδι (3ο, 4ο και 5ο Θέρμης, 1ο και 3ο Τριαδίου). Το

τών, οποίοι συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης ενισχύθη-

παιδικές τροφές.

πωλείο του δήμου αλλά και την οργάνωση «Πνοή Ελπίδας» που έχει την έδρα της στο Τριάδι. Συγκινητική, όμως,
ήταν και η ανταπόκριση στο κάλεσμα του Κέντρου Κοινότητας για βοήθεια σε οικογένειες συμπολιτών μας που έχουν
ανάγκη. Αναλυτικά, με τη συνεργασία της αντιδημαρχίας
Παιδείας του δήμου Θέρμης οι σύλλογοι γονέων από έξι
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ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

Βανδαλισμοί σε σχολεία του δήμου Θέρμης
Α

ύξηση των βανδαλισμών σε σχολικά κτήρια του
δήμου Θέρμης, παρατηρήθηκε στη διάρκεια του

lockdown, στα τέλη Νοεμβρίου. Ειδικότερα, στην Κοινότητα Θέρμης στόχος βανδάλων έγινε το σχολικό
συγκρότημα του 1ου γυμνασίου και του 1ου λυκείου Θέρμης. Άγνωστοι οι οποίοι εισήλθαν στον αύλειο
χώρο του 1ου γυμνασίου φρόντισαν να καταστρέψουν
κάγκελα από τις περιφράξεις, να κόψουν πολλά μεγάλα
κλαδιά από τις ελιές της αυλής του σχολείου, να αποξηλώσουν εκατοντάδες κυβόλιθους, να καταστρέψουν
μέρος της περίφραξης και την πόρτα που συνδέει το
σχολείο με το βοηθητικό ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου,
να σπάσουν τζάμια, να ανάψουν φωτιές στην αυλή, να
καταστρέψουν εξωτερικά κάγκελα από τις αίθουσες του

Σπασμένα τζάμια και καταστροφές στην περίφραξη είναι μερικές από τις ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι στα σχολεία.

με την τεχνική υπηρεσία του δήμου, αλλά και το προ-

Αποστόλου, η πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής

σωπικό των σχολείων φρόντισαν για την αποκατάσταση

Επιτροπής Ευαγγέλια Κούτρη και ο αντιπρόεδρος της

των φθορών.

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αχιλλέας Μετα-

Επίσης, υποβλήθηκαν μηνύσεις και ενημερώθηκαν τόσο

λούλης, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα,

το αστυνομικό τμήμα Θέρμης, όσο και το Τμήμα Ασφα-

πραγματοποιούν βραδινές επισκέψεις στα σχολεία προ-

λείας στα Βασιλικά προκειμένου να λάβουν επιπρόσθε-

κειμένου να συζητήσουν την κατάσταση με τα άτομα που

τιστικά σώματα στις αίθουσες διδασκαλίας.

τα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων του δήμου.

πάρα τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας συχνάζουν στα

Οι βανδαλισμοί αυτοί, προκάλεσαν την άμεση αντίδρα-

Παράλληλα, κατανοώντας πλήρως την κοινωνική διά-

σχολεία και να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στη φύλα-

ση της αντιδημαρχίας Παιδείας η οποία σε συνεργασία

σταση του φαινομένου ο αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλιος

ξη των δημόσιων υποδομών Παιδείας του δήμου.

σχολείου, κ.ο.κ.
Στον Τρίλοφο, βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο 1ο λύκειο Τριλόφου, όπου παραβίασαν τα παράθυρα και εισήλθαν στις αίθουσες διδασκαλίας, πετώντας σκουπίδια
και γεμίζοντας το χώρο με πυροσβεστική σκόνη. Από
την καταστροφική μανία τους, δεν γλίτωσαν ούτε τα φω-

Τάμπλετ και σε μαθητές των δημοτικών
παραχωρεί η αντιδημαρχία παιδείας

Ο

δήμος Θέρμης διευρύνει την κοινωνική του
προσφορά και παρέχει στήριξη στις οικονομικά

αδύναμες οικογένειες με παιδιά στο σχολείο, που δεν
έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως μαθήματα. Συγκεκριμένα, με
την συνδρομή των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ο δήμος δίνει τη δυνατότητα δανεισμού τάμπλετ
σε μαθητές των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι δεν
διαθέτουν κάποια ηλεκτρονική συσκευή.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέας Γενιάς
και Δια Βίου Μάθησης Στέλιο Αποστόλου, ο δήμος
θέρμης προμηθεύτηκε ενενήντα πέντε τάμπλετ τα

ή κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης. Τα αιτήματα δανεισμού θα διαβιβάζονται από τα σχολεία στο Γραφείο
Παιδείας του δήμου το οποίο θα αξιολογεί το αίτημα
σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου.
Ο γονιός υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης σε
περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία
δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και
σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της
στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

οποία διαθέτει στα γυμνάσια και τα λύκεια προκειμέ-

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο δήμος Θέρμης διένειμε

νωνικές υπηρεσίες του δήμου και με αυστηρά κοινω-

νου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους

ογδόντα συσκευές τάμπλετ σε οικογένειες με παιδιά

νικά κριτήρια μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται,

μαθητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

στο γυμνάσιο ή στο λύκειο τα οποία δεν διέθεταν κά-

η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτε-

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με βάση κοινωνικά

ποια ηλεκτρονική συσκευή για να παρακολουθήσουν

κνης ή ορφανικής οικογένειας, το χαμηλό εισόδημα,

και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγο-

εξ αποστάσεως τα μαθήματα. Η επιλογή των οικογε-

η ανεργία των γονέων ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών

νται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία των γονέων

νειών έγινε σε συνεργασία με τα σχολεία και τις κοι-

μάθησης.
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ΣΕ ΚΔΑΠ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Τηλε-απασχόληση για όλα τα παιδιά
Ρ
ομποτική, εικαστικά και κατασκευές, αγγλικά, χρήση
διαδικτύου, γυμναστική και χορό, εκμάθηση μουσικών

Μέρος στις διαδικτυακές, αυτές συναντήσεις μπορούν να

οργάνων, μουσική προπαιδεία, αλλά και ζαχαροπλαστική

κάποιο από τα τμήματα των ΚΔΑΠ. Παιδιά, τα οποία δεν

για όλα τα παιδιά προσφέρουν τα ΚΔΑΠ του δήμου Θέρ-

συμμετέχουν ακόμη σε κάποιο από τα προγράμματα, μπο-

μης και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παιδιά

ρούν να εγγραφούν αρκεί οι γονείς τους να στείλουν ένα

από πέντε έως δώδεκα ετών μπορούν, από τις 11:30 το

αίτημα στο kkpf@thermi.gov.gr με τα στοιχεία τους (όνομα,

πρωί έως τις 20:30 το βράδυ, να απασχοληθούν δημιουρ-

τηλέφωνο, ηλικία παιδιού, σχολείο που πηγαίνει και τη δι-

γικά μέσα από το πρόγραμμα «Τα λέμε από το σπίτι» των

εύθυνση κατοικίας).

ΚΔΑΠ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και

Το πρόγραμμα θα τροποποιείται κάθε εβδομάδα, σε σχέση

Προσχολικής Αγωγής.

με το μέσο επικοινωνίας (Zoom -e-me) και οι ενδιαφερόμε-

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα τηλε-απασχόλησης των

νοι θα ενημερώνονται με email σας, ώστε να επιλέγουν τις

«Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, που επιβάλει τους δικούς

ΚΔΑΠ τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν να ζουν κομμάτια

δραστηριότητες που θέλουν να παρακολουθήσουν.

της όρους, στόχος μας είναι να περιορίσουμε όσο το δυνα-

της καθημερινότητάς τους, να παρακολουθούν μαθήμα-

Το πρόγραμμα της τηλε-εκπαίδευσης «βγαίνει» σε εβδο-

τόν τα κενά στην εκπαίδευση και να παρέχουμε τη δυνατό-

τα του ενδιαφέροντος τους, ενώ παράλληλα γεμίζουν τις

μαδιαία βάση και περιλαμβάνει μαθήματα ρομποτικής,

τητα στα παιδιά μας να παραμείνουν ενεργά «δίνοντάς τους

ώρες τους δημιουργικά. Το πρόγραμμα της τηλε-εκπαίδευ-

εικαστικών, αγγλικών, ορθή χρήση διαδικτύου, γυμναστι-

πίσω» ένα μέρος της καθημερινότητας, που τόσο έχουμε

σης, που είναι αναρτημένο παρακάτω, βγαίνει σε εβδομα-

κή για παιδιά, εκμάθηση μουσικών οργάνων και μουσική

στερηθεί όλοι μας αναφέρει σε μήνυμά του ο πρόεδρος

διαία βάση, ενώ για την παρακολούθηση των μαθημάτων

προπαιδεία, ζαχαροπλαστική για παιδιά, αλλά και δημι-

των Κέντρων Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-

χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες Zoom και e-me.

ουργικό παιχνίδι.

γής Αργύρης Μωραΐτης.

πάρουν όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν έχουν εγγραφεί σε

Διαγωνισμός φωτογραφίας
«Γιορτινός κόσμος»
με στόχο την ανάδειξη της Καρδίας από τη νεολαία του Αγ. Αντωνίου

Φ

Γ

ωτογραφικός διαγωνισμός με στόχο
να αναδειχτούν οι φυσικές ομορφιές

ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά η νεολαία
Αγίου Αντωνίου, διοργανώνει ένα πο-

της Κοινότητας Καρδίας, διοργανώνεται με

λυήμερο φεστιβάλ με εργαστήρια, κινημα-

πρωτοβουλία των εθελοντών Καρδίας. Η

τογράφο, παιχνίδια, μουσικές εκδηλώσεις,
δανειστική βιβλιοθήκη μπαζάρ, θεατρικές

πρόσκληση για συμμετοχή απευθύνεται

δραστηριότητες και άλλες δράσεις, οι οποί-

κυρίως προς τους νέους οι οποίοι καλού-

ες, φέτος, διοργανώνονται διαδικτυακά. Το

νται να βγουν στις γειτονιές της Καρδίας,

φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

να τις φωτογραφίσουν και να προβάλουν

ψηφιακής της συλλογής θα φέρουν τα παι-

– Εργαστήρια εικαστικών εξ αποστάσεως: τα

διά κοντά στο βιβλίο και θα ανακαλύψουν

το φυσικό πλούτο της περιοχής τους. Στο

παιδιά θα παρακολουθήσουν ζωντανά τους

τη δανειστική βιβλιοθήκη της νεολαίας.

διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχουν νέοι

εμψυχωτές της νεολαίας και θα φτιάξουν

– Το καλάθι των ευχών, ένα εργαστήριο εξ

έως 25 ετών, από οποιαδήποτε περιοχή. Η

όμορφες

κατασκευές

αποστάσεως για να γεμίσουμε και φέτος το

στα εργαστήρια εικαστικών εξ αποστάσεων.

δέντρο των ευχών με τις πιο όμορφες κάρτες.

Στα εργαστήρια τα παιδιά μπορούν να συμ-

– Το ανοιχτό εργαστήρι Φυσικής με εκπαι-

μετέχουν έπειτα από δήλωση σε ηλεκτρονι-

δευτικά πειράματα στο σπίτι.

κή φόρμα στην Google Meet της νεολαίας.

– Το Christmas photo challenge, έναν δι-

Θα παραλάβουν ταχυδρομικώς φάκελο με

αγωνισμό με τις καλύτερες χριστουγεννιά-

θεματολογία είναι ελεύθερη και καθένας
μπορεί να στείλει έως τρεις φωτογραφίες.
Η προθεσμία αποστολής των φωτογραφιών λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2020, στις

χριστουγεννιάτικες

22:00. Η επιλογή των καλύτερων φωτο-

ενώ η καλύτερη φωτογραφία θα τοποθε-

απαραίτητα υλικά (όπως χαρτόνια κ.λπ.).

τικες φωτογραφίες που θα φωτίσουν την

γραφιών θα γίνει από επιλεγμένους επαγ-

τηθεί στον πίνακα υποδοχής στην Εκκλη-

– Online κινηματογράφο: μέσω πλατφόρ-

ιστοσελίδα και τα social media της νεολαίας

γελματίες φωτογράφους.

σία της Καρδίας. Επίσης στον πίνακα υπο-

μας τα παιδιά του Αγ. Αντωνίου και του

του Αγ. Αντωνίου. Οι καλύτερες θα κερδί-

Στο email (ethelonteskardias@gmail.com),

δοχής στο περιβαλλοντολογικό πάρκο της

Μονοπηγάδου θα μπορέσουν να παρακο-

σουν κουπόνια για ποπ-κορν και αναψυκτι-

εκτός από τις φωτογραφίες, οι συμμετέχο-

Καρδίας θα δημιουργηθεί ένα κολάζ όλων

λουθήσουν αγαπημένες τους ταινίες στο

κό για απόλαυση του Home Cinema του

ντες θα πρέπει να δηλώσουν ονοματεπώ-

των φωτογραφιών. Όσες φωτογραφίες επι-

σπίτι παρέα με την οικογένειά τους. Απαραί-

γιορτινού κόσμου.

τητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή σας σε

νυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.

λεγούν από τον αριθμό 2 έως το 10 θα

Περισσότερες πληροφορίες για τον «Γιορ-

κάποιο εργαστήρι.

τινό Κόσμο» στην ιστοσελίδα του συλλό-

Ως έπαθλο στο νικητή του διαγωνισμού θα

γίνουν κάδρα και θα μπουν σε κεντρικά

– Οι ανοιχτές δράσεις της λέσχης ανάγνω-

γου νεολαίας Αγ. Αντωνίου στη διεύθυνση

δοθεί μια Polaroid φωτογραφική μηχανή

σημεία της Καρδίας.

σης της νεολαίας Αγ. Αντωνίου, μέσω της

www.sillogosneolaias.webnode.gr
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Εορταστικός στολισμός σε όλους
τους οικισμούς του δήμου Θέρμης
Ο

ι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ήταν

διαφορετικές, εξ αιτίας των περιορισμών
που υπάρχουν λόγω της πανδημίας του
Covid 19 και των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από
την ελληνική πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό
ο καθιερωμένος στολισμός από το δήμο
Θέρμης, σε πλατείες, κεντρικές οδούς
των οικισμών και πάρκα, ήταν φέτος περισσότερο επιβεβλημένος καθώς είναι

τες του δήμου Θέρμης. Μάλιστα ο δήμος

Ο νέος εορταστικός διάκοσμος περιλαμ-

νες εκδηλώσεις ανάμματος των χριστου-

ένα από τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία

Θέρμης φρόντισε να τον εμπλουτίσει,

βάνει άφθονα λαμπιόνια, διακοσμητικά

γεννιάτικων δέντρων σε κάθε Κοινότητα.

μπορούν να υποδηλώσουν το εορταστι-

αγοράζοντας νέα στολίδια τα οποία, μαζί

στοιχεία και φυσικά χριστουγεννιάτικα

Τις ημέρες αυτές η ΔΕΠΠΑΘ επεξεργάζε-

κό κλίμα.

με όλα τα προηγούμενα, τοποθετήθηκαν

δέντρα που δεσπόζουν στις πλατείες των

ται και την πιθανότητα υλοποίησης δι-

Στο πλαίσιο αυτό από τις αρχές Δεκεμ-

στις πλατείες όλων των Κοινοτήτων του

Κοινοτήτων.

αδικτυακών εορταστικών δράσεων,

βρίου ξεκίνησε, η τοποθέτηση του εορ-

δήμου υπό το συντονισμό της αντιδη-

Λόγω των περιορισμών δεν πρόκειται να

οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί τις αμέ-

ταστικού διάκοσμου σε όλες τις κοινότη-

μαρχίας Συντήρησης και Αυτεπιστασίας.

πραγματοποιηθούν φέτος οι καθιερωμέ-

σως προσεχείς ημέρες.

Πρωτότυπος στολισμός χριστουγεννιάτικου
δέντρου στην Καρδία

Ο

εθελοντισμός ευδοκιμεί στην Καρδία
κι αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς με

το

Κλάδεμα
ψηλού δέντρου
στα Βασιλικά

Ο

δήμος Θέρμης μέσω της αντιδημαρχίας
Πρασίνου και Περιβάλλοντος φροντίζει

την πρώτη ματιά, παρατηρώντας τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο δημόσιο

για το πράσινο (πάρκα, δεντροστοιστοιχιές),

χώρο, σε πάρκα, πεζοδρόμια, γέφυρες

σε όλους τους οικισμούς του δήμου, τόσο

κ.α. από τους εθελοντές του οικισμού. Στο
πλαίσιο αυτό ο στολισμός του χριστου-

στις αστικές όσο και στις περιαστικές περι-

γεννιάτικου δέντρου στον οικισμό δεν θα

οχές. Στο πλαίσιο αυτό εξωτερικός συνερ-

μπορούσε να διαφύγει του ενδιαφέροντος

γάτης του δήμου Θέρμης φρόντισε για τον

των εθελοντών. Έτσι, με κεντρικό σύνθη-

καλλωπισμό και το κλάδεμα μεγάλου πλά-

μα «Θέλεις φέτος να στολίσουμε ΟΛΟΙ

τανου στην είσοδο του χωριού εκπληρώνο-

ΜΑΖΙ; Αν σου περισσεύει ένα στολίδι έλα

ντας το χρόνιο αίτημα συμπολίτη μας.

να το κρεμάσεις στο δέντρο με την κούνια στη γέφυρα», εθελοντές κάτοικοι της

κλίμα των ημερών, έστω και υπό αυτές τις

την Κοινότητα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος

Καρδίας αποφάσισαν να προχωρήσουν

δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

της Καρδίας Ιωακείμ Τρικαλιάρης, σε συ-

Η προσέλευση γινόταν με την τήρηση

νεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών

Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Βασίλη

μέτρων προφύλαξης. Παράλληλα πέρα

Μουστάκα, έχουν φροντίσει ώστε να το-

εθελοντές κάλεσαν μικρούς και μεγάλους

από την πρωτοβουλία των εθελοντών,

ποθετηθεί ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο

να συμμετέχουν στη διαδικασία, ώστε να

ο δήμος Θέρμης ξεκίνησε να τοποθετεί

δένδρο, καθώς και εορταστικός διάκο-

γίνουν όλοι συμμέτοχοι στο εορταστικό

τον εορταστικό διάκοσμο σε ολόκληρη

σμος στο νέο πάρκο βιοποικιλότητας.

στο στολισμό ενός δένδρου σε κεντρικό
σημείο του χωριού, πέρα από τον εορταστικό διάκοσμο που τοποθετεί ο δήμος.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους οι
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ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαγωνισμός για την ευρωπαϊκή
ταυτότητα και ολοκλήρωση
Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ίδρυμα του διεθνούς βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν καλούν

μείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διαδικτυακός τόπος (αν

νέους από όλα τα κράτη μέλη τις Ε.Ε. να συμμετάσχουν

γαλλικά ή γερμανικά, ολοκληρωμένη περιγραφή του

σε διαγωνισμό με θέμα την εξέλιξη τις Ε.Ε., την ολο-

σχεδίου και δήλωση σχετικά με χρηματοδότηση από

κλήρωσή τις και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

την Ε.Ε.

Το «Ευρωπαϊκό βραβείο Καρλομάγνου για τη νεολαία»

τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινο-

Δεκτά γίνονται μόνο σχέδια που υποβάλλονται μέσω

βουλίου (ΒΕΚ) και από έναν εκπρόσωπο οργανώσεων

απονέμεται σε σχέδια τα οποία:

του διαδικτυακού εντύπου.

νεολαίας επιλέγουν έναν εθνικό νικητή για κάθε κράτος

υπάρχει), τίτλος του σχεδίου, περίληψη στα αγγλικά,

• προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατανόηση,

μέλος της ΕΕ έως τις 15 Μαρτίου 2021.

• καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα ευρωπαϊκής ταυτότη-

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Δεύτερον, η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή, αποτελούμε-

τας και ολοκλήρωσης,

Τα ακόλουθα σχέδια είναι μη επιλέξιμα:

νη από τρεις ΒΕΚ, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού

• χρησιμεύουν ως πρότυπο για νέους που ζουν στην

• σχέδια τα οποία βρίσκονται στο στάδιο του προγραμ-

Κοινοβουλίου και τέσσερις εκπροσώπους του ιδρύμα-

Ευρώπη και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα Ευρω-

ματισμού και τα οποία δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει

τος του διεθνούς βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν,

παίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

• σχέδια που υποβάλλονται από άτομα που εργάζονται

επιλέγει τον νικητή μεταξύ όλων των σχεδίων που βρα-

Τα σχέδια μπορούν να αφορούν διοργάνωση διαφό-

στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για το ίδρυμα του δι-

βεύθηκαν σε εθνικό επίπεδο και τα οποία υποβάλλουν

ρων εκδηλώσεων για νέους, ανταλλαγές νέων ή διαδι-

εθνούς βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν

οι εθνικές κριτικές επιτροπές έως τον Απρίλιο του 2021.

κτυακά σχέδια με ευρωπαϊκή διάσταση.

• ακαδημαϊκές διατριβές και δημοσιεύσεις

Η απόφαση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής είναι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

• σχέδια τα οποία έχουν ήδη κερδίσει βραβείο της ΕΕ

οριστική. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να

από τις 9 Νοεμβρίου μέχρι τις 1 Φεβρουαρίου 2021. Οι

ή έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ποσοστό

απορρίψει οιαδήποτε υποψηφιότητα δεν συμμορφώνε-

αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν διαδικτυακά μέσω του

πάνω από 75 % (όπως, για παράδειγμα, στο πλαίσιο

ται προς τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

ιστότοπου του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για

των Ορίζων 2020, Erasmus+, Jean Monnet ή άλλου

Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο είναι 7.500 ευρώ,

τη Νεολαία (www.charlemagneyouthprize.eu).

χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ)

το δεύτερο βραβείο είναι 5.000 ευρώ και το τρίτο

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα ηλε-

• τα τελευταία τρία ευρωπαϊκά σχέδια που πρώτευσαν

2.500 ευρώ. Εκπρόσωποι των εθνικών νικητών θα προ-

κτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ECYP2021@

στους προηγούμενους διαγωνισμούς του Ευρωπαϊκού

σκληθούν να παραστούν στην τελετή απονομής στις 19

ep.europa.eu

Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία.

Μαΐου 2020 και θα διαμείνουν για αρκετές ημέρες στο

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 30

Τα σχέδια θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις ακόλου-

Άαχεν της Γερμανίας.

ετών, πολίτες ή κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊ-

θες αρχές:

Τα βραβεία για τα τρία καλύτερα σχέδια θα απονεμη-

κής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν

• πρέπει να πληρούν τους στόχους του διαγωνισμού,

θούν από τον πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλί-

αίτηση είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, για ομαδικά και

δηλαδή να προωθούν την ευρωπαϊκή και διεθνή κατα-

ου και από εκπροσώπους του ιδρύματος του διεθνούς

διασυνοριακά σχέδια, η υποβολή μπορεί να γίνει σε

νόηση, να καλλιεργούν ένα κοινό πνεύμα ευρωπαϊκής

βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν. Στο πλαίσιο

ένα κράτος μόνο που συνδέεται στενά με το σχέδιο.

ταυτότητας και να παρέχουν πρακτικά παραδείγματαΕυ-

αυτό, οι βραβευθέντες θα προσκληθούν να επισκε-

Τα σχέδια μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε

ρωπαίων που ζουν μαζί ως μία κοινότητα.

φθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή το

επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Τα σχέδια που θα υποβλη-

• προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που αποτελούν

Στρασβούργο).

θούν για τον διαγωνισμό πρέπει να έχουν ήδη τεθεί σε

από κοινού δημιούργημα νέων ανθρώπων που εκπρο-

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διε-

εφαρμογή και:

σωπούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

θνούς Βραβείου «Καρλομάγνος» του Άαχεν διατηρούν

α) να έχουν ολοκληρωθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2020

• ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε σχέδια που εκτελού-

το δικαίωμα να αναπαραγάγουν το υποβληθέν υλικό

και 31ης Ιανουαρίου 2021 ή

νται σε εθελοντική βάση.

για προβολή και χρήση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

β) να βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

καθώς και για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Σε όλες τις αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται: Το ονο-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε

ματεπώνυμο του αιτούντος (ή το ονοματεπώνυμο του

Η διαδικασία για την επιλογή του νικητή του Ευρωπα-

ακύρωση, αναβολή ή τροποποίηση του διαγωνισμού

υπεύθυνου επικοινωνίας στην περίπτωση ομάδας ή

ϊκού βραβείου Καρλομάγνου για τη νεολαία θα πραγ-

λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Η συμμετοχή στο

οργανισμού), η χώρα διαμονής, η ιθαγένεια, η ημερο-

ματοποιηθεί σε δύο στάδια.

διαγωνισμό σημαίνει πλήρη αποδοχή των ως άνω κα-

μηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

Πρώτον, εθνικές κριτικές επιτροπές αποτελούμενες από

νόνων.
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Εκδήλωση για την φιλοζωία από τον Τοπικό Κύκλο
Καρδίας – Κάτω Σχολαρίου
Δ
ιαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «τον ρόλο του
δήμου στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν παράγοντες της τοπικής

διοργανώθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου από τον

ντος του δήμου Θέρμης Στέργιος Γκιζάρης, ο οποί-

Τοπικό Κύκλο Καρδίας – Κάτω Σχολαρίου του Συμ-

ος εκπροσώπησε και το ΣΥΠΠΑΖΑΘ, εκπρόσωποι

βουλίου Νέων δήμου Θέρμης.

των Τοπικών Κύκλων του Συμβουλίου Νέων δήμου

Όπως, επισημαίνουν τα μέλη του Κύκλου προχώ-

Θέρμης των περιοχών, Νέου Ρύσιου, Ταγαράδων,

ρησαν στην υλοποίηση της ιδέας τους για μια εκδή-

Τρίλοφου και Θέρμης, η πρόεδρος του φιλοζωικού

λωση με το παραπάνω θέμα, καθώς διαπίστωσαν,

συλλόγου Θερμαϊκού «ο Σείριος» Μαρία Μαρκογια-

όπως δηλώνουν, την ελλιπή ενημέρωση των πολι-

νοπούλου, η πρόεδρος του φιλοζωικού συλλόγου

τών –ακόμη και των πιο ενεργών πάνω στο ζήτημα

Θεσσαλονίκης «ο Άργος» Έφη Δόδουρα και η εκ-

– αλλά και την ύπαρξη μιας έντονης παραφιλολογίας

παιδευτικός και πρόεδρος της φιλοζωικής ομάδας

ενημερώθηκαν για προγράμματα εμβολιασμών και

γύρω από αυτό. Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες

«Ζωές» Κατερίνα Παπαποστόλου.

στειρώσεων από το ΣΥΠΠΑΖΑΘ και για το ευρύτερο

αποφάσισαν να δώσουν τον λόγο στους ειδικούς οι

Ο συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις νομικές υποχρε-

σχέδιο τού με την κατασκευή καταφυγίου αδέσπο-

οποίοι θα ενημερώσουν τους πολίτες λύνοντας απο-

ώσεις αλλά και δικαιώματα των πολιτών ως προς

των ζώων που θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα

ρίες και ευαισθητοποιώντας τους.

τα αδέσποτα ζώα, στις αρμοδιότητες που έχουν οι

δύο χρόνια. Παράλληλα, θετικό ήταν το γεγονός

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυ-

φιλοζωικές ομάδες και το ΣΥΠΠΑΖΑΘ, στην ανά-

πως οι φιλοζωικές οργανώσεις και ομάδες κατέθε-

ακής πλατφόρμας zoom, ενώ μεταδιδόταν ζωντανά

γκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολι-

σαν τις δικές τους απόψεις, τους δικούς τους προ-

μέσω του facebook.

τών. Ακόμη, όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση

βληματισμούς και ενστάσεις στον δήμο.

αυτοδιοίκησης, όπως ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλο-

Την ενδοοικογενειακή βία προσέγγισε
ο Τοπικός Κύκλος Θέρμης -Τριαδίου

Προβολή ταινίας και συζήτηση από
τον Τοπικό Κύκλο Τριλόφου-Πλαγιαρίου

Τ

Κ

ο Συμβούλιο Νέων του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα ο Τοπικός Κύ-

ατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας
του κορονοϊού ακούγονται στη χώρα

κλος Θέρμης – Τριαδίου, λαμβάνοντας

μας πολλές απόψεις που υποστηρίζουν

στα υπόψη του την παγκόσμια μέρα κατά

ότι οι νέοι συμβάλλουν με την ανεύθυνη

της βίας των γυναικών που ήταν στις 25

στάση τους στη διασπορά του ιού στην

Νοεμβρίου και τους αριθμούς των κα-

κοινότητα.

ταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έχουν έρθει στο φως της
δημοσιότητας, πήρε την πρωτοβουλία να
πραγματοποιήσει μία διαδικτυακή εκδήλωση, σε συνεργασία με τη δράση «Λύσε
τη Σιωπή», με θέμα «Η ενδοοικογενειακή
βία στην περίοδο της πανδημίας».
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η
εκπαιδευτικός και επικεφαλής της δράσης
«Λύσε τη Σιωπή» Ανατολή Κωνσταντινίδου, η ψυχολόγος Ντίνα Μενέκου, η δι-

Οι νέοι ακούγονται όμως; Τι θα συνέβαιFacebook και ήταν ανοικτή προς το κοινό.

νε, εάν μας δινόταν η ευκαιρία και απο-

Σημειώνεται ότι στην πολύ δύσκολη πε-

κτούσαμε κι εμείς δικαίωμα λόγου σε ό, τι

ρίοδο που διανύει η χώρα μας, δυστυχώς
τα ποσοστά της βίας κατά των γυναικών
και της ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας.
Η εκδήλωση στέφθηκε κάτω από μεγάλη
επιτυχία, με το κοινό να θέτει τα ερωτήματα του προς του ομιλητές και να λαμβάνει

μας αφορά; Θα μπορούσαμε να αποτελέσουμε ένα νέο μοντέλο πολίτη; Κι αν ναι,
τι χαρακτηριστικά θα είχε αυτό;
Με αφορμή αυτούς τους προβληματισμούς και τη θέση των νέων στην κοινωνία σήμερα, ο Τοπικός Κύκλος Τριλόφου
-Πλαγιαρίου του Συμβουλίου Νέων δή-

δήλωση, με αφορμή το κοινωνικό μήνυ-

κυρίως την ψυχολογική κατάσταση και τις

μου Θέρμης διοργάνωσε την πρώτη δια-

μα της ταινίας για την τροπή που παίρνει η

δήμου Ελένη Πιστόλα και Μαρία Μορ-

νομικές επιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί

δικτυακή εκδήλωσή του, το Σάββατο, 19

κοινωνία μας.

φιάδου.

πως εκδήλωση παρακολουθήθηκε από

Δεκεμβρίου, με σκοπό να συστηθεί και

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή και πραγμα-

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδι-

την κοινωνική λειτουργό του Κέντρου

να παρουσιάσει τη δική του οπτική μέσω

τοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατ-

κτυακά μέσω της εφαρμογής zoom, και

Κοινότητας Σαμοθράκης που έθεσε το

μιας ταινίας μικρού μήκους. Αμέσως μετά

φόρμας zoom και live streaming μέσω

μεταδιδόταν live μέσω της σελίδας του

ερώτημα της και έλαβε την απάντηση από

την προβολή ακολουθήσε συζήτηση με

της σελίδας του Συμβουλίου Νέων του

Συμβουλίου Νέων του δήμου Θέρμης στο

τους ειδικούς.

όλους όσους παρακολουθούσαν την εκ-

δήμου Θέρμης.

κηγόρος Θάλεια Νάστα και οι κοινωνικοί

απαντήσεις. Τα ερωτήματα αφορούσαν

λειτουργοί του Κέντρου Κοινότητας του
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Μουσικές ευχές από τους KUKLUSAX
Έ

να αισιόδοξο μουσικό μήνυμα με
ευχές για καλές γιορτές στέλνει με
το δικό της μοναδικό τρόπο η Ορχήστρα
Σαξοφώνων του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης KUKLUSAX.
Όπως αναφέρουν σε μήνυμά τους τα
μέλη της ορχήστρας κάθε χρόνο, τέτοια εποχή βρίσκονταν στις πλατείες και
τους δρόμους του δήμου Θέρμης για το
άναμμα των χριστουγεννιάτικων δέντρων
ή για τη γιορτή της «Λευκής Νύχτας»,
αντάλλασσαν ευχές με την αισιοδοξία
που μόνο η μαγεία της μουσικής μπορεί
να προσφέρει.
Φέτος, στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες,
όπου μένουμε στο σπίτι για να προστα-

τέψουμε την υγεία όλων μας, τα μέλη της
KUKLUSAX δεν σταμάτησαν τις πρόβες.
Όλο αυτό το διάστημα του εγκλεισμού,
συνέχισαν να εξασκούνται, έστω και διαδικτυακά για να μπορέσουν, όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν να ξαναβρεθούν
στις πλατείες και τους δρόμους του δήμου Θέρμης και να μας «ταξιδέψουν» και
πάλι με τη μουσική τους.
Μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή που όλοι
περιμένουμε, τα μέλη της Ορχήστρας
KUKLUXSAX μας στέλνουν την αγάπη
και τις ευχές τους μέσα από ένα χριστουγεννιάτικο μουσικό βίντεο το οποίο αφιερώνουν σε όλους μας!

Οnline μετάδοση συναυλίας
του Δ.Ω.Θ. από το Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ένα ξεχωριστό ημερολόγιο
από το ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.

Τ

η συναυλία σπουδαστών από τα Δημοτικά Ωδεία Θέρμης και Θεσσαλονίκης,

η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Ιούλιο, προβάλλει το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με τίτλο «Είμαστε δημιουργικοί,
είμαστε προσεκτικοί». Η μετάδοση πραγματοποιήθηκε στο κανάλι του Μεγάρου

«Rivolgete a lui lo sguardo», άρια από την

στο youtube στην ηλεκτρονική διεύθυνση

όπερα Cosi fan tutte (Έτσι κάνουν όλες),

https://youtu.be/LO9nqQDXipo από τις 9

και ο βαρύτονος Νικόλαος Κύρτσος, πα-

Δεκεμβρίου 2020 για μία εβδομάδα. Η συ-

ρουσίασε το έργο Reveriano Soutullo και

γκεκριμένη συναυλία πραγματοποιήθηκε
το καλοκαίρι που μας πέρασε στην ενότητα
«Κύκλος Νέων Μουσικών», στο πλαίσιο
της οποίας δόθηκε το βήμα σε νέους αξιόλογους καλλιτέχνες από ωδεία της πόλης
να παρουσιάσουν το έργο και την πρόοδό
τους, εκτελώντας σημαντικά και απαιτητικά
έργα του κλασικού ρεπερτορίου στο πρό-

Juan Vert, «Ya mis horas felices», ρομάντζα του Germán από την 1η πράξη της
θαρθουέλα La del Soto del Parral, με τη
συνοδεία στο πιάνο του καθηγητή Κωνσταντίνου Γκαρίπη. Από το Δημοτικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης ο σπουδαστής Κωνσταντίνος
Πιττάκης, στο πιάνο παρουσίασε το έργο,

Ε

σύ ξέρεις που είναι το Κέλτεπε;
Που οφείλει την ονομασία του ο Πα-

ΣΥ.ΒΑ. καλεί όλους να «περπατήσουμε»
μαζί, καθώς περνούν οι μήνες του έτους,

Johann Sebastian Bach, Ιταλικό κοντσέρ-

λιουμαχαλάς; Ή τα Κυπαρίσσια;

στις γειτονιές των Βασιλικών, να μάθουν

Ωδείου Θέρμης, Θοδωρής Κουφόγλου,

το BWV 971, η σπουδάστρια Σοφία Ιωαν-

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα θα τα

που βρίσκονται οι περιοχές αυτές και ποια

κλαρινέτο,

Αλέξανδρος Μάντης, κλαρι-

νίδου, πιάνο παρουσίασε το έργο, Sergei

βρουν οι κάτοικοι των Βασιλικών, αλλά

είναι η ιστορία τους. Να ανακαλύψουν

νέτο και Σταμάτης Ματθαίου, κλαρινέτο,

Rachmaninoff, πρελούδιο αρ. 4 σε ρε μεί-

και όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο ξεχωρι-

ξανά τον τόπο τους.

παρουσίασαν το έργο Wolfgang Amadeus

ζονα, έργο 23 και η σπουδάστρια Μάντια

στό ημερολόγιο του Λαογραφικού Χο-

Πληροφορίες για την αποστολή του ημε-

Mozart, Divertimento για τρία κλαρινέ-

Πάττα, κιθάρα παρουσίασε το έργο, Gary

ρευτικού Συλλόγου Βασιλικών για το

ρολογίου, δίνονται με ηλεκτρονικό μήνυ-

τα αρ. 3, Wolfgang Amadeus Mozart,

Ryan, Hot Club Français.

2021. Με ανακοίνωσή του ο ΛΑ.ΧΟ.

μα στην σελίδα του συλλόγου.

γραμμα. Οι σπουδαστές του Δημοτικού
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«Αλλάζω Σελίδα στο Χρόνο»
Π

αραδοσιακές χριστουγεννιάτικες κάρτες με ευχές
ανταλλάσσουν όλα τα παιδιά από την μια άκρη της

τότυπα gif πώς στέλναμε τα μηνύματα και τις ευχές μας στα

χώρας στην άλλη και κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο μέσω

εφεύρεση του υπολογιστή και του ίντερνετ; Ήρθε η ώρα να

της δράσης που υλοποιεί η δημοτική βιβλιοθήκη της ΔΕΠ-

γνωρίσουμε παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας και να

ΠΑΘ με το πρόγραμμα «Αλλάζω Σελίδα στο Χρόνο» σε

κάνουμε Χριστούγεννα όπως… παλιά!

συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη του

Το νέο αυτό εργαστήριο της δημοτικής βιβλιοθήκης είναι

δήμου Θέρμης, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου Ελ-

σχεδιασμένο για υλοποίηση στο σπίτι. Σε αυτό, τα παιδιά

ληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-

κάνουν μια ιστορική αναδρομή στην επικοινωνία και τις ευ-

δος υλοποιεί προγράμματα για τα παιδιά πάνω σε διάφορα

χές και κατασκευάζουν μια κάρτα σύμφωνα με τις οδηγίες.

θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το πρόγραμμα

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθούν το ταχυδρομείο

που υλοποιεί φέτος έχει γενικό τίτλο «Αλλάζω Σελίδα».

της περιοχής ώστε αυτές να «ταξιδέψουν» με παραδοσιακό

Αγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 12351).

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη γιορτή, μια γιορτή αγά-

τρόπο σε μια βιβλιοθήκη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλι-

Σύμφωνα με την διεθνή λαογραφική μορφή του Άγιου

πης, ένα μοίρασμα μεταξύ των ανθρώπων με αφορμή τη

οθηκών. Φέτος, τα παιδιά του δήμου Θέρμης, στα πλαί-

γέννηση του Χριστού. Συνήθως, τις μέρες των Χριστουγέν-

σια της εορταστικής δράσης, στέλνουν τις ευχές τους στη

νων τις περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, απολαμ-

δημοτική βιβλιοθήκη του Αιγάλεω, (στη διεύθυνση: Δη-

βάνουμε τα παραδοσιακά γλυκά και φαγητά, ανταλλάσ-

μαρχείου 17 και Κουντουριώτου Αιγάλεω Τ.Κ. 12242), τη

σουμε δώρα, χαρίζουμε ευχές και αγκαλιές.

βιβλιοθήκη του πνευματικού κέντρου του δήμου Ιεράπε-

Τι γίνεται όμως όταν η περίεργη συγκυρία που βιώνουμε

τρας του πνευματικού κέντρου του δήμου Ιεράπετρας και

επιβάλλει αποστάσεις και οι περισσότεροι αγαπημένοι μας

της μορφωτικής στέγης της «Μαρία Λιουδάκη», (στη διεύ-

Για περισσότερες πληροφορίες:

είναι μακριά, ή και όχι τόσο μακριά, αλλά δεν μπορούμε

θυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας κτήριο Μελίνα Μερκού-

https://bibliothermi.blogspot.com/2020/12/blog-

να τους συναντήσουμε; Άραγε πριν από τις ευχές με email,

ρη Ιεράπετρα Τ.Κ. 2200) και τη βιβλιοθήκη δήμου Αγίας

post.html?fbclid=IwAR13vShHduBtMKGgoy5H68M-

viber, facebook, τα περίτεχνα «αυτοκόλλητα» και τα πρω-

Βαρβάρας «Ν. Χαχλάκης», (στη διεύθυνση: Σερίφου 2 και

QX8UEuSdSXu3l4Ierxh1b3N1g9fjA_YPaZc

αγαπημένα μας πρόσωπα; Τι έκανε ο κόσμος πριν από την

Βασίλη, ο αγαπημένος των παιδιών, μοιράζει γενναιόψυχα
δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου προσφέροντάς τους
απεριόριστη χαρά. Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να νιώσει
για λίγο παιδί; Να ανοίξει την πόρτα της βιβλιοθήκης που
εργάζεται και να δει δεκάδες φακέλους με κάρτες και ευχές;

Ασφαλής δανεισμός βιβλίων στην εποχή της καραντίνας

Η

Δημοτική Βιβλιοθήκη Θέρμης, βασιζόμενη στις νέες
υποδείξεις του ΕΟΔΥ και στο πλαίσιο των έκτακτων

• Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη για
όλους.

μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κο-

• Η πρόσβαση στα βιβλιοστάσια απαγορεύεται.

ρωνοϊού COVID-19, κατανοώντας την ανάγκη των μι-

• Η παραμονή στον χώρο δεν επιτρέπεται για όσο διά-

κρών και μεγάλων πολιτών για ψυχαγωγία και διάβασμα

στημα ισχύουν τα μέτρα.

και ιδιαίτερα την στέρηση της συντροφιάς του βιβλίου,
ενημερώνει το αναγνωστικό της κοινό ότι:

Δανεισμός και επιστροφή βιβλίων:

• Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης λαμβάνει όλα τα ενδε-

• Ο δανεισμός και η επιστροφή παραλαβή των βιβλίων

δειγμένα μέτρα υγιεινής, τόσο για την εξυπηρέτηση του

γίνεται μόνο από την είσοδο του σκεπαστού πεζόδρο-

κοινού, όσο και για τη διαχείριση των βιβλίων, καθώς τα

μου (Είσοδος δημοτικής πινακοθήκης).

βιβλία που επιστρέφονται, πριν ενσωματωθούν στην κύ-

• Η είσοδος στα βιβλιοστάσια απαγορεύεται.

ρια συλλογή της βιβλιοθήκης, παραμένουν σε καραντίνα

• Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν κράτησης με τηλεφωνική

για 72+ ώρες.

επικοινωνία και μέσω της χρήσης του νέου ηλεκτρονι-

στον κατάλογο, όπως αναφέρεται παραπάνω.

• Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να ακολουθούν

κού καταλόγου της δημοτικής βιβλιοθήκης,

• Όποιος χρήστης δεν έχει δυνατότητα αναζήτησης βι-

τους κανόνες και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα

http://thermi.mylibrary.gr/

βλίων στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο θα εξυπηρετείται

προσωπικής υγιεινής.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν τα βιβλία που επιθυ-

από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

μούν και στη συνέχεια να πραγματοποιούν τηλεφωνική

• Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται μόνο κατόπιν ρα-

Γενικές οδηγίες:

κράτηση επικοινωνώντας με το τηλέφωνο εξυπηρέτησης

ντεβού.

• Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο κατόπιν τηλε-

2310463423 (εσωτερικό 106).

• Ανώτατο όριο βιβλίων δανεισμού είναι τα 4 βιβλία για

φωνικού ραντεβού.

• Σε περίπτωση που δε γίνει τηλεφωνική κράτηση για

20 ημέρες.

• Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα –

αμεσότερη εξυπηρέτηση παρακαλούνται οι χρήστες να

Παρακαλούνται όλοι να τηρούν τα μέτρα προστασίας και

Παρασκευή, 8:00 -14:30.

αναγράφουν τα στοιχεία των τεκμηρίων μετά από έρευνα

να είναι συνεπείς στα ραντεβού τους.
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ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ζημιές στο γήπεδο Βασιλικών
Β

αθιά θλίψη προκαλούν οι καταστροφές που πραγματοποίησαν ανεγκέφαλοι στον αγωνιστικό χώρο του γηπέ-

δου ποδοσφαίρου των Βασιλικών. Οι βάρβαροι επιδρομείς
δεν σεβάστηκαν ούτε τον κόπο των ανθρώπων του Αετού
Βασιλικών και του Αθλητικού Κέντρου του δήμου Θέρμης
που αγωνίζονται καθημερινά για την συντήρηση του, αλλά
ούτε και την αγωνία της αθλητιώσας νεολαίας της περιοχής
για επάνοδο στους αθλητικούς χώρους μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.
Ειδικότερα άγνωστος ή άγνωστοι μπήκαν στο γήπεδο των
Βασιλικών παραβιάζοντας την πόρτα του γηπέδου και με

Ο αγωνιστικός χώρος μετά την επέλαση των βαρβάρων

Ο αγωνιστικός χώρος μετά τις εργασίες επανασποράς του γηπέδου

αυτοκίνητο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο βγάζοντας την

ασφαλείας προσπαθούν να τους εντοπίσουν. Να είναι σί-

ρεύσεις στην κυκλοφορία λόγω των περιοριστικών μέτρων

μανία τους και καταστρέφοντας σε ένα φρεσκοσπαρμένο

γουροι ότι αυτή τη φορά θα τους βρούμε και θα λογοδοτή-

γήπεδο.

για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κο-

σουν στην τοπική κοινωνία».

Με ανακοίνωση του ο Π.Α.Ο Αετός Βασιλικών: «Παρα-

Το ζήτημα των καταστροφών σε δημοσιές υποδομές

καλεί όποιον γνωρίζει κάτι ή άκουσε κάτι για αυτόν ή για

(αθλητικούς χώρους, σχολεία, πάρκα, παιδικές χαρές κ.α.)

αυτούς που κατέστρεψαν τον αγωνιστικό χώρο του γηπέ-

είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και πιο έντονα τα τε-

δου μας να ενημερώσει τα μέλη της διοίκησης, η οποία με

λευταία χρόνια τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές κοινωνί-

ή των δράστη -δραστών για τις συνέπειες της πράξης τους

τη συνδρομή του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος

ες. Ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε, με τις απαγο-

στο κοινωνικό σύνολο.

ρωνοϊού στη χώρα μας, παρατηρείται έξαρση του φαινομένου. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάντως μοναδική και
φανερώνει την καταστροφική μανία και την αδιαφορία του

Σημαντικές φθορές προκλήθηκαν και στον Προφήτη Ηλία στον Άγ. Αντώνιο

Σ

αποτσίγαρα επί του τάπητος, ψημένα κρέατα από προηγού-

όπως κατήγγειλε με ανακοίνωσή του ο περιβαλλοντικός

χυμένη στο πάτωμα, σπασμένα γυαλιά.

σύλλογος Αγίου Αντωνίου «Προφήτης Ηλίας».

- Πολλαπλές σπασμένες καρέκλες εντός και εκτός καλύ-

ημαντικές φθορές προκάλεσαν άγνωστοι και στο παρεκκλήσι του «Προφήτη Ηλία» στον Άγιο Αντώνιο,

Όπως, σημειώνεται στη ανακοίνωση «παρότι τη δύσκολη
περίοδο που διανύουμε αυτόν το χειμώνα, και μετά από
ένα καταστροφικό καλοκαίρι για όλους τους συλλόγους
της επικρατείας» ο περιβαλλοντικός σύλλογος του Αγίου
Αντωνίου «έρχεται αντιμέτωπος με άλλη μια άκρως οδυνηρή κατάσταση».
«Έπειτα από τη συνηθισμένη επίσκεψη των μελών του συλλόγου στο παρεκκλήσι του «Προφήτη Ηλία», που πραγματοποιείται κάθε περίπου 15 ημέρες για λόγους συντήρησης
του χώρου, διαπιστώθηκαν βανδαλισμοί, οι οποίοι έχουν
ως εξής:
- Δέντρο που στόλιζε τον εξωτερικό χώρο του παρεκκλησιού ξυλώθηκε ριζικώς.

μενη ημέρα πεταμένα στο έδαφος, ρετσίνα και κόκα-κόλα

βας, άλλες καμένες ολοσχερώς και άλλες απλώς κομματιασμένες.
- Τραπέζι που βρέθηκε έξω στον εξωτερικό χώρο σπασμένο και καμένο.
- Ξηλωμένες πρίζες, οι οποίες δεν υπήρχαν σε ακτίνα 400
μέτρων από το παρεκκλήσι όπως μελετήθηκε από μέλη
του Συλλόγου, ωστόσο κλάπηκαν.
- Σκουπίδια στον εξωτερικό χώρο που με τον αέρα διασκορπίστηκαν.
- Κάηκαν πολλά κεριά (που προέρχονταν από την εκκλησία) επί του τάπητος
και το χειρότερο... το τζάκι να καίει ακόμα σε κανονικό

Αναφέρεται, επίσης, ότι «το παραπάνω φαινόμενο άρχισε
να παρατηρείται από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, όπου σε συναντήσεις των μελών στο χώρο βρήκαμε
σπασμένα τα τζάμια και τα ξύλα της καλύβας, τα οποία
αποκαταστάθηκαν από το ταμείο του συλλόγου, όπως και
άλλες φθορές μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού, τις

- Δέντρα κόπηκαν από τη μέση και πάνω.

ρυθμό, κινδυνεύοντας να βρούμε το παρεκκλήσι και την

οποίες παρατηρούσαμε και «είχαμε από κοντά» και αποκα-

- Ξύλα που στηρίζουν την κατασκευή στον πάγκο της καλύ-

καλύβα να τυλίγονται στις φλόγες. Βέβαια κάνεις δεν ξέρει

ταστάθηκαν και αυτές με δυσκολία, καθώς όπως προανα-

βας και συντηρούνται κάθε χρόνο από τα μέλη βρέθηκαν

αν σε μια πρόκληση πυρκαγιάς, σε βραδινές ώρες, έφτα-

φέραμε λόγω της πανδημίας δεν έγινε η ετήσια πανήγυρις

ξυλωμένα και σπασμένα απογυμνώνοντας τον πάγκο.

νε η φωτιά έως και τα χωράφια- ελαιοχώραφα ανθρώπων

που αποτελεί το βασικότερο έσοδο για το σύλλογο».

- Ο νεροχύτης εντός της καλύβας βρέθηκε γεμάτος νερό,

που ζουν από τη γη (τα οποία βρίσκονται σε απόσταση

Για τους λόγους αυτούς, καταλήγει η ανακοίνωση «το Δ.Σ.

βουλωμένος από γόπες τσιγάρων και σκουπίδια.

αναπνοής από το παρεκκλήσι)..Ή ... και εντός της κατοικίσι-

του συλλόγου είναι στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει

- Εντός της καλύβας βρέθηκαν κομμένα ξύλα από τα δέ-

μης περιοχής του χωριού μας, που σε μια τέτοια περίπτωση

πως έχει ξεκινήσει όλες τις νομικές διαδικασίες για την ποι-

ντρα που προαναφέρθηκαν, κλαδιά, δεκάδες σκουπίδια,

δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε παραπέρα».

νική δίωξη των υπαιτίων για σωρεία αξιόποινων πράξεων».
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ

Βοήθεια για το Ελληνικό Παιδικό
Χωριό στο Φίλυρο
Β

οήθεια για το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το οποίο βρέθηκε σε δεινή θέση λόγω έλλειψης

χρηματοδότησης συγκέντρωσαν οι εθελοντές πολιτικής

σε πείσμα των τρεχόντων δυσμενών συνθηκών ανταποκριθήκαν ακαριαία και με μία άνευ προηγουμένου γενναιοδωρία στην έκκλησή του για βοήθεια.

προστασίας της Θέρμης, αλλά και πολλοί φορείς και
επιχειρήσεις του δήμου μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο

Αποδέκτης των ευχαριστιών για τη βοήθεια που προ-

Φίλυρο την 1η Δεκεμβρίου επεσήμανε ότι «τις τελευ-

σφέρθηκε ήταν και ο δήμος Θέρμης. Στην επιστολή

ταίες μέρες έφτασε στο οριακό σημείο να μην έχει την

προς το δήμαρχο Θέρμη Θεόδωρο Παπαδόπουλο, που

δυνατότητα να καλύψει με θέρμανση και τα 8 σπίτια

υπογράφουν η πρόεδρος του σωματείου Ζωή Δανιηλί-

στα οποία διαμένουν τα 38 ανήλικα παιδιά που αυτήν

δου και η Γενική Γραμματέας Αγνή Δημοπούλου -Δά-

την χρονική στιγμή φιλοξενεί». Καθώς και ότι «λόγω

τσιου, αναφέρεται «αξιότιμε, κύριε δήμαρχε, η άμεση

έλλειψης ρευστότητας τους τελευταίους μήνες, το σω-

και ουσιαστική ανταπόκριση σας στην έκκλησή μας για

ματείο αδυνατεί να είναι συνεπές στις οικονομικές του

βοήθεια, προκειμένου τα παιδιά μας να συνεχίσουν να

υποχρεώσεις απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο και στο

ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον για αυτά και την πα-

πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό του (υπαλλήλους και

τρίδα μας, μας συγκίνησε και μας ενδυνάμωσε.

συνεργάτες του), οι οποίοι κατανοώντας το τεράστιο μέ-

Χαιρόμαστε ιδιαιτέρα, που στο δύσβατο δρόμο της φρο-

γεθος του οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει

ντίδας και της ευθύνης απέναντι στα παιδιά μας, είστε

το σωματείο, με αξιοθαύμαστη υπομονή συνεχίζουν να

πολύτιμοι συνοδοιπόροι.

προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στα παιδιά

Έτσι με τα παιδιά του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

μας, παραμερίζοντας την αβεβαιότητα της καταβολής

στο Φίλυρο της Θεσσαλονίκης μαζί με το Διοικητικό του

των μισθών τους».

Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου μας αισθανόμα-

Η ανταπόκριση στο αίτημα για βοήθεια, ήταν συγκινητι-

στε ευγνώμονες και δυνατοί.

κή και για το λόγω αυτό το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και σας

αναγνώριση και της δικής σας αγάπης.

Φίλυρο απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς

στέλνουμε την αγάπη μας και την υπόσχεσή μας να εί-

Ο Θεός να σας δίνει πλούσια τη δύναμη να πραγμα-

σε όλους τους φίλους του σωματείου – σε όλους που

μαστε πάντα κοντά σας, με την αληθινή και απέραντη

τοποιήσετε το τόσο σπουδαίο και δύσκολό έργο σας».

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος
Κουγιουμιτζίδης και η ολυμπιονίκης Βασιλική Κασάπη
κατά την παράδοση της βοήθειας.

«Υιοθεσία» σπάνιων φυτών στο πάρκο φυτοποικιλότητας στην Καρδία

Τ

η δυνατότητα να «υιοθετήσουν» κάποιο από τα
μοναδικά, σπάνια, αυτοφυή φυτά της περιοχής

μας που έχουν εγκατασταθεί είχαν οι ενδιαφερόμενοι
– κάτοικοι της Καρδίας την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι το ευρύ κοινό να γνωρίσει αυτά τα είδη, να τα αγαπήσει και κυρίως να τα
προστατεύσει. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ
σε συνεργασία με τον δήμο Θέρμης θα διαθέσουν δωρεάν περίπου 300 γλαστράκια με φυτά την παραμονή
των Χριστουγέννων, μεταξύ 10:00-12:30. Τα φυτά θα

φυτών προτεραιότητας στη διασυνοριακή περιοχή) με
ακρωνύμιο «conse-pp» που χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα –Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».
Η ερευνητική δράση του έργου υλοποιήθηκε από το
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη βοήθεια και εξωτερικών συνεργατών και αφορούσε την συλλογή, διατήρηση και αξιοποίηση εβδομήντα (70) σημαντικών ει-

βρίσκονται στο κοινοτικό κτίριο της τοπικής κοινότητας

δών προτεραιότητας (σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα)

Καρδίας.

για τα οποία συλλέχθηκε πολλαπλασιαστικό υλικό

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου

στο πλαίσιο βοτανικών αποστολών στη διασυνοριακή

«Improving the conservation of the priority plants

περιοχή και αναπαράχθηκαν σύμφωνα με πρωτόκολ-

«Πάρκο Φυτοποικιλότητας» το οποίο δημιουργήθηκε

in the cross border area» (Βελτίωση της διατήρησης

λο αναπαραγωγής που αναπτύχθηκε μέσα από ερευ-

στην Καρδία.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του στις 7, 21 και 27 Οκτωβρίου, στις 4, 17 και 25 Νοεμβρίου
και στις 2 Δεκεμβρίου συζήτησε και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
- Ενέκρινε ομόφωνα την 3η συνολική
παράταση του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού δικτυού ακάθαρτων Αγ. Παρασκευής και συνδετήριου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης» ΕΣΠΑ-MIS:
5004104 (Αρ. μελέτης: 39/2012,

αρ.

έργου: 7/2018)».
- Ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα της παράτασης υποβολής παραδοτέων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Improving
the conservation of the priority plants
in the cross border area - CONSE_PP».
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Χ. Φάσσας, Σ. Φω-

γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

των» (Αρ. μελέτης: 14/2020, αρ. έργου:

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλό-

5/2020) αποτελούμενη από τους υπαλ-

δημος I», όπως αυτό μεταφέρθηκε στο

λήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσι-

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

ών του δήμου ως εξής: Ι. Γαλαζούλα,

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υπ αριθ.

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών

171/2020 απόφασης Διοικητικού Συμ-

Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.), Ι. Παπλωματάς, ΠΕ

βουλίου της ΔΕΠΠΑΘ σχετικά με «Κα-

Τοπογράφος Μηχανικός, Επιβλέπων Το-

θορισμό διδάκτρων στα τμήματα του

πογραφικών Εργασιών, Λ. Μπαλλάς, ΠΕ

Δημοτικού Ωδείου και των Σχολών Πο-

Τοπογράφος Μηχανικός, Δ.Τ.Υ. δήμου

λιτισμού της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. διδακτικής πε-

Θέρμης.

ριόδου 2020 –2021 και τον καθορισμό

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπο-

των εκπτώσεων διδακτικής περιόδου

λογισμό οικονομικού έτους 2020 (23η

2020 – 2021, για ειδικές κοινωνικές ομά-

αναμόρφωση).

Πράτανος, Ι. Ιωσηφίδης, Χ. Φάσσας, Κ.
Γραικός, μ. Καπουσούζη -Καραγιάννη,

- Ενέκρινε ομόφωνα τις απόψεις επί του
φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου: «Αναδιατάξεις
των Γραμμών Μεταφοράς 150 kV στην
περιοχή Κ. Σχολαρίου: Γραμμή μεταφοράς 150kV Υ/Σ Σχολάρι - Υ/Σ Στάγειρα και Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Σ.Ζ.
Πανόραμα -Υ/Σ Κ. Σχολάρι» του φορέα
Ανεξάρτητος

Διαχειριστής

Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Η.Ε

δες». Κατά την συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Δ. Χίνη, Α.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Α.Ε.) (ΠΕΤ 2004290413).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής
παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου

τιάδης και Κ. Γραικός απείχαν από τη συ-

Θ. Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλλίδου

ζήτηση του θέματος.

και Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπο-

συλλεκτήρα λουτρών Θέρμης αρ μελέ-

- Παρέλαβε ομόφωνα την μελέτη «Αυ-

- Ενέκρινε ομόφωνα τον 2ο Ανακεφα-

λογισμό οικονομικού έτους 2020 (24η

της 31/2012 και αρ. έργου 6/2020.

τοψία και αποτίμηση του φαινομένου

λαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 2ο

αναμόρφωση).

- Συγκρότησε ομόφωνα την ειδική επι-

τοπικής κατολίσθησης και αστοχίας του

ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή πάρ-

- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ αριθ.

τροπή για την υπηρεσία Διαδικτυακή

ανάντη πρανούς του επιχώματος όπου

κου ευαισθητοποίησης για τη φυτοποικι-

12/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί-

Πλατφόρμα Διαχείρισης και Ελέγχου

εδράζεται η οδός Περικλέους μεταξύ των

λότητα στην Τ.Κ. Καρδίας (Development

ου σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου

των Λογ/σμων Κατανάλωσης Ρεύματος

οικισμών Τριλόφου και Πλαγιαρίου του

of a botanik park in Kardia for raising

ποσού ετήσιας τακτικής επιχορήγησης

και Ελέγχου και Παρακολούθησης βλα-

Δήμου Θέρμης».

awareness of biodiversity in a suburban

του δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο με

βών στα κυκλώματα φωτισμού στο δήμο

- Συγκρότησε ομόφωνα την επιτροπής

area

την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρό-

Θέρμης.

παραλαβής της υπηρεσίας «Ψηφιοποί-

09/2016, αρ. έργου: 07/2019).

νοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγω-

- Τροποποίησε ομόφωνα την υπ’ αριθμ.

ηση αρχείου οικοδομικών αδειών Διεύ-

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκπόνηση της

γής δήμου Θέρμης».

476/2019 ΑΔΣ και αντικατάσταση μελών

θυνσης Πολεοδομίας του δήμου Θέρμης

μελέτης: «Μελέτες παρεμβάσεων ανα-

- Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη σύμβα-

της Επιτροπής Επιτροπή παρακολούθη-

(β’ φάση).

βάθμισης δημοσίου χώρου: «Ανοικτό

σης διαδημοτικής συνεργασίας του δή-

σης και παραλαβής προμήθειας γάλα-

κέντρο εμπορίου Θέρμης».

μου Θέρμης και του δήμου Θερμαϊκού

κτος προσωπικού των Δ/νσεων του δή-

και την εξουσιοδότηση υπογραφής αυ-

μου Θέρμης.

λο προσωρινής παραλαβής του έργου

τής.

- Ενέκρινε ομόφωνα το ολοκληρωμένο

«Αποχέτευση όμβριων οικισμού Κ. Σχο-

- Ενέκρινε ομόφωνα την παραλαβή της

πλαισίου δράσης και τον προϋπολογι-

λαρίου» με αριθ. μελέτης: 35/2018 και

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

σμού έτους 2021.

- Παράτεινε ομόφωνα το συμβατικό χρό-

αριθ. έργου: 08/201.

επιστημονικών

νο της ομάδας Γ που αφορά στα υλικά

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του

Φακέλου Διοικητικών Πράξεων της περ

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ερ-

θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Δ. Χίνη, Α. Πρά-

παρ. 6 και της παρ. 7 του άρθρου 3 του

γαλείων χειρός, μικροϋλικών και αναλω-

τανος, Ι. Ιωσηφίδης τοποθετήθηκαν με

Ν998/79 για τις Κοινότητες Νέας Ραιδε-

σίμων για τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και

λευκό.

στού, Νέου Ρυσίου, Πλαγιαρίου, και Τα-

Πρασίνου, Καθαριότητας και Τεχνικών

- Συγκρότησε ομόφωνα την Επιτροπή Πα-

γαράδων του δήμου Θέρμης (αρ. μελ.:

- Το δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε

Υπηρεσιών» (Αρ. μελ. 46/2019)».

ραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο:

20/2020)».

από το δήμαρχο Θέρμης Θ. Παπαδόπου-

- Αποδέχτηκε ομόφωνα τον «όρο σχε-

«Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών του

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκπόνηση της

λο σχετικά με τις μειώσεις των μισθωμά-

δίου δανειστικού συμβολαίου αναφο-

αγροκτήματος Τριλόφου δήμου Θέρμης

μελέτης: «Μελέτες παρεμβάσεων ανα-

των των κυλικείων σε σχολεία του δήμου

ρικά με την Πράξη «Ασφαλτοστρώσεις

για την δημιουργία παρακαμπτήριων δι-

βάθμισης δημοσίου χώρου: «Ανοικτό

και στα ΚΑΠΗ καθώς και για τις επιχορη-

αγροτικών οδών δήμου Θέρμη για τη

άδρομων μετά τον αποκλεισμό της οδού

κέντρο εμπορίου Θέρμης».

γήσεις λόγω της πανδημίας.

βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική

Περικλεούς από την κυκλοφορία οχημά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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-

–

Del.4.2.1)”,

Ενέκρινε

ομόφωνα

(αρ.

το

μελέτης:

πρωτόκολ-

ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με

υπηρεσιών

«Σύνταξη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

- Το δημοτικό Συμβούλιο τήρησε ενός
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Το Δ.Σ. συνεδριάζει

λεπτού σιγή στη μνήμη των αγωνιστών

για τη στέγαση του 1ου ΓΕΛ Μίκρας και

της 17ης Νοέμβρη 1973.

όρισε στην επιτροπή τον αντιδήμαρχό κ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την εκμίσθωση

Αποστόλου με αναπληρωτή του τον αντι-

τμήματος του υπ’ αριθμ. 1482 αγροτε-

πρόεδρο της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

μαχίου της συμπληρωματικής διανομής

Εκπαίδευσης κ. Μεταλούλη. Κατά την

έτους 1957 του αγροκτήματος Αγίας

συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι

Παρασκευής στην Κοινότητα Αγίας Πα-

Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος,

ρασκευής του δήμου Θέρμης, εκτάσεως

Δ. Χίνη και Ι. Ιωσηφίδης τοποθετηθήκαν

10.015,22 τ.μ.

με λευκό.

- Γνωμοδότησε ομόφωνα σχετικά με

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αναμόρ-

τη διόρθωση εκ σφάλματος του χάρτη

φωση του προϋπολογισμού οικονομικού

Π.3.1.β. του εγκεκριμένου Γενικού Πο-

έτους 2020 (25η αναμόρφωση). Κατά την

λεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής

συζήτηση για την έγκριση του θέματος οι

Ενότητας Ν. Ραιδεστού του δήμου Θέρ-

Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος,

μης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.

Δ. Χίνη και Ι. Ιωσηφίδης καταψήφισαν.

66266 /29.11.2013 Απόφαση Υπουργού
ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/13.12.13).
- Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση
των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
2ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
- Καθόρισε ομόφωνα τον δημοτικό φόρο
επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων του
δήμου Θέρμης για το έτος 2021 (ΑΟΕ
376/2020). Κατά την συζήτηση για την
έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε. Αγοραστουδη, Δ. Χίνη, Ι.
Ιωσηφίδης, Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, Κ.
Γραικός, Β. Γκοστίλης, Θ. Καρκατζούνης,
Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ. Βλαχομήτρος
καταψήφισαν.
- Καθόρισε ομόφωνα τον συντελεστή
των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού του δήμου Θέρ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

εκτέλεσης του έργου «Ύδρευση περιο-

μης για το έτος 2021 (ΑΟΕ 377/2020).
Κατά την συζήτηση για την έγκριση του
θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε.

27

11/2018, αρ. έργου: 3/2020» (Αποφ.
ΕΠΖ 33/2020).
- Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά
μέτρα κυκλοφορίας στην οδό Περικλέους που συνδέει οδικά τις Κοινότητές
Τριλόφου και Πλαγιαρίου (Αποφ. ΕΠΖ
14/2020).
- Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της
κοινότητας Θέρμης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Ύδρευση περιοχής
επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)», αρ. μελέτης:
11/2018, αρ. Έργου : 4/2020. (Αποφ.
ΕΠΖ 23/2020).
- Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά
μέτρα σε τμήμα οδού της Κοινότητας
Καρδίας για τις ανάγκες κατασκευής του
έργου: «Διαμόρφωση παιδικής χαράς

Αγοραστουδη, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης, Θ.

και πλατείας Τοπικής κοινότητας Καρδί-

Καρκατζούνης, Ι. Τριανταφυλλίδου και

ας Δ.Ε. Μίκρας Δήμου Θέρμης» (Αποφ.

Δ. Βλαχομήτρος καταψήφισαν.

ΕΠΖ 24/2020).

- Τροποποίησε κατά πλειοψηφία τον κα-

- Ενέκρινε ομόφωνα τις μόνιμες κυκλο-

νονισμό λειτουργίας των νεκροταφείων

φοριακές ρυθμίσεις (κατασκευή κυκλι-

σμού», προϋπολογισμού 424.466,81 €

του δήμο Θέρμης. Κατά την συζήτηση

κών κόμβων) στη συμβολή των οδών

Θέρμης Θεσσαλονίκης και αποκατά-

πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27

για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ.

Απ. Κουγιάμη με Αθανασίου Διάκου και

σταση πρανούς ρέματος στην Τοπική

παρ. 3 του ν.3316/05 ΦΕΚ (Α’ 42). Κατά

Α. Τσιφτελίδου, Α. Πράτανος, Ε. Αγορα-

Απ. Κουγιάμη με Ανδρέα Παπανδρέου.

Κοινότητα Κ. Σχολαρίου δήμου Θέρμης

την συζήτηση για την έγκριση του θέ-

στουδη, Δ. Χίνη, Ι. Ιωσηφίδης, Θ. Καρ-

(Αποφ. ΕΠΖ 25/2020).

Θεσσαλονίκης που προκλήθηκαν από

ματος έγινε πρόταση της παράταξης του

κατζούνης, Ι. Τριανταφυλλίδου και Δ.

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του

τις βροχοπτώσεις του 2015» (Αρ. μελ.:

Δ.Σ. Χ. Φασσα για 6μηνη παράταση.

Βλαχομήτρος καταψήφισαν, ενώ οι Δ.Σ.

συμβατικού χρόνου της εργασίας με

13/2018, αρ. έργου: 4/2018).

- Συγκρότησε κατά πλειοψηφία την Επι-

κ.κ. Χ. Φάσσας, Σ. Φωτιάδης, Κ. Γραικός,

τίτλο «Εργασίες ανανέωσης-διαμόρφω-

- Ενέκρινε ομόφωνα το πρωτόκολλο ορι-

τροπή παραλαβής για προμήθεια και το-

Β. Γκοστίλης, ψήφισαν υπέρ της εισήγη-

σης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους

στικής παραλαβής του έργου: «Διευθέ-

ποθέτηση συμβόλου -σήματος -λογότυ-

σης με τις αλλαγές που προτείναν.

ασφαλείας».

τηση ομβρίων υδάτων από την αυλή του

που στην είσοδο της πόλης.

- Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά μέ-

- Αναμόρφωσε ομόφωνα τον προϋπο-

2ου Νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου προς

Κατά την συζήτηση για την έγκριση του

τρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της

λογισμό οικονομικού έτους 2020 (27η

ρέμα και λοιπές εργασίες» (αρ, μελ.

θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Α. Τσιφτελίδου, Ε.

κοινότητας Θέρμης για τις ανάγκες κατα-

αναμόρφωση).

12/2015, αρ. έργου 3/2015).

Αγοραστουδη, Δ. Χίνη και Ι. Ιωσηφίδης

σκευής του έργου: «Ύδρευση περιοχής

- Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση

- Γνωμοδότησε ομόφωνα επί μεταβολών

καταψήφισαν

επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρ-

της αριθ. 235/2020 απόφασης Δημοτι-

των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας

- Αναμόρφωσε κατά πλειοψηφία τον

μης (εξωτερικό δίκτυο)», αρ. μελέτης:

κού Συμβουλίου σχετικά με «Τροποποί-

Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020

11/2018, αρ. έργου: 4/2020. (Αποφ.

ηση της αριθ. 12/2020 απόφασης του

2022.

(26η αναμόρφωση). Κατά την συζήτηση

ΕΠΖ 32/2020).

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον

- Γνωμοδότησε ομόφωνα επί μεταβολών

για την έγκριση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ.

- Ενέκρινε ομόφωνα τα περιοριστικά μέ-

καθορισμό ανώτατου ποσού ετήσιας τα-

σχολικών

Δευτεροβάθμιας

Θ. Καρκατζούνης και Ι. Τριανταφυλλίδου

τρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της

κτικής επιχορήγησης του δήμου προς το

Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-

τοποθετηθήκαν με λευκό, ενώ οι Δ.Σ.

κοινότητας Θέρμης για τις ανάγκες κατα-

Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέ-

2022.

κ.κ. Δ. Βλαχομήτρος, Ι. Ιωσηφίδης και Π.

σκευής του έργου: «Ύδρευση περιοχής

ντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας

- Συγκρότησε ομόφωνα την Επιτροπής

Πονερίδης καταψήφισαν.

επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου Θέρ-

και Προσχολικής Αγωγής δήμου Θέρ-

μης (εσωτερικό δίκτυο)» αρ. μελέτης:

μης».

χής επέκτασης οικισμού Θέρμης δήμου

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του

Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» (Αρ. μελ.:

συμβατικού χρόνου εκπόνησης της με-

11/2018, αρ. έργου:3/2020).

λέτης «Μελέτη Β’ αναδασμού αγροκτή-

- Ενέκρινε ομόφωνα την παράταση συμ-

ματος Βασιλικών της Δ.Ε. Βασιλικών του

βατικής προθεσμίας του έργου: «Έργα

δήμου Θέρμης και Μ.Π.Ε. έργων αναδα-

αντιπλημμυρικής

δήμου

προστασίας

μονάδων

Καταλληλόλητας και επιλογής χώρου
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Είμαστε ο δήμος
με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη

Η αύξηση του τιμολογίου
της ΔΕΥΑΘ

Έ

Α

πειτα από μια δεκαετία στη διάρκεια της
οποίας διατηρήσαμε σταθερά τα δημο-

ρους και κυμαίνονται γύρω στο 70%. Κατά

τικά τέλη, αντιλαμβανόμενοι τις επιπτώσεις

χώρους στους οποίους λειτουργούν εκπαι-

τις οποίες είχε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η παρατεταμένη οικονομική κρίση,
προχωράμε τώρα, για το έτος 2021, σε περαιτέρω μείωση των ήδη χαμηλών τελών
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Έτσι,
ο δήμος Θέρμης, παραμένει σταθερά στις
πρώτες θέσεις μεταξύ των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και πανελλαδικά, που έχουν τις χαμηλότερες χρεώσεις
δημοτικών τελών.
Μέσω της διαδικασίας ρύθμισης των αδήλωτων τετραγωνικών η οποία ολοκληρώθηκε εντός του 2020, η φορολογητέα ύλη
όσον αφορά τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
αυξήθηκε σημαντικά, γεγονός που προοιωνίζεται αύξηση και των προσδοκώμενων
εσόδων από δημοτικά τέλη για το 2021.
Ωστόσο, η διοίκηση του δήμου αποφάσισε
ολόκληρη την προσδοκώμενη αύξηση των
εισπράξεων από τα δημοτικά τέλη, να την
μετακυλίσει στους πολίτες προχωρώντας
σε μείωση των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού.
Για τη διαμόρφωση των νέων μειωμένων
τελών προηγήθηκε μια λεπτομερής και εξαντλητική μελέτη και προεργασία, εκ μέρους
της αντιδημαρχίας Οικονομικών, αλλά και
συνολικά της διοίκησης του δήμου. Η μία
επιλογή, που είναι και η συνηθέστερη και
ευκολότερη, ήταν να προχωρήσουμε σε

27,3% μειώνεται ο συντελεστής για τους
δευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατά 45,5% για τους χώρους τους
οποίους χρησιμοποιούν σωματεία, αθλητικοί, πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι.
Για τα καταστήματα καθώς και τα ακίνητα
στα οποία αναπτύσσονται μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες οι μειώσεις είναι
επίσης κλιμακωτές και κυμαίνονται από περίπου 7% έως και 20%.
Παράλληλα διατηρήσαμε σε ισχύ τη μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη για όλες
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τους
δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», τα Άτομα
με Αναπηρία 67% και άνω, τις πολύτεκνες
οικογένειες, ενώ, για πρώτη φορά από το
2021, στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται
έκπτωσης 50% περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνες οικογένειες με βάση κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Πέραν αυτών, προχωρήσαμε, ειδικότερα
για τους επαγγελματίες και σε μια σειρά
ελαφρύνσεις, προκειμένου να μετριάσουμε
τις επιπτώσεις τις οποίες υφίστανται από την
πανδημία. Έτσι, αποφασίσαμε την απαλλαγή όλων των καταστημάτων και των
επιχειρήσεων από τα τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού για όσο διάστημα οι
επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές εξ αιτίας

ισόποση, οριζόντια μείωση των δημοτικών

των lockdown κι επίσης, προχωρήσαμε

τελών σε νοικοκυριά, καταστήματα και επι-

στην απαλλαγή από τα τέλη χρήσης πε-

χειρήσεις. Η άλλη ήταν, μέσα από τις συζη-

ζοδρομίων για ολόκληρο το 2020. Όπως

τήσεις με τους πολίτες, τους φορείς και τους

επίσης απαλλάξαμε από την υποχρέωση

εκπροσώπους των επαγγελματιών, να πάμε

καταβολής ενοικίου όσους λειτουργούν

σε στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να ελα-

κυλικεία στα ΚΑΠΗ και στα σχολεία. Ανά-

φρυνθούν περισσότερο εκείνοι οι οποίοι

λογα μέτρα, εφόσον χρειαστεί, θα λάβουμε

δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα στη διάρ-

και το 2021.

κεια των τελευταίων χρόνων και ιδιαιτέρως

Τέλος, ως Δημοκρατική Ενότητα εκφρά-

το 2020 λόγω της πανδημίας.

ζουμε την ικανοποίησή μας που, οι προτά-

Επιλέξαμε το δεύτερο. Να πάμε σε στοχευ-

σεις μας αυτές υποστηρίχθηκαν από μερίδα

μένες μειώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από

της αντιπολίτευσης. Σταθερή θέση μας είναι

7,14% έως και 91%, με μεσοσταθμική μεί-

να επιδιώκουμε συγκλήσεις, μέσα από δη-

ωση κοντά στο 10%. Το συνολικό ποσόν

μιουργικό διάλογο, προκειμένου οι τελικές

της ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρή-

προτάσεις που έρχονται προς ψήφιση στο

σεων υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει τις

δημοτικό συμβούλιο, να τυγχάνουν της με-

600.000 ευρώ. Ειδικότερα, στις κατοικίες

γαλύτερης δυνατής απήχησης, όπως συνέ-

οι μειώσεις αφορούν τους βοηθητικούς χώ-

βη και τώρα.
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κλόνητη πεποίθησή μας είναι πως λόγω
των συνεπειών της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης και επιπρόσθετα αυτών της πανδημίας στα νοικοκυριά, τα δημοτικά τέλη, οι
δημοτικοί φόροι και τιμολόγια οφείλουν να
αποτελούν πεδίο εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής. Είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη
να δημιουργηθεί ένα ευρύ πλέγμα προστασίας
που να συμπεριλαμβάνει όλους τους δημότες.
Οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος,
οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα κοινωνικά
αγαθά απαραίτητα για τη διαβίωση (ύδρευση,
αποχέτευση, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός)
οφείλουν να είναι για το δημότη /καταναλωτή
υπηρεσίες ποιοτικές και τα τιμολόγια χαμηλού
κόστους. Δύσκολη εξίσωση για ένα δήμο.
Προϋποθέτει οικονομικούς πόρους, οργάνωση, κατάλληλο προσωπικό αλλά κυρίως μια
στρατηγική, έγκαιρη και προγραμματισμένη
πολιτική, που προνοεί αντί να τρέχει να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα. Στο δήμο μας οι οικονομικοί πόροι υπάρχουν, αλλά η εμπειρία της
ίδιας διοίκησης εδώ 20 και πλέον έτη απομένει
αναξιοποίητη και χωρίς τα απαραίτητα αντανακλαστικά. Απόδειξη η αύξηση του τιμολόγιου
του νερού από τη ΔΕΥΑΘ. Από το Μάρτιο του
2020 ενημερώσαμε υπεύθυνα και επανειλημμένα τους δημότες και δώσαμε μάχη στο δημοτικό συμβούλιο. Τότε κανείς δημότης δεν το
αντιλαμβανόταν, τώρα βέβαια που λαμβάνουν
τους νέους λογαριασμούς, διαπιστώνουν το
μέγεθος της αύξησης, το κόστος στο πορτοφόλι
και αναρωτιούνται αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Βασικότερη αιτία της αύξησης ήταν
η αύξηση της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος
(σύμφωνα με τους αριθμούς η επιβάρυνση
λόγω αύξησης του ρεύματος είναι το 49% της
συνολικής επιβάρυνσης) και η αύξηση από την
ΕΥΑΘ των τελών δικαιώματος χρήσης υπονόμων (δίκτυο αποχέτευσης). Οι πολίτες και
οι επαγγελματίες επιβαρύνονται τις αυξήσεις
στα τιμολόγια της ΔΕΗ αλλά και στις υψηλές
αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης καθόσον και για την παροχή αυτών των
υπηρεσιών καταναλώνεται ηλεκτρικό ρεύμα!
Η ΔΕΥΑ, που ήταν πλήρως απροετοίμαστη
για τις παραπάνω αυξήσεις, αποφάσισε (αριθ.
31/2020 απόφαση/ πρακτικ. 5/24-2-2020):
i) αύξηση του πάγιου τέλους ύδρευσης στα
15€ το έτος για όλους τους καταναλωτές, ενώ
ίσχυαν ετήσια πάγια: για υδρόμετρα με μηδενική κατανάλωση 24€, για δε όλα τα άλλα 6€,
ii) αύξηση στην τιμή κατανάλωσης του νερού
σε ποσοστό 5% ανά κλίμακα,
iii) αύξηση της τιμής του κυβικού μέτρου αποχετευμένης ποσότητας στα 0,65€ ανά κυβικό
μέτρο (m3) επί του 80% των m3 της ύδρευσης,
ενώ η χρέωση ήταν 0,32 €/m3 επί του75%
των m3 της ύδρευσης, ώστε για παράδειγμα σε
κατανάλωση 100m3 η αύξηση ποσοστιαία εί-

ναι 108% (η αύξηση στην αποχέτευση αφορά
όσους είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης). Από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε και
καταψηφίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΕΥΑΘ τις αυξήσεις. ΑΝΑΜΕΝΑΜΕ να έρθει
το θέμα προς λήψη απόφασης στο Δημοτικό
Συμβούλιο, αλλά μάταια καθώς εν τω μεταξύ
άλλαξε η νομοθεσία και η αρμοδιότητα μετατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, όπου βέβαια και πάλι τις καταψηφίσαμε. Επιμείναμε,
φέραμε προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο και ζητήσαμε ως minimum να αξιοποιήσουμε την από 30/3/2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου δηλαδή να ληφθεί απόφαση για χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΘ μέσω
δανειοδότησης από το δήμο και αυτός με τη
σειρά του από το κράτος μέσω ΚΑΠ προκειμένου να αποφευχθεί η άμεση αύξηση του
τιμολογίου! Οι αποφάσεις ελήφθησαν από τη
ΔΕΥΑ και το Δημοτικό Συμβούλιο (121/2020/
πρακτικό 15-20-5-2020), το δάνειο όμως όχι!
Η μόνη λύση αυτή τη στιγμή-κατασταλτικά- για
την αποφυγή της αύξησης είναι ο δανεισμός ή
η χρηματοδότηση. Προληπτικά η διοίκηση του
δήμου και η ΔΕΥΑΘ που στο ΔΣ συμμετέχουν
κατά πλειοψηφία αιρετοί της διοίκησης, θα
μπορούσε να αποφύγει την αύξηση στην πιο
άκαιρη χρονική στιγμή αν είχε εκπονήσει εγκαίρως ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο
και πολιτική:
- Για την αποφυγή συσσώρευσης και στη
συνέχεια την είσπραξη των ανείσπρακτων
4.400.000€ απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων (περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό
της ΔΕΥΑΘ 2019),
- Την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ώστε να μη χρειάζεται να πληρώνει υπηρεσίες στην ΕΥΑΘ.
- Την έγκαιρη οργάνωση της ΔΕΥΑΘ ώστε να
Μειωθούν οι Διαρροές και Απώλειες,
- Την πρόβλεψη ύπαρξης Διαθέσιμων για αντιμετώπιση Απροβλέπτων Αναγκών,
- Την άμεση αντίδρασή της στην τιμολογιακή
πολιτική της ΔΕΗ.
- Τη λειτουργία Ενεργειακής Κοινότητας ή
άλλων ΑΠΕ για τη μείωση του ενεργειακού
κόστους – υπήρχε μάλιστα και η κατάλληλη
χρηματοδότηση για τις ενεργειακές κοινότητες
αλλά χάθηκε η ευκαιρία –.
Στόχος μας είναι η ΔΕΥΑΘ να παραμείνει ένα
ανεξάρτητο, οικονομικά και λειτουργικά νομικό πρόσωπο στο δήμο Θέρμης, με επαρκές
και κατάλληλο προσωπικό που θα προσφέρει
ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες με διαφάνεια και έμπρακτη καθημερινή λογοδοσία,
θα μεριμνά για τον υδροφόρο ορίζοντα, την
ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των
διαρροών, την εξοικονόμηση της ενέργειας
εμπεδώνοντας μια αμφίδρομη δημιουργική
σχέση σεβασμού και συνέπειας με το δημότη.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΥΡΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Προτείναμε τη μείωση
των τελών των μεγάλων
επιχειρήσεων

Η παράταξη
εύχεται σε όλους
τους πολίτες
του δήμου Θέρμης
καλή χρονιά!

Γ

ια μια ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι στο άρθρο μας αυτό να προβάλλουμε
θέσεις, τοποθετήσεις και απόψεις που εκφράστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε άλλα
όργανα του δήμου μας από τη δημοτική μας
παράταξη, καθώς στο αντίστοιχο χωρίο της
εφημερίδας με τις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν γίνεται αναφορά στη θέση της
παράταξής μας.
Από τις τελευταίες συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του δήμου μας, θα θέλαμε στο
σημερινό μας άρθρο να καταπιαστούμε με το
ζήτημα της μείωσης των δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα η διοίκηση του
δήμου επιχειρεί μία επικοινωνιακή επίθεση στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβάλλοντας την
απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για
μείωση των παραπάνω τελών στις επιχειρήσεις
που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του δήμου μας, με σειρά δημοσιευμάτων στον τύπο
και αναρτήσεων σε δικτυακούς τόπους ενημέρωσης. Δεν έχει το θάρρος, όμως, η διοίκηση
του δήμου μας να αναγνωρίσει και να δημοσιοποιήσει ότι με την απόφασή του το Δημοτικό
μας Συμβούλιο στο εν λόγω θέμα, υιοθέτησε,
επιτέλους, την ορθότητα της θέσης μας στο
συγκεκριμένο ζήτημα και προχώρησε στην
υλοποίηση ενός από τους βασικούς πυλώνες
της δικής μας πρότασης για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στον δήμο Θέρμης. Είναι
προφανές ότι από την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία, φυσικά, και
υπερψηφίστηκε από την παράταξή μας, θα
ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό οι μεγάλες
επιχειρήσεις του δήμου μας, που λειτουργούν
εκτός σχεδίων πόλης και που χρησιμοποιούν
για τις ανάγκες της λειτουργίας τους μεγάλα σε
εμβαδόν ακίνητα (κτίρια και οικόπεδα) και δίνουν εργασία σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών
μας. Στη δεύτερη χρονιά, λοιπόν της θητείας
μας στο Δημοτικό Συμβούλιο μία από τις πιο
σημαντικές μας πολιτικές προτάσεις σε επίπεδο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας γίνεται
θέση του δήμου μας. Πολύ πιθανά, κάποιοι
από εσάς, όσοι είχατε υποβληθεί στον κόπο
να παρακολουθήσετε τις προτάσεις μας στην
προεκλογική περίοδο, εν όψει των τελευταίων
δημοτικών εκλογών, θα γνωρίζετε ότι εμείς,
από την προεκλογική, ήδη, περίοδο, κάναμε
λόγο για υπέρογκες χρεώσεις των δημοτικών
τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για
τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλες
επιφάνειες γηπέδων και σε μεγάλα κτίσματα,
εκτός σχεδίων πόλης από την πλευρά του
δήμου μας. Η μείωση των τελών αυτών ήταν
μία από τις κυριότερες προτάσεις που εισφέραμε προεκλογικά στον δημόσιο διάλογο, με
κύριο μέλημά μας να βοηθηθούν οικονομικά
οι μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στα
διοικητικά όρια του δήμου μας, με όλα τα οφέλη που προκύπτουν για τη δυνατότητα εργασίας σε αυτές από δημότες και κατοίκους του
δήμου μας. Πέρυσι, η πρότασή μας δεν έγινε
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δεκτή. Φέτος, όμως, επιτέλους, τα πράγματα
άλλαξαν. Ο κ. Δήμαρχος όταν του θυμίσαμε
τα όσα έλεγε πέρυσι, για να αποκρούσει την
πρότασή μας, περιορίστηκε μόνο να ψελλίσει
ότι η παράταξή του που διοικεί τον δήμο επί
τόσες δεκαετίες ξέρει να ακούει (χωρίς να πει
ούτε τι ακούει ούτε από ποιον ακούει).
Το γεγονός ότι η διοίκηση του δήμου μας αναγκάστηκε να προχωρήσει από τη νέα χρονιά
στην υλοποίηση της πρότασής μας, κακήν
-κακώς, αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας και από την αιτιολογία που πρόβαλε για
να υποστηρίξει την εισήγησή της. Ο αρμόδιος,
λοιπόν, Αντιδήμαρχος ισχυρίστηκε ότι έγινε
εφικτή η πρόταση αυτή, επειδή με τη δήλωση,
δήθεν, των τακτοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών στα κτίσματα, αυξήθηκε το εμβαδόν
των κτισμάτων επί των οποίων θα υπολογίζεται
το τέλος που θα καταβάλλεται προς πληρωμή
από τους ιδιοκτήτες τους. Ο ισχυρισμός αυτός
είναι προβληματικός. Κατ’ αρχήν, όπως ο ίδιος
παραδέχθηκε, μέχρι τον χρόνο συζήτησης του
εν λόγω θέματος, οι υπηρεσίες του δήμου μας
είχαν επεξεργαστεί λιγότερες από τις μισές από
τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την τακτοποίηση των
αυθαίρετων κατασκευών. Κατά δεύτερον, και
σημαντικότερο, ακόμη και αν η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του δήμου μας είχε επεξεργαστεί, μέχρι τη συζήτηση του θέματος,
όλες τις δηλώσεις τροποποίησης αυθαίρετων
κτισμάτων, ακόμη και τότε, δεν θα ήταν δυνατό
να γίνει εκτίμηση της δυνατότητας είσπραξης
των αντίστοιχων τελών ηλεκτροφωτισμού και
καθαριότητας, εάν δεν δοκιμαζόταν η νέα κατάσταση στην πράξη. Η λογική, λοιπόν, λέει ότι
θα έπρεπε η διοίκηση του δήμου να δει στην
πορεία τη φετινή χρονιά εάν θα επιτυγχάνονταν
αύξηση στην είσπραξη των δημοτικών τελών
και στη συνέχεια, εάν, πράγματι, υπήρχε αύξηση, θα προέβαινε στις αντίστοιχες μειώσεις το
επόμενο έτος. Το γεγονός ότι πριν προλάβει να
διαπιστώσει εάν υπάρχει αύξηση των εσόδων
στα δημοτικά ταμεία, προβαίνει σε μειώσεις,
σημαίνει πολύ απλά ότι αναγνωρίζει την ορθότητα της πρότασής μας. ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΟΠΟΙΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ.
Ελπίζουμε η διοίκηση του δήμου να προχωρήσει στο μέλλον στην υλοποίηση και άλλων
από τις προτάσεις μας που θα ωφελήσουν
τη ζωή όλων μας. Τέλος, θα θέλαμε να σας
μεταφέρουμε τις ευχές μας για τη νέα χρονιά.
Ευχόμαστε, αυτή η χρονιά να είναι τόσο καλή
για όλους μας, που θα μας κάνει γρήγορα να
ξεχάσουμε ότι υπήρξε στη ζωή μας το 2020.
Να είναι λαμπρή, γενναιόδωρη και να πάρει
όλες τις στεναχώριες και λύπες που μας πότισε
η προηγούμενη. Τέλος, ας είναι ευεργετικό το
μάθημα που μας δίδαξε η προηγούμενη χρονιά, να λάβουμε υπόψη μας όσα δυσάρεστα
έγιναν και να ευχαριστιόμαστε την καθημερινότητά μας και αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε. Καλή χρονιά να έχουμε…
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αλώς ήρθες 2021!
Σε περιμέναμε με όνειρα και ελπίδες

για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό που κι
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αρκετά τα δημοτικά τέλη στις οικίες και
στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Φυσικά για τον δρόμο Τριλόφου - Πλα-

εμείς ως παράταξη έχουμε κάνει σύνθημα

γιαρίου

«Βήμα στο Αύριο!»

Αδιαφορείτε για τα προβλήματα που αντι-

Η χρονιά που έφυγε, το 2020 ήταν μια

μετωπίζουμε. Αδιαφορείτε για τους επαγ-

χρονιά που όλοι θέλουμε να αφήσουμε

γελματίες του Τριλόφου και του Πλαγιαρί-

πίσω. Το 2021 ας ελπίσουμε κι ας ευχη-

ου. Περίπου 8 μαρτυρικοί μήνες για τους

θούμε ότι θα μας δώσει πίσω ότι χάσαμε

οδηγούς που υποχρεούνται να διασχίζουν

και κυρίως να σταματήσει να παίρνει αν-

δρόμο 3 χλμ. αμφιβόλου οδικής ασφά-

θρώπινες ζωές. Το εμβόλιο έχει δώσει τις

λειας, αντί 20 μέτρων επαναφοράς οδο-

πρώτες ελπίδες να βγούμε από τον κλοιό

ποιίας μόνο έχοντας εξασφαλίσει από την

του κορωνοϊού και να επιστρέψουμε σιγά

κυβέρνηση 2.600.000 €, χωρίς να έχουν

σιγά μέσα στο 2021 στην κανονικότητα.

γίνει ούτε καν ακόμα οι μελέτες.

Καλή χρονιά λοιπόν σε όλο τον κόσμο και

Μόνο ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στον Δή-

φυσικά σε όλους τους πολίτες του δήμου

μαρχο και στο επιτελείο του που μπορούν

Θέρμης με υγεία, ευτυχία και δουλειά!

το μαύρο να το παρουσιάσουν ως άσπρο!

Διότι σε δύσκολους καιρούς, με την με-

Μπράβο χίλιες φορές που καταφέρνουν

γάλη πανδημία του κορωνοϊού καταστρέ-

τα φούμαρα να τα κάνουν μεταξωτές κορ-

φεται η οικονομία και το λιανεμπόριο. Τα

δέλες...

βλέπουμε

γιατί

αδιαφορείτε!

εργοστάσια, οι βιοτεχνίες, τα καταστήματα
λιανικής, η εστίαση, καφετερίες, εστιατό-

Οι παραπάνω σκέψεις και απόψεις μας, για

ρια κλπ. είναι κλειστά.

την οδό Περικλέους, εάν δεν φέρουν άμεσα προβληματισμό στους κατοίκους και

Και μέσα σε όλα αυτά και ενώ δεν έχει

επαγγελματίες, τόσο του Τριλόφου όσο

ακόμη τελειώσει η πανδημία του κορωνο-

και του Πλαγιαρίου, τότε επαληθεύεται η

ϊού, βλέπουμε τους λογαριασμούς ΔΕΥ-

ρήση που αναφέρει ότι ο καθένας παίρνει

ΑΘ, δηλαδή της δημοτικής επιχείρησης

από τη ζωή ότι του αξίζει.

ύδρευσης και αποχέτευσης Θέρμης να

Γιατί;;; Γιατί αν ακόμα δεν το καταλάβατε

έρχονται πολύ φουσκωμένοι σε σύγκριση

ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ.

με τα προηγούμενα τρίμηνα!
Με αυτές τις επισημάνσεις, από όλο τον
Τα δημοτικά τέλη, τόσο στα σπίτια αλλά

συνδυασμό σας ευχόμαστε και πάλι καλή

και σε όλους τους επαγγελματικούς χώ-

χρονιά ελπίζοντας το 2021 να επιστρέ-

ρους δεν μειώθηκαν καθόλου από τον

ψουμε στην κανονικότητα με υγεία πάνω

Μάρτιο μέχρι τώρα. Σε αντίθεση με πολ-

από όλα για όλους τους πολίτες του δή-

λούς άλλους δήμους που έχουν μειώσει

μου Θέρμης.
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Τα νέα των παρατάξεων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Να ανοίξουν άμεσα
τα κλειστά νοσοκομεία
«Λοιμωδών» και «Παναγία»

Αγώνας ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική
της διοίκησης του δήμου και της κυβέρνησης

Τ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021: €52.000.000
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2020: €14.000.000
διοίκηση του δήμου ήδη αύξησε το τέλος της
αποχέτευσης κατά 50% και προχώρησε σε αύξηση του δημοτικού φόρου για τη δημοτική ενότητα
Βασιλικών κατά 4,5% για να εξισώσει όπως λέει η
ίδια το τέλος με τις άλλες δύο ενότητες Θέρμης και
Μίκρας. Η εξίσωση βέβαια θα μπορούσε να γίνει
και προς τα κάτω, μειώνοντας το τέλος σε Θέρμη
και Μίκρα. Στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα, προσθέτει δύο νέες κατηγορίες τελών:
α) υπόγειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης και άλλα
παρακολουθήματα. β) βοηθητικοί χώροι εκτός κατοικίας που δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά χρησιμοποιούνται, 0.30 ευρώ /τ.μ. και
0.10 ευρώ /τ.μ. αντίστοιχα. Ο δήμος με το χρηματικό
υπόλοιπο των 14 εκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσε να κάνει παρεμβάσεις στις κοινότητες της δημοτικής ενότητας Βασιλικών και πρώτα- πρώτα στα
Βασιλικά προκειμένου να ανεβάσει την ποιότητα της
ζωής των κατοίκων: πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμοι,
ηλεκτροφωτισμός, γέφυρες στον Ανθεμούντα, κόμβους, ανάπλαση πλατειών, ασφαλτοστρώσεις και
κυρίως να προγραμματίσει την αντικατάσταση του
φθαρμένου δικτύου ύδρευσης, όπου με τις βλάβες
χάνονται χιλιάδες κυβικά νερού αλλά και χιλιάδες
εργατοώρες προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι
βλάβες. Στην Αγία Παρασκευή οι κάτοικοι περιμένουν πάνω από πέντε χρόνια να κατασκευασθεί η
παιδική χαρά, το ίδιο στη Σουρωτή, ενώ η Περιστερά περιμένει την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου
από το 2000. Η επέκταση Θέρμης περιμένει την
κατασκευή των κόμβων, την ενίσχυση του δικτύου
ύδρευσης, την κατασκευή της αποχέτευσης, της παιδικής χαράς και του νηπιαγωγείου. Άμεση ανάγκη
η διαπλάτυνση και ο ηλεκτροφωτισμός της εθνικής
οδού Νέου Ρυσίου -Σουρωτής -Βασιλικών και Βασιλικών -Σουρωτής -Άγιου Αντώνιου -Μονοπηγαδου. Μεγάλη ανάγκη να συνεχισθεί η διαπλάτυνση
και ο ηλεκτροφωτισμός της εθνικής οδού Θέρμης
-Βασιλικών-Πολυγύρου. Και τα δύο έργα αφορούν
την περιφέρεια. Επίσης λόγω του μεγάλου προβλήματος που έχει προκύψει από την πανδημία πρέπει
ο δήμος να προχωρήσει στην εξεύρεση επί πλέον
αιθουσών για τα σχολεία προκειμένου να μην έχουμε 25-27 μαθητές σε κάθε αίθουσα, αλλά 15 για
να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, για να εξασφαλίζεται η υγεία των μαθητών και του προσωπικού
των σχολείων (δάσκαλοι ,καθηγητές, καθαρίστριες,
κλπ.) Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα
σε προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού
και προσωπικού καθαριότητας. Στον ευαίσθητο τομέα της ανακύκλωσης δεν έχει προχωρήσει τίποτα
από το περιβόητο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων με τα τέσσερα ρεύματα (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό μαζί και ο κάδος για τα οργανικά),
ενώ τα κέρδη από τη διαχείριση της ανακύκλωσης
καρπώνονται ιδιώτες και ας γίνεται η συλλογή με
προσωπικό και μηχανήματα του δήμου! Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θεωρείται βέβαιη, αφού η
προηγούμενη και σημερινή κυβέρνηση, ο ΦΟΔΣΑ,
η περιφέρεια και ο δήμος Θέρμης, επιμένουν στην
εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
στον Άγιο Αντώνιο. Αυτή θα διαχειρίζεται 128.000
τόνους απορρίμματα το χρόνο συν 20.000 τόνους
βιοαπόβλητα. Η μονάδα από την επεξεργασία θα
παράγει απορριματογενές καύσιμο υλικό το οποίο
θα αγοράζουν ενεργοβόρες βιομηχανίες για καύση,

ην ανάγκη να επαναλειτουργήσουν άμεσα το Νοσοκομεία «Λοιμωδών» και

θεί στις ανάγκες του λαού, γιατί η στελέχω-

«Παναγία» στη Θεσσαλονίκη που έκλεισαν

κό και βοηθητικό προσωπικό, ο εξοπλισμός

στο πλαίσιο της πολιτικής συρρίκνωσης
νοσοκομείων και κλινικών το 2013, επεσήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Μιχάλης
Κωνσταντινίδης, μιλώντας στη Συνεδριακή
Διάσκεψη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με την Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), η
οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο Μ. Κωνσταντινίδης, ανέδειξε ότι «Ιδιαίτερα το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων
Θεσσαλονίκης (ΝΕΠΘ) – «Λοιμωδών», είχε
επανειλημμένα στο παρελθόν αξιοποιηθεί
ως κέντρο αναφοράς για μεταδοτικές ασθένειες, αυτή ήταν η ευρύτερη ‘’αποστολή’’
του και διέθετε αναγκαίους χώρους και
υποδομές αιχμής και για τη σημερινή συγκυρία. Αντίστοιχα και το «Παναγία»’ θα
μπορούσε ποικιλότροπα να αξιοποιηθεί στο
μέτωπο της πανδημίας».
Θύμισε ότι τα δύο νοσοκομεία, «έκλεισαν»
με κυβερνητική απόφαση το 2013, καθώς
όπως είπε, «ήταν ένα ακόμα μέτρο που
στόχευε την περιστολή «περιττών» -όπως
τις έκριναν- δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό και εκεί πρέπει να βρει κανείς
και την αιτία, που η παραμικρή ουσιαστικά
πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί από τον
Μάρτιο για την επαναλειτουργία και αξιοποίηση αυτών των μονάδων. Αυτές οι πολιτικές αποφάσεις τότε είχαν βέβαια αιτιολογηθεί ως ενίσχυση του δημόσιου συστήμα-

ση των νοσοκομείων με ιατρικό, νοσηλευτιτους με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές
και μέσα, είναι «κόστος αντιπαραγωγικό»,
«κόστος» που δεν ευνοεί την επιχειρηματικότητα, δεν προσφέρει μεγάλα κέρδη. Το
συγκεκριμένο παράδειγμα, συμπυκνώνει
την κυρίαρχη πολιτική λογική, των πολλών
τελευταίων δεκαετιών, που συνίσταται στην
εμπορευματοποίηση κοινωνικών δικαιωμάτων και λαϊκών αναγκών. Τα αποτελέσματα
είναι η διαρκής υποβάθμιση του επιπέδου
ζωής για την πλειοψηφία του πληθυσμού».
Επίσης, με αφορμή τη συζήτηση που έχει
ξεκινήσει για την μεταφορά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ευθύνη των
δήμων, αναρωτήθηκε σε τι θα βελτιώσει
τα πράγματα ο παραπέρα κατακερματισμός
του ήδη συρρικνωμένου δημόσιου συστήματος Υγείας, «όταν ομολογείται από παντού η έλλειψη και η ανάγκη για κεντρικό
σχεδιασμό στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας,
με όλο το αναγκαίο επιστημονικό, τεχνικό,
εργατικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές, με εξασφάλιση των αναγκαίων προμηθειών». Και τόνισε ότι η μεταφορά της ΠΦΥ
στους δήμους στην πραγματικότητα θα σημάνει την εγκατάλειψή της.
Επιπλέον αναφέρθηκε στο προσχέδιο του
Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021
που προβλέπει μείωση των ΚΑΠ από 280300 εκατ. και αναρωτήθηκε πως θα αντιμετωπιστούν οι αυξημένες από τη συγκυρία,
ανάγκες στη σχολική στέγη, ειδικότερα

τος Υγείας, καθώς ήθελε και θέλει όλες τις

στους μεγάλους δήμους.

υπηρεσίες Υγείας συγκεντρωμένες σε λίγα

Κάλεσε τους εκλεγμένους, ανεξάρτητα από

νοσοκομεία, με λιγότερους εργαζόμενους.

την ιδεολογική και πολιτική τους τοποθέτη-

Το αποτέλεσμα έγινε άμεσα χειροπιαστό

ση, να παλέψουν τουλάχιστον για τη διεύ-

και σήμερα φτάσαμε το σημείο, στο να ψά-

ρυνση της κρατικής χρηματοδότησης, για τη

χνουμε κρεβάτια ΜΕΘ και να μη φτάνουν,

λύση καθημερινών πρακτικών προβλημά-

να τρέμουν οι γιατροί στο ενδεχόμενο να

των, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι κανένα

χρειαστεί να διαλέξουν ποιος θα ζήσει και

μερικότερο πρόβλημα δεν θα λύνεται όσο

ποιος θα πεθάνει. Και ας είναι ένα αίτημα,

δε λύνεται το μεγάλο πρόβλημα, η κατο-

αυτονόητο, που απαντά στα καθήκοντα που

χή των μέσων παραγωγής από τους λίγους

βάζει η σημερινή συγκυρία, που έχει συνει-

που μπαίνει εμπόδιο στην πρόοδο της κοι-

δητοποιηθεί και το απαιτεί πλήθος φορέων,

νωνίας. «Να αλλάξουμε γραμμή επομένως.

εργατικά και λαϊκά σωματεία, ευρύτερα αι-

Πρέπει να πάψουμε να «καμαρώνουμε»

ρετοί και προσωπικότητες».

για τα όποια κοινωνικά προγράμματα. Να

Σημείωσε ότι «Το δημόσιο σύστημα Υγείας

παλέψουμε για να μην υπάρχει ανάγκη για

που έχουμε είναι ανήμπορο να ανταποκρι-

κοινωνικά προγράμματα», είπε.
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θα μολύνουν το περιβάλλον με καταστροφικές συνέπειες στην αγροτική οικονομία και την υγεία των
ανθρώπων. Οι θέσεις μας, αλλά και οι θέσεις της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΚΑΥΣΗ για διαλογή στην πηγή, μείωσή απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση,
ενώ βρίσκουν ευρεία αποδοχή μέσα στην κοινωνία,
συγκρούονται άμεσα με τις πολιτικές του δήμου, του
ΦΟΔΣΑ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο δήμος μέσα στην πανδημία του covid 19 έπρεπε και
πρέπει να διεκδικήσει από την κυβέρνηση την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Να ανοίξει
τα κλειστά νοσοκομεία ΠΑΝΑΓΙΑ και ΛΟΙΜΩΔΩΝ,
να αυξήσει τις ΜΕΘ και να προσλάβει υγειονομικό
προσωπικό, να καλύψει όλες τις οργανικές θέσεις
στο κέντρο υγείας Θέρμης και να ενισχύσει τα Περιφερειακά Ιατρεία του Κ.Υ. Θέρμης. Η κυβέρνηση
πήρε και τους λιγοστούς γιατρούς αφήνοντας τους
ασθενείς στα χωριά χωρίς γιατρό, να τρέχουν και να
συνωστίζονται στα νοσοκομεία. Τα δε νοσοκομεία
να χτυπάνε κόκκινο με όλες τις ΜΕΘ κατειλημμένες.
Η κυβέρνηση δεν «έχει» χρήματα για την υγεία έχει
όμως εκατομμύρια για τα ΜΜΕ τα οποία στηρίζουν
την αντιλαϊκή πολιτική της. Έχει για τους ΕΞΟΠΛΟΙΣΜΟΥΣ 4,5 δις ευρώ προκειμένου να εξυπηρετήσει
τα μεγάλα συμφέροντα στις Α.Ο.Ζ. της ΕΞΟΝ -ΤΟΤΑΛ-ΕΜΙ. Για τον Αλαφούζο 180 εκ. ευρώ, μεγάλες
παροχές στους βιομηχάνους και τους εφοπλιστές,
στην αστυνομία για να απαγορεύει και να καταστέλλει κινητοποιήσεις εργαζομένων και νεολαίας οι
οποίοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τους φορτώνει με βία, προσαγωγές και πρόστιμα. (17 Νοέμβρη. 47 χρόνια από την μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ημέρα μνήμης και αγώνα.26 Νοέμβρη.
Πανελλαδική απεργία εργαζομένων.6 Δεκέμβρη
.12 χρόνια από την δολοφονία του 15χρονου Γρηγορόπουλου). Η διοίκηση του δήμου δεν θέλει να
αντιπαρατεθεί σε αυτή την πολιτική. Ακόμη και στον
τομέα της εργασίας ο δήμος σέρνεται και εφαρμόζει
αυστηρά τα μέτρα της κυβέρνησης με προσλήψεις
χωρίς διαφάνεια, με συμβάσεις δύο, τεσσάρων,
οχτώ και δέκα μηνών (οι καθαρίστριες στα σχολεία
οι οποίες φθάνουν τις 130, οι μόνιμες είναι μόνο 14.
Πάνω από το 50% των εργαζόμενων στο δήμο είναι
με συμβάσεις ολίγων μηνών). ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ δεν
υπάρχει. Ο Καποδίστριας, ο Καλλικράτης, ο Κλεισθένης και οι τροπολογίες της Ν.Δ δημιούργησαν
μια καλοπληρωμένη ελίτ διοίκηση η οποία διαχειρίζεται τον ιδρώτα των δημοτών μέσα από φόρους
και τέλη. Δεν υπάρχει ισομερής καταμερισμός των
εισπράξεων και του ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε κοινότητας. Μία
βόλτα στην περιοχή και τα συμπεράσματα βγαίνουν
εύκολα. Ο μόνος δρόμος που μένει για τη λύση
των προβλημάτων, είναι ο δρόμος της οργάνωσης
των κατοίκων. Οι συλλογικότητες ,τα σωματεία, οι
γειτονιές ,πρέπει να μελετήσουν, να ιεραρχήσουν τα
προβλήματα που έχουν και συλλογικά -μαζικά να
τα προβάλουν και να διεκδικήσουν τη λύση τους,
από τον δήμο, την Περιφέρεια, την Κυβέρνηση. Η
ανάθεση της λύσης στον (καλό !) δήμαρχο, στον
(καλό!) περιφερειάρχη, στον (καλό!) πρωθυπουργό
είναι ΑΥΤΑΠΑΤΗ. Το ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ καταψήφισε τον προϋπολογισμό, το τεχνικό
πρόγραμμα και την αύξηση δημοτικών τελών.
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δήμαρχος: 2313300702
Fax: 2310464421
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mayor@thermi.gov.gr
Τηλ. κέντρο πληροφορίες
2313300700
Fax: 2313300719
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
info@thermi.gov.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης
2310463423
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής
δήμου Θέρμης
2392330214, 2392330218
kkpf@thermi.gov.gr
Εργοτάξιο δήμου Θέρμης
Τηλ. / Fax: 2310467110
Υπόγειος χώρος στάθμευσης
2310 463656
Δ.Ε.Υ.Α. τηλέφωνο βλαβών
2310460530
ΚΕΠ: 2313338128-37
Διεύθ. Τεχνικών Υπηρεσιών
2310483400
Διεύθ. Οικονομικών Υπηρεσιών
2310478010
Διεύθυνση Πολεοδομίας
2313335526
Γραφείο Απασχόλησης
και Τουρισμού
2313300738
Πρ. Βοήθεια στο Σπίτι
2310461117
Τομέας Αθλητισμού
Δ.ΕΠ.Π.Α.Θ.
2310463755

> ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Παιδικός Σταθμός Θέρμης
2310462555
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός «Μελισσόπουλα»
2310472666
Παιδικός Σταθμός
«Ελαφάκια» Νέου Ρυσίου
2392071979
Παιδικός Σταθμός Βασιλικών
2396022397
Παιδικός Σταθμός Καρδίας
«Γλυκές Μελωδίες»
2392066433
Παιδικός & Βρεφονηπιακός
Σταθμός Πλαγιαρίου
«Νότες Στοργής»
2392066516

> ΒΛΑΒΕΣ
Βλάβες ΔΕΥΑΘ
2310465086, 6974995177
ΔΕΗ 2310928243
ΟΤΕ 1214

> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κτηματολόγιο Καλαμαριάς
2310475454
Ζ’ Δ.Ο.Υ
2313332427
ΕΛ.ΤΑ Θέρμης
2310461240
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Τεχνολογικό Πάρκο
2310471401
Μουσείο Τεχνολογίας
2310483000

> ΥΓΕΙΑ
Κέντρο Υγείας Θέρμης
2313310800
Αγροτικό ιατρείο Βασιλικών
2396022000
Αγροτικό ιατρείο Σουρωτής
2396041202
Αγροτικό ιατρείο Λακκιάς
2396022660
Αγροτικό ιατρείο Λιβαδίου
2396061210
Αγροτικό ιατρείο Περιστέρας
2396051208

του δήμου Θέρμης
ΤΡΙΑΔΙ
Κέντρο Πολιτισμού Τριαδίου
2310467609
ΚΑΠΗ Τριαδίου
2310465460

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
2310461297
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ραιδεστού
2310 465607
ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού
2310465954

2396041187
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σουρωτής
2396041268

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γραφείο Κοινότητας
2396041254
ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής
6978582683
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ.
Παρασκευής
2396041463

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γραφείο Κοινότητας
2392071212
Κέντρο Πολιτισμού
Ν. Ρυσίου: 2392071373
ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου
2392072552
Πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι Ν. Ρυσίου
2392072552

Γραφείο Κοινότητας
2396041511
ΚΑΠΗ Αγίου Αντωνίου
2396041516
Γυναικείος Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Αγίου Αντωνίου
2396041808
Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Αγίου Αντωνίου
2396041740

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

ΛEΙΒΑΔΙ

Γραφείο Κοινότητας
2392071395
Κέντρο Πολιτισμού
Ταγαράδων
2392072165
ΚΑΠΗ Ταγαράδων
2392071772

Τ.Κ. Λειβαδίου και Γραφείο
Εθελοντών 2396061336

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Γραφείο Κοινότητας
2392330200
ΚΑΠΗ Τριλόφου
2392062057
Κέντρο Πολιτισμού
Τριλόφου
2392064360
Σύλλογος εθελοντών
Ανανηπτών

Ένωση Επαγγελματιών
Εμπόρων Θέρμης
2310463973
Ένωση Επαγγελματιών
Βασιλικών
6983005555
Σύνδεσμος Αποστράτων
Αξιωματικών
«ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»
6942217799
Εφημερίδα Άποψη
2310488868

Γραφείο Κοινότητας
2396330000
ΚΕΠ Βασιλικών
2396024040
ΚΑΠΗ Βασιλικών
2396022115
Βοήθεια Στο Σπίτι Βασιλικών
2396023566
Πνευματικό Πολιτιστικό
Κέντρο Βασιλικών
2396024010
Ειρηνοδικείο Βασιλικών
2396022940
Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών
2396022903
Κτηματολόγιο Βασιλικών
2396022208
ΕΛΤΑ Βασιλικών
2396022220
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Βασιλικών
2396022237
Γραφείο Αναδασμού Βασιλικών
2396022355

ΘΕΡΜΗ

ΛΑΚΚΙΑ

Γραφείο Κοινότητας
2313300742
ΚΑΠΗ Θέρμης
2310466534
ΚΑΠΗ Θέρμης Γυναικών
2310024536
Αγροτικός Συν. Θέρμης
2310462604

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος
6972270575

> ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης
2310461203
Τμήμα Ασφαλείας Βασιλικών
2396022203
Αστυνομικό Τμήμα Ν. Επιβατών
2392075800
Τροχαία Θέρμης
2310028560
Τμ. Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης Θέρμης
2310499622

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ
Θέρμη
2310478028
Μίκρα
6946235000
Βασιλικά
6949127607

> ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
2η ΕΜΑΚ
2310475471
Πυροσβεστική
199

> ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

ΣΟΥΡΩΤΗ

Γραφείο Κοινότητας
2396041260
ΚΑΠΗ Σουρωτής

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Γραφείο Κοινότητας
2396051209

ΠΛΑΓΙΑΡΙ
Γραφείο Κοινότητας
2313337533
ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου
2392063541
Κέντρο Πολιτισμού
Πλαγιαρίου
2392063324

ΚΑΡΔΙΑ
Γραφείο Κοινότητας
2392061105
ΚΑΠΗ Καρδίας
2392061555
Πολιτιστικό Κέντρο «Ο Ευμένης»
2392063163

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ

Γραφείο Κοινότητας
2392091403
ΚΑΠΗ Κάτω Σχολαρίου
2932091999
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> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Σωματείο Ποντίων
«Παναγία Σουμελά» Θέρμης
2310464844
Σύλλογος Θρακιωτών
-Μανδριτσιωτών Θέρμης
2310463423
Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης «Μ. Αλέξανδρος»
2310463423
Σύλλογος Βλάχων ΘέρμηςΤριαδίου «Αγ. Νικόλαος»
2310463423
Σύλλογος Αυληαννητών
Θέρμης
2310463423
Χορευτικός Όμιλος Θέρμης
6976851724
Σωματείο Αγ. Τρύφων
6973355400
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Τα Θέσφατα» (Θέρμη)
2310463526
Σύλλογος Φίλων Κρητικής
Παράδοσης (Θέρμη)
6937301703
Σύλλογος Φίλων Ελληνο-Ρωσικού Πολιτισμού (Θέρμη)
6974541460
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ο Άγιος Γεώργιος» (Τριάδι)
6977344578
Λαογραφικός Σύλλογος
Ν. Ρυσίου «Αρετσού»
Τηλ. / Fax: 2392071333
Καλλιτεχνικός Μορφωτικός
Σύλλογος Ν. Ραιδεστού
«Βισάνθη»
2310383676
ΛΑ.ΧΟ.ΣΥ.ΒΑ.
6949127607
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής
2396041958
Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Σουρωτής «Η ΠΗΓΗ»
2396041479
Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Αντωνίου
6973331677
Πολιτιστικός Σύλλογος
Λιβαδιωτών
2396061211
Πολιτιστικός Σύλλογος
Περιστεράς
2396051377
Πολιτιστικός Σύλλογος
Τριλόφου
6948538937
Χορευτικός Όμιλος
Τριλόφου (Ζουμπάτ)
6958003550
Σωματείο Μικρασιατών
Κ. Σχολαρίου
2392091289
Σύλλογος Πολιτισμού και
Εθελοντισμού Κ. Σχολαρίου
2392091433
Σύλλογος Ποντίων
Κ. Σχολαρίου
«Ανέβζηγος Αροθυμία»
6938033817
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Τελευταία σελίδα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝ. ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή
του παιδικού σταθμού στη Ν. Ραιδεστό
Σ

ε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της κατασκευής
του νέου παιδικού σταθμού του δήμου Θέρμης στη

Νέα Ραιδεστό, μετά την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου για ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση η οποία υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου, το έργο εντάσσεται στον άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του προγράμματος, με
προϋπολογισμό περίπου 6 εκατ. ευρώ. Έπειτα από αυτήν
την απόφαση ο δήμος Θέρμης ξεκινά τις διαδικασίες για
την άμεση δημοπράτηση του έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος
ολοκλήρωσής του είναι περίπου δύο χρόνια.
Ο δήμος Θέρμης, ήδη από τον Μάρτιο του 2019 είχε καταθέσει πλήρη φάκελο για ένταξη του έργου και χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι». Μετά την

και Μ. Αλεξάνδρου. Το κτίριο χωρίζεται σε δύο βασικές
ενότητες που εξυπηρετούνται με ανεξάρτητες εισόδους από
το χώρο του ισογείου. Θα περιλαμβάνει βρεφικό σταθμό
ο οποίος θα λειτουργεί σε ένα ισόγειο επίπεδο, εμβαδού
περίπου 800 τ.μ. και ένα νηπιακό σταθμό ο οποίος θα
λειτουργεί σε τρία επίπεδα, συνολικού εμβαδού περίπου
3.500 τ.μ. Πέρα από τις αίθουσες, την τραπεζαρία, τις αίθουσες ύπνου (για τα βρέφη), το κτίριο περιλαμβάνει αμφιθέατρο χωρητικότητας 160 θέσεων, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, εσωτερικό χώρο παιχνιδιού κ.ο.κ.
Ο δήμος Θέρμης λειτουργεί έξι παιδικούς σταθμούς, οι
οποίοι φιλοξενούν περισσότερα από 500 βρέφη και νήπια.
Από τους σταθμούς αυτούς, οι τέσσερις είναι ιδιόκτητοι και
οι δύο λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια, για τα οποία ο

σχεδιάσαμε και διεκδικήσαμε με μεθοδικότητα και το αποτέλεσμα, η έγκριση δηλαδή της χρηματοδότησής του από
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μας δικαιώνει. Πέραν
του ότι περισσότερα από διακόσια βρέφη και νήπια θα

αλλαγή των σχεδιασμών από πλευράς υπουργείου και την

δήμος δαπανά ετησίως περίπου 110.000 ευρώ σε μισθώ-

εκπόνηση του νέου προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ο

ματα. Σε αυτούς τους μισθωμένους παιδικούς σταθμούς

στεγαστούν σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, η κατασκευή του

δήμος προώθησε την ένταξή του στο νέο πρόγραμμα, κα-

φιλοξενούνται συνολικά περίπου 230 βρέφη και νήπια.

μας δίνει τη δυνατότητα να ανασχεδιάσουμε την κατανομή

θώς είχε πλήρη ωριμότητα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε

Το νέο κτίριο του παιδικού σταθμού στη Νέα Ραιδεστό θα

των βρεφών και νηπίων, ανάλογα με τον τόπο προέλευσής

και από την αποδοχή του αιτήματος του δήμου για χρημα-

μπορεί να φιλοξενεί 45 βρέφη και 165 νήπια.

τους και τη χωροθέτηση των σταθμών που θα λειτουργούν.

τοδότηση του έργου. Ο νέος παιδικός σταθμός θα κατα-

Σε δήλωσή του ο δήμαρχο Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπου-

Επίσης, ο δήμος θα απαλλαγεί από ένα σημαντικό ποσό το

σκευαστεί στο οικοδομικό τετράγωνο νο 13 της Νέας Ραι-

λος επισημαίνει ότι «η κατασκευή του νέου παιδικού σταθ-

οποίο δαπανά για μισθώματα και το οποίο θα μπορεί πλέ-

δεστού, στην οδό Περικλέους, μεταξύ των οδών Θράκης

μού στη Νέα Ραιδεστό είναι ένα αναγκαίο έργο το οποίο

ον να το διαθέσει για άλλες κοινωνικές δράσεις».

Εξ αποστάσεως ψυχολογική στήριξη από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Η

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, θέτει σε λειτουργία δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των συνδημοτών μας, με στόχο την αποτελεσματική
διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων,
που δημιουργήθηκαν με την πανδημία του COVID-19.
Η υποστήριξη, από ψυχολόγους, παρέχεται μέσω τηλε-

Επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες για να προγραμματίσετε το ραντεβού σας, είτε καλώντας στο τηλέφωνο 2310

φώνου ή διαδικτυακής επικοινωνίας (Viber ή Skype) κατά

463 930, από τις 9.00 π.μ έως τις 2.30 μ.μ, είτε αποστέλ-

βάση στους κατοίκους των Δήμων, που συμμετέχουν στη

λοντας email στο info@anatoliki.gr, δηλώνοντας τα στοι-

μετοχική σύνθεση της και ιδιαίτερα αυτών, που δεν δια-

χεία σας και τον τρόπο που θέλετε να γίνει η επικοινωνία.

θέτουν ανάλογες υπηρεσίες.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, υγιείς και αισιόδοξοι.
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