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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ομιλία του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη το 
πρωϊ της Πρωτοχρονιάς 2016 στο Δημαρχείο, μετά την 

Δοξολογία, πρίν την κοπή της Βασιλόπιττας 

Το πρωϊ της Πρωτοχρονιάς μετά την Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη μας, στο Δημαρχείο Μεγάρων στην 
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η καθιερωμένη 
εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιττας με την παρουσία αιρετών, 
εργαζομένων κι εκπροσώπων των τοπικών φορέων και Υπηρεσιών. 
Ο Δήμαρχος πρίν κόψει τη Βασιλόπιττα σε σύντομη ομιλία του είπε τα εξής: 

«Κυρίες και Κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία.  
       Η χρονιά που μόλις τελείωσε, ήταν από τις πιο δύσκολες των 
τελευταίων ετών,  
με πολλές οικονομικές και πολιτικές αντιξοότητες, εξ αιτίας της συνεχιζόμενης 
κρίσης, που μαστίζει την πατρίδας μας. ( Εκλογές, δημοψήφισμα, κλπ                          
Τέσσερις  Κυβερνήσεις) 
       Παρόλα αυτά, ήταν μια παραγωγική χρονιά για τον Δήμο μας και την 
Δημοτική Αρχή, που με σεμνότητα, αμεσότητα, εργατικότητα διαφάνεια και 
ήθος, μακριά από οποιουδήποτε είδους συναλλαγές και χωρίς τον ελάχιστο 
συμβιβασμό, υπηρέτησε αποτελεσματικά τους Δημότες, σε αγαστή 
συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. 
      Τα πεπραγμένα ήταν πολύ σημαντικά, αφού: 
    Βάλαμε σε τάξη τα οικονομικά του Δήμου και μειώσαμε σημαντικά τις 
περιττές δαπάνες, με συνετή και διαφανή διαχείριση 
     Επιλύσαμε πολλά και διάφορα προβλήματα και υλοποιήσαμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, τις εκκρεμότητες που παραλάβαμε ως διοίκηση 
    Συνεχίσαμε την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών  
    Βελτιώσαμε ακόμη περισσότερο την καθαριότητα    
     Κάνουμε πράξη την ανακύκλωση και είναι σε εξέλιξη η αγορά νέων 
οχημάτων και μάλιστα χωρίς να πληρώσει ο Δήμος. 
    Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 - 2019 και 
το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2016, χωρίς κανένα κόστος για τον Δήμο 
     Επιλύσαμε τα προβλήματα του προϋπολογισμού 2015, που είχαν 
προέλθει από την προηγούμενη Διοίκηση και καταρτίσαμε ρεαλιστικό 
προϋπολογισμό για το 2016 



    Δημιουργήσαμε ένα νέο, σύγχρονο και χρηστικό για τους πολίτες, 
ιστότοπο του Δήμου 
      Αναδείξαμε την κοινωνική αλληλεγγύη με δράσεις ουσίας και 
αποτελέσματος, μακριά από προσωπικές ή παραταξιακές πολιτικές σκοπιμότητες και 
πελατειακές σχέσεις, 
     Υλοποιήσαμε δεκάδες εκδηλώσεις, πολιτιστικές, επιμορφωτικές, και 
περιβαλλοντικές, καθώς και πολλά - πολλά άλλα, με ελάχιστο κόστος για τον Δήμο. 
      Πάνω από όλα όμως, είχαμε ανοικτές τις πόρτες της Δημοτικής αρχής προς 
όλους τους Δημότες, των οποίων τις ανάγκες αντιμετωπίσαμε με ειλικρίνεια, 
υπευθυνότητα, σεβασμό και  ανθρώπινο πρόσωπο, χωρίς πελατειακές σχέσεις, και 
χωρίς οποιουδήποτε είδους διακρίσεις.  
     Βεβαίως υπάρχουν πολλά ακόμη, που πρόκειται να πραγματοποιήσουμε, 
μεταξύ των οποίων προτεραιότητες είναι:  
α) η βελτίωση του αστικού οδικού δικτύου, το οποίο υποχρεωτικά ανασκάπτεται 
διαρκώς λόγω των εκτελούμενων έργων υποδομής, και  
β) η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στους τομείς της πρωτογενούς και 
δευτερογενούς αγροτικής παραγωγής, του ημερήσιου τουρισμού και του τοπικού 
εμπορίου.  

Αγαπητοί  φίλοι και φίλες, 
     Κάθε νέος χρόνος φέρνει ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων, για ένα 
καλύτερο παρόν και ένα λαμπρό  μέλλον.  
      Και η ελπίδα γίνεται πράξη, όταν υπάρχει αγάπη, σύμπνοια, 
αλληλοϋποστήριξη, δημιουργικότητα, εργατικότητα και ήθος.    
      Σας καλώ λοιπόν όλους, Δημοτική Αρχή, Δημοτική Αντιπολίτευση, 
Εργαζόμενους στον Δήμο και Δημότες, να συμπράξουμε ενωμένοι, με 
αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό, αυτογνωσία και διάθεση προσφοράς.  
      Διότι όλοι μαζί, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα, απ' ότι 
ο καθένας μόνος του. 
      Το νέο έτος, περισσότερο από κάθε προηγούμενη χρονιά, οφείλουμε όλοι να 
δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες, για να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, που είμαι 
βέβαιος, ότι θα παρουσιασθούν.  
     Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω το 2016, ως έτος αισιοδοξίας, ελπίδας, 
αποφασιστικότητας και ενότητας και είμαι βέβαιος, ότι θα αποτελέσει μια 
ακόμα δημιουργική περίοδο, για όλες και όλους. 
Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, σας εύχομαι κάθε προσωπική, οικογενειακή και 
επαγγελματική επιτυχία.  

Χρόνια πολλά και καλά, δημιουργικά, με υγεία, ευτυχία, δύναμη, 
περισσότερα χαμόγελα και χαρά για τους δημότες μας, για τα παιδιά, για 
τον κόσμο όλο! 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!» 
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