




πορεία. Καταφέραμε να φέρουμε την 
πολυπόθητη ανάπτυξη, να βελτιώσουμε την 
ποιότητα της ζωής μας, τη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον. Να αναδείξουμε την μοναδική 
μας παγκόσμια κληρονομιά. Πετύχαμε να 
αφήσουμε πίσω μας τη φτώχεια και την 
ανεργία. Να διασφαλίσουμε την κοινωνική 
συνοχή. 
Κατορθώσαμε να νοικοκυρέψουμε τα 
οικονομικά μας. Ξεχρεώσαμε το Δήμο μας. 
Καταστήσαμε  πλεονασματικό έναν 
υπερχρεωμένο Δήμο (χρέος 160%), 
απελευθερώνοντας έτσι , νέες δυνατότητες 
άσκησης αναπτυξιακής και κοινωνικής 
πολιτικής με ίδιους πόρους.

Επανασχεδιάσαμε  όλες τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες στους συνδημότες μας 
προσφέροντας συνεχώς νέες στον τόπο 
διαμονής τους. Υλοποιώντας έτσι  ένα 
πρωτόγνωρο πρόγραμμα αποκέντρωσης “Ο 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ”, καταργώντας 
ένα συγκεντρωτικό πρότυπο διοίκησης, 
ξαναζωντανεύοντας τα χωριά μας.
Εξασφαλίσαμε να τροφοδοτήσουμε με έργα 
ανάπτυξης και πνοής από τα Προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έργα των 160 
εκατομμύριων ευρώ, τη δημιουργία των 
απαραίτητων υποδομών για τις επόμενες 
γενιές χωρίς να επιβαρύνουμε τον 
προϋπολογισμό του Δήμου. Εκατοντάδες 
έργα και δράσεις μιλάν πλέον από μόνα τους.
Όταν αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή πριν 
τρία χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένα ενταγμένο 
έργο στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Η κοινωνική πολιτική του δήμου έχει γίνει
παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ελλάδα.
Ο δήμος στέκεται συμπαραστάτης και 
αρωγός στον πολίτη που έχει ή ζητά την 
ανάγκη του: Προγράμματα για ευκαιρίες 
απασχόλησης και νέες θέσεις εργασίας 
σε μια εποχή που η ανεργία θερίζει, 
προγράμματα βοήθειας στο σπίτι για έχοντες 
ανάγκη και για την τρίτη ηλικία, προγράμματα 
επιμόρφωσης και απασχόλησης 
νέων ανέργων, πτυχιούχων, ευκαιρίες 
επιχειρηματικότητας, παροχή ιατρικής
φροντίδας και προληπτικής συμβουλευτικής,
προγράμματα άθλησης για όλους, σχολή
γονέων, δια βίου εκπαίδευση, δημιουργία
γραφείου εθελοντισμού και τράπεζας 
αίματος, και τόσα ακόμη. Η κοινωνική 
μέριμνα σε κάθε της μορφή.
Τέλος, αλλά όχι τελευταίος σε σημαντικότητα,
ο τομέας του Πολιτισμού και του Πνεύματος
δεν εγκαταλείφθηκε σε αυτούς τους χαλεπούς

καιρούς. «Θεραπεύτηκε» με την 
αρχαιοελληνική έννοια, σε τούτη τη γη, τη γη 
του Αριστοτέλη.
Η αναβίωση των Αριστοτελείων, οι χορωδίες 
του Δήμου μας, η Θερινή Ακαδημία Παλαιάς 
& Παραδοσιακής Μουσικής, η καμεράτα, 
το εργαστήρι παραδοσιακής μουσικής στην 
Μ. Παναγιά, αλλά και το μεγάλο πρόγραμμα 
ανάδειξης και προβολής της μοναδικής μας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελούν μερικές 
μόνο από τις πτυχές της προσπάθειάς μας.

Με την πεποίθηση ότι η σπουδαία κληρονομιά 
μας και το γεγονός ότι είμαστε η γενέθλια 
γη ενός από τα μεγαλύτερα πνεύματα της 
ανθρωπότητας, φορτίζει το παρόν μας και 
τροφοδοτεί το μέλλον μας.
Τρία χρόνια ακάματης εργασίας, αγώνων και 
μόχθου για να σηκώσουμε ξανά ψηλά την 
σημαία της δημιουργίας.
Σε μια εποχή που η πατρίδα μας 
δοκιμάζεται σκληρά από άπνοια ανάπτυξης 
εδώ φύσηξε άνεμος ευοίωνος, άνεμος 
προοπτικής και ελπίδας.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε με
περισσότερες λεπτομέρειες μερικά από τα
αντιπροσωπευτικά έργα του δήμου για τους
δημότες. Εμείς σας καλούμε να συνεχίσουμε
μαζί αυτό που ξεκινήσαμε μερικά χρόνια πριν
και να παραμείνουμε στην σταθερή τροχιά
ανάπτυξης που έχουμε εισέλθει σαν δήμος, 
σαν κοινωνία πολιτών, σε μια πορεία γεμάτη 
ευοίωνες προοπτικές για την ΒΑ Χαλκιδική. 

Να δώσουμε στους εαυτούς μας και στις 
οικογένειες αυτά που μας αξίζουν πραγματικά:  
μια όμορφη καθημερινότητα, σύγχρονες 
υποδομές, δημιουργικότητα, προοπτική, 
αυτοπεποίθηση. Και κυρίως τη βεβαιότητα 
ότι όσα υποσχόμαστε δεν μένουν στα λόγια. 
Γίνονται καθημερινά πράξεις .Βάφουν με 
φωτεινά χρώματα το παρόν και κτίζουν μέρα 
με τη μέρα ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Σας καλώ να κοιτάξουμε μπροστά με 
αισιοδοξία, βρίσκοντας μαζί λύσεις και 
προσπερνώντας κάθε εμπόδιο που
παρουσιάζεται στο δρόμο μας.

Να είστε πάντα καλά.

Να ‘ναι φωτεινό το 
μέλλον του τόπου μας.

Χρήστος Πάχτας
Δήμαρχος Δήμου Αριστοτέλη
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Αγαπητοί συνδημότες,
Κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο 
απόκτημα του Δήμου, το περιοδικό «Γη 
Αριστοτέλη», το οποίο από εδώ και πέρα, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, θα μας ενημερώνει 
για ότι συμβαίνει στο δήμο μας. Όπως ήδη θα 
έχετε αντιληφθεί, ο Δήμος Αριστοτέλη περνά 
σε μια νέα εποχή.
Μια εποχή ανάπτυξης με θετικά πρόσημα
σε όλους τους τομείς. Η παρούσα δημοτική
αρχή έχει αγκαλιάσει όλους τους δημότες και
κάνει ότι είναι δυνατόν να βελτιώσει τη ζωή
τους σε όλα τα επίπεδα: παιδεία, οικονομία,
απασχόληση, ποιότητα ζωής, κοινωνική 
μέριμνα και συνοχή, ψυχαγωγία, πολιτισμό.

Ακόμα και στον τομέα της προβολής, γίνεται
σοβαρή προσπάθεια εκμετάλλευσης των
σύγχρονων τεχνολογιών με το τελευταίο
δημιούργημα του Δήμου, την τουριστική και
διοικητική ηλεκτρονική πύλη (portal), στην 
οποία σύντομα θα προστεθούν και mobile 
εφαρμογές (applications) για κινητά τηλέφωνα 
και tablets. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με 
γνώμονα την ευημερία του πολίτη. 

Πριν 3 χρόνια ξεκινήσαμε ένα συναρπαστικό 
ταξίδι. Έναν ωραίο αγώνα για να δώσουμε σ 
αυτόν  τον μοναδικό τόπο όπου έχουμε την 
τύχη να ζούμε και να μεγαλώνουμε τα παιδιά 
μας, το μέλλον που του αξίζει. Με σχέδιο, 
όραμα  και γνώση. Με στόχο να αλλάξουμε 
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ιστορία. Τόπος με τα μοναδικά στον κόσμο 
προνόμια, να είναι η γη που γέννησε τον 
πανεπιστήμονα όλων των εποχών Αριστοτέλη 
και να αποτελεί τη φυσική πύλη της 
χιλιόχρονης μοναστικής Αθωνικής Πολιτείας.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η φυσική 
ιδιομορφία του Δήμου, που ξεκινάει 
από ορεινές και δασώδεις περιοχές, για 
να καταλήξει σε ανοιχτές θάλασσες και 
καθαρές αμμουδιές. Διαθέτει συνολικά 
230 χλμ. παραλίες. Κύριες ασχολίες των 
κατοίκων του Δήμου είναι η αλιεία, η 
κτηνοτροφία, ο τουρισμός, η μεταποίηση, 
η μεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς 
και επαγγελματικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με το Άγιο Όρος.
Ο Δήμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
ιστορία του τόπου και τα αρχαία Στάγειρα 
είναι η γενέτειρα του φιλόσοφου Αριστοτέλη, 
ο οποίος έδωσε τα πνευματικά του φώτα σε 
όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Στα όρια του 
Δήμου βρίσκεται και η Αρχαία Άκανθος, στη 
βορειοανατολική πλευρά της Ακτής –της 
ανατολικής χερσονήσου της Χαλκιδικής–, στη 
θέση της σημερινής Ιερισσού. Ο Θουκυδίδης 
αναφέρει την Άκανθο, ενώ ο Πλούταρχος 

την περιγράφει ως μεικτή αποικία Ανδρίων 
και Χαλκιδέων, που ιδρύθηκε στην «Ακτή 
του Δράκοντος», στη θέση προϋπάρχοντος 
πολιτισμού. Εδώ βρίσκεται και η Αρχαία 
Σάνη αποικία των Ανδρίων στην ανατολική 
χερσόνησο της Χαλκιδικής, ενώ δεν πρέπει 
να παραλείψουμε την διώρυγα του Ξέρξη, 
τις αρχαιότητες της Ουρανούπολης και του 
Στρατωνίου, τον Πύργο της Κρούνας, τη 
Μονή Ζυγού, το μεσαιωνικό νεκροταφείο της 
Ιερισσού, το κάστρο Νέπωσι στο Παλαιοχώρι, 
τα Σιδηροκαύσια, τον αρχαιολογικό χώρο 
υψώματος «Προφήτης Ηλίας» στην Αρναία, 
και τα τόσα ακόμη πολιτισμικά μνημεία, 
αρχαία ή νεώτερα που βρίσκονται διάσπαρτα 
σε όλη την έκταση του Δήμου.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 
απογραφής του 2011 (ΕΛΣΤΑ), ο πληθυσμός 
του Δήμου Αριστοτέλη είναι 18.280 κάτοικοι, 
εκ των οποίων άνδρες 9.100 (49,78%) και 
γυναίκες 9.180 (50,22%), ενώ η πυκνότητα του 
μόνιμου πληθυσμού είναι 24,47 κάτοικοι ανά 
τετραγωνικό χλμ. Μεταξύ του 2001 και 2011, ο 
πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε από 18.861 
σε 18.280, δηλαδή κατά 581 κατοίκους και 
ποσοστιαία κατά -3,08%.
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                            Η έκταση του Δήμου 
είναι 739.87 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 
υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 20.000 

κατοίκους (18.294 σύμφωνα με τα στοιχεία 
της απογραφής του 2011).
Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι ένας τόπος 
ιδιαίτερα προικισμένος από τη φύση και την 

 Ο Δήμος Αριστοτέλη καταλαμβάνει την Β.Α. πλευρά της Χαλκιδικής, μέχρι τα 
σύνορα του Αγ. Όρους. Δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με έδρα την Ιερισσό και ιστορική έδρα την 
Αρναία, αποτελούμενος από τους δήμους α) Αρναίας, β) Παναγίας και γ) Σταγείρων 
– Ακάνθου και περιλαμβάνει 16 χωριά. Η Ιερισσός, η Αρναία, η Μεγάλη Παναγία και 
η Αμμουλιανή, αποτελούν Δημοτικές Κοινότητες. Τα υπόλοιπα 12 χωριά αποτελούν 
Tοπικές Kοινότητες.



Ο ζωτικός τομέας της ύδρευσης είναι ένας από τους τομείς που δόθηκε ιδιαίτερη 
σημασία από την αρχή της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής. Διερευνήθηκαν 
άμεσα οι προτεραιότητες κάθε οικισμού του δήμου και αξιολογήθηκαν οι ανάγκες. 
Μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις που κατατέθηκαν προς έγκριση, επετεύχθη η 
ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έργων τα οποία έλυσαν 
προβλήματα ύδρευσης του δήμου που χρόνιζαν επί δεκαετίες. Υλοποιήθηκαν επίσης 
έργα με ιδίους πόρους.
Με την ανανέωση των υπαρχόντων και την προμήθεια νέων χλωριωτών, με τις 
πρωτοποριακές ενέργειες δημιουργίας μονάδων επεξεργασίας του νερού, την 
τοποθέτηση μονάδων φίλτρανσης στο δίκτυο, διασφαλίζεται η ποιότητα του 
παρεχόμενου νερού, καθώς επιτυγχάνεται η απομάκρυνση μετάλλων (σιδήρου 
και μαγγανίου). Παράλληλα, η συνεχής λήψη δειγμάτων από τα σημεία ύδρευσης 
όλων των οικισμών, η λεπτομερής χημική τους ανάλυση και η ανάρτηση όλων των 
αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του δήμου, εξασφαλίζει την 
πλήρη και απρόσκοπτη ενημέρωση όλων των δημοτών για την ποιότητα της ύδρευσης 
που απολαμβάνουν. Έτσι, και στον τομέα της ύδρευσης, επιβεβαιώθηκαν ακόμη μια 
φορά τα ανακλαστικά της δημοτικής αρχής σε θέματα που άπτονται της υγείας των 
δημοτών, με την άμεση αντίδραση για τη λύση του προβλήματος με την παρουσία 
αυξημένων ποσοτήτων αρσενικού στην γεώτρηση του Νεοχωρίου.

ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΕΡΓΑ
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Έγινε καταγραφή και 
χαρτογράφηση όλου του 
δικτύου, ώστε να προχωρήσουν 
οι διαδικασίες αδειοδότησής 
του. Στοχεύοντας στην 
ολοκληρωμένη διαχείριση 
του υδατικού δυναμικού 
μας, δημιουργήσαμε βάση 
δεδομένων, με τη χρήση 
Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών. Μέρος του 
σχεδιασμού μας και τελικός 
στόχος, ήταν η δημιουργία 
νέων δομών ελέγχου και 
παρακολούθησης του δικτύου 
ύδρευσης – αποχέτευσης 
και της ποιότητας του 
πόσιμου νερού με συστήματα 
τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού 
και αυτοματισμών. Και αυτό 
έγινε από την πρώτη μέρα 
ανάληψης των καθηκόντων μας.
Έτσι, ξεκίνησε η πιλοτική 
εφαρμογή στην Τοπική 
Κοινότητα Στρατωνίου 
συστήματος τηλεμετρίας 
– τηλεδιαχείρισης των 
υδρομέτρων, το οποίο 
επιτρέπει, με τη χρήση 
υψηλών τεχνολογιών, 
την παρακολούθηση των 
δεδομένων και την ενέργεια 
χειρισμών από απόσταση. 
Γίνεται φανερή η αναγκαιότητα 
εφαρμογής των συστημάτων 
αυτών σταδιακά και στους 
υπόλοιπους οικισμούς, καθώς 
λόγω της παλαιότητας του 
δικτύου και της ανυπαρξίας 
ελέγχου στα προηγούμενα 
χρόνια, αποτελεί μοναδικό 
μέσο για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και μείωσης του 
λειτουργικού κόστους από 
τον έλεγχο διαρροών των 
δικτύων ύδρευσης, τον έλεγχο 
της ποιότητας του νερού, την 

καταγραφή των τρεχουσών και 
την πρόβλεψη των μελλοντικών 
απαιτήσεων σε νερό, την 
αποτροπή ή την άμεση 
αντιμετώπιση βλαβών κτλ.

Οι παραπάνω ενέργειες 
αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της θέλησής μας να 
προχωρήσουμε σε δράσεις 
καινοτόμες και της σταθερής 
μας βούλησης να είμαστε 
ανοιχτοί στο καινούριο.

Ο νέος αγωγός 
μεταφοράς νερού 
στο Στρατώνι

                            Ολοκληρώθηκε το 
έργο: « Κατασκευή αγωγού μεταφοράς 
νερού μήκους έξι (6) περίπου χιλιομέτρων 



στην Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου». 
Το συγκεκριμένο έργο, αξιοποίησης 
υδατικών πόρων πραγματοποιήθηκε,  με 
αυτεπιστασία από τον Δήμο Αριστοτέλη, 
κάτι που έχει επιφέρει σημαντική 
μείωση της συνολικής δαπάνης που 
απαιτήθηκε για την κατασκευή του. Ο 
νέος αγωγός μεταφοράς νερού  ξεκινάει 
από το αντλιοστάσιο στην περιοχή 
«Ασπρόλακκας», όπου βρίσκονται δύο 
γεωτρήσεις, και  καταλήγει στην δεξαμενή 
ύδατος  στην περιοχή «Ταγκάδικα». 
Ο νέος αγωγός κατασκευάστηκε ως 
αντικατάσταση  του υφιστάμενου παλαιού  
αγωγού, η κακή λειτουργία του οποίου 
δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην 
λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του 
Στρατωνίου. Τελικό ποσό κατασκευής του 
έργου : 500.000€

Νέα υδρευτική 
γεώτρηση στο 
Στρατώνι

                            Ολοκληρώθηκε το έργο: 
«Κατασκευή υδρευτικής γεωτρήσεως στην 
Τ.Κ. Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη», 
προϋπολογισμού 93.394,19€, που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το “Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης”. Η νέα 
γεώτρηση υδροδοτεί,  συμπληρωματικά τον 
οικισμό του Στρατωνίου, αυξάνοντας την 
παροχή νερού κατά 33%. Κατασκευάστηκε  
νότια του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας 
Στρατωνίου, στην ευρύτερη περιοχή 
Ασπρόλακα και συγκεκριμένα στη θέση 
«Παλιά Καμίνια». Το έργο περιλάμβανε 
επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση 
του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού για την αξιοποίηση της νέας  
υδρευτικής γεωτρήσεως  και την κατασκευή 
αγωγού μεταφοράς του πόσιμου νερού  
από τη νέα αυτή γεώτρηση στη θέση 
«Παλιά Καμίνια» έως τη βοηθητική 
δεξαμενή-αντλιοστάσιο Ασπρόλακα. 
Τέλος, συμπεριλάμβανε τις απαιτούμενες 
δαπάνες για την  ηλεκτροδότηση της 
νέας γεώτρησης  και την αμοιβή του 
αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των 
εκσκαφών και χωματουργικών εργασιών.

Δύο νέες  
γεωτρήσεις στην 
Ιερισσό, για την 
υδροδότηση της 
προ του Άθω 
Περιοχής 

                            Ολοκληρώθηκε το έργο 
«Ανόρυξη και Αξιοποίηση των γεωτρήσεων 
Ιερισσού», με προϋπολογισμό 194.893,09€ και 
χρηματοδοτήθηκε  από το “ Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007- 
2013”. Η περιοχή στην οποία ανορύχθηκαν 
οι γεωτρήσεις βρίσκονται στο ανατολικό 
τμήμα της Χαλκιδικής, Β-ΒΔ του οικισμού 
της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού και 
συγκεκριμένα στην περιοχή «Χιλανδαρίου-
Κάμπου». Οι δύο γεωτρήσεις παρέχουν 50 
m3/h  και 80 m3/h αντίστοιχα.  Αυξάνοντας 
κατά 40% την παροχή νερού στην προ του 
Άθω Περιοχή. Η ανόρυξη των δύο επιπλέον 
γεωτρήσεων, συμβάλλει αποτελεσματικά 
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στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε 
πόσιμο νερό στην προ του Άθω περιοχή για 
τη θερινή περίοδο. Το  έργο περιλαμβάνει 
επίσης την δαπάνη ηλεκτροδότησης,  
προϋπολογισμού 16.872.16€.
 

Έγκατάσταση 
φίλτρανσης 
αποσιδήρωσης 
και 
απομαγγανίωσης 
του νερού τηs 
γεωτρήσεως 
στη θέση 
«Αμπελούδια» 
Παλαιοχωρίου.

                            Ολοκληρώθηκε το 
έργο: «Ηλεκτροδότηση και  εγκατάσταση 
συγκροτήματος φίλτρανσης του νερού, της 
νέας γεωτρήσεως “Αμπελούδια” της τοπικής 
κοινότητας του Παλαιοχωρίου». Το έργο 
πραγματοποιήθηκε από  πόρους του Δήμου 
Αριστοτέλη.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου, 
αφορά την ενοικίαση, εγκατάσταση και λειτουργία 
της μονάδας επεξεργασίας νερού η οποία 
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περιλαμβάνει τις υπομονάδες: οξείδωσης η 
οποία περιλαμβάνει τις υπομονάδες οξείδωσης 
σιδήρου, αποσιδήρωσης, αποθήκευσης καθαρού 
νερού και αντίστροφης πλύσης.

Νέα γεώτρηση 
της Μ. Παναγίας 
στη θέση 
Γηπεδάκια

                            Ολοκληρώθηκε το 
έργο: “Ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής 
γεώτρησης και συνοδού αγωγού στη θέση 
«Γηπεδάκια», στο δημοτικό αγρόκτημα 
«Λόγγος» της Δημοτικής Κοινότητας Μ. 
Παναγίας”. Το έργο χρηματοδοτήθηκε, 
με προϋπολογισμό 190.860,79€ από το 
“Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013”. Το συγκεκριμένο 
έργο περιλάμβανε  την ανόρυξη υδρευτικής 
γεώτρησης στην περιοχή «Λόγγος» της 

Δημοτικής Κοινότητας Μ. Παναγίας, με 
σκοπό την αύξηση της ποσότητας του 
πόσιμου νερού του οικισμού  της Μ.  
Παναγίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου  
αφορούσε , την κατασκευή καταθλιπτικού 
αγωγού μήκους 230 περίπου μέτρων, 
καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της 
νέας αυτής υδρευτικής γεώτρησης. Το έργο 
περιλάμβανε επίσης,  τις  απαιτούμενες 
δαπάνες για την ηλεκτροδότηση 
της  γεώτρησης και την αμοιβή του 
αρχαιολόγου που ήταν απαραίτητο για  την  
παρακολούθηση των εκσκαφών και των 
χωματουργικών εργασιών. 

Νέα γεώτρηση 
στη θέση 
Προφήτη Ηλία 
στη Μεγάλη 
Παναγία. 
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Εγκατάσταση 
επεξεργασίας του 
νερού στην Μ. 
Παναγία

                            Το έργο: «Αντικατάσταση 
και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης καθώς 
και εγκατάσταση φίλτρανσης νερού στη 
Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας, 
Δήμου Αριστοτέλη», χρηματοδοτείται 
με προϋπολογισμό 1.377.644,73 € από 
το”Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-
Θράκης”. Το φυσικό αντικείμενο του έργου  
αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 
σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας 
νερού, με σκοπό την απομάκρυνση του 
σιδήρου και του μαγγανίου από τη γεώτρηση 
Προφήτη Ηλία. Επίσης, την αντικατάσταση 
μίας γεώτρησης για υδρευτική χρήση 
στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας», θέση 
«Γεφυρούδια». Τέλος, περιλαμβάνει την 
κατασκευή κτιρίου με θερμομονωτικά πάνελ, 
για τη στέγαση του συστήματος επεξεργασίας 
νερού της γεώτρησης Προφήτη Ηλία. Με την 
απομάκρυνση του σιδήρου και των οργανικών 
ουσιών της γεώτρησης του Προφήτη Ηλία θα 
βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα και ποσότητα 
του πόσιμου νερού. Οι εργασίες του έργου 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νέα 
Ύδατοδεξαμενή 
και Ύδραγωγείο 
στη Μ. Παναγιά

                            Ολοκληρώθηκε το έργο: 
«Κατασκευή υδατοδεξαμενής– Εξωτερικού 
υδραγωγείου στη Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης 
Παναγίας», προϋπολογισμού 194.600,00€. Το 
έργο χρηματοδοτήθηκε  από τους πόρους του 
“Αναπτυξιακού Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ”. Στη 
Δημοτική Κοινότητα της Μεγάλης Παναγίας 
έγινε παλαιότερα ανόρυξη υδρευτικής 
γεώτρησης στα νοτιοανατολικά του οικισμού με 
εκμεταλλεύσιμη παροχή 50m3/h. Η νέα αυτή 
υδρευτική γεώτρηση έθεσε νέα δεδομένα στην 
υδροδότηση του οικισμού, κατευθύνοντας  τον 

Δήμο στην κατασκευή μίας υδατοδεξαμενής 
και εξωτερικού υδραγωγείου που  
τροφοδοτούν  τις υπάρχουσες δεξαμενές που 
βρίσκονται περιμετρικά του οικισμού σε θέσεις 
υψηλότερες αυτού. Το έργο περιλάμβανε 
την κατασκευή υδατοδεξαμενής 400 κ.μ. από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, στην θέση Προφήτης 
Ηλίας νοτιοανατολικά του οικισμού και σε 
απόσταση 170μ.  από την υδρευτική γεώτρηση.  
Επίσης έγινε η  σύνδεση της γεώτρησης, με 
την υπό κατασκευή δεξαμενή καθώς και οι 
απαραίτητες διασυνδέσεις του εξωτερικού 
υδραγωγείου με τις τέσσερις υφιστάμενες 
υδατοδεξαμενές που τροφοδοτούν το 
εσωτερικό δίκτυο του οικισμού της Μ. 
Παναγίας. Στο εξωτερικό υδραγωγείο που 
ακολουθεί τον άξονα του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου, πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις 
του οδοστρώματος.
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Νέο δίκτυο 
ύδρευσης στην 
Αρναία

                            Ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες της κατασκευής και λειτουργιάς νέου 
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δημοτική 
Κοινότητα Αρναίας (Μοναστήρι Αγίου 
Κοσμά-όρια οικισμού), προϋπολογισμού 
73.734,01 €. Το έργο αφορούσε στην πλήρη 
κατασκευή και λειτουργία νέου δικτύου 
ύδρευσης, προκειμένου να αντικατασταθεί 
τμήμα υφιστάμενου, το οποίο εμφάνιζε 
συχνά φαινόμενα διαρροών, προκαλώντας 
έτσι συχνές διακοπές στην υδροδότηση 
του συνόλου του οικισμού της Αρναίας. Το 
νέο τμήμα αγωγού που κατασκευάστηκε 
συνδέθηκε ανάντη σε υφιστάμενο φρεάτιο 
σύνδεσης που βρίσκεται πλησίον του 
Μοναστηριού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στη 
θέση «Γκόμπελος», και έχει πέρας στα όρια 
του σχεδίου πόλεως στην οικία Καραγιάννη.

Γεώτρηση, 
αγωγός & 
δεξαμενή 
πόσιμου νερού 
στο Νεοχώρι

                            Τo έργο: «Κατασκευή 
υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς 
και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού, 
στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, Δήμου 
Αριστοτέλη», αρχικού προϋπολογισμού 
250.662,00€, έχει ενταχθεί στο “ 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013”.Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την 
ανόρυξη και αξιοποίηση μιας γεώτρησης για 
υδρευτική χρήση στην ευρύτερη περιοχή του 
Νεοχωρίου, την προμήθεια και εγκατάσταση 
αντλητικού συγκροτήματος αξιοποίησης 
γεώτρησης και μεταφοράς νερού, την 
κατασκευή μίας δεξαμενής πόσιμου νερού 
χωρητικότητας 240 κ.μ. και την τοποθέτηση 
καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού 
μήκους 300 περίπου μέτρων για τη σύνδεση 
της γεώτρησης με τη δεξαμενή. Τέλος 
υπάρχει πρόβλεψη για ηλεκτροδότηση 
των εγκαταστάσεων ώστε να καταστούν 
λειτουργικές. Οι εργασίες του έργου 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γεωτρήσεις & 
υδραγωγεία σε 
Πυργαδίκια και 
Γομάτι(Δεβελίκι)

                             Το έργο: «Ανόρυξη και 
αξιοποίηση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων και 
κατασκευή δύο εξωτερικών υδραγωγείων στις 
Τοπικές Κοινότητες Πυργαδικίων και Γοματίου 
(Δεβελίκι)», αρχικού προϋπολογισμού 
458.000,00€, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και 
επιλέχτηκε για χρηματοδότηση από το 
“Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
‘Μακεδονίας – Θράκης» 2007-2013”. Το 
φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 
την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων για υδρευτική 
χρήση, καθώς και την κατασκευή εξωτερικού 
καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού 
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και για τις δύο περιοχές. Επίσης, το 
έργο περιλαμβάνει την προμήθεια  του 
απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού για την αξιοποίηση των δύο 
νέων υδρευτικών γεωτρήσεων. Oι εργασίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νέα υδρευτική 
γεώτρηση 
και Μονάδα 
φίλτρανσης 
νερού στο Στανό

                            Ολοκληρώθηκε η 
ανόρυξη της νέας γεώτρησης  Τοπικής 
Κοινότητας Στανού, προϋπολογισμού 
104.000€, που χρηματοδοτήθηκε από ιδίους 
πόρους του Δήμου Αριστοτέλη. Το έργο: 
«Μονάδα φίλτρανσης νερού στην Τοπική 
Κοινότητα Στανού του Δήμου Αριστοτέλη»  
χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 
590.243,46€ από το “Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
2007-2013”.Το συγκεκριμένο έργο αφορά 
την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 
σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας 
νερού, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση 
του νερού από τη νέα γεώτρηση στη θέση 
«Ρήγα Λιβάδια» της Τ.Κ. Στανού, με την 
αποσιδήρωση και απομαγγανίωσή του. 
Στην πρόταση προβλέπεται η προμήθεια 
και εγκατάσταση του απαραίτητου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την 
αξιοποίηση της νέας υδρευτικής γεωτρήσεως. 
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 850 περίπου 
μέτρων,  από τη νέα γεώτρηση έως τη 
δεξαμενή του Στανού. Τέλος, προβλέπεται 
η απαιτούμενη δαπάνη ηλεκτροδότησης 
για τη λειτουργία της γεώτρησης, καθώς και 
η δαπάνη για την αμοιβή αρχαιολόγου για 
την παρακολούθηση των εκσκαφών και των 
χωματουργικών εργασιών. Οι εργασίες του 
έργου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εγκατάσταση 
επεξεργασίας 
νερού στην 
Ολυμπιάδα

                            Το έργο: «Εγκατάσταση 
επεξεργασίας νερού στην Τοπική Κοινότητα 
Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη», 
χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 
1.372.798,29€ από το “Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης”. Το 
φυσικό αντικείμενο του έργου,  αφορά την 
κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης 
επεξεργασίας νερού στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας, 
η οποία θα τροφοδοτείται με το νερό 
τριών υδρευτικών γεωτρήσεων.  Το έργο 
περιλαμβάνει  κτιριακές και υδραυλικές 
εργασίες για την κατασκευή των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και 
του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς 
νερού από την γεώτρηση «Ξυδά» στην 
εγκατάσταση. Περιλαμβάνει επίσης  την 
προμήθεια Συγκροτήματος  φίλτρων 
αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης 
νερού ύδρευσης, παροχής 100 m3/h  
και Συγκροτήματος άντλησης νερού 
από γεώτρηση, παροχής 30 m3/h. Για 
τις δύο υφιστάμενες γεωτρήσεις στις 
θέσεις «Κρανόλακκας» και «Σχολείο» 
θα κατασκευασθεί τμήμα καταθλιπτικού 
αγωγού, προκειμένου τα νερά των δύο 
αυτών γεωτρήσεων να μεταφερθούν 
από την παλαιά δεξαμενή, στη δεξαμενή 
εξισορρόπησης της εγκατάστασης. Οι 
εργασίες του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Και στον τομέα των αναπλάσεων, η δημοτική αρχή κατέβαλλε κάθε προσπάθεια να 
αξιοποιήσει τα προγράμματα συγχρηματοδότησης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσο και από άλλες πηγές Εθνικής Χρηματοδότησης, όπως το Πράσινο Ταμείο και το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.                         

                            Οι αναπλάσεις χώρων εκτός από τον αισθητικό, έχουν και τον λειτουργικό τους χαρακτήρα. Μια 
ανάπλαση κάνει τη ζωή των δημοτών πιο εύκολη, είτε αφορά κυκλοφοριακές διευκολύνσεις, χώρους πράσινου, είτε 
δημοτικά πάρκινγκ και άλλες διευθετήσεις. Όσον αφορά τον αισθητικό χαρακτήρα, είναι αποδεδειγμένο ότι μέσα σε ένα 
καλαίσθητο περιβάλλον ο πολίτης βρίσκεται σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και είναι περισσότερο ενεργητικός 
και αποδοτικός. Έτσι υποβοηθείται και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Μια τρίτη παράμετρος είναι η βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών, 
ιστορικών, μορφολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής  είναι η ανάδειξη και 
αξιοποίηση με κάθε τρόπο του πλούσιου παραδοσιακού αποθέματος που διαθέτουν οι οικισμοί του Δήμου μας. Μέσα 
από την κατάθεση προτάσεων και την υλοποίηση έργων ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων και σημαντικών έργων 
υποδομής σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη, δημιουργείται μια δυναμική ανάπτυξης 
της περιοχής.
Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αποτελεί  εργαλείο ανάπτυξης για τον Δήμο μας χωρίς την επιβάρυνση 
του Δημοτικού μας προϋπολογισμού. 
Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια νέα πρακτική ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, άγνωστη μέχρι σήμερα 
στην περιοχή μας.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Πλατεία μουσείων Αρναίας

Ανάπλαση των 
πλατειών στην 
Μ. Παναγιά 

                             Το έργο : «Ανάπλαση 
Κεντρικών Κοινόχρηστων Χώρων Οικισμού 
Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη»  
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007-2013” και  συγχρηματοδοτείται 
από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα,  αρχικού  
προϋπολογισμού περίπου 901.497,46€ με το 
Φ.Π.Α.
Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την ανάπλαση 
των τριών πλατειών της Μ. Παναγίας καθώς 
και την ενοποίηση τους με την ανάπλαση 
των δρόμων που τις συνδέουν. Η ανάπλαση 
αναλυτικότερα περιλαμβάνει τους παρακάτω 
χώρους :την πλατεία Αριστοτέλους 
(Χοροστάσι) και τους χώρους γύρω από το 
ήδη διαμορφωμένο τμήμα της, τον δρόμο 
που ενώνει την πλατεία Αριστοτέλους με την 
Πλατεία Δημοκρατίας (Αγορά), την Πλατεία 
Δημοκρατίας (Αγορά), την οδό Εθνικής 
Αντίστασης (Ο δρόμος που ενώνει την Αγορά 
με την Πλατεία Ελευθερίας ),την πλατεία 
Ελευθερίας (Κελέση), τον δρόμο από την 
πλατεία Ελευθερίας προς το ρέμα Μπιζιργιάννη 
και  τα πεζοδρόμια στην είσοδο του οικισμού 
που καταλήγουν στην πλατεία Αριστοτέλους.
Κυρίαρχο στοιχείο της ανάπλασης είναι η 
αντικατάσταση των σημερινών φθαρμένων 
τσιμεντένιων δαπέδων με λιθόστρωτα. 
Στο έργο συμπεριλαμβάνεται επίσης ο 
συμπληρωματικός φωτισμός της πλατείας 
Αριστοτέλους (Χοροστάσι), καθώς και η 
πλακόστρωση των πεζοδρομίων εισόδου του 
οικισμού,  από το σημείο της Λαϊκής Αγοράς 
(Εκκλησία) έως την πλατεία Αριστοτέλους 
(Χοροστάσι). Με τις προβλεπόμενες 
παρεμβάσεις θα επιτευχθεί  αφενός η ανάδειξη 

του πλούσιου παραδοσιακού αποθέματος 
της Μ. Παναγίας, μέσω της διαμόρφωσης 
και ανάπλασης των κεντρικών κοινόχρηστων 
χώρων, και αφετέρου η λειτουργική τους 
αναβάθμιση. Οι εργασίες βρίσκονται σε 
εξέλιξη.

Ανάπλαση 
κοινοχρήστων 
χώρων στη 
Βαρβάρα

                             Το έργο: «Ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας 
Βαρβάρας», προϋπολογισμού 512.482,33€, 
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από 
τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Π.Ε.Π. Μακεδονία 
Θράκη).   Το φυσικό αντικείμενο του 
έργου περιλαμβάνει την ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο του 
οικισμού της Βαρβάρας. Ειδικότερα 
αφορά στην ενοποίηση των κοινοχρήστων 
χώρων γύρω από την Εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου με παρεμβάσεις στην πλατεία, 
στον χώρο Παιδικής Χαράς και στο 
δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που ενοποιεί 
τις κεντρικές λειτουργίες του οικισμού. 
Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικές 
παρεμβάσεις, που σχετίζονται με την 
διαμόρφωση, την λειτουργικότητα και την 
αισθητική κεντρικών κοινόχρηστων χώρων 
της Τοπικής Κοινότητας Βαρβάρας. Οι 

εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ανάπλαση 
κοινοχρήστων 
χώρων στο 
Παλαιοχώρι

                            Το έργο: 
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 
Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου», 
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από 
τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Π.Ε.Π. Μακεδονία Θράκη), 
προϋπολογισμού 774.016,02€,σύμφωνα με την 
συνταχθείσα μελέτη ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπλασης Τ.Κ. Παλαιοχωρίου. Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει σημαντικές 
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αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις 
αναπλάσεων κεντρικών κοινοχρήστων χώρων, 
με σκοπό την ανάδειξη της παραδοσιακής 
φυσιογνωμίας του οικισμού, όπως την 
λιθόστρωση και τον  ηλεκτροφωτισμό των 
δρόμων του ιστορικού κέντρου, περιμετρικά  
του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων τους και 
της πλατείας. Επίσης τον ηλεκτροφωτισμό 
υφιστάμενων πεζοδρομίων στην περιοχή 
της Λαϊκής Αγοράς και την  συμπλήρωση 
μικρού μήκους των πεζοδρομίων, αλλά και την 
συμπλήρωση των πεζοδρομίων (κρασπέδωση, 
πλακόστρωση) στο κεντρικό δρόμο του 
οικισμού καθώς και τον ηλεκτροφωτισμό τους. 
Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ολοκληρώθηκε 
η ανάπλαση 
της πλατείας 
Μουσείων στην 
Αρναία

                            Ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση πλατείας 
Μουσείου Υφαντικής (πρώην Γιαννούδενα) 
και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων 
Δ.Κ. Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη», 
προϋπολογισμού 118.230,99€. Το έργο της 
ανάπλασης είχε ενταχθεί και χρηματοδοτήθηκε  
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας). Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου αφορούσε  παρεμβάσεις 
για την ανάπλαση και διαμόρφωση της 
πλατείας του Μουσείου Υφαντικής  (πρώην 
Γιαννούδενας) και παρακείμενων κοινόχρηστων 
χώρων στην Αρναία. Συγκεκριμένα πρόκειται 
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
διώροφης παραδοσιακής οικίας, ιδιοκτησίας 
του Δήμου Αριστοτέλη, στην οποία στεγάζεται 
το Μουσείο Υφαντικής, των παρακείμενων 
ελεύθερων δημόσιων χώρων και του δρόμου 
που υπάρχει σε επαφή με το κτίσμα. Οι 
αναπλάσεις ολοκληρώθηκαν και περιλαμβάνουν 
τη κατασκευή πλακόστρωτων και λιθόστρωτων 
επιφανειών (καλντερίμια), την κατασκευή 
σκαλών και τη διαμόρφωση επικλινούς 
τμήματος, την τοποθέτηση ξύλινης κουπαστής 
για την εξυπηρέτηση των περιπατητών, την 
τοποθέτηση καθιστικών (ξύλινα παγκάκια), 
την κατασκευή παρτεριών και την οριοθέτηση 
σημείων όπου πραγματοποιήθηκε η φύτευση 
των δέντρων. Με την ολοκλήρωση του 
έργου επετεύχθη η διαμόρφωση, η ανάδειξη 
και η λειτουργική διευθέτηση σημαντικών 

κοινόχρηστων χώρων, σε ένα από τα πλέον 
αξιόλογα σημεία του παραδοσιακού οικισμού 
της Αρναίας.

Ανάπλαση 
της πλατείας 
Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου ‘Α 
και παρακείμενων 
δρόμων Αρναίας

                             Το έργο: «Ανάπλαση 
της πλατείας Πατριάρχου Βαρθολομαίου ‘Α 
και παρακείμενων δρόμων της Δημοτικής 
Κοινότητας της Αρναίας»,έχει ενταχθεί 
και  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013  
με προϋπολογισμό 704.163,98€.  Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου αφορά τον σχεδιασμό, 
την ανάπλαση και την διαμόρφωση της 
πλατείας Πατριάρχου Βαρθολομαίου, 
της πλατείας Γερογιάννη  καθώς και των 
παρακείμενων δρόμων. Το έργο βρίσκεται στη 
διαδικασία διαγωνισμού για την ανάδειξη του 
αναδόχου. 

Αστική  
Ανάπλαση της 
Δημοτικής 
Κοινότητας της 
Αρναίας

                             Πρώτο υποέργο: 
«Αστική Ανάπλαση της Δημοτικής 
Κοινότητας της Αρναίας». Το υποέργο 
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από 
τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Π.Ε.Π. Μακεδονία Θράκη), 
προϋπολογισμού: 205.217,45€
Tο φυσικό αντικείμενο του υποέργου 
περιλαμβάνει  την ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων της Δημοτικής κοινότητας της 
Αρναίας ,τον ηλεκτροφωτισμό του 
παραδοσιακού οικισμού της Αρναίας ,την 
επέκταση ηλεκτροφωτισμού του οικισμού 
με μεταλλικούς ιστούς , επιτοίχια φωτιστικά 
εξωτερικού χώρου από μαντέμι και 
λαμπτήρες ισχύος μέχρι 70w.
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Δεύτερο  υποέργο: «Υπογείωση του 
Δικτύου Χαμηλής Τάσης στη Δημοτική 
Κοινότητα Αρναίας» το υποέργο έχει 
ενταχθεί και χρηματοδοτείται από τα 
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Π.Ε.Π. Μακεδονία Θράκη), 
με προϋπολογισμό  213.843,05€.
To φυσικό αντικείμενο του υποέργου 
περιλαμβάνει την κατασκευή υπόγειου 
δικτύου χαμηλής τάσης, την αποξήλωση 
εναέριου δικτύου και την διευθέτηση όλων 
των παροχών των καταναλωτών. Οι εργασίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ανάπλαση 
κοινοχρήστων 
χώρων στο 
Νεοχώρι

                            Το έργο: 
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 
Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου», έχει 
ενταχθεί και χρηματοδοτείται από τα 
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Π.Ε.Π. Μακεδονία Θράκη), 
προϋπολογισμού 542.823,69€.Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την 
ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του 
οικισμού, παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία 
,στο κεντρικό δρόμο με την ανακατασκευή 
και συμπλήρωση των πεζοδρομίων στη 
κεντρική πλατεία με τη διαμόρφωση της και 
στην ανακαίνιση της παιδικής χαράς που 
βρίσκεται επί του κεντρικού δρόμου. Οι 
εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Eσωτερική 
Οδοποιία 
Δημοτικής 
Ενότητας  
Αρναίας

                             Το έργο έχει 
ενταχθεί και χρηματοδοτείται από τα 
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Π.Ε.Π. Μακεδονία Θράκη), 
προϋπολογισμού 751.137,58€.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου 

περιλαμβάνει την  βελτίωση της 
εσωτερικής οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις- 
τσιμεντροστρώσεις), στους οικισμούς  
Αρναίας,  Παλαιοχωρίου,  Νεοχωρίου και της 
Βαρβάρας. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ανάπλαση 
κοινοχρήστων 
χώρων στο Στανό 

                            Το έργο: Ολοκληρωμένη 
Αστική Ανάπλαση Κοινοχρήστων 
χώρων Τοπικής Κοινότητας Στανού» 
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από 
τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (Π.Ε.Π. Μακεδονία Θράκη), 
προϋπολογισμού 621.820,60€. Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου, αφορά την λιθόστρωση 
(καλντερίμι) τριών οδών στο ιστορικό 
κέντρο του οικισμού και την αναβάθμιση 
του  χώρου αναψυχής στην θέση Πηγή. Το 
έργο περιλαμβάνει και την δημιουργία του 
γενικού φωτισμού, που θα πραγματοποιηθεί με 
φωτιστικά παραδοσιακού – κλασικού τύπου. Oι 
εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ανάπλαση 
κοινόχρηστων 
χώρων στην 
Αμμουλιανή 

                           Το έργο : «Παιδική Χαρά 
της Δημοτικής Κοινότητας  Αμουλιανής»   
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 2013 με προϋπολογισμό 
196.759,75€, 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 
την Κατασκευή πεζοδρομίου για την ασφαλή 
κίνηση των πεζών και κυρίως των μικρών 
χρηστών της Παιδικής Χαράς, την εκτέλεση των 
απαραίτητων εκσκαφών για την διαμόρφωση 
του περιβάλλοντα χώρου και την εξομάλυνση 
των κλίσεων καθώς και την κατασκευή πέτρινης 
περίφραξης περιμετρικά του χώρου. Θα 
περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή ειδικών 
υποδοχέων οργάνων παιδικής χαράς και 
τοποθέτηση παιχνιδιών, την κατασκευή  ξύλινου 
κιόσκι και την επίστρωση με τσιμεντόπλακες 
περιμετρικά σε όλες τις πλευρές της παιδικής 
χαράς. Oι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Πεζοδρόμηση και 
ηλεκτροφωτισμός 
κεντρικού άξονα 
Στρατονίκης- 
Σταγείρων

                            Ολοκληρώθηκε η 
πρώτη φάση του έργου: «Πεζοδρόμηση 
και ηλεκτροφωτισμός κεντρικού 
άξονα Στρατονίκης-Σταγείρων», που 
χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ –Πράσινο 
Ταμείο  με προϋπολογισμό 125.396,52€. Το 
φυσικό αντικείμενο του  έργου περιλαμβάνει 
την πεζοδρόμηση του κεντρικού άξονα 
των τοπικών κοινοτήτων Στρατονίκης- 
Σταγείρων και τον ηλεκτροφωτισμό τους. 
Ολοκληρώθηκαν 

επίσης οι εργασίες της δεύτερης φάσης του 
έργου με προϋπολογισμό 120.000€ που 
χρηματοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους του 
Δήμου Αριστοτέλη.

Ανάπλαση 
κοινόχρηστων 
χώρων της 
Τοπικής 
Κοινότητας 
Στρατονίκης και 
Σταγείρων

                                                        
   

                            
                                    

                                
      

                            Το έργο: «Αστικές 
παρεμβάσεις Ανάπλασης Κοινοχρήστων 
χώρων των Τοπικών Κοινοτήτων Στρατονίκης-
Σταγείρων», χρηματοδοτείται από ίδιους 
πόρους του Δήμου Αριστοτέλη με  
προϋπολογισμό 272.945,24€. Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου αφορά παρεμβάσεις 
που θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικούς 
κοινόχρηστους χώρους των δύο οικισμών. Το  
έργο δημοπρατήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 
και βρίσκεται σε φάση συμβασιοποίησης .
 

Ανάπλαση 
της  εισόδου  
του οικισμού 
της Τοπικής 
Κοινότητας  της 
Βαρβάρας

                            Το έργο: «Ανάπλαση της 
Εισόδου της Τοπικής Κοινότητας της Βαρβάρας  
θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους 
του Δήμου Αριστοτέλη με προϋπολογισμό 
98.716,21€. Το φυσικό αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρόμιου 
με τον ηλεκτροφωτισμό του που αφορά την 
είσοδο του οικισμού της Βαρβάρας, επίσης 

περιλαμβάνει την χάραξη του πεζοδρομίου στην 
δυτική πλευρά της εισόδου της Βαρβάρας, την 
διαμόρφωση με τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, την κρασπέδωση του πεζοδρομίου, την 
διάστρωση της βάσης του κεντρικού δρόμου με 
σκυρόδεμα και την επίστρωση με ακανόνιστες 
και ορθογωνισμένες σχιστόπλακες. Οι εργασίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ανάπλαση των 
δύο εισόδων 
του οικισμού 
της Τοπικής 
Κοινότητας των 
Πυργαδικίων

                           Το έργο: «Ανάπλαση 
των δύο εισόδων οικισμού Τοπικής 
Κοινότητας Πυργαδικίων», χρηματοδοτείται 
από ίδιους πόρους του Δήμου Αριστοτέλη 
με  προϋπολογισμό 72.169,82€. Το φυσικό 
αντικείμενο του έργου αφορά την πεζοδρόμηση 
και τον ηλεκτροφωτισμό των δύο εισόδων των 
Πυργαδικίων. Επίσης περιλαμβάνει την  χάραξη, 
την ισοπέδωση του πεζοδρομίου του κεντρικού 
δρόμου και των δύο εισόδων του οικισμού. Οι 
εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μεταλλική 
πεζογέφυρα στον 
ποταμό Χαβρία 
στην Τοπική 
Κοινότητα 
Παλαιοχωρίου

                           Το έργο, που 
είναι προϋπολογισμού 115.000,00€, 
δημοπρατήθηκε στις 11-3-2014 και 
βρίσκεται σε φάση συμβασιοποίησης. Η 
χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από 
ιδίους πόρους του Δήμου Αριστοτέλη.
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Στον τομέα της διαχείρισης 
των λυμάτων καλύψαμε τα κενά 
πολλών δεκαετιών μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο.
Συντηρήθηκαν ή 
επαναλειτούργησαν οι υπάρχοντες 
βιολογικοί καθαρισμοί ,Ιερισού, Ν. 
Ρόδα, Ουρανούπολη και Γοματίου.
Αποκτούν νέα δίκτυα αποχέτευσης 
και βιολογικού καθαρισμού οι 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες  
της Αρναίας, Παλαιοχωρίου, 
Στρατωνίου Στρατονίκης, 
Σταγείρων, Αμμουλιανής, 
Πυργαδικίων, Ολυμπιάδας και 
Μεγάλης Παναγίας. 

Βιολογικός 
καθαρισμός 
Στρατωνίου, 
Στρατονίκης 
και Σταγείρων 
- Δίκτυο 
αποχέτευσης στο 
Στρατώνι

                            Το έργο «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων και δίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τοπική 
Κοινότητα Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη», 
προϋπολογισμού  7.620.060,66 €, 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 
2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
και λειτουργία δικτύου βαρύτητας και 
καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης στην 
Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου.  Επίσης την 
κατασκευή και λειτουργία έργων αναρρόφησης 
με αντλιοστάσια και αυτοματισμούς, όπως 
κατασκευή τμήματος δικτύου αποχέτευσης με 
αναρρόφηση στον οικισμό,  μικτό αντλιοστάσιο 
βαρύτητας και αναρρόφησης, ενδιάμεσο 
αντλιοστάσιο προς Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων και σύστημα αυτοματισμού. Έτσι 
δημιουργείται το νέο δίκτυο αποχέτευσης του 
Στρατωνίου. Σε ό,τι αφορά την Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων, αυτή πρόκειται 
κατασκευασθεί μεταξύ των  οικισμών  
Στρατωνίου  και  Στρατονίκης και  γειτονικά  
στο  ρέμα Κοκκινόλακα. Πρόκειται για τον 
Βιολογικό καθαρισμό των τριών χωριών 
Στρατωνίου ,Στρατονίκης και Σταγείρων. 
Με την κατασκευή της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων θα λυθεί ουσιαστικά 
το πρόβλημα της ρύπανσης της ευρύτερης 
περιοχής. Oι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δίκτυα 
μεταφοράς 
ακαθάρτων 
Σταγείρων-
Στρατονίκης

                            Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 
το έργο: “Κατασκευή δικτύων μεταφοράς 
ακαθάρτων και αντλιοστασίων Σταγείρων-
Στρατονίκης, Δήμου Αριστοτέλη” και 
χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 
1.969.600,00€ από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-
2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά 
στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
στις Τοπικές Κοινότητες Σταγείρων και 
Στρατονίκης. Το έργο περιλαμβάνει την 
κατασκευή κεντρικού αγωγού μεταφοράς 
λυμάτων, εσωτερικών δικτύων στους οικισμούς 
Σταγείρων και Στρατονίκης, καταθλιπτικών 
αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων και τέσσερα 
αντλιοστάσια. Τα λύματα των δύο οικισμών 

Πρωτοποριακές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος,της δημόσιας 
υγείας, καθώς και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.
Από την αρχή της θητείας της, η σημερινή Δημοτική Αρχή κινήθηκε άμεσα 
στην προετοιμασία των έργων διαχείρισης λυμάτων με την ωρίμανση των 
έργων, την αγορά της γης όπου χωροθετούνται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Λυμάτων και τη διασφάλιση των απαιτούμενων χώρων για την τοποθέτηση των  
αντλιοστασίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης 
των έργων. Έτσι, με χρηματοδοτήσεις έργων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από 
τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, χωρίς να επιβαρύνουμε τον 
προϋπολογισμό του Δήμου, προχωρήσαμε στην περιβαλλοντικά αποδεκτή συλλογή, 
επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. 
Με τη δημιουργία Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων, Βιολογικών Καθαρισμών 
και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο σύνολο σχεδόν των οικισμών μας, 
δημιουργούμε νέες, αναβαθμισμένες υποδομές στο Δήμο μας. Παράλληλα 
δημιουργούμε κατάλληλες προϋποθέσεις και νέες προοπτικές σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξή της περιοχής μας, αφού με την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των 
λυμάτων προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και επισκεπτών, και αναβαθμίζουμε τη συνολική εικόνα του Δήμου μας, 
καλύπτοντας  τις ανάγκες των 13 από τα 16 χωριά του Δήμου Αριστοτέλη.
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θα καταλήγουν στα τέσσερα αντλιοστάσια. 
Στη συνέχεια με καταθλιπτικούς αγωγούς  θα 
μεταφέρονται στον κεντρικό συλλεκτήρα για 
την τελική διάθεσή τους στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων, για την περιβαλλοντικά 
ασφαλή διαχείριση των λυμάτων των τριών 
οικισμών Σταγείρων, Στρατονίκης και 
Στρατωνίου.

Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας 
Λυμάτων στην 
Αμμουλιανή

                             Το έργο “Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική 
Κοινότητα Αμμουλιανής” εντάχθηκε στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», 
στον Άξονα προτεραιότητας “07-Αειφόρος 
ανάπτυξης και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείτε 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ”. Το έργο είναι συνολικού 
προϋπολογισμού 2.222.268,00€. 
Η πράξη αφορά την κατασκευή και λειτουργία 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, 
βιολογικός καθαρισμός (Ε.Ε.Λ.), στο νησί της 
Αμμουλιανής, η οποία θα γίνει με τη μέθοδο 
των φυσικών συστημάτων. Έτσι το νησί μας 
θα απαλλαγεί οροστικά από τους βόθρους 
και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται ένα ακόμη 
σημαντικό αναπτυξιακό έργο με έντονο 
περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Oι εργασίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δίκτυο αγωγών 
ακαθάρτων στα 
Πυργαδίκια-
Βιολογικός 
καθαρισμός 
Πυργαδικίων.
 

                            Εντάχθηκε  στο 
ΕΣΠΑ o Βιολογικός Καθαρισμός και το 
αποχετευτικό δίκτυο των Πυργαδικίων 
και χρηματοδοτείται, με προϋπολογισμό 
5.108.290,00€, από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-

2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Το έργο, έχει αντικείμενο 
τον σχεδιασμό του εσωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης του κεντρικού τμήματος του 
οικισμού των Πυργαδικίων, με τη βοήθεια 
του οποίου θα συλλέγονται τα λύματα από 
το κεντρικό τμήμα του οικισμού. Κατόπιν, 
με τη δημιουργία αντλιοστασίων και των 
αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών, τα 
λύματα θα οδεύουν προς την Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων, που θα λειτουργεί με 
τη μέθοδο της δραστικής λάσπης.
Με την κατασκευή του δικτύου συλλογής 
ακαθάρτων και της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων στα 
Πυργαδίκια,  επιλύεται οριστικά  ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα των 
Πυργαδικίων, το οποίο αποτελεί αίτημα 
πολλών ετών των κατοίκων και φορέων 
των Πυργαδικίων. Οι εργασίες του έργου 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έργα για τη 
συλλογή, τη 
μεταφορά και 
την επεξεργασία 
λυμάτων στην 
Ολυμπιάδα

                             Το έργο «Κατασκευή 
έργων συλλογής, μεταφοράς και 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
στην Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος, 
Δήμου Αριστοτέλη», έχει ενταχθεί  για 
χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Συνοχής προϋπολογισμού  
7.604.110,00€. H Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων θα αποτελείται από τις παρακάτω 
μονάδες: Μονάδα υποδοχής και 
προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, Φρεάτιο 

άφιξης, Μονάδα προεπεξεργασίας 
λυμάτων, Μονάδα Βιολογικής επεξεργασίας, 
Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
(φίλτρανση), Μονάδα απολύμανσης 
(χλωρίωση – αποχλωρίωση), Μονάδα 
επεξεργασίας λάσπης και Έργα διάθεσης. Τα 
επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιούνται 
για άρδευση ή θα παροχετεύονται σε 
παρακείμενο ρέμα. Το δεύτερο υποέργο 
περιλαμβάνει την κατασκευή καταθλιπτικού 
αγωγού μεταφοράς των ακαθάρτων από 

το Αντλιοστάσιο στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων περίπου 2,5 χλμ, την 
κατασκευή αντλιοστασίου αναρρόφησης και 
έργων αυτοματισμού. 
Oι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συντήρηση 
Βιολογικών 
Καθαρισμών 
Ουρανούπολης 
και Γοματίου 

                             Πρώτη παρέμβαση της 
Δημοτικής Αρχής  ήταν η συντήρηση του 
Βιολογικού Καθαρισμού της Ουρανούπολης 
με δαπάνη 120.000€ δεδομένου ότι τα 
λύματα κατέληγαν μέσα στον οικισμό.
Αντίστοιχες παρεμβάσεις συντήρησης 
πραγματοποιήθηκαν και στο Βιολογικό 
Καθαρισμό Γοματίου όπου είχαν προκληθεί 
σημαντικές βλάβες λόγω πλημμυρικών 
φαινομένων. 
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Συντήρηση 
βιολογικού 
καθαρισμού στα 
Νέα Ρόδα

                            Ολοκληρώθηκαν 
οι εργασίες συντήρησης-επισκευής 
του Βιολογικού Καθαρισμού και των 
αντλιοστασίων της Τοπικής Κοινότητας 
Νέων Ρόδων, προϋπολογισμού 237.340,80€, 
χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους 
(Σ.Α.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ) Με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας 
ουσιαστικά τίθεται σε λειτουργία ο 
Βιολογικός Καθαρισμός Νέων Ρόδων, που 
είχε τεθεί σε πλήρη αχρηστία και απαξίωση, 
με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών 
βλαβών στον ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό και την μόλυνση του 
περιβάλλοντος, δεδομένου ό,τι  τα λύματα 
εξέρχονταν ακατέργαστα. 
Τέλος, ολοκληρώθηκε η μελέτη για την 
δυνατότητα  σύνδεσης  των ξενοδοχειακών 
μονάδων της περιοχής με τον βιολογικό 
καθαρισμό. 

Εκσυγχρονισμός 
του βιολογικού 
καθαρισμού της 
Ιερισσού

                             Ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων της Ιερισσού οι επείγουσες εργασίες 
για τον εκσυγχρονισμό  του βιολογικού 
καθαρισμού της Ιερισσού με προϋπολογισμό 
61.500,00€. Η εκτέλεση του έργου αφορούσε 
την αποκατάσταση του βιολογικού με φυσικό 
αντικείμενο εργασιών: Νέες σωληνώσεις 
ανακυκλοφορίας λάσπης, Εγκατάσταση 
του συστήματος ανακυκλοφορίας 
απονιτροποιημένου υγρού , με τις ανάλογες 
σωληνώσεις καθώς και αντλίες, Κατασκευή 
ολοκληρωμένου συστήματος χλωρίωσης 
νερού εξόδου, Συντήρηση και αποκατάσταση 
λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους της 

εγκατάστασης, επιφανειακών αεριστήρων 
δεξαμενής αερισμού, υποβρύχιου αναδευτήρα 
δεξαμενής απονιτροποιησής και συστήματος 
ανάρτησης αναδευτήρα, Συντήρηση 
υποβρύχιων αντλιών τροφοδοσίας δεξαμενής 
απονιτροποίησης, Συντήρηση υποβρύχιων 
αντλιών ανακυκλοφορίας λάσπης, Συντήρηση 
φυσητήρων, Ρύθμιση παραμέτρων ομαλής 
λειτουργίας του βιολογικού. 
Μια σημαντική παράμετρος του έργου 
είναι η εγκατάσταση ανακυκλοφορίας του 
απονιτροποιημένου υγρού με σύγχρονες 
και ασφαλείς μεθόδους. Η περιβαλλοντικά 
ασφαλής διαχείριση των λυμάτων στη περιοχή 
της Ιερισσού συνδέεται με τη βελτίωση των 
συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων.

Έργο για τη 
συλλογή, 
μεταφορά, 
επεξεργασία και 
διάθεση λυμάτων 
στην Μεγάλη 
Παναγιά

                             Εντάχθηκε  στο ΕΣΠΑ 
το έργο: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία 
και διάθεση λυμάτων Μεγάλης Παναγίας 
Δήμου Αριστοτέλη” που χρηματοδοτείται  
με το ποσό των 6.460.088,73€ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. Τo φυσικό αντικείμενο 
της πράξης αφορά στην κατασκευή μιας 
σειράς έργων συλλογής, μεταφοράς και 
επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού της 
Μεγάλης Παναγίας δηλαδή στη κατασκευή 
νέου δικτύου αποχέτευσης σε όλη τη Μεγάλη 
Παναγία και Βιολογικού Καθαρισμού. Oι 
εργασίες της κατασκεύης αποχεύτευσης 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Για το υποέργο 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
βρισκόμαστε σε φάση αξιολόγησης των 
προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.  
Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Μ. 
Παναγίας σχετίζεται άμεσα με την προστασία 
της δημόσιας υγείας  και τη βελτίωση  
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με την 
ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλουμε 
αποτελεσματικά  και στην απορρύπανση της 
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λεκάνης του Χαβρία, ενώ αναμένεται ότι θα 
προκύψουν  πολλαπλά θετικά αποτελέσματα 
σε ό,τι αφορά τους τομείς της  αγροτικής και 
τουριστικής ανάπτυξης και στην προστασία 
και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής.

Έργο για τη 
συλλογή, 
μεταφορά, 
επεξεργασία και 
διάθεση λυμάτων 
Αρναίας- 
Παλαιοχωρίου

                            Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 
έργο: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και 
διάθεση λυμάτων Αρναίας- Παλαιοχωρίου 
Δήμου Αριστοτέλη” και χρηματοδοτείται 
με προϋπολογισμό 11.370.843,00€ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 
Σε ό,τι αφορά τον οικισμό της Αρναίας 
η μελέτη του έργου περιλαμβάνει έργα 
αντικατάστασης του υφιστάμενου 
παντορροϊκού δικτύου με χωριστικό δίκτυο 
ομβρίων και ακαθάρτων. Όσον αφορά 
τον οικισμό του Παλαιοχωρίου υπάρχει 
υφιστάμενο δικτύων λυμάτων, το οποίο 
θα χρησιμοποιηθεί και θα κατασκευαστεί 
καταθληπτικός αγωγός και αντλιοστάσια 
για να οδηγήσουν τα λύματα στη μονάδα 
επεξεργασίας τους.Στο έργο της Ε.Ε.Λ. 
Αρναίας – Παλαιοχωρίου περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, φρεάτιο άφιξης και μονάδα 
προεπεξεργασίας λυμάτων,  Μονάδα 
υποδοχής βοθρολυμάτων,  δεξαμενή και 
αντλιοστάσιο εξισορρόπησης, βιολογική 
βαθμίδα η οποία θα περιλαμβάνει προ-
απονιτροποίηση, αερισμό και σύστημα 
διαχωρισμού στερεών με μεμβράνες, 
σύστημα ελέγχου και αυτοματισμών και  
κτίριο διοίκησης.  
Πρόκειται για πολύ σημαντικές 
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που 
σχετίζονται με την απορρύπανση του 
ποταμού Χαβρία, την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και την δημόσια υγεία. 
Oι εργασίες της κατασκεύης των δικτύων 

αποχεύτευσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Για το 
υποέργο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων βρισκόμαστε σε φάση αξιολόγησης 
των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων. 

Προετοιμασία 
μελετών για 
τους οικισμούς 
Στανό –Βαρβάρα-
Νεοχώρι

                            Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι προετοιμάζονται οι 
μελέτες για τα εναπομείναντα 3 χωριά 
(Στανό,Βαρβάρα,Νεοχώρι) για την ασφαλή 
διαχείριση των λυμάτων τους .
Πιο συγκεκριμένα,  σε ότι αφορά τον 
οικισμό του Νεοχωρίου, μελετούμε τη 
δημιουργία νέου αποχετευτικού δικτύου και 
καταθλιπτικού αγωγού για την μεταφορά των 
λυμάτων στην Εγκατάσταση και Επεξεργασία 
λυμάτων  Αρναίας – Παλαιοχωρίου.  Για τους 
οικισμούς Βαρβάρας και  Στανού  θα επιλεγεί 
η μέθοδος των φυσικών συστημάτων.
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Παράκαμψη 
Αρναίας

                             Ξεκίνησαν οι εργασίες 
του έργου της παράκαμψης της Αρναίας, 
προϋπολογισμού 19.700.000,00€.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα 
συχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
(Π.Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης) με δικαιούχο την Δ/
νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ.
Το έργο της παράκαμψης αναμένεται ότι θα 
αποσυμφορήσει τον παραδοσιακό  οικισμό της 
Αρναίας από την κυκλοφορία των οχημάτων και 
κυρίως των βαρέων οχημάτων και θα δοθεί οριστική 
λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής εδώ και 
αρκετά χρόνια.
Με την παράκαμψη της Αρναίας, την παράλληλη 
σύνδεσή της με την οδό προς Μ. Παναγία και την 
κατασκευή ισόπεδων κόμβων για τη σύνδεση του 
τοπικού οδικού δικτύου με τη νέα χάραξη, καθώς 
και με την μελλοντική παράκαμψη των οικισμών 
Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου, θα αλλάξει μορφή 
το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Αρναίας.
 
 

Ολοκληρώθηκαν 
οι εργασίες  
ηλεκτροδότησης 
και σύνδεσής με το 
δίκτυο ύδρευσης 
των εγκαταστάσεων 
της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης 
Σφαγείων Β. 
Χαλκιδικής. 

                             To έργο προϋπολογισμού   
187.254,85€ χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς 
πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). 
Η ηλεκτροδότηση και σύνδεση των Σφαγείων με 
το δίκτυο ύδρευσης αποτελούσαν απαραίτητες 
εργασίες προκειμένου να μπορέσει να γίνει 
λειτουργική η μονάδα.

Αποκατάσταση 
των ζημιών 
και επέκταση 
του αλιευτικού 
καταφυγίου 
Στρατωνίου.

                            To έργο προϋπολογισμού 
829.617,32€, βρίσκεται σε φάση περιβαλλοντικών 
αδειοδοτήσεων και  χρηματοδοτείται από 
Εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων). 

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ-ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ

28-29

 Αποπεράτωση 
πολιτιστικού 
κέντρου 
Στρατωνίου 

                            Σε εξέλιξη βρίσκονται 
οι εργασίες ενός σημαντικού έργου που 
αφορούν την αποπεράτωση του πολιτιστικού 
κέντρου του Στρατωνίου, προϋπολογισμού 
242.374,64€ το οποίο χρηματοδοτείται 
από το τοπικό πρόγραμμα: «Εφαρμογή της 
προσέγγισης LEADER».
To  έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης 
και  αφορά την αποπεράτωση ενός ήδη  
υφιστάμενου κτηρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου 
Αριστοτέλη, με σκοπό τη λειτουργία του ως 
σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι 
σημαντικές και αφορούν όλους τους χώρους 
του κτηρίου (υπόγειο, ισόγειο, επάνω 
όροφο) και τον περιβάλλοντα χώρο.
 

Δημιουργία 
Δυναμικού 
Θεματικού 
Πάρκου 
Αναψυχής στην 
Τ.Κ. Ολυμπιάδας  
του Δήμου 
Αριστοτέλη 
(Δασοβοτανικού 
κήπου) 

                              Το έργο είναι συνολικού 
προϋπολογισμού 524.000,00 €, έχει ενταχθεί 
στα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και χρηματοδοτείται από 
πόρους του προγράμματος Leader και από 
ιδίους πόρους του Δήμου.

Κατασκευή νέου 
Νηπιαγωγείου 
στην Τοπική 
Κοινότητα 
Νεοχωρίου.

                             Η κατασκευή του νέου 
νηπιαγωγείου του Νεοχωρίου εντάχθηκε 
στα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα με δικαιούχο τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ).
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΎ 
ΔΗΜΟΎ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

                            Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, 
ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

Τα σχολεία που στεγάζονται σε οικολογικά 
κτίρια αποφέρουν σημαντικότατα 
περιβαλλοντικά οφέλη, ενώ παράλληλα 
συνεισφέρουν και στη διαμόρφωση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών.
Η Δημοτική Αρχή, προσπάθησε από την 
αρχή της θητείας της όσο το δυνατόν 
περισσότερες σχολικές μονάδες να 
αναβαθμιστούν ενεργειακά, αξιοποιώντας τα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Προγράμματα για τη χρήση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας .
 Τα σχολεία θωρακίζονται βελτιώνοντας στο 
έπακρο την ενεργειακή τους απόδοση και 
προστατεύοντας το περιβάλλον. 
Μετά από συντονισμένες και επίμονες 
προσπάθειες, σήμερα έξι σχολικά κτίρια του 
Δήμου και το κτίριο  της Μαθητικής Εστίας 
Αρναίας, βρίσκονται σε πορεία ενεργειακής 
αναβάθμισης με συνολικό προϋπολογισμό 
περίπου 1.800.000€,αναδεικνύοντας στη 
πράξη την αντίστοιχη ευαισθησία της 
σημερινής Δημοτικής Αρχής. 
Σε μία περίοδο κρίσης, τόσο οικονομικής όσο 
και κοινωνικής, θεωρούμε χρέος μας απέναντι 
στους δημότες μας, αλλά κυρίως απέναντι στη 
νέα γενιά, να συμβάλλουμε ως δημοτική αρχή 
στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και 
της ενεργειακής φτώχειας, προβάλλοντας την 
πραγματική ανάπτυξη.

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
του κτιρίου 
του  Δημοτικού 
Σχολείου Αρναίας

                              Το έργο: “Ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου 
Αρναίας” χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 
65.765,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το 
έργο περιλαμβάνει εργασίες  ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του 
σχολικού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Αρναίας. 

30-31
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Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν 
είναι οι εξής: Προσθήκη θερμομονωτικού 
υλικού στην οροφή του υπογείου, προσθήκη 
θερμομονωτικού υλικού στην οροφή του 
ορόφου, προσθήκη ξύλινων κουφωμάτων 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντιστάθμιση 
λέβητα και τοποθέτηση θερμοστατικών βανών 
στα θερμαντικά σώματα.
Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές 
παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων  σε ένα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής  
πετρόκτιστο διώροφο σχολικό κτίριο, συνολικής 
δόμησης περίπου 1.075 τ.μ. Το έργο, βρίσκεται 
στη  φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου.

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
του κτιρίου του 
Γυμνασίου και 
Ενιαίου Λυκείου 
Ιερισσού

                            Το έργο: “Ενεργειακή 
αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 
σχολικού κτιρίου Γυμνασίου και Ενιαίου 

Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού 
”, χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 
390.458,78€ από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες  ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου και 
του Ενιαίου Λυκείου της Ιερισσού. Οι 
παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν 
είναι οι παρακάτω: Εγκατάσταση ενός 
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 
10kw, εγκατάσταση αυτοματισμού για 
τον έλεγχο της παραγωγής και διανομής 
θέρμανσης, θερμομόνωση οροφών (κάτω 
από τη στέγη), τοποθέτηση νέων φωτιστικών 
σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
τοποθέτηση νέων διπλών θερμομονωτικών 
κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
εγκατάσταση ανιχνευτή παρουσίας.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού 
κτιρίου του Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 
της Ιερισσού θα επιφέρει σημαντικά οφέλη, 
που σχετίζονται με την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την προστασία του 
περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 
ουσιώδεις παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν 
σημαντικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα 
του κτιρίου. Το έργο, βρίσκεται στη  φάση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου.

32-33

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
του κτιρίου της 
Μαθητικής 
Εστίας Αρναίας 

                            Το έργο : «Ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου της Μαθητικής 
Εστίας Αρναίας», χρηματοδοτείται με 
προϋπολογισμό 349.765,00€ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.
Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει 
σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις στο 
κτίριο της Μαθητικής Εστίας Αρναίας. Οι 
δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης που 
προτείνονται είναι οι εξής:
Εγκατάσταση διατάξεων ελέγχου των 
φωτιστικών και εγκατάσταση λαμπτήρων 
τύπου LED, αντικατάσταση καυστήρα 
– λέβητα και εγκατάσταση συστήματος 
αυτομάτου ελέγχου, εγκατάσταση ηλιακού 
συστήματος για την κάλυψη ΖΝΧ, 
εγκατάσταση εξωτερικής και εσωτερικής 
θερμομόνωσης, τοποθέτηση εξωτερικών 
σκιάστρων, εγκατάσταση μετρητών 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
Το κτίριο της Μαθητικής Εστίας Αρναίας 

περιήλθε πρόσφατα στον Δήμο Αριστοτέλη 
και αποτελεί ένα από τα ωραιότερα και 
πιο εξοπλισμένα κτίρια του Νομού. Το 
κτίριο συνολικής επιφανείας περίπου 3.000 
τ.μ., στεγάζει πέρα από τους κοιτώνες, 
τα μαγειρεία και τους χώρους εστίασης 
των μαθητών, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Αρναίας, μια αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων και συνεδριακό κέντρο. 
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη 
προχώρησε στην στέγαση σημαντικών 
δημοτικών υπηρεσιών στο κτήριο της 
Μαθητικής Εστίας Αρναίας, όπως του 
Τμήματος Πολεοδομίας και της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», 
δημιουργώντας ένα ακόμη διοικητικό κέντρο 
στην περιοχή και διασφαλίζοντας πόρους για 
τον Δήμο. Προσφάτως στεγάστηκε στους 
χώρους του κτιρίου και το νεοσύστατο 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων 
(ΓΕΦ-Δ.Ο.Υ Αρναίας).
Παράλληλα σχεδιάζονται νέες καινοτόμες 
δράσεις στο κτίριο της Μαθητικής 
Εστίας, όπως η δημιουργία διαδραστικού 
εκθεσιακού χώρου ψηφιακών παρουσιάσεων 
διαδραστικών εκθεμάτων, για την ανάδειξη 
του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος 
της περιοχής.
Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, η 
ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, 
η μείωση των λειτουργικών δαπανών 
ενός ιδιαίτερα ενεργοβόρου κτιρίου και 
η προώθηση μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος και χρήσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Το έργο, βρίσκεται στη  
φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
του κτιρίου του 
Γυμνασίου της Μ. 
Παναγίας 

                             Το έργο: “Νέο κέλυφος, 
γεωθερμική αντλία θερμότητας με ηλιακή 
υποβοήθηση και νέα εγκατάσταση φωτισμού 
στο Γυμνάσιο Μ. Παναγίας”, χρηματοδοτείται 
με προϋπολογισμό 550.811,47€ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 



Κλιματικής Αλλαγής.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες  ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του 
σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου Μ Παναγίας. 
Οι  παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν 
είναι οι παρακάτω: Τοποθέτηση νέων 
κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
θερμομόνωση των αδιαφανών στοιχείων των 
όψεων του κτιρίου, θερμομόνωση οροφής 
κάτω από τη στέγη, εγκατάσταση νέου 
συστήματος θέρμανσης υβριδικού τύπου με 
αντλία θερμότητας συζευγμένη με κατακόρυφο 
γεωεναλλάκτη που ενεργοποιείται θερμικά 
από πεδίο επίπεδων ηλιακών συλλεκτών 
και λέβητα, τοποθέτηση νέων φωτιστικών 
σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
εγκατάσταση συστήματος κεντρικού ελέγχου 
της εγκατάστασης θέρμανσης και φωτισμού.
Η ένταξη στα συγχρηματοδοτούμενα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  ενός ακόμη 
μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης 
σχολικών κτιρίων, από τις συνολικά έξι 
προτάσεις που κατατέθηκαν από το Δήμο 
Αριστοτέλη, αυτού του Γυμνασίου Μ. 
Παναγίας, αποτελεί άλλη μια σημαντική θετική 
εξέλιξη. Με τις εγκεκριμένες σημαντικές 
και ουσιώδεις παρεμβάσεις που πρόκειται 
να υλοποιηθούν και που θα βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου,  
το Γυμνάσιο Μ. Παναγίας θωρακίζεται 
ενεργειακά για τα επόμενα χρόνια. Το έργο, 
βρίσκεται στη  φάση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου.

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
του κτιρίου του 
Ενιαίου Λυκείου  
Αρναίας 

                             Το έργο: “ Ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίου Ενιαίου Λυκείου Αρναίας 
Δήμου Αριστοτέλη ”, χρηματοδοτείται 
με προϋπολογισμό 310,409.60€ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ενεργειακής 

αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
του σχολικού κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου 
της Αρναίας. Οι παρεμβάσεις που πρόκειται 
να γίνουν είναι οι παρακάτω: Βελτίωση της 
ενεργειακής συμπεριφοράς του κελύφους  του 
κτιρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα  
κουφώματα μεταλλικού πλαισίου με διπλούς 
υαλοπίνακες, αντικατάστασή του υφιστάμενου 
λέβητα με νέο λέβητα υψηλής απόδοσης 
& εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης 
του λέβητα και θερμοστατικών βαλβίδων 
στα θερμαντικά σώματα του σχολείου, 
αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με 
αντίστοιχα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής 
ισχύος 5 kW στην οροφή του κτιρίου, για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τις 
δοκιμές και τους ελέγχους, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 
Ενιαίου Λυκείου Αρναίας αναμένεται να 
επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, που 
σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας 
καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Το έργο, βρίσκεται στη  φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου. 

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
του κτιρίου 
του Γυμνασίου  
Αρναίας.

                             Το έργο: Ενεργειακή 
αναβάθμιση του Γυμνασίου Αρναίας, 
προϋπολογισμού 102.000,00€, εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, 
στον άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία 
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 
Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής 
Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 
Οι εργασίες στο Γυμνάσιο  Αρναίας, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη προμελέτη, θα 
συμβάλλουν σε σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας και πόρων. Οι ενεργειακές 
επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι 
παρακάτω: Αντικατάσταση των υφιστάμενων 
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κουφωμάτων, με κουφώματα μεταλλικού 
πλαισίου με  θερμοδιακοπή και διπλούς 
υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας, 
αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων 
με αντίστοιχα τεχνολογίας LED και  
εξοικονόμησης ενέργειας, αντικατάσταση 
του υφιστάμενου λέβητα με νέο καυστήρα  
υψηλής απόδοσης και παράλληλη τοποθέτηση 
συστήματος αντιστάθμισης του λέβητα και 
θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά 
σώματα του σχολείου, εγκατάσταση 
συστήματος φωτοβολταικών για παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος  ισχύος 4KW ,στην 
οροφή του κτιρίου. 
Με τις επεμβάσεις και τα νέα συστήματα 
το κτίριο θα οδηγηθεί από την χαμηλότερη 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Η στην 
κατηγορία Γ. Το έργο, βρίσκεται στη  φάση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου.

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
του κτιρίου 
του Δημοτικού 
Σχολείου 
Παλαιοχωρίου

                              Το έργο: “Ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίου του Δημοτικού 
Σχολείου Παλαιοχωρίου” χρηματοδοτείται 
με προϋπολογισμό 168.126,60€ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες  ενεργειακής 
αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
του σχολικού κτιρίου του Δημοτικού 
Σχολείου Παλαιοχωρίου. Οι  παρεμβάσεις 
που πρόκειται να υλοποιηθούν  είναι οι εξής: 
Τοποθέτηση νέων διπλών θερμομονωτικών 
κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
θερμομόνωση εξωτερικού κελύφους από 
εξηλασμένη πολυστερίνη, εγκατάσταση 
αυτοματισμού για τον έλεγχο της παραγωγής 
και διανομής θέρμανσης, τοποθέτηση νέων 
φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, εγκατάσταση ανιχνευτή 
παρουσίας για την αυτόματη διακοπή του 
τεχνητού φωτισμού και την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η ενεργειακή αναβάθμιση του 
Δημοτικού Σχολείου του Παλαιοχωρίου, 
αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση 
της λειτουργικότητας του σχολείου σε ένα 
από τα ωραιότερα σχολικά κτίρια του Νομού 
μας, συνολικής δόμησης περίπου 1400 τ.μ.. Το 
έργο, βρίσκεται στη  φάση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
απορριμμάτων στο Δήμο Αριστοτέλη

ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ / ΕΡΓΑ

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο 
δύσκολα και επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Το πρόβλημα αυτό ξεκινά από 
τοπικό επίπεδο για να καταλήξει σε εθνικό και παγκόσμιο.
Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι βασικό στοιχείο της 
πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας και μπορεί να συνεισφέρει 
στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Σκοπός της 
είναι η συλλογή, εναπόθεση, επεξεργασία ή καταστροφή των 
απορριμμάτων κατά τον ευνοϊκότερο για το περιβάλλον τρόπο, 
η μείωση της παραγωγής τους, η ανάκτηση, επαναφορά και 
επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών.
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                            Η μείωση των 
απορριμμάτων μπορεί τεχνικά να επιτευχθεί 
με την αποφυγή παραγωγής τους , με την 
επαναχρησιμοποίηση υλικών, με ανακύκλωση 
υλικών, με κομποστοποίηση οργανικών 
και εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων 
και ειδικών απορριμμάτων. Τέλος για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων 
είναι απαραίτητη η ασφαλής τελική διάθεση 
των υπολοίπων σε Χώρους Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ).
Ο Δήμος Αριστοτέλη, κινείται με γοργούς 
ρυθμούς στο πεδίο του εκσυγχρονισμού του 
τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ για 
πρώτη φορά εφαρμόστηκαν οργανωμένες 
δράσεις ανακύκλωσης και ορθολογικής 
διαχείρισης απορριμμάτων. Ήδη από το 1ο 
εξάμηνο της Δημοτικής θητείας έχουν μπει 
γερά τα θεμέλια για τη διεκπεραίωση ενός 
προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων και στα 16 χωριά του Δήμου. 
Υλοποιείται η προεκλογική δέσμευση για 
κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των 
σκουπιδότοπων του Δήμου μας.
Παρά την αδράνεια των προηγούμενων 
ετών, η παρούσα Δημοτική Αρχή κινείται 
στη μόνη εφικτή κατεύθυνση, επίλυση του 
θέματος, με τη δημιουργία ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης υπολειμμάτων 
. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του 
περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των 
αποβλήτων και των απορριμμάτων, ο Δήμος 
Αριστοτέλη έχει προβεί στην ανάπτυξη 
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, στη διαχείριση κλαδεμάτων/ 
ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων 
εκσκαφών/ κατεδαφίσεων/ κατασκευών, στην 
αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), στην ανακύκλωση 
συσκευασιών και τέλος, στην οικιακή 
κομποστοποίηση. Προς όφελος της δημόσιας 
υγείας, των παιδιών μας, των κατοίκων της 
περιοχής, των επισκεπτών και τουριστών του 

Δήμου μας. Ο σεβασμός στο περιβάλλον 
είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού 
κάθε κοινωνίας και αποτελεί χωρίς αμφιβολία 
ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού για μια κοινωνία. 
Προτεραιότητα  λοιπόν, της Δημοτικής 
Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός 
βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εδραίωση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης των στερεών υπολειμμάτων 
ο Δήμος Αριστοτέλη υλοποίησε αλλά και 
σχεδιάζει μια σειρά από δράσεις με στόχο να 
εφαρμόσει τις ισχύουσες Συνθήκες και αρχές 
της Βιώσιμης- Αειφορικής  Ανάπτυξης.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Η 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΩΗΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΩΝ 

                             Από τον Σεπτέμβριο 
του 2011 έκλεισαν όλοι οι σκουπιδότοποι και 
έχουν ενταθεί στα συγχρηματοδοτημένα 
ευρωπαϊκά προγράμματα  τα έργα 
αποκατάστασης των χώρων. 
Οριστικά παρελθόν αποτελούν οι 
σκουπιδότοποι για το Δήμο Αριστοτέλη, 
οι οποίοι αποκαθίστανται πλήρως.Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 
ποσό των 1.703.774,53€.
Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει 
τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών 
ωρίμανσης και την υλοποίηση των  
έργων αποκατάστασης των τεσσάρων  
εναπομεινάντων ενεργών Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου 
Αριστοτέλη, οι οποίοι αναφορικά είναι:
-ΧΑΔΑ Αρναίας, έκτασης 18 στρεμμάτων, 
στη θέση «Μπιτεργιές».
-ΧΑΔΑ Μ. Παναγίας, έκτασης 20 
στρεμμάτων, στη θέση «Κάγκελο».
-ΧΑΔΑ Ιερισσού, έκτασης 10 στρεμμάτων, 
στη θέση «Σκουπίδια».
-ΧΑΔΑ Αμμουλιανής, έκτασης 8 στρεμμάτων, 
στη θέση «Καψάλα».
Το οριστικό κλείσιμο και η αποκατάσταση 
όλων των εναπομεινάντων Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του 
Δήμου Αριστοτέλη γίνονται στο πλαίσιο του 
περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης 
των αποβλήτων και της προσπάθειας  της 
Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
απορριμμάτων. 
Η αποκατάσταση όλων των σκουπιδότοπων 
του Δήμου Αριστοτέλη αποτελεί ένα 
σημαντικό έργο ποιοτικής αναβάθμισης 
της περιοχής, με τεράστια περιβαλλοντική 
σημασία.  



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΥΜΜΑΤΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

                             Ολοκληρώθηκε το έργο: 
«Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
Δ.Κ. Ιερισσού, Δήμου Αριστοτέλη», 
που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 
«Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013» με 
προϋπολογισμό 566.568,21€.
Η συγκεκριμένη Πράξη αφορούσε την 
προμήθεια δύο ημι - ρυμουλκούμενων 
απορριμματοφόρων μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων, μετά ρυμουλκού και 
συστήματος φόρτωσης, καθώς  και την 
ηλεκτροδότηση του ΣΜΑ Ιερισσού. 
Η αναβάθμιση του εξοπλισμού είχε 
κριθεί αναγκαία, εξ’ αιτίας  της έλλειψης 
λειτουργικότητας του ΣΜΑ Ιερισσού, 
λόγω λάθους αρχικού σχεδιασμού. Ο 
αρχικός εξοπλισμός, λόγω της μικρής του 
δυναμικότητας, οδηγούσε στην αδυναμία 
μεταφόρτωσης των απορριμμάτων του Δήμου 
Αριστοτέλη αρχικά στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου 
και στη συνέχεια στο Χ.Υ.Τ.Υ. Αρναίας. Η 
αναβάθμιση του εξοπλισμού του ΣΜΑ Ιερισσού 
έχει πρωτίστως  λειτουργικό χαρακτήρα, διότι 
μπορεί πλέον να γίνει διαχειρίσιμο το μέγιστο 
απορριμματικό φορτίο, κάτι που ήταν αδύνατο 
με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Παράλληλα,  
μειωθήκαν  σημαντικά τόσο το συνολικό 
κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, λόγω 
της οικονομίας κλίμακας που διαμορφώθηκε 
μέσω των μεγάλων οχημάτων, όσο και η 
κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων. Επί πλέον, 
υλοποιήθηκε μέσω ιδίων πόρων, η κατασκευή 

της περίφραξης του χώρου του ΣΜΑ Ιερισσού, 
καθώς και η κατασκευή δύο απαραίτητων 
τοιχίων, στους χώρους μεταφόρτωσης των 
απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
Η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα παίξει 
καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των 
απορριμμάτων  του Δήμου Αριστοτέλη και θα 
συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού κάλους 
της περιοχής και τον πολλαπλασιασμό των 
δυνατοτήτων της τουριστικής της ανάπτυξης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

                            Το έργο «Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/ 
Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.A./Υ.) Δήμου Αριστοτέλη 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται 
με προϋπολογισμό 14.856.463,58€ από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 
ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013». Η προτεινόμενη πράξη 
θα υλοποιηθεί με δέκα υποέργα τα οποία 
αφορούν κατασκευαστικά έργα, προμήθεια 
εξοπλισμού καθώς και άλλες δράσεις. 
Ειδικότερα, πρόκειται να κατασκευαστεί 
«ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Υ.Τ.Α/Υ.) 4ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» καθώς 
και οδός πρόσβασης στο έργο του ΧΥΤΑ/Υ. 
Τα επόμενα υποέργα αφορούν προμήθεια 
εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα προμήθεια 
κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ/Υ, προμήθεια Τεμαχιστή ογκωδών, 
Σπαστήρα Αδρανών και οχήματος πολλαπλών 
χρήσεων και παρελκόμενων. Επίσης, στο έργο 
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προστίθεται η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου για την παρακολούθηση της 
κατασκευής του έργου σε όλες τις φάσεις του 
έργου και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, 
όπως έκδοση φυλλαδίων, αφίσες κτλ. 
Παράλληλα, θα γίνει σύνδεση του έργου με το 
δίκτυο της ΔΕΗ. Η κατασκευή και λειτουργία 
του Χ.Υ.Τ.Υ. της 4ης διαχειριστικής Ενότητας 
θα συμβάλλει καθοριστικά στη ασφαλή 
τελική διάθεση των οικιακών και παρεμφερών 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη.
Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου 
αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία 
ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης όλων των απορριμμάτων του 
Δήμου Αριστοτέλη και συνιστά έργο άμεσης 
περιβαλλοντικής προτεραιότητας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

                             Η ανακύκλωση των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έχει 
τεράστια και πολλαπλά οφέλη αφού μειώνεται 
ο όγκος των σκουπιδιών και παρατείνεται ο 
χρόνος ζωής των υπαρχουσών συσκευών. 
Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης 
του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες, 

εξοικονομούνται μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι 
και εν γένει, βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των 
κατοίκων.
Ο Δήμος Αριστοτέλη, υιοθετώντας την 
παραπάνω θέση, αποδεικνύει έμπρακτα 
την ευαισθητοποίησή του σε θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον και  προχώρησε 
στην Ανάπτυξη Συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Έχει υπογράψει 
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σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία 
«Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», η οποία 
αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα εγκεκριμένο από 
ΥΠΕΚΑ για την οργάνωση και τη λειτουργία 
του Συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής 
Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα.  
Έχουν χωροθετηθεί τρία σημεία συλλογής 
εντός του Δήμου και συγκεκριμένα στα 
αμαξοστάσια του Δήμου στην Ιερισσό, την 
Αρναία και τη Μεγάλη Παναγία. Στη συνέχεια, 
η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» 
μεταφέρει με δικά της μεταφορικά μέσα τα 
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού προς τις μονάδες επεξεργασίας 
και ανακύκλωσης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

                            Η εξοικονόμηση 
ενέργειας και φυσικών πόρων, η μείωση 
των απορριμμάτων αλλά και τα προβλήματα 
διαχείρισής τους καθώς και η μείωση της 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και 
των υπόγειων υδάτων είναι μόνο κάποια από 
τα οφέλη της ανακύκλωσης, όσο αφορά το 
περιβάλλον, αφού η ανακύκλωση ωφελεί και σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
 Η Δημοτική Αρχή, από την στιγμή ανάληψης 

των καθηκόντων της, έθεσε ως προτεραιότητά 
της την προώθηση προγραμμάτων 
ανακύκλωσης, μέρος των οποίων είναι και η 
ανακύκλωση συσκευασιών. Πάγια θέση της 
Δημοτικής Αρχής αποτελεί η άποψη πως η 
ανακύκλωση αποτελεί μία πράξη πολιτισμού, 
βασισμένη στην κοινωνική ευαισθητοποίηση 
και στο ενδιαφέρον για την προστασία του 
περιβάλλοντος.
Με αφετηρία λοιπόν, τη θέση αυτή, ο Δήμος 
Αριστοτέλη έχει ολοκληρώσει τη διανομή 
ενημερωτικού υλικού και μπλε σακουλών 
ανακύκλωσης σε κάθε νοικοκυριό  του Δήμου 
από την Ελληνική εταιρεία Ανακύκλωσης. 
Συνολικά έχουν διανεμηθεί περίπου 6.500 μπλε 
σακούλες ανακύκλωσης με ενημερωτικό υλικό. 
Έχουν τοποθετηθεί επιπλέον 250 μεγάλοι 
μπλε κάδοι ανακύκλωσης, χωρητικότητας 
1.100 λίτρων, στους οικισμούς του Δήμου 
Αριστοτέλη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

                            Η Κομποστοποίηση 
είναι ο βιωσιμότερος τρόπος διαχείρισης 
των βιοαποδομήσιμων/ οργανικών μας 
απορριμμάτων (αποφάγια, κλαδέματα), με τον 
οποίο παράγεται οργανικό λίπασμα/ κομπόστ.
Οι λόγοι που επιβάλλουν αυτή τη φυσική 
διαδικασία ως βασική μέθοδο για τη 
διαχείριση των οργανικών αποβλήτων έχουν 
άμεση σχέση όχι μόνο με το περιβάλλον αλλά 
και με την οικονομία, καθώς είναι η πλέον 
οικονομική μέθοδος τελικής διαχείρισης 
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των οργανικών υλών. Επιπροσθέτως, η 
Κομποστοποίηση έχει οικονομικό όφελος 
αφενός για την οικογένεια, αφού μειώνεται το 
κόστος περιποίησης του κήπου και αφετέρου 
για τον Δήμο, καθώς εξοικονομούνται 
οικονομικοί πόροι, αφού μειώνεται το κόστος 
συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης 
των απορριμμάτων. 
Ο Δήμος Αριστοτέλη συνεχίζει τη μεγάλη 
προσπάθεια στο πλαίσιο της διαχείρισης 
των απορριμμάτων και θέτει σε εφαρμογή 
το καινοτόμο πρόγραμμα οικιακής 
κομποστοποίησης. Έτσι, προκειμένου να 
προωθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα  
θα καλύψει με κάδους κομποστοποίησης 
αρχικά το 25% των κατοικιών. Αυτό 
σημαίνει 1500 κάδοι οι οποίοι θα διατεθούν 
δωρεάν στους πολίτες. Επίσης, ο Δήμος θα 
μεριμνήσει για την ενημέρωση των κατοίκων 
όσο αφορά την οικιακή κομποστοποίηση, 
τη μείωση των αστικών στερεών αποβλήτων 
και γενικότερα την ορθολογική διαχείρισή 
τους, με τη δημιουργία και εκτύπωση 
ενημερωτικού υλικού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

                            Ο Δήμος Αριστοτέλη στο 
πλαίσιο του προγράμματος για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων έχει μεριμνήσει και για 

τη διαχείριση ογκωδών αντικειμένων και 
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κατασκευών (μπάζα). 
Μέχρι πρότινος, ο Δήμος, για την 
προσωρινή αποθήκευση των κλαδεμάτων, 
ογκωδών και αδρανών υλικών, 
χρησιμοποιούσε ανοιχτά container (τύπου 
σκάφης). Σήμερα έχουν αποσυρθεί ενώ 
παράλληλα έχουν οριστεί δύο χώροι 
(Ιερισσός - Νεοχώρι) στους οποίους 
θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει Μονάδα 
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης. Η αποκομιδή των ογκωδών 
από τους οικισμούς γίνεται με ειδικό όχημα 
– απορριμματοφόρο.
Όσο αφορά τα απόβλητα εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κατασκευών, (μπάζα) ο 
Δήμος διαθέτει container 10 m3 κα 7 m3 
. Οι πολίτες, που επιθυμούν να κάνουν 
χρήση των container, με τηλεφώνημα στο 
Δήμο αιτούνται τη διάθεση αυτών και ο 
Δήμος με ιδία μέσα τους τα παραχωρεί 
για χρήση. Στη συνέχεια σε συνεννόηση 
πάλι με τις υπηρεσίες του Δήμου τα γεμάτα 
container μεταφέρονται στους δύο χώρους 
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ με στόχο ην 
ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και 
την αξιοποίησή τους. 
Με αυτή την κίνηση αποδεικνύεται ότι ο 
Δήμος είναι δίπλα στους δημότες για την 
ικανοποίηση των αναγκών τους καθώς 
επιβεβαιώνονται έμπρακτα οι προεκλογικές 
εξαγγελίες για το πρόγραμμα διαχείρισης 
απορριμμάτων.
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Δομές Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΔΑΠ-
Βοήθεια στο Σπίτι-Κοινωνική Μέριμνα). Ετήσιο κόστος λειτουργίας 800.000€ 

Για τη Δημοτική αρχή Αριστοτέλη το «Πρώτα ο Πολίτης» δεν είναι ένα ακόμη 
σύνθημα προεκλογικών συγκεντρώσεων, αλλά η βασική αρχή και γνώμονας 
της λειτουργίας της. Το κοινωνικό ευ ζην των δημοτών βρίσκεται σε απόλυτη 
προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων στόχων του Δήμου. Εκτός όλων των ενεργειών 
που τελικά αποσκοπούν σε έναν Δήμο που να λειτουργεί προς όφελος του δημότη, 
πολλές δράσεις έχουν αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα, δείχνοντας την ευαισθησία της 
δημοτικής αρχής όσον αφορά αυτόν τον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα.

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Mια πραγματική 
«φροντίδα» για 
το δήμο μας.

                           Οι Δομές Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας στο 
Δήμο μας λειτουργούν υπό την ευθύνη της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ» και συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος μας 
είναι να στηρίζουμε τις μητέρες, τα παιδιά, 
τους ηλικιωμένους, να ξαναζωντανέψουμε τα 
χωριά μας και να αλλάζουμε το τοπίο στο 
Δήμο μας!
Σήμερα, στην οικονομική συγκυρία που 
βρίσκεται ο τόπος μας οι ανάγκες για 
την παροχή κοινωνικής φροντίδας στο 
σπίτι είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Η παροχή 
κοινωνικής φροντίδας και τα οφέλη της 
είναι πολύ σημαντικά για τους αδύναμους 
και ανήμπορους συμπολίτες μας, τους 
δικαιούχους αλλά και τους εργαζόμενους 
που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Μέριμνα 
της Δημοτικής Αρχής είναι να προσφέρει 
αποτελεσματικές κοινωνικές υπηρεσίες στους 
συμπολίτες μας που πλήττονται περισσότερο 
αυτή την περίοδο.
Η Δημοτική αρχή προχώρησε στη συνέχιση, 
επέκταση και αναβάθμιση ενός ευρέως 
προγράμματος «Κοινωνικής Φροντίδας» 
με κύριο στόχο την παροχή βοήθειας 
στους συμπολίτες μας και την διατήρηση 
των θέσεων εργασίας στον τόπο κατοικίας 
τους, στο κάθε χωριό. Ενδεικτικό της 

προσπάθειας αυτής είναι η διατήρηση της 
λειτουργίας των υπαρχουσών δομών, ο 
υπερδιπλασιασμός των παιδικών σταθμών και 
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
παιδιών, με τη δημιουργία των νέων παιδικών 
σταθμών: Ιερισσού, Ν. Ρόδων και Μεγάλης 
Παναγίας καθώς και Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών Ιερισσού, Στανού,  
Παλαιοχωρίου και   Στρατωνίου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις κοινωνικές 
ομάδες που χρειάζονται περισσότερο 
από όλους τη στήριξη μας: τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τους ανέργους. Μέσα 
από την υλοποίηση του προγράμματος 
ο Δήμος στοχεύει αφενός στην παροχή 
κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους 
ηλικιωμένους, στη δημιουργική απασχόληση 
των παιδιών και στην υποστήριξη των νέων 
που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, 
και αφετέρου στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης στον τόπο μας που μαστίζεται 
από την ανεργία.
Η επίτευξη των στόχων θα έχει θετικά 
αποτελέσματα, τόσο στην ποιότητα ζωής 
των δημοτών μας, όσο και στην αύξηση 
της απασχολησιμότητας και της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στην εργασία 
και στην προστασία του εισοδήματος 
τους. Η Δημοτική Αρχή θα αναλαμβάνει 
συνεχώς πρωτοβουλίες για να βοηθήσει 
και να αντιμετωπίσει από κοινού με τους 
συνδημότες μας τα προβλήματά τους.

Το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο 
Σπίτι».

       Λειτουργία δομών 
Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Κ. Ιερισσού-Βοήθεια στο 
Σπίτι Δ.Κ. Μ. Παναγίας-Βοήθεια στο Σπίτι 
Τ.Κ. Παλαιοχωρίου-Κοινωνική Μέριμνα Δ.Κ. 
Αρναίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται 
από το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο σπίτι» παρέχονται σε 
δικαιούχους τριών επιμέρους 
προγραμμάτων:

l Το κατ ’οίκον Φροντίδα.    
 Συνταξιούχων.
l Το Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα  
 που θεσμοθετείται για πρώτη φορά.
l Το κατ ’οίκον νοσηλεία.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόγραμμα 
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Βοήθεια στο Σπίτι, αυτό που υλοποιείται από 
την τοπική αυτοδιοίκηση έχει αναγνωριστεί, 
όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς ως 
ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα 
κοινωνικής φροντίδας.

Όλα για τα 
παιδιά μας
Υπερδιπλασιασμός δομών Παιδικών 
Σταθμών και ΚΔΑΠ

                           Οι Δομές Παιδικών 
Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο 
Αριστοτέλη έχουν διπλασιαστεί, ενώ, με την 
φροντίδα του Δήμου οι ελλείψεις και τα  κενά 
τα οποία εκκρεμούν επί δεκαετίες στο Δήμο, 
καλύπτονται εξυπηρετώντας πολλαπλούς 
στόχους:
Παρέχεται κοινωνική φροντίδα και προστασία 
στα παιδιά μας. Τα παιδιά έχουν τη 
δυνατότητα της δημιουργικής απασχόλησης. 

44-45

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. 
Υπάρχει στήριξη και νέες ευκαιρίες για την 
άνεργη μητέρα. 

Παιδικοί Σταθμοί 
(για νήπια και παιδιά από 2,5 ετών μέχρι 
την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

ΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ:
1.-Παιδικός Σταθμός Παλαιοχωρίου.
2.-Παιδικός Σταθμός Στανού. 

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:
1.-Παιδικός Σταθμός Ιερισσού.
2.-Παιδικός Σταθμός Μεγάλης Παναγίας.
3.-Παιδικός Σταθμός Νέων Ρόδων.

Επιπλέον, ενσωματώθηκε  στον Οργανισμό 
Εσωτερικής  Υπηρεσίας του Δήμου 
Αριστοτέλη και συνεχίζεται η λειτουργία  του  
δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αρναίας.

Κέντρα 
Δημιουργικής 
Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ)
(για παιδιά από 6 έως 12 ετών και παιδιά με 
ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά 
προβλήματα)

                           ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ  
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ:
1.-Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών Αρναίας.
2.-Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών Μεγάλης Παναγίας.

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ  ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:
1.-Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών Ιερισσού.
2.-Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών Στρατωνίου.

Δημιουργία 
δύο νέων  
Προγραμμάτων 
Δημιουργικής 
Απασχόλησης 
των Παιδιών  
σε Στανό και 
Παλαιοχώρι. 

                O Δήμος Αριστοτέλη, 
αξιοποιώντας τα συγχρηματοδοτούμενα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα για την 
Απασχόληση (Προγράμματα κοινωφελούς 
εργασίας), έχει προχωρήσει στη Δημιουργία 
δύο νέων  Προγραμμάτων Δημιουργικής 
Απασχόλησης των Παιδιών  σε Στανό και 
Παλαιοχώρι. Τα προγράμματα βρίσκονται σε 
λειτουργία την τρέχουσα χρονική περίοδο. 
Αντίστοιχα προγράμματα στα δύο αυτά χωριά 
είχαν λειτουργήσει και την περυσινή χρονιά.

Δωρεάν διανομή 
τροφίμων στις 
Δημοτικές 
και Τοπικές 
Κοινότητες 
του Δήμου 
Αριστοτέλη

                           Με βάση το πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συμπολίτες μας 
έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική 
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το 
κύριο κριτήριο για την έγκριση της αίτησης 
των πολιτών είναι το εισόδημα.
Για το 2012 εγκρίθηκε η χορήγηση τροφίμων 
σε 2.500 συνδημότες μας και δόθηκαν 
συνολικά 64 τόνοι τροφίμων.
Για το 2013 εγκρίθηκε η χορήγηση τροφίμων 
σε 1.117 νοικοκυριά και δόθηκαν συνολικά 23 
τόνοι τροφίμων.
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Διανομή τροφίμων σε άπορες 
οικογένειες του Δήμου 
Αριστοτέλη
Με πρωτοβουλία του Δήμου 
Αριστοτέλη  γίνεται διανομή 
τροφίμων  σε άπορες 
οικογένειες  δύο φορές τον 
χρόνο : Χριστούγεννα-Πάσχα.

2012: Πάσχα : 158 οικογένειες,  
Χριστούγεννα: 237 οικογένειες
2013 : Πάσχα : 250 οικογένειες, 
Χριστούγεννα: 339 οικογένειες
2014:Πάσχα : 400 οικογένειες

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΤΟΝ 
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ.
Για την υποστήριξη των άπορων 
οικογενειών και των συνδημοτών μας 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα, σχεδιάζουμε τη λειτουργία 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και τη 
διαμόρφωση οργανωμένου Προγράμματος 
Σίτισης.

Δωρεάν εξέταση 
τεστ ΠΑΠ σε όλες 
τις Δημοτικές και 
Τοπικές 
Κοινότητες 
του Δήμου 
Αριστοτέλη 
& Δωρεάν 
Μαστογραφία 
για 100 γυναίκες

                            Ο Δήμος Αριστοτέλη, 
από τον Ιούλιο του 2011 συμμετέχει στο 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον έλεγχο και 
την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας, αποστέλλοντας κάθε μήνα 150 
επιστολές σε γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών. Οι 
γυναίκες που λαμβάνουν την επιστολή του 
Δήμου, καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα 
του Υπουργείου καλούνται να επικοινωνήσουν 

με το Κέντρο Υγείας του Παλαιοχωρίου, 
προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού 
για την εξέταση.
Ο Δήμος δεν περιορίστηκε όμως στην 
υλοποίηση των κύριων δράσεων του 
προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής 
και τη δυσκολία πρόσβασης των γυναικών 
των απομακρυσμένων περιοχών προς το 
Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Κέντρο 
Υγείας Παλαιοχωρίου να πραγματοποιεί 
επισκέψεις σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες. Με αυτό τον τρόπο παρέχει τη 
δυνατότητα σε όσες γυναίκες το επιθυμούν να 
υποβληθούν σε δωρεάν Τεστ Παπ στον τόπο 
διαμονής τους.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
και την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας 
Παλαιοχωρίου, διοργανώθηκε με επιτυχία 
εκδήλωση με θέμα την Πρόληψη του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Κατά την 
Εκδήλωση, οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας, για το Σχέδιο Εθνικής Δράσης 
για τον καρκίνο, και να προμηθευτούν έντυπο 
πληροφοριακό υλικό.
Δεδομένου ότι η πρόληψη και η ενημέρωση 
των δημοτών σε θέματα υγείας αποτελεί 
κύριο πυλώνα του κοινωνικού προγράμματος 
της δημοτικής αρχής, o Δήμος Αριστοτέλη 
ανταποκρινόμενος θετικά στην πρόσκληση 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής, η οποία συνεργάζεται με 
την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, συμμετείχε 
στην καμπάνια πρόληψης, ενημέρωσης και 
έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
Εκατό γυναίκες του Δήμου Αριστοτέλη, 
ηλικίας 40-70 ετών, είχαν τη δυνατότητα να 
υποβληθούν σε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, 
τον Νοέμβριο 2012, στον Πολύγυρο, από την 
Κινητή Μονάδα Μαστογραφιών της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Κύριο μέλημα της δημοτικής αρχής είναι 
να έχουν όσες περισσότερες γυναίκες 
μπορούν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και μ’ αυτό τον τρόπο να 
βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Λειτουργία 
Τράπεζας 
Αίματος Δήμου 
Αριστοτέλη  
- «φιλί 
ανθρωπιάς»

                            Ο Δήμος Αριστοτέλη 
έχει προχωρήσει  στη δημιουργία δημοτικής 
Τράπεζας αίματος και Μητρώου αιμοδοτών.
Η Τράπεζα Αίματος του Δήμου 
Αριστοτέλη λειτουργεί σε συνεργασία με 
Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και το 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
της Θεσσαλονίκης. 
Σκοποί της Τράπεζας αίματος του Δήμου 
Αριστοτέλη είναι η δημιουργία διαρκούς 
παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση 
των αναγκών των δημοτών και των κατοίκων σε 
αίμα, η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση 
για την εξεύρεση αίματος σε έκτακτες 
ανάγκες δημοτών και κατοίκων και η ανάπτυξη 
πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής 
προσφοράς αίματος μεταξύ των δημοτών.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
-Απασχολούνται 53 εργαζόμενοι όλων των 
ειδικοτήτων.
-Ωφελούνται 494 παιδιά
-Εξυπηρετούνται 385 ηλικιωμένοι 
-Διανέμονται δωρεάν τρόφιμα σε 
δικαιούχους
-Παρέχονται δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες
-Παρέχεται δυνατότητα άθλησης 
για όλες τις ηλικίες
-Λειτουργούν ΚΑΠΗ στα όρια του Δήμου.
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«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ»: 
Η αναβίωση ενος αρχαίου πολιτιστικού θεσμού

                            ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ.

Τα Αριστοτέλεια» της αρχαιότητας αποτελούν 
έμπνευση ανθρώπων με μέγιστο ηθικό κύρος, 
που ατένισαν την Ελλάδα στο χρόνο, ως 
το πιο λαμπρό πολιτιστικό και πνευματικό 
κέντρο της ιστορίας. Ο ελληνικός πολιτισμός 
μεταλαμπάδευσε στον κόσμο ποικίλες μορφές 
έκφρασης, έτσι που «το όνομα των Ελλήνων 
φαινόταν ως χαρακτηριστικό όχι πια της 
φυλετικής καταγωγής αλλά της σκέψης, ώστε 
να ονομάζονται Έλληνες όσοι μετείχαν στην 
ελληνική παιδεία…».
«Τα Αριστοτέλεια» του Δήμου Αριστοτέλη  
διακρίνονται για το πλούσιο καλλιτεχνικό 
βιογραφικό τους. Στα τρία χρόνια ζωής τους 
μετρούν πάνω από 150 εκδηλώσεις πολιτισμού 
υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, ενώ 
από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
ιστορικά σημεία όπου διαδραματίσθηκαν 
τα δρώμενα πέρασαν πάνω από ογδόντα 
καλλιτεχνικά σχήματα. Χιλιάδες ήταν οι κάτοικοι 
και οι επισκέπτες που παρακολούθησαν τις 
δραστηριότητές τους, την ίδια στιγμή –που ως 
θεσμός– προέβαλαν στον κόσμο τις τέσσερις 
παγκόσμιες μοναδικότητες του τόπου: το 
Άγιον Όρος, τα αρχαία Στάγειρα-γενέθλια γη 
του Αριστοτέλη, τη διώρυγα του Ξέρξη και τα 
ξακουστά Μαντεμοχώρια των Οθωμανικών 
χρόνων! Σκοπός των Αριστοτελείων είναι να 
δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους
να επικοινωνήσουν μέσα από κάθε μορφής 
Τέχνη.
Διοργανώνουμε εκδηλώσεις πολιτισμού σε όλο 
το Δήμο Αριστοτέλη, όλο το χρόνο. Τιμούμε, 
στη γενέτειρα του φιλοσόφου, την άποψή 
του για την τέχνη που ήταν η δημιουργική 
απεικόνιση της πραγματικότητας με τη βοήθεια 
των αισθήσεων. Δίνουμε τη δυνατότητα σε 
όλους να γνωρίσουν νέες μορφές και νέα 
έργα τέχνης και αναβιώνουμε τα παλαιά με 
νέους ανθρώπους και νέες ερμηνείες. Μέσα 
σε ένα περιβάλλον αναψυχής προτείνουμε 
τον πολιτισμό μαζί με τον αθλητισμό και την 

ευαισθησία μας στο περιβάλλον προσφέροντας 
τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη ψυχαγωγία.
Δείχνουμε ότι ο δρόμος για την υπέρβαση 
της κρίσης δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε 
δυνάμεις τοπικές, οι οποίες λειτουργώντας 
σε μικρή κλίμακα και με διάθεση συλλογική 
δημιουργούν πολιτιστικά γεγονότα που 
μπορούν να κάνουν γνωστή την περιοχή μας σε 
όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Από το 2012, 
το δεύτερο μόλις έτος λειτουργίας τους, έχουν 
τεθεί υπο την αιγίδα του Υπ. Πολιτισμού.

θερινή ακαδημία
παλαιάς και
παραδοσιακής
μουσικής:
«Ένα ζωντανό
κύτταρο
πολιτισμού»

                 Ξεκίνησε το καλοκαίρι του 
2011 στην Αρναία και στοχεύει στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων των σπουδαστών στο 

ρεπερτόριο της παλαιάς, της παραδοσιακής 
και της σύγχρονης μουσικής σε ένα 
πανέμορφο φυσικό περιβάλλον υπό την 
καθοδήγηση έμπειρων και εξειδικευμένων 
καθηγητών. Απευθύνεται σε επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες μουσικούς, σπουδαστές ωδείων, 
χορωδούς και μονωδούς που επιθυμούν να 
εντρυφήσουν στις τεχνικές της παλαιάς και 
της παραδοσιακής μουσικής. Δημιουργήσαμε 
τμήματα Παλαιάς και Παραδοσιακής 
μουσικής, χορωδιακά εργαστήρια, τμήμα 
«Μουσικής για όλους» και «Music Camp για 
παιδιά» και ποικίλες παράλληλες δράσεις 
(ειδικά σεμινάρια) και συναυλίες.

 

Εργαστήρι
παραδοσιακής
μουσικής

                 Λειτουργεί στο σχολείο 
και το δημαρχείο της Μ. Παναγιάς με τη 
συμμετοχή τραγουδιστών και οργανοπαιχτών 
αλλά και νέων της περιοχής. Συμμετέχουν περί 
τα 80 άτομα σε  εβδομαδιαία μαθήματα. Το 
εργαστήρι έχει συμπράξει στα «Αριστοτέλεια» 
με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Πέτρος 
Γαϊτάνος, η Μαρία Σουλτάτου κ.ά.

Camerata
Αριστοτέλης

                 
                 Ένα μικρό ορχηστρικό 
σχήμα, μια ορχήστρα σύμβολο του Δήμου 
Αριστοτέλη. Δραστηριοποιείται πανελληνίως 

αλλά και στο διεθνή χώρο. Η Καμεράτα 
ήδη έχει συμπράξει με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες όπως ο Μανώλης Μητσιάς στο 
έργο «Άξιον εστί» του Μίκη Θεοδωράκη, στα 
«Αριστοτέλεια 2011», και έχει προσκληθεί στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο 
αντίστοιχο των Αθηνών.

 Λειτουργία 
Μουσικής 
Σχολής- 
Ωδείου Δήμου 
Αριστοτέλη
 
 
                 Στον Δήμο Αριστοτέλη 
λειτουργούν σήμερα Μουσικές Σχολές 
στην Αρναία, την Ιερισσό, την Μ. Παναγία 
και το Στρατώνι.  Οι δημότες έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν πτυχίο στις 
μουσικές σπουδές, αναγνωρισμένο από το 
Υπουργείο Πολιτισμού.  Οι σπουδαστές 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως και 
3 κατευθύνσεις στις Μουσικές Σπουδές 
(κλασικές-παραδοσιακές και σύγχρονες). 

Λειτουργία 
Χορωδιακών 
Τμημάτων
 
                Στην περιοχή του Δήμου 
Αριστοτέλη προϋπήρχαν η Μεικτή Χορωδία 
Αρναίας & η Μεικτή Χορωδία Σταγείρων- Ακάνθου.
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Από 1/01/2011ξεκινήσαμε τη λειτουργία : 
της Μεικτής Χορωδίας Μ. Παναγίας
της Μεικτής Χορωδίας Παλαιοχωρίου
της Παραδοσιακής Χορωδίας Μ. Παναγίας
της Παραδοσιακής Χορωδίας Παλαιοχωρίου
της Παιδικής Χορωδίας της Μουσικής Σχολής
της Παραδοσιακής  Χορωδίας  Στανού
της Παιδικής Χορωδίας Δήμου Αριστοτέλη
της Χορωδίας Νέων Στανού
της Χορωδίας ΚΑΠΗ Αρναίας

Λειτουργία 
Χορευτικών 
Τμημάτων Δήμου 
Αριστοτέλη 

                 
                 Λειτουργούν χορευτικά 
τμήματα, υπό την εποπτεία του Αριστοτέλειου 
Πνευματικού Κέντρου, σε όλες σχεδόν 
τις Κοινότητες του Δήμου.  Κοινός 
παρανομαστής των ατόμων που συμμετέχουν 
είναι η αγάπη για το χορό, τη μουσική 
παράδοση, καθώς και τα ήθη και τα έθιμα του 
τόπου. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:
citius-altιus-
fortius–
Πιο γρήγορα-πιο
ψηλά-πιο δυνατά
 

                 Η υλοποίηση των 
Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους αποτελεί 
βασικό μέρος του προγράμματος δράσης της 
Δημοτικής Αρχής και περιλαμβάνει διάφορα 
προγράμματα για την στήριξη των δημοτών και 
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο 
επεξεργάστηκε και υλοποίησε μία 
ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα χωριά του 
Δήμου και λειτούργησαν αθλητικά τμήματα σε 
όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Η 
λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους υπακούει σε ένα συνολικό σχεδιασμό 
για την προώθηση της αποκέντρωσης και του 
ξαναζωντανέματος όλων των χωριών μας. Με 
σύνθημα μας «ο Αθλητισμός είναι ζωή» καλεί 
όλους να συμμετέχουν στα Προγράμματα 
Άθλησης, να υιοθετήσουν θετική στάση 
απέναντι στην άσκηση και την υγιεινή διατροφή 
και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα υγείας.

Η Πρώτη Κατασκήνωση Ιστιοπλοΐας στο Στρατώνι  άνοιξε πανιά στις 
22/07/2013 και ολοκληρώθηκε  στις 26/07/2013 υπό την αιγίδα του 

Δήμου Αριστοτέλη & του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου

Ανακατασκευή γηπέδων 
ποδοσφαίρου (Στρατονίκης, 
Στρατωνίου, Στανού και Μ. Παναγίας)

Ο Βασίλης Χατζηπαναγής διδάσκει 
τα μυστικά του ποδοσφαίρου
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Ανάδειξη 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΙΩΝΩΝ

                            Ψηφιακό Μουσείο 
προβολής της Αθωνικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, προϋπολογισμού 
1.998.750,00€.
Ο Δήμος Αριστοτέλη έχει προχωρήσει 
στην κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης 
του έργου: «Δημιουργία Ψηφιακού 
Μουσείου Προβολής της Αθωνικής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», προϋπολογισμού 
1.998.750,00€, από πόρους των συγχρηματοδ 
οτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
σε συνεργασία με την Κοινωνίας της 
Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) και το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η 
προβολή και παρουσίαση της Αθωνικής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη βάση μιας 
ενιαίας παρουσίασης, η οποία θα διατρέχει 
την ιστορική εξέλιξη του Αγίου Όρους και 
θα διαπερνά τον πλούτο των κειμηλίων, 
την καθημερινότητα και κυρίως την 
πνευματικότητα του συγκεκριμένου χώρου.  
Με τη δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου 
Προβολής της Αθωνικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, ο Δήμος Αριστοτέλη 

στοχεύει στο άνοιγμα του Αγίου Όρους 
για τις γυναίκες και όλους τους επισκέπτες, 
που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά ένα 
μοναδικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο 
αναφοράς. Το έργο θα υλοποιηθεί στα 
κτίρια της Μαθητικής Εστίας Αρναίας και του 
Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού.

Εκπόνηση 
μελετών 
ανάδειξης της 
πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς

                             Με απόφαση της 
Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ ΑΕ.), 
αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: 
«Εκπόνηση μελετών ανάδειξης πολιτιστικής 
κληρονομιάς του Δήμου Αριστοτέλη».
Η ένταξη της εκπόνησης των μελετών 
ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
στα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, αποτελεί σημαντική θετική 
εξέλιξη για την υλοποίηση του προγράμματος 
της Δημοτικής Αρχής. 
Αφενός θα γίνει η ψηφιακή απόδοση βασικών 
στοιχείων της πλούσιας πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και αφετέρου οι ίδιες αυτές 

Πύργος Μαντέμ Αγά
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μελέτες θα αποτελέσουν μέρος των τευχών 
δημοπράτησης και ανάθεσης των αντίστοιχων 
έργων που θα περιλαμβάνουν.
Επιλέχθηκαν τέσσερις θεματικές ενότητες 
στο πλαίσιο των οποίων προτείνεται να 
μελετηθούν και αναπτυχθούν ψηφιακά 
διαδραστικά εκθέματα τα οποία θα 
αποτυπώνουν και θα κάνουν διαθέσιμο στο 
Ελληνικό και διεθνές κοινό βασικά στοιχεία 
του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου 
Αριστοτέλη. Πιο συγκεκριμένα:

-Υποέργο Ι: Διαδραστικές πολυμεσικές 
εφαρμογές με θέμα τη Διώρυγα του Ξέρξη και 
τους Μηδικούς Πολέμους.
Με τη συγκεκριμένη μελέτη θα εξεταστεί 
η δυνατότητα ψηφιακής απόδοσης των 
Μηδικών πολέμων, ψηφιακής εικονικής 
αναπαράστασης της Διώρυγας του Ξέρξη, 
στηριγμένης στα αρχαιολογικά δεδομένα, 
με δυνατότητες διάδρασης σε πραγματικό 
χρόνο με το κοινό. Ο εκπαιδευτικός και 
τουριστικός χαρακτήρας τουπρογράμματος 
είναι προφανής.

-Υποέργο ΙΙ: Διαδραστικές πολυμεσικές 
εφαρμογές με θέμα τις «εκστρατείες του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου».
Η παρούσα μελέτη αφορά στον προσδιορισμό 
της διαδρομής κάθε εκστρατείας, τα σημεία 
ενδιαφέροντος σε κάθε μία από αυτές 
(σημαντικές μάχες, ίδρυση πόλεων, κλπ.) και 

τη δυνατότητα τοποθέτησής τους σε ψηφιακό 
άτλαντα, μέσω του οποίου θα αποδίδεται τόσο 
η πορεία όσο και η ιστορική / αρχαιολογική 
τεκμηρίωση και πληροφορία. Στόχος 
είναι, μέσω της μελέτης, η καταγραφή των 
προδιαγραφών που θα οδηγήσουν σε σειρά 
διαδραστικών ηλεκτρονικών εκθεμάτων, που θα 
περιλαμβάνουν τις εκστρατείες, αναπαράσταση 
μαχών, εικονογραφικό υλικό κλπ.

Υποέργο ΙΙΙ: Η ιστορική διάσταση των 
μεταλλείων στη Χαλκιδική. Μελέτη ανάδειξης 
ιστορικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων του Μεταλλευτικού Πάρκου.
Το συγκεκριμένο υποέργο θα περιλαμβάνει: 
1) Ιστορική έρευνα της τεχνολογίας εξόρυξης 
του μεταλλείου: Από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, 2) Η εξέλιξη της αντίστοιχης 
τεχνολογίας στην Ευρώπη και αλλού, 3) 
Καταγραφή και αποτύπωση των μηχανημάτων 
και των εγκαταστάσεων, 4) Μελέτη ανάδειξης 
ιστορικού εξοπλισμού, μηχανημάτων 
και εγκαταστάσεων του μεταλλείου και 
5) Μουσειολογική μελέτη. Μέσα από 
τις ανωτέρω εργασίες θα καθοριστεί η 
κεντρική ιδέα της μουσειακής έκθεσης του 
Μεταλλευτικού Πάρκου των Μαντεμοχωρίων, 
οι μουσειολογικές αρχές και «θέσεις» της 
και ο μουσειοπαιδαγωγικός της ρόλος. 
Πρόκειται να προσδιοριστούν τα περιεχόμενα 
της έκθεσης συστηματικά οργανωμένα ανά 
θεματική ενότητα, δηλαδή τα αυθεντικά 

Περιοχή Διώρυγας Ξέρξη
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μουσειακά αντικείμενα, τα πιθανά διδακτικά 
τρισδιάστατα μοντέλα και το συνοδεύον 
εποπτικό και διδακτικό υλικό.

-Υποέργο ΙV: Οι αρχαιότητες της 
Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και ο 
Αριστοτέλης.
Μέσα από τη μελέτη στόχος είναι να 
αναδειχθεί ο ρόλος των αρχαίων πόλεων 
της βορειοανατολικής Χαλκιδικής για 
την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της 
Μακεδονίας και άλλων περιοχών.
Επιπλέον, θα εξεταστεί η συμβολή του 
σημαντικότερου Έλληνα φιλοσόφου, του 
Αριστοτέλη, στη σύγχρονη σκέψη και νεότερη 
φιλοσοφία, τον πολιτισμό και τις επιστήμες. 
Ο Δήμος Αριστοτέλη, ως η γενέθλια γη του 
αρχαίου φιλοσόφου, επιδιώκει τη σύνδεσή 
του με τη βασική πολιτιστική και ιστορική 
αναφορά του. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί.
Έτσι δημιουργείται σταδιακά ένα δίκτυο 
χώρων πολιτισμού πολλαπλών χρήσεων, με 
κεντρικό στοιχείο ψηφιακά εκθέματα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, τα οποία καταγράφουν 
επιστημονικά και αναδεικνύουν για το ευρύ 
κοινό, τον πολιτιστικό πλούτο και απόθεμα 
της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη.

Αποκατάσταση-ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου των Μεσαιωνικών Σιδηροκαυσίων 
στα Στάγειρα Χαλκιδικής, προϋπολογισμού  
1.086.459,00€.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα 
συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και υλοποιείται από την  10η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Οι 
εργασίες του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κέλυφος προστασίας και ανάδειξης 
τμήματος αρχαίου νεκροταφείου 
Ακάνθου  στην Ιερισσό,  προϋπολογισμού  
350.000,00€.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα 
συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και υλοποιείται από την 
ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. Οι εργασίες του έργου 
βρίσκονται σε εξέλιξη.
 
Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίων 
Σταγείρων, προϋπολογισμού 800.000,00€.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα 
συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και υλοποιείται από την 
ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. Οι εργασίες του έργου 
βρίσκονται σε εξέλιξη.
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Η γνώση είναι δύναμη και η 
δημοτική αρχή Αριστοτέλη 
όχι μόνο δεν το παραβλέπει, 
αλλά το πιστεύει ακράδαντα και 
επιδιώκει σε κάθε περίπτωση 
την μεταφορά γνώσης 
στους δημότες. Εξ’ άλλου η 
παράδοση της παιδεία, με 
την αρχαιοελληνική έννοια, 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στην 
κληρονομιά των Χαλκιδιωτών.

Η παιδεία που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος 
στους πολίτες είναι ένα ανεκτίμητο εφόδιο όχι 
μόνο με τη στενή έννοια της επαγγελματικής 
αποκατάστασης, αλλά και υπό το πρίσμα της 
πνευματικής καλλιέργειας. Για παράδειγμα, η 
«Θερινή Ακαδημία Παλαιάς και Παραδοσιακής 
Μουσικής» μπορεί να είναι ένα πολιτιστικό 
γεγονός, αλλά περιλαμβάνει και μια σειρά 
σεμιναρίων που αφορούν μουσικούς και 
τραγουδιστές – επαγγελματίες αλλά και 
ερασιτέχνες, σπουδαστές ωδείων και μη, 
παιδιά και ενήλικες. Τα σεμιναριακά μαθήματα 
παράγουν γνώση, παιδεία, (και μάλιστα πολλές 
φορές με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα), και 
οι εκδηλώσεις παράγουν πολιτισμό.

Το κέντρο δια 
βίου μάθησης 
του δήμου 
Αριστοτέλη

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
Μέσα στο Νοέμβριο ξεκίνησε επίσημα τη 
λειτουργία του το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

του Δήμου Αριστοτέλη. Ο Δήμος Αριστοτέλη 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία 
Δια Βίου Μάθησης υλοποιούν Προγράμματα 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δίνοντας 
τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται 
να επιμορφωθούν και να καταρτιστούν 
σε διάφορους τομείς, όπως Οικονομία- 
Επιχειρηματικότητα, Πράσινη Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Κοινωνικές 
δεξιότητες και δράσεις, κ.τ.λ. 
Από τα χωριά του Δήμου Αριστοτέλη την 
πρεμιέρα έκανε το Νεοχώρι, στο οποίο 
υλοποιείται το Πρόγραμμα με τίτλο «Πρακτικές 
Συμβουλές Υγιεινής Διατροφής», 
Τη σκυτάλη πήρε η Ολυμπιάδα, στην οποία 
πρόσφατα ξεκίνησε σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ολυμπιάδας Τμήμα 
για την Επιχειρηματικότητα και Τουριστική- 
Πολιτιστική Ανάπτυξη. Συνεχίστηκε, επίσης, στο 
Στανό το Πρόγραμμα με τίτλο «Βιολογικά 
Προϊόντα: Παραγωγή- Πιστοποίηση- 
Διάθεση».
Παράλληλα, άμεσα πρόκειται να ξεκινήσουν 
Τμήματα Εκμάθησης Η/Υ στην Αρναία, καθώς 
έχουν συμπληρωθεί αιτήσεις για τη δημιουργία 
τουλάχιστον δύο Τμημάτων. 

ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΑ 
ΕΦΟΔΙΑ

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
αφορούν στους παρακάτω τομείς:

l Οικονομικός εγγραμματισμός
l Επιχειρηματικότητα 
l Πράσινη ανάπτυξη και περιβάλλον
l Νέες τεχνολογίες
l Ξένες γλώσσες
l Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
l Συμβουλευτική οικογένειας
l Ειδικά Προγράμματα Ευάλωτων Ομάδων. 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Μέσα από τον θεσμό του «Ανοιχτού 
Σχολείου», στόχος της Δημοτικής Αρχής 
είναι να προσφέρει σε κάθε ενήλικο δημότη 
τη δυνατότητα να επιμορφωθεί, να βελτιώσει 
τις δεξιότητες του, να αναπτυχθεί και να 
προσφέρει Δήμος ευελπιστεί να συμβάλλει 
στη σύνδεση της γνώσης με την απασχόληση 
και την επαγγελματική ένταξη. Το πρωί θα 
εκπαιδεύει τα παιδιά μας και το απόγευμα θα 
παρέχει, μέσα από οργανωμένα προγράμματα, 
γνώσεις στους ενήλικες.

ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος 
Αριστοτέλη και το Αριστοτέλειο Πνευματικό 

Κέντρο διοργάνωσαν με έδρα την Αρναία 
από 17 έως 21 Ιουλίου την «Θερινή Ακαδημία 
Παλαιάς και Παραδοσιακής Μουσικής». 
Πρόκειται για μια σειρά σεμιναρίων που 
αφορούν μουσικούς και τραγουδιστές 
– επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες, 
σπουδαστές ωδείων και μη, παιδιά και ενήλικες. 
Εκτός των μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν 
πλήθος εκδηλώσεων που απευθύνονταν σε 
όλη την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας ένα 
συνεχές πενταήμερο πολιτιστικό γεγονός που 
απλώνεται στην ευρύτερη περιοχή. 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο Δήμος Αριστοτέλη, μέσα από τη συνεργασία 
του με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και 
Παιδιού, ξεκίνησε από τις αρχές Νοεμβρίου 
2012, τη λειτουργία Σχολής Γονέων στον Δήμο. 
Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν 
γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας 
(δημοτικό), καθώς και μελλοντικοί γονείς. 
Σκοπός του έργου της Σχολής Γονέων είναι 
η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και 
δύσκολο έργο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται 
στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της 
επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, η σύσφιξη 
των οικογενειακών δεσμών και η ενίσχυση του 
θεσμού της οικογένειας.
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ΕΎΚΑΙΡΙΕΣ 
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Ο τομέας της απασχόλησης ήταν ανέκαθεν σημαντικός για έναν Δήμο, 
αλλά η σημερινή οικονομική (και κοινωνική) κρίση τον έχει καταστήσει 
κρίσιμο τομέα σε κάθε επίπεδο κοινωνικής δομής. Η σημερινή δημοτική 
αρχή από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της τέθηκε 
υπέρ της αξιοποίησης του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών πόρων του 
τόπου μας και της αρμονικής συνύπαρξης όλων των δραστηριοτήτων, 
όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες και κοινωνίες του κόσμου.
Πιστεύουμε ότι ο τόπος μας χωράει όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς 
καμίας δραστηριότητας, που πρώτιστα όμως θα σέβεται τον άνθρωπο, 
το περιβάλλον, το μέλλον των παιδιών μας.
Για να κρατήσουμε τους νέους μας, τον ανθό της κοινωνίας μας, στον 
τόπο που τους γέννησε και τους μεγάλωσε.
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                            Σαν δημοτική αρχή 
διεκδικούμε νέες θέσεις εργασίας για τους 
δημότες μας, για τον τόπο μας, δίνουμε 
ευκαιρίες σε κάθε νέο και νέα, δημιουργούμε 
τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη!
Έχουμε την τεχνογνωσία και αξιοποιούμε τα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Προγράμματα για την Απασχόληση
Στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας 
«ΑΡΩΓΗ» & «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» κύριος στόχος 
είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
μέσω της πρόσληψης ανέργων. Παράλληλα 
εξυπηρετούνται και επιμέρους στόχοι, όπως:

l Η ενίσχυση της απασχόλησης   
 κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα  
 νεαρής ηλικίας, γυναίκες και   
 μακροχρόνια άνεργοι
l Η ενίσχυση και ενεργοποίηση
 ομάδων που απειλούνται με   
 κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό,  
 όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες
l Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας  
 των πολιτικών απασχόλησης

Από τα προγράμματα αυτά εξασφαλίστηκαν 
150 περίπου θέσεις 5μηνης απασχόλησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«ΑΡΩΓΗ»
Από την 1η Νοεμβρίου 2012 ξεκίνησαν οι 
δράσεις τουΠρογράμματος Κοινωφελούς 
Εργασίας «Αρωγή», το οποίο υλοποιεί ο 
Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με το 
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας &Παιδιού.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αρωγή», 
έχουν εγκριθεί θέσεις κοινωφελούς 
χαρακτήρα 5μηνης απασχόλησης για τον 
Δήμο Αριστοτέλη, με στόχο τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, στους τομείς της 
υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της 
εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στον 
τομέα των «Υπηρεσιών φροντίδας και 
μέριμνας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων», 
αφενός ενισχύονται υπάρχουσες δομές και 
αφετέρου δημιουργούνται νέες υπηρεσίες.
Τα Προγράμματα «Κοινωνικής μέριμνας» 
και «Βοήθειας στο σπίτι», ενισχύονται με 
νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, σε 
μια προσπάθεια από πλευράς του Δήμου 
ενίσχυσης των Προγραμμάτων αυτών, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το 
δυνατόν περισσότεροι δημότες που έχουν 
ανάγκη, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι νέες υπηρεσίες στον τομέα της 
υγείας αφορούν στη λειτουργία 
χώρου φυσικοθεραπείας σε Ιερισσό 
και Αρναία, όπου απασχολούνται δύο 



φυσικοθεραπευτές. Στους φυσικοθεραπευτές 
μπορούν να απευθυνθούν ηλικιωμένοι, 
καθώς και δημότες με προβλήματα υγείας, 
που χρήζουν φυσικοθεραπείας.
Στον τομέα των «Δράσεων για παιδιά και 
νέους», λειτούργησαν νέα Προγράμματα 
δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών 
στο Στανό, το Παλαιοχώρι, τη Βαρβάρα και 
την Ολυμπιάδα. Τα παιδιά απασχολούνται 
με δημιουργικές ασχολίες στις κατά τόπους 
κοινότητες από εξειδικευμένο προσωπικό 
(γυμναστής, νηπιαγωγός, δάσκαλος, 
φιλόλογος και καθηγητής πληροφορικής). 
Επιπλέον, για τους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες λειτούργησαν τμήματα 
υποστήριξης στο ΚΔΑΠ της Αρναίας και 
στο Πρόγραμμα του Παλαιοχωρίου.
Για την οδική ασφάλεια των μικρών νηπίων 
και μαθητών εισάγεται ένας νέος θεσμός για 
τον Δήμο Αριστοτέλη, αυτός του Σχολικού 
Τροχονόμου. 
Τέλος, για την υποστήριξη των γονέων 
στο γονεϊκό τους ρόλο, θα λειτουργήσει 
Σχολή Γονέων, στην οποία μπορούν να 
απευθύνονται οι γονείς που επιθυμούν 
να ενημερωθούν και να συζητήσουν με 
την παιδοψυχολόγο για θέματα που τους 
απασχολούν και σχετίζονται με τη λειτουργία 
της οικογένειας, τη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών, καθώς και το ζευγάρι.

Μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος 
«Αρωγή» και τις νέες υπηρεσίες που 
δημιουργούνται, στόχος είναι να ενισχυθούν 
και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες στους 
πολίτες υπηρεσίες, καθώς και να δοθεί η 
ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εργαστούν 
και να προσφέρουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, 
συνειδητοποιώντας την ανάγκη αντιμετώπισης 
και ενίσχυσης της απασχόλησης, υλοποίησε 
το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 
με την επωνυμία “ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ”, από 
τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
εγκρίθηκαν θέσεις εργασίας για την υλοποίηση 
δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Οι 
επιμέρους δράσεις του προγράμματος με τίτλο 
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», έχουν τοπικό χαρακτήρα και 
περιλαμβάνουν έργα κοινωφελούς χαρακτήρα 
και φροντίδας, υπηρεσίες βελτίωσης του 
αστικού περιβάλλοντος, έργα ενίσχυσης 
του τουρισμού και ανάδειξης της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και δράσεις 
προστασίας και φροντίδας του φυσικού 
περιβάλλοντος.
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Στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», σε συνεργασία του Δήμου 
Αριστοτέλη με το Ινστιτούτο Εργασίας της 
ΓΣΕΕ, έγιναν παρεμβάσεις στους κάτωθι τομείς:

l Φυσικό Περιβάλλον
l Αστικό Περιβάλλον
l Αθλητισμός
l Πολιτισμός
l Τουρισμός
l Παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.
Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ), 
τους λοιπούς Δήμους της Χαλκιδικής, καθώς 
και Φορείς της περιοχής συμμετέχει από τις 
αρχές Οκτωβρίου 2012 στην Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη με τίτλο «Αριστοτέλης», με σκοπό 
την υλοποίηση Σχεδίου Τοπικών Δράσεων 
για την κοινωνική ένταξη και απασχόληση 
ευάλωτων ομάδων στη Χαλκιδική.
Για την Περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας, 
ο συνολικός προϋπολογισμός του 
Προγράμματος ανέρχεται σε 7.000.000 € 
και ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε πράξης 
αντιστοιχεί στο ποσό των 800.000 €.

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει από 
αρχές Οκτώβρη 2012 στην Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη με τίτλο «Συνέργεια», με σκοπό 
την υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου για την 
Απασχόληση στην Χαλκιδική με τίτλο «Νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης στην Χαλκιδική- 
Αντίδοτο στην κρίση». Στην Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη συμμετέχουν η Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ), όλοι οι 
Δήμοι της Χαλκιδικής, καθώς και Φορείς και 
Επαγγελματίες της περιοχής.
Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση, 
χρηματοδοτείται με το ποσό των 380.000 €.
Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 
(ΤΟΠΣΑ), έχουν ως πεδίο αναφοράς 
παρεμβάσεις στις τοπικές αγορές εργασίας, 
για την υποστήριξη των ανέργων, αλλά 
και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης 
περιοχής. Έμφαση θα δοθεί τόσο 
στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής 
κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής, 
μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης 
νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης 
νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αριστοτέλη 2012-2014, το οποίο κατατέθηκε 
το 2011, αναφέρεται εκτενώς στο Περιβάλλον και τις απαραίτητες δράσεις για την 
προστασία του. 

ΕΎΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΎΣΗ

                              Ο Δήμος Αριστοτέλη, 
ευλογημένος όσον αφορά το φυσικό 
περιβάλλον, έχει πλούσια δάση και 
περιλαμβάνει στα όριά του τρία βουνά, το 
Στρατονικό όρος, με υψόμετρο 850 μ., που 
προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«NATURA 2000» ως περιοχή ιδιαίτερης 
οικολογικής σημασίας τον Κάκαββο και τον 
Χολομώντα. Οι τρείς μικροί ορεινοί όγκοι 
στα ανατολικά της Χαλκιδικής, διαφυλάσσουν 
μια μοναδική βιοποικιλότητα. Ο Κάκαβος 
και το Στρατονικό είναι χαμηλά βουνά που 
σβήνουν στην θάλασσα και χαρακτηρίζονται 
από πολλούς οικοτόπους που περιλαμβάνουν 
ψηλή μεσογειακή μακία, ένα πανέμορφο μεικτό 
δάσος πλατύφυλλων, χαράδρες και ποτάμια 
με καταρράκτες. Τα δύο βουνά αποτελούν 
στην ουσία ένα δαιδαλώδες σχηματισμό από 
δεκάδες λόφους μέσα στους οποίους ζούνε 
πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας. Μοναδική 
είναι και η εναλλαγή του φυσικού τοπίου του 
Δήμου, που ξεκινάει από ορεινές και δασώδης 
περιοχές για να καταλήξει σε ανοιχτές 
θάλασσες και καθαρές αμμουδιές. 
Διαθέτει συνολικά 230 χμ. παραλίες. 

Βάσει της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
και του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής 
Ειδικής Προστασίας «Όρος Χολομώντας» 
του Ν. Χαλκιδικής, αλλά και τις προτάσεις 
καθορισμού ζωνών προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος, στα πλαίσια της διατήρησης 
του φυσικού περιβάλλοντος του παράκτιου 
χώρου του Ν. Χαλκιδικής, έχουν προσδιοριστεί 
στην ευρύτερη περιοχή σημαντικοί φυσικοί 
οικότοποι και αισθητικά δάση,.
Επί πλέον, έχουν οριστεί Περιοχές Ειδικής 
Προστασίας (ΠΕΠ) ενταγμένες στο «Δίκτυο 
Φύση 2000» (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και 
αρχαιολογικοί χώροι, όπως προσδιορίζονται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου υπάρχουν περιοχές υπό καθεστώς 
οριστικών παραχωρήσεων για μεταλλευτική 
χρήση. Πρόκειται για περιοχές εξορυκτικού 
ή μεταλλευτικού ενδιαφέροντος, που έχουν 
ορισθεί με προγενέστερα διατάγματα 
αρμόδιων φορέων και είναι σύμφωνα με το 
ΝΔ 210/1973 (Μεταλλευτικός Κώδικας) και σε 
εφαρμογή των άρθρων 3, 38 και 128 του ίδιου 
ΝΔ επιτρέπονται μεταλλευτικές έρευνες και 
αξιοποιήσεις μετά από ειδικές περιβαλλοντικές 
μελέτες, σύμφωνα με τον Ν.1650/1986.
Στα ρέματα, στα οικοσυστήματα ειδικού 
ενδιαφέροντος, στις δασικές εκτάσεις των 
ορεινών όγκων Χολομώντα-Στρατωνικού και 
σε όλες τις εκτάσεις που καλύπτονται από 
τη δασική νομοθεσία, επιτρέπονται μόνο 
υποδομές σχετικές με την προστασία του 
δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια 
ψυχαγωγία. Στον υγροβιότοπο στο Δεβελίκι 
απαγορεύεται κάθε δόμηση. Για την διαφύλαξη 
του υπόλοιπου ποταμοχειμάρριου συστήματος 
(κοίτης, όχθης και παρόχθιας περιοχής), 
προτείνεται η δημιουργία Ζώνης Απόλυτης 
Προστασίας.
Δεν υπάρχει όμως μόνο το φυσικό 
περιβάλλον. Ο Δήμος είναι πλούσιος και 
σε πολιτισμικό περιβάλλον. Για παράδειγμα 
η κεντρική περιοχή του παλιού οικισμού 
της Αρναίας, το 1986 οριοθετήθηκε και 
χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού 
ως «ιστορικός τόπος» (Υπουργική Απόφαση 
ΔΙΛΑΠ/Γ/1983/29283/8-8-86, ΦΕΚ 759/31-
10-86), καθώς κρίθηκε πως χρειάζεται ειδική 
κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1469/50, επειδή αποτελεί έναν από 
τους χαρακτηριστικότερους οικισμούς 
της Χαλκιδικής, με πλούτο στοιχείων 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
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Ο δήμος Αριστοτέλη, 
1ος στη Χαλκιδική 
με 14 γαλάζιες 
σημαίες και 4ος σε 
όλη την Ελλάδα

                            Η Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), είναι 
ο Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς 
Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» στη 
χώρα μας, και βραβεύει ακτές και μαρίνες 
με «Γαλάζια Σημαία». Το 2013, με 393 
βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει τη 2η 
θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες.
Ο Δήμος Αριστοτέλη, οποίος συμμετείχε για 
άλλη μια χρονιά στο Πρόγραμμα «Γαλάζια 
Σημαία», βραβεύθηκε και για τις 14 ακτές για τις 
οποίες κατατέθηκαν υποψηφιότητες, γεγονός 
που τον κατατάσσει 1ο Δήμο στη Χαλκιδική 
και 4ο σε όλη την Ελλάδα, μετά τους Δήμους 
Κέρκυρας, Αγίου Νικολάου Κρήτης και Ρόδου.
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί διεθνές σύμβολο 
ποιότητας, το οποίο απονέμεται σε όσες 
ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές 
προϋποθέσεις του. Δεν αρκεί οι ακτές να 
διαθέτουν μόνο την επιθυμητή ποιότητα των 
νερών κολύμβησης. Πρέπει να τηρούνται και 
τα 32 συνολικά κριτήρια, που αναφέρονται 
σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, 

ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, 
προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και 
του παράκτιου χώρου.

Οι ακτές του Δήμου 
Αριστοτέλη, οι οποίες 
βραβεύθηκαν είναι οι εξής:

1. Ιερισσός/Δημοτική 1 (Κάμπινγκ Ιερισσός)

2. Ιερισσός/Δημοτική 2 (Summer Kozi)

3. Ιερισσός/Δημοτική 3 (Beach Bar Reload)

4. Καμπούδι 1 (Ξενοδοχείο Άκραθως)

5. Καμπούδι 2 (Ξενοδοχείο Θεοξένια)

6. Καμπούδι 3 (Ξενοδοχείο Ακτή)

7. Ουρανούπολη 1 (Ξενοδοχείο Ξενία)

8. Ουρανούπολη 2 (Ξεν. Αετών Μέλαθρον)

9. Ουρανούπολη 3 (Ξενοδοχείο Αριστοτέλης)

10. Άγιος Παύλος (Ξενοδοχείο Αλέξανδρος)

11. Κάμπος

12. Αμμουλιανή - Πόρτο Άγιο   

13. Νέα Ρόδα 2 (Beach Bar Ξέρξης)

14. Στρατώνι (Beach Bar Paraty)

Η βράβευση των ακτών του Δήμου Αριστοτέλη 
για τη Δημοτική Αρχή αποτελεί μέρος του 
σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής και συνδέεται 
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με μια σειρά δράσεων που υλοποιεί για την 
ανάδειξη του Δήμου Αριστοτέλη σε ιδανικό 
τουριστικό προορισμό.
Η διάκριση αυτή αποτελεί συνέπεια της 
συστηματικής προσπάθειας που γίνεται 
τόσο από πλευράς του Δήμου, όσο και των 
επιχειρήσεων. Η πλήρωση των αυστηρών 
κριτηρίων που σχετίζονται με την καθαριότητα 
των θαλασσών και ακτών μας, την οργάνωση 
των ακτών, την ασφάλεια των επισκεπτών και 
την προστασία της φύσης, προϋποθέτουν καλά 
συντονισμένες και σχεδιασμένες ενέργειες.
Ο Δήμος Αριστοτέλη απέδειξε ότι με 
συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια, 
μπορεί να αναδειχθεί σε έναν τουριστικό 
προορισμό, ο οποίος μπορεί να συναγωνιστεί 
επάξια Δήμους με μεγάλη τουριστική 
παράδοση και επισκεψιμότητα και να 
αποτελέσει ιδανικό τουριστικό προορισμό.



Νέο portal, έκδοση 
ταξιδιωτικού οδηγού 
και iPad εφαρμογή

                           Σειρά ενεργειών 
εξασφάλισαν τόσο την καλύτερη ενημέρωση 
των δημοτών μας αλλά και την διεθνή 
προβολή του Δήμου Αριστοτέλη με 
ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.
Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία νέου και 
σύγχρονης ταξιδιωτικού portal στο 
www.dimosaristoteli.gr, 
και της ιστοσελίδας του Δήμου στο 
www.dimosaristoteli.gr/gr/municipality/home.
Με σύγχρονη εμφάνιση, αναβαθμισμένες 
λειτουργίες, νέο πληροφοριακό και 
φωτογραφικό υλικό, ταχύτητα στην μετάδοση 
των δεδομένων, αυξημένη χρηστικότητα 
και πολλαπλά επίπεδα ενημέρωσης 
για τον επισκέπτη, η νέα ταξιδιωτική 
ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη 
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην τουριστική 
προβολή του τόπου μας, αλλά και της 
Χαλκιδικής.  Περιλαμβάνει πληροφορίες για 
τις παγκόσμιες μοναδικότητες της περιοχής, 
τους οικισμούς του Δήμου, τα αξιοθέατα, τα 
μυστικά, τις παραλίες, τα μουσεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους, τις διαδρομές με 
αυτοκίνητο και τα μονοπάτια. Επίσης, μέσω 
του νέου ιστότοπου του Δήμου, δίνεται 
η δυνατότητα να προβάλλονται όλες οι 
επιχειρήσεις του. Τέλος, καταγράφονται 
οι σημαντικές εκδηλώσεις-δρώμενα ανά 
περιοχή, οι τοπικές παραδόσεις, τα ήθη και 
έθιμα.
Σημαντική ήταν και η  έκδοση Ταξιδιωτικού 
Οδηγού σε δύο γλώσσες (ελληνικά και 
αγγλικά) σε 5.000 αντίτυπα. Για όσους 
ενδιαφέρονται διατίθεται και on line μέσω 
του ταξιδιωτικού ιστότοπου του Δήμου 
Αριστοτέλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.dimosaristoteli.gr/files/travel-
guide201401_gr.pdf

Eπίσης ο Δήμος Αριστοτέλη είναι ο 
μοναδικός στη Β.Ελλάδα που έχει δική 
του τουριστική και πολιτιστική εφαρμογή 
στο App Store της Apple! Η εφαρμογή 
για iPad Experience Arnaia κυκλοφόρησε 
διεθνώς στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα και από τον Ιανουάριο του 2013 
διατίθεται δωρεάν σε πάνω από 100 
ηλεκτρονικά καταστήματα της Apple σε 
όλο τον κόσμο. Στόχος η επέκτασή της σε 
όλο τον Δήμο. Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://itunes.apple.com/us/app/experi-
ence-arnaia/id590524738?mt=8.
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