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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αστέριος Γαβότσης: «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. 
Είμαι βέβαιος ότι θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ουδεμία σκιά,  

στην άσκηση των καθηκόντων μου» 
  
Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης με αφορμή δημοσιεύματα που 
αφορούν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρους του και τα οποία ουδεμία 
σχέση έχουν από την πραγματικότητα, αποφάσισε να προχωρήσει σε 
διευκρινίσεις αποκαθιστώντας την αλήθεια. 
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΒΟΤΣΗ 
  
Με αφορμή δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες σε μερίδα του Τύπου και 
αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής  δικτύωσης, που βρίθουν 
αναληθειών,   σχετικά με την ποινική  δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας 
διαφθοράς, Αχ. Ζήσης, εις βάρος μου, όπως επίσης και εις βάρος του πρώην 
Δημάρχου  Ωραιοκάστρου, Δ. Σαραμάντου και τριών ακόμη πρώην προέδρων 
του  Δημοτικού Συμβουλίου από το 2010 έως το 2013, θεωρώ  υποχρεωμένος 
να δώσω δημοσίως τις δέουσες απαντήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
έγκυρα και αντικειμενικά  οι δημότες και να σταματήσει ο διασυρμός  του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, από όσους τυχόν σκοπίμως τον επιδιώκουν. Και 
έχει σημασία να διευκρινίσω, ευθύς εξ αρχής, το παράδοξο της 
υπόθεσης: Κατηγορούμαι επί της ουσίας ότι παρακίνησα σε παράνομη 
πράξη τους πολιτικούς μου αντιπάλους και μάλιστα τους έπεισα!!! 
Ειλικρινά, αδιανόητο! 
  



Επίσης ισχυρίζονται οι συγγραφείς των σχετικών δημοσιευμάτων και 
αναρτήσεων ότι η  ποινική δίωξη συνδέεται με αποζημίωση ύψους 228.000 
ευρώ που πληρώθηκε από τα ταμεία του πρώην Δήμου Μυγδονίας, εξαιτίας 
καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του τότε Δημάρχου Μυγδονίας Αστ. 
Γαβότση, αναφορικά με την προσπάθεια, το 2003, του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, να εγκαταστήσει ψυχικά ασθενή άτομα σε κτίριο 
ιδιώτη στην περιοχή του Μελισσοχωρίου. Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε 
υπήρξε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του κ. Γαβότση! 
  

1) Ο πρώην Δήμαρχος Μυγδονίας και τα τότε μέλη  του Δημοτικού 
συμβουλίου Συμβουλίου, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
κρίθηκαν εξ αρχής αθώοι  της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη 
(απρόκλητη) φθορά ξένης ιδιοκτησίας, που είχε συμβεί από άγνωστα 
άτομα στη συγκεκριμένη κατοικία. Επιπλέον, με απόφαση του 
Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, έπαψε η ποινική δίωξη σε βάρος του 
τότε δημάρχου Μυγδονίας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε όσα 
συνέβησαν αναφορικά με  εργασίες που είχαν γίνει τον Μάιο του 2003 σε 
σωλήνα ύδρευσης του Μελισσοχωρίου. 
  
Η Δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του κ. 
Γαβότση ήταν ανυπόστατες και τον έκρινε σε όλες τις 
περιπτώσεις  πανηγυρικά αθώο, όσον αφορά στις φθορές της εν 
λόγω κατοικίας. 
Φοβόμαστε ότι όσοι προβάλλουν σήμερα ένα  διαφορετικό, αναληθές 
αφήγημα για όσα συνέβησαν τότε, το πράττουν όχι μόνο επειδή 
αγνοούν  τα πραγματικά  γεγονότα αλλά και επειδή θέλουν δολίως να 
πλήξουν το κύρος μου και κατ΄ επέκταση του δήμου Ωραιοκάστρου. 
  
2) Φαίνεται επίσης να μην γνωρίζουν ότι η τότε Δημοτική Αρχή του Δήμου 
Μυγδονίας, έδωσε με επιμονή, πολύχρονη μάχη στις δικαστικές αίθουσες για 
να αποτρέψει τις αξιώσεις  του ιδιώτη, ο οποίος είχε συνάψει συμβόλαιο με το 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια διεκδικούσε  ως 
διαφυγόντα κέρδη, υπέρογκα  ποσά από το Δήμο Μυγδονίας (και όχι από το 
Δήμαρχο). Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Μυγδονίας  εξάντλησε όλα τα 
νόμιμα  μέσα  που είχε στη διάθεσή του, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων 
του, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση επιδικάστηκε στον ιδιώτη το ποσό  των 
159.030,30 ευρώ. Μετά την τελεσιδικία της απαίτησης του, ο ιδιώτης  προέβη, 
σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος ακίνητης περιουσίας του τότε 
Δήμου Μυγδονίας, από την οποία και παραιτήθηκε, μετά από την άσκηση 
ενδίκων μέσων στα οποία εγκρίθηκε να προβεί νέος νομικός παραστάτης, με 
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, και αφετέρου στην έκδοση διαταγής 
πληρωμής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά της οποίας 
και πάλι, κατά τον ίδιο τρόπο, ασκήθηκαν ένδικα μέσα από τον τότε Δήμο 



Μυγδονίας. Κατά ένα μέρος απορρίφθηκαν  και κατά ένα μέρος 
παραπέμφθηκαν  να δικαστούν  σε δικαστήριο των Αθηνών. 
  
Πλην όμως αυτά ήταν η  αναγκαστική κατάσχεση του ποσού των 228.345,44 
ευρώ (το ποσό που επιδίκασαν τα Δικαστήρια και τόκοι υπερημερίας) σε 
τραπεζικό λογαριασμό του τότε Δήμου Μυγδονίας, υπέρ του ιδιώτη. 
  
Είναι φανερό ότι η τότε Διοίκηση  του κ. Γαβότση, εξάντλησε όλες τις 
νόμιμες διαδικασίες για να μην επιβαρυνθεί οικονομικά ο πρώην 
Δήμος Μυγδονίας από ιδιωτικές απαιτήσεις και ότι επιχείρησε, πάντα 
μέσω της νόμιμης οδού, να περιορίσει το ύψος αυτών των 
απαιτήσεων. Η αναγκαστική κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
του τότε Δήμου, που έγινε ανεξάρτητα από  τις επιδιώξεις της 
Διοίκησης, ήταν αυτή που απέδωσε  στον ιδιώτη το χρηματικό ποσό 
το οποίο  του επιδικάστηκε με δικαστική απόφαση. 
  
3) Πρέπει επίσης να γνωρίζουν όσοι με ελαφρότητα και καταφανή 
έλλειψη πληροφόρησης αναφέρονται στα συγκεκριμένα γεγονότα ότι αφού 
είχε εξαντληθεί κάθε ένδικη προσπάθεια ανατροπής αυτής της κατάστασης, 
η  Οικονομική Υπηρεσία του τότε Δήμου Μυγδονίας, ήταν υποχρεωμένη να 
εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού και την εισαγωγή νέου Κ.Α.  με ποσό ανάλογο αυτού που 
δεσμεύθηκε, προκειμένου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Τον 
Ιούλιο του 2010, το Δημοτικό Συμβούλιο, με συντριπτική πλειοψηφία (11 
στα 12 μέλη του υπερψήφισαν), ενέκρινε την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού. 
  
Εκείνοι λοιπόν που σπεύδουν να καταδικάσουν τον πρώην Δήμαρχο 
Μυγδονίας και νυν Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, πριν καν  αποφανθεί η 
Δικαιοσύνη,  καλό  θα είναι να μην βιάζονται και να επιδείξουν ψυχραιμία.   
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Θα προσκομίσουμε όλα 
τα στοιχεία, όπως και τις  προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση και σε ό, τι  αφορά  είμαι βέβαιος ότι θα 
αποδειχθεί  πως  στην άσκηση  των καθηκόντων μου ως Δημάρχου 
δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει ουδεμία σκιά. 
Οι ανυπόμονοι που αναμοχλεύουν σενάρια για αναγκαστική έκπτωση  του 
Δημάρχου και αποκλεισμό του από τις ερχόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε 
επειδή ίσως έχουν ανομολόγητες προσωπικές  φιλοδοξίες, είτε επειδή 
τυχόν υποκινούνται, σε κάθε περίπτωση προσφέρουν κακές υπηρεσίες 
στο κοινωνικό σύνολο. 
Το κεντρικό μέλημά μου ήταν και παραμένει να υπηρετώ με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του τόπου μου και των κατοίκων του. 



Εργαζόμαστε με μοναδικό γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών μας, τη δημιουργία  δομών που θα κάνουν  καλύτερη  τη ζωή μας 
και την ανάδειξη  του Δήμου Ωραιοκάστρου  σε ένα δυναμικό Αυτοδιοικητικό 
πόλο, με ισχυρή παρουσία στη δυτική πλευρά του νομού Θεσσαλονίκης. 
Ο χρόνος μέχρι να  στηθούν οι κάλπες είναι μακρύς και επαρκής για να 
καταπέσουν  τόσο οι ισχυρισμοί τους όσο και οι ίδιοι στα μάτια των δημοτών. 
Ας μην παραγνωρίζουν ότι στις δημοκρατίες, οι κοινωνίες  είναι εκείνες που 
αποφασίζουν. Άλλωστε, να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά, ότι όλες οι 
ενέργειες ήταν στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Μυγδονίας αλλά και της θέλησης των κατοίκων της κοινωνία του 
Μελισσοχωρίου. Ανθρώπων, που με εξέλεξαν και με εμπιστεύτηκαν για να 
τους υπερασπίζομαι σε κάθε έννομο συμφέρον τους, σε κάθε αγωνία τους για 
το μέλλον του τόπου, όπου ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους.    
    

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, 

 

Αστέριος Γαβότσης 

 

 


