
                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση Αστέριου Γαβότση με τους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου 

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, στο πλαίσιο των «Λαϊκών 
Συνελεύσεων», που έχει καθιερώσει σε δημοτικές κοινότητες του δήμου, την Κυριακή 
22 Μαρτίου, πραγματοποίησε συνάντηση με τους κατοίκους του Μεσαίου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δημότες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα 
προβλήματα της καθημερινότητάς τους με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, που 
παραβρέθηκαν, ώστε να φροντίσουν για την άμεση επίλυσή τους.  

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου από την πλευρά του αναφέρθηκε στα τέσσερα μεγάλα 
έργα, που προωθεί η διοίκηση του δήμου, με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής των 
δημοτών όπως: 

 Βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού στις Δ.Ε 
Καλλιθέας 

 Αποχέτευση – για τα τέσσερα μικρά διαμερίσματα( Φιλαδέλφειας, Μεσαίου, 
Πετρωτού, Μονολόφου) σε ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα βγει για περιοχές 
που έχουν κάτω από 2.000 κατοίκους  

  Παρεμβάσεις για την βελτίωση του οδοστρώματος της παλιάς Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, μετά από αίτημά του δήμου Ωραιοκάστρου προς την 
Περιφέρεια για χρηματοδότηση του έργου 

 Αποκατάσταση των προβλημάτων στη λήψη τηλεοπτικού ψηφιακού 
σήματος(Digea) 

Αμέσως  μετά τη Λαϊκή Συνέλευση με τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας του 
Μεσαίου ο Αστέριος Γαβότσης ανέφερε: «Επρόκειτο για έναν γόνιμο διάλογο, 
ακούσαμε τα προβλήματα των κατοίκων τους Μεσαίου, τα καταγράψαμε και 
στόχος μας τώρα είναι η λύση τους, το συντομότερο δυνατό. Αλλωστε αυτός είναι 
ο στόχος μας. Να βρισκόμαστε δίπλα στους δημότες μας. Δίπλα σ΄εκείνους, που 
δεν μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου στο Δημαρχείο και να μιλήσουν για τα 
προβλήματά τους. Θα επισκεφθώ κάθε δημοτική ενότητα του δήμου μας για δω ο 
ίδιος τα προβλήματα της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων. Θέλω ειλικρινά 
να αισθάνονται ότι είμαστε κοντά τους» 

Παρόντες στη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Μεσαίο ήταν o 
αντιδήμαρχος Καλλιθέας Χρήστος Παναγιωτίδης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων 



Ευάγγελος Καραστερίου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ηλίας Ζιακούλης. Ο πρόεδρος 
της Τοπικής Ενότητας Μεσαίου – Πετρωτού – Μονολόφου Αναστάσιος Λαζαρίδης, η 
πρόεδρος της ΔΟΠΠΑΩ Ειρήνη Αντωνιάδου, ο πρόεδρος της πρωτοβάθμιας εκπ/σης 
Ευάγγελος Χατζηαντωνίου, και οι τοπικοί σύμβουλοι Δ.Κ Μεσαίου – Πετρωτού – 
Μονολόφου Γιώργος Παπαδόπουλος και Θωμάς Φανούλης. Στη συζήτηση 
παραβρέθηκε και ο πρόεδρος Φιλαδέλφειας, Νίκος Γιαλαϊτζόγλου 

 

 

 

 


