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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η νέα Διοίκηση τοσ Οργανισμού Λιμένος Ελεσσίνος, αρνείται να       

πληρώσει Τέλη Καθαριότητας & υωτισμού στο Δήμο Μεγαρέων 
 

Σνβαξό πξόβιεκα, έρεη πξνθύςεη κε επζύλε ηεο Νέαο Δηνίθεζεο ηνπ  
“ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ειεπζίλαο” (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) κε ην Δήκν Μεγαξέσλ. 
Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ειεπζίλνο, γηα πξώηε θνξά, αλαίηηα, αδηθαηνιόγεηα 

θαη αζηήξηθηα αξλείηαη λα πιεξώζεη (!) ζην Δήκν Μεγαξέσλ, σο νθείιεη, ηα Τέιε 
Καζαξηόηεηαο & Φσηηζκνύ, γηα ηνπο ρώξνπο ησλ Ληκέλσλ Νέαο Πεξάκνπ, Πάρεο θαη 
Πεξάκαηνο γηα ηα έηε 2019 θαη ην 2020. 

Να ζεκεησζεί όηη κέρξη ην έηνο 2018 ν ΟΛΕ έρεη πιεξώζεη θαλνληθά ηα 
Δεκνηηθά Τέιε, πεξίπνπ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξώ εηεζίσο θαη νη ζρέζεηο 
κεηαμύ Δήκνπ θαη ΟΛΕ κε ηηο πξνεγνύκελεο δηνηθήζεηο ήηαλ άςνγεο ζην πιαίζην 
εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Τη άιιαμε ηώξα κε ηελ λέα Δηνίθεζε; 
Είλαη γλσζηό “ηνηο πάζη”, όηη ν Δήκνο Μεγαξέσλ εδώ θαη δεθαεηίεο καδεύεη ηα 

ζθνππίδηα ζηα Ληκάληα ηεο Πάρεο, ηεο Νέαο Πεξάκνπ θαη ηνπ Πεξάκαηνο, ζπληεξεί ην 
πξάζηλν θαη θξνληίδεη γηα ηνλ άπιεην θσηηζκό ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο θη είλαη 
απνξίαο άμηνλ γηαηί ε λέα Δηνίθεζε ( Γιώργος Κοσμπέτσος, Δεκνηηθόο Σύκβνπινο 
Μεγάξσλ Πξόεδξνο ηνπ ΟΛΕ) αξλείηαη λα πιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο γηα ην έηνο 
2019 θαη γηα ην 2020  θαηαζέηνληαο ζην Μνλνκειέο Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ 
πξνζθπγή θαηά ηνπ Δήκνπ, ζηηο 5 Απγνύζηνπ. 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σταμούλης, δήισζε γηα ην δήηεκα, πνπ 
πξνέθπςε: 

« Δελ κπνξώ λα εμεγήζσ ηελ θίλεζε απηή ηεο λέαο Δηνίθεζεο ηνπ 
Οξγαληζκνύ Ληκέλσλ Ειεπζίλαο. Ο ΟΛΕ ρξσζηάεη θαη πξέπεη λα πιεξώζεη,αθνύ νη 
ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ ζηα ιηκάληα, πνπ είλαη ζηε δηθανδνζία ηνπ ΟΛΕ, έρνπλ 
πξνζθεξζεί. 

 Αςπρνιόγεηε είλαη ε θίλεζε ηεο λέαο Δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ αθνύ θαη ν 
πιένλ αδαήο αληηιακβάλεηαη όηη θάπνηνη κε λνκηθά ηεξηίπηα πξνζπαζνύλ λα 
απνθύγνπλ ηελ πιεξσκή ησλ Δεκνηηθώλ Τειώλ ζην Δήκν. Ο Δήκνο είλαη εθείλνο, 
πνπ θξόληηδε αδηακθηζβήηεηα, γηα ηα πάληα ζηα Ληκάληα ηεο Πάρεο, ηεο Νέαο 
Πεξάκνπ θαη ηνπ Πεξάκαηνο νιόθιεξεο δεθαεηίεο ηώξα  θαη πξνθαλώο ν ΟΛΕ, πνπ 
δελ πξνζθέξεη  ηίπνηα θαη απιά εηζπξάηηεη από ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη ηνπο 
αιηείο, νθείιεη λα πιεξώζεη.   
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Η πξνζθπγή, πνπ θαηεηέζε από ηνλ ΟΛΕ έλα θαη κόλν ζθνπό έρεη. Να κελ 
κπνύλ ζην Τακείν ηνπ Δήκνπ ρξήκαηα. Κσιπζηεξγία θαη ηίπνηα άιιν. Αο ην κάζνπλ 
νη ζπκπνιίηεο θη αο θξίλνπλ αλαιόγσο. 

Η Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ ζα θάλεη όιεο ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζηαηεπζνύλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Δήκνπ θαη ησλ πνιηηώλ.» 
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