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Δελτίο τύπου 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ «ΔΙΟΝΥΣΗ Α. ΠΑΣΧΑΛΗ», 

ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

Τον Πρόε ρο του  οινωφελούς Ι ρύματος  Διονύσης Α. Πασχάλης  υπο έχ ηκε και ξενάγησε ο 

Δ μαρχος Δίου-Ολύμπου στο αμαξοστάσιο του Δ μου στο Λιτόχωρο.  

Ο κ. Γερολιόλιος ευχαρίστησε τον κ. Διονύση Πασχάλη για τη σημαντικ   ο  εια που προσέφερε 

στο Δ μο  ιαχρονικά, με την αγορά ενός απορριμματοφόρου, την  απάνη για την ανακατασκευ  - 

επισκευ   ύο άλλων απορριμματοφόρων, την παροχ  υγειονομικού υλικού προς τους 

εργα όμενους στην Υπηρεσία  α αριότητας και την αγορά πετρελαίου  έρμανσης για τα σχολεία 

του Δ μου. 

 Από την πλευρά του, ο κ. Πασχάλης τόνισε πως η αγάπη του για τον τόπο τον κινητοποιεί και τον 

κα ιστά  ιαρκ  αρωγό του Δ μου, εν   ια ε αίωσε ότι  α συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των 

συν ημοτ ν με κά ε τρόπο.  

Στη συνέχεια επισκέφ ηκε το νεοσύστατο ιατρείο του αμαξοστασίου, για το οποίο υποσχέ ηκε ότι 

 α ενισχύσει τον εξοπλισμό του. Συνομίλησε με τους εργα όμενους της Υπηρεσίας  α αριότητας, 

οι οποίοι και τον ευχαρίστησαν για τη  ο  εια που τους παρέχει.  

Στη συνάντηση παρόντες  ταν ο πρ ην Δ μαρχος Δίου - Ολύμπου κ. Γι ργος Παπα ανασίου, οι 

αντι  μαρχοι κ.   στας  ουριάτης και κ. Γι ργος  αραλ ς, ο επικεφαλ ς της παράταξης 

 Προοπτικ  για το Δ μο - Δημότη  κ. Πέτρος  ιάφας, ο ανεξάρτητος  ημοτικός σύμ ουλος κ. 

Διονύσης  όλιος και ο Πρόε ρος της  οινότητας Λιτοχ ρου κ. Στράτος  υριακάκης .  

Τον κ. Πασχάλη συνό ευαν οι νομικοί σύμ ουλοι του Ι ρύματος  κ. Παπα ιαμαντ  Ιωάννα, κ.  

Νε ελκόπουλος Αντ νης και κ. Χατ ημιχα λ Γρηγόρης κα  ς και οι  ικηγόροι  ατερίνης κ. 

Αντωνόπουλος Νικόλαος, κ. Γι αράκος Περικλ ς και ο  ημοσιολόγος  αρράς Θεό ωρος. 

Ο Δ μος Δίου - Ολύμπου ευχαριστεί  ημόσια τον κ. Διονύση Πασχάλη για το σύνολο της 

προσφοράς του, ι ιαίτερα την  ύσκολη αυτ  περίο ο για το Δ μο μας και τη χ ρα συνολικά. 

 

 


