
 
Κυρία πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 
 
 

Μεγάλη δυσφήμιση για το Δήμο Μεγαρέων αποτελούν 
χρόνια τώρα οι ανακοινώσεις αλλά και τα δημοσιεύματα 
του τύπου για τα χρέη της ΔΕΥΑΜ προς την ΕΥΔΑΠ.  
Ο κ. Σταμούλης ως αντιπολίτευση κατηγορούσε με δελτία 
τύπου τόσο τον πρώην δήμαρχο κ. Γιάννη Μαρινάκη, όσο 
και τον κ. Δημήτρη Στρατιώτη παλαιότερα, για 
κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση.  
Απόψε λοιπόν, ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 

ψηφίσουμε την αναδοχή του χρέους της υπό εκκαθάριση ΔΕΥΑΜ προς την ΕΥΔΑΠ 
όπως ορίζει ο νόμος 3852/2010.  
Ερχόμαστε δηλαδή, σχεδόν 1 χρόνο μετά και υπό το καθεστώς της κατάσχεσης, να 
αποδεχθούμε ακόμη ένα χρέος που δημιούργησε η διοίκηση του κ. Σταμούλη, εφόσον 
είχαμε αποδεχθεί τότε, χρέος που έφτανε κοντά τα 8.500.000 ευρώ.  
Μου δίνεται η ευκαιρία να θυμίσω ότι σε συνεδρίαση του 2017 για τον ισολογισμό 
του 2016, είχα πει πως αν αθροίσουμε το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
του δήμου που ανέρχονται στα 9.900.000 ευρώ, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που 
ανέρχονται στα 15.700.000 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβάνοντας και τα 10.200.000 
ευρώ που ήταν το χρέος της ΔΕΥΑΜ, φαίνονταν πως ο Δήμος μας οδηγούνταν με 
μαθηματική ακρίβεια στην χρεοκοπία!  
Δυστυχώς σήμερα δικαιώνομαι κ. Συνάδελφοι, ο Δήμος Μεγαρέων με Δήμαρχο τον 
κ. Σταμούλη είναι χρεοκοπημένος.  
Προσωπικά κύριοι δηλώνω αντίθετος ως προς την αναδοχή ενός ακόμη χρέους που 
δημιούργησαν ο κ. Σταμούλης και οι συνεργάτες του.  
Η ψήφος μου δεν θα αποτελέσει θηλιά στο λαιμό των πολιτών του Δήμου Μεγάρων, 
αφού τα χρέη της ΔΕΥΑΜ προς την ΕΥΔΑΠ που προέκυψαν από την 
κακοδιαχείριση της διοίκησης Σταμούλη, με την αναδοχή αυτή θα έρθουν στο Δήμο 
και θα κληθεί να τα πληρώσει με διάφορους τρόπους ο λαός των Μεγάρων και της 
Νέας Περάμου.  
Κύριε Δήμαρχε. Η κακοδιαχείριση σας και στην ΔΕΥΑΜ, (κάτι που φαίνεται από τις 
κατασχέσεις που ήρθαν στο Δήμο), δημιουργεί πολλές απορίες.  
Απορώ πως εσείς, που όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση κατηγορούσατε τις 
απερχόμενες διοικήσεις ότι ενώ αγόραζαν νερό από την ΕΥΔΑΠ και το πουλούσαν 
στους καταναλωτές συμπολίτες, δεν απέδιδαν στην ΕΥΔΑΠ τα χρήματα που 
εισέπρατταν, σήμερα φαίνεται πως κάνετε το ίδιο;  
Απορώ πως εσείς που κατηγορούσατε την διοίκηση του κ. Μαρινάκη ότι 
μισθοδοτούσε μέσω της ΔΕΥΑΜ υπαλλήλους που εργάζονταν για λογαριασμό του 
Δήμου, σήμερα ακολουθείτε την ίδια πολιτική όταν οι θέσεις εργασίας από 
προγράμματα που έχουν προκύψει είναι πολλές;  
Συμφωνώντας τότε μαζί σας, όταν μιλάγατε για μεγάλο σκάνδαλο στην ΔΕΥΑΜ 
ζητώντας την επέμβαση οικονομικού εισαγγελέα, επανέρχομαι και ΠΡΟΤΕΊΝΩστους 
Δημοτικούς Συμβούλους:  
Κύριες και κύριοι: Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο σκάνδαλο της 
διοίκησης του κ. Γρηγόρη Σταμούλη. Γι’ αυτό, και για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση , θα 
ζητήσω την παρέμβαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, βαδίζοντας όπως 
προανέφερα, στα λεγόμενα του σημερινού δημάρχου για το ίδιο θέμα της ΔΕΥΑΜ, 
όταν αυτός ήταν στην αντιπολίτευση.  



Γιατί όπως φώναζε τότε ο κ. Σταμούλης για να κερδίσει τις εντυπώσεις, θυμάστε τι 
λέγατε; «δεν πρέπει οι συνεπείς πολίτες, που πληρώνουν κανονικά τους 
λογαριασμούς, να πληρώσουν και τα πολιτικά παιχνίδια του Δημάρχου»! Το 
θυμάστε; 
Πέραν όμως από την διαφωνία μου με την αναδοχή του χρέους, δηλώνω κάθετα 
αντίθετος και στο ξεπούλημα της ΔΕΥΑΜ στην ΕΥΔΑΠ.  
Κύριε Δήμαρχε, εάν είχατε δώσει βάση και είχατε εφαρμόσει την εισήγηση του 
εκκαθαριστή κ. Μπαδήμα που είχε προτείνει την εκπόνηση ενός κατάλληλου σχεδίου 
υποδοχής από την πλευρά του Δήμου που θα προέβλεπε την διοικητική και λογιστική 
οργάνωση της επιχείρησης, είμαι σίγουρος πως θα διαπιστώνατε, οτι η ΔΕΥΑΜ είναι 
ένα πολυεργαλείο που μπορεί να δώσει λύσεις στο δήμο. 
Δυστυχώς κ. Δήμαρχε δεν είστε επιτελικός, αλλά είστε επιτηριτικός. Έχετε μπερδέψει 
αυτό που κάνατε τότε στο στρατό με αυτό που κάνετε σήμερα. Σας διακατέχει 
κρυψίνοια ώστε να μην φανερώνετε τις σκέψεις, τις θέσεις και τον προγραμματισμό 
σας, αυτό που έχετε εάν έχετε, κάτι που δεν βοηθά στην ανάπτυξη. Ο 
συγκεντρωτισμός σας δεν βοηθάει και δεν είναι τυχαίο έκτος από δήμαρχος, είστε και 
πρόεδρος στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, πρόεδρος επιτροπής 
διαβούλευσης, πρόεδρος στην ΔΕΜ, πρόεδρος στην οικονομική επιτροπή, πρόεδρος 
στην επιτροπή ποιότητας ζωής. Δεν είναι τυχαίο το ότι καταργήσατε τον αντιδήμαρχο 
οικονομικών, το ότι πήρατε τις αρμοδιότητες από τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. 
Μόνο Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος δεν αυτοπροταθήκατε όταν χήρεψε η 
θέση στη Μητρόπολη μας. Πώς λοιπόν να πάει μπροστά η πόλη, με έναν δήμαρχο 
συγκεντρωτικό; 
Όπως προείπα, η ΔΕΥΑΜ είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να δώσει λύσεις στο 
δήμο. 
Λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και με βάση κάποια άρθρα του 
κανονισμού λειτουργίας της (όπως για την διαχείριση της αποκομιδής των 
απορριμμάτων), ακόμη και έσοδα για το δήμο, μπορεί να φέρει με μια σωστή 
διοίκηση και διαχείριση των οικονομικών και του ανθρώπινου δυναμικού.  
Αντί αυτού συζητάτε την εκποίηση της περιουσίας του δήμου, αφού δεν είστε σε 
θέση να διοικήσετε με σοβαρότητα και να διαχειριστείτε σωστά μια επιχείρηση όπως 
η ΔΕΥΑΜ.  
Αισθάνομαι ευτυχής που  δεν σας ακλούθησα στον πολιτικό σας κατήφορο κ. 
Σταμούλη. 
Ευτυχώς όμως για τους συμπολίτες μας, θα σας υποστούν ακόμη 205 ήμερες.  
Τόσες σας έμειναν!  
 
Το ενδεχόμενο πώλησης της ΔΕΥΑΜ 
 
Οφείλω όμως να αναφερθώ και στην πώληση της ΔΕΥΑΜ. Πολλές φορές έχουμε 
ακούσει μέσα στην αίθουσα του Δ.Σ. πως αγοράζουμε ακριβά και πουλάμε 
ακριβότερα το νερό στο συμπολίτη μας, καταναλωτή σε συγκριση με άλλες πόλεις 
που το διαχειρίζεται η ΕΥΔΑΠ.  
Η ΔΕΥΑΜ μπορεί να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση πληρώνοντας τις υποχρεώσεις 
της, μόνο όταν θα διαπραγματευτούμε υπεύθυνα το 0,35ευρώ που πουλά η ΕΥΔΑΠ 
στον καταναλωτή. Μια επιχείρηση με 15.000 μετρητές μπορεί να πάρει πολύ 
καλύτερη τιμή. Πρώτον ως μεγάλος καταναλωτής, έπειτα όταν αφαιρέσεις το 20% 
της προβλεπόμενης διαρροής και ύστερα όταν αφαιρέσεις το κόστος για το εργατικό 
προσωπικό που δεν επιβαρύνει την ΕΥΔΑΠ. Τότε η τιμή της αγοράς του νερού θα 
πέσει κάτω από τα 0,20ευρώ της ΕΥΔΑΠ.  



Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας στην πρόσθετη αξία επί του συνόλου της 
επιχείρησης την στιγμή της διαπραγμάτευσης σε σχέση με αυτή που είχε παλιότερα. 
Και φυσικά δεν είναι μόνο το δίκτυο ύδρευσης- αποχέτευσης και ο βιολογικός 
καθαρισμός. 
Είναι το υπέδαφος που πλέον θα είναι στην ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ, αλλά και η 
εξασφάλιση ενός μόνιμου πελατολόγιου.  
Θεωρώ λοιπόν πως η υπεραξία που αποκτά κατά την στιγμή της διαπραγμάτευσης η 
επιχείρηση, το αγαθό θα πρέπει, πρώτα να έχει εκτιμηθεί από εμπειρογνώμονες. 


