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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σκληρή απάντηςη, ςτισ αςτήρικτεσ καταγγελίεσ του Δημοτικοφ Συμβοφλου κ.
Κλεάνθη Βαρελά, για τουσ λογαριαςμοφσ τησ ΔΕΥΑΜ
Δίχωσ επίςθμα ςτοιχεία ι για τθν ακρίβεια χωρίσ ςτοιχεία, εντελϊσ
αβαςάνιςτα, αβάςιμα και αςτιρικτα, ο επικεφαλισ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ
“Μαηί με όραμα” Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ κ. Κλεάνθησ Βαρελάσ επετζκθ ςτθ Διοίκθςθ
του Διμου και προςωπικά ςτον Διμαρχο Μεγαρζων καταγγζλλοντασ ςτθν
ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθσ Τρίτθσ 20 Σεπτεμβρίου 2022, ςτα προ
θμερθςίασ κζματα και με ςχετικι ανάρτθςι του ςτα social media τθν επομζνθ, ότι
τάχα εςκεμμζνα ο κ. Σταμοφλθσ “παίρνει χριματα από τθν τςζπθ των πολιτϊν”
μζςα από τουσ τελευταίουσ λογαριαςμοφσ τθσ ΔΕΥΑΜ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ αντζδραςε άμεςα κι ζδωςε
ςκλθρι απάντθςθ ςτον κ. Βαρελά, εντόσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Σε κάκε περίπτωςθ θ Διοίκθςθ του Διμου με ςαφι και κατθγορθματικι διλωςθ
του Δθμάρχου τονίηει και υπογραμμίηει ότι δεν ιςχφει ο ιςχυριςμόσ και θ
καταγγελία του κ. Βαρελά ότι τάχα ο Δήμοσ υπερχρεϊνει τουσ καταναλωτζσ τησ
ΔΕΥΑΜ για να καλφψει τρφπεσ, που δημιουργεί η ίδια.
Και θ αλικεια αποδεικνφεται από τουσ αρικμοφσ, τθν οποία κα μποροφςε να είχε
μάκει και ο κφριοσ Βαρελάσ, εάν πραγματικά τον ενδιζφερε το καλό των πολιτϊν
και εάν είχε ρωτιςει τθν αρμόδια υπθρεςία, αλλά απ’ ότι φαίνεται τθν λζξθ
αλικεια ο κφριοσ Βαρελάσ τθν ζχει διαγράψει από το λεξιλόγιό του. Και τοφτο διότι
το μόνο που τον ενδιαφζρει είναι να ςυκοφαντεί και να λαςπολογεί.
Από όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Μ μόνο οι 280 ζχουν κάποια
οικονομικι επιβάρυνςθ και εννοείται, πωσ κα γίνει αποκατάςταςθ τθσ αδικίασ,
αλλά άλλοι 1.500 λογαριαςμοί ζχουν μείωςθ του οικονομικοφ κόςτουσ και κα είναι
προσ όφελοσ των πολιτϊν, διότι με τθν τετράμθνθ χρζωςθ αυτοί που ζχουν μικρι
κατανάλωςθ φδατοσ κερδίηουν, επειδι δεν πλθρϊνουν δφο φορζσ τθν επιπλζον
χρζωςθ του παγίου.
Από τα ςτοιχεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ προκφπτει, ότι όχι μόνο δεν πιρε επιπλζον
χριματα από τουσ πολίτεσ ο Διμοσ, αλλά ζχαςε κιόλασ. Και τοφτο προκφπτει από
τθν ςφγκριςθ των ειςπράξεων των αντίςτοιχων περιόδων του 2021 και του 2022.
Το 2021 με τθν ανά δίμθνο χρζωςθ των πολιτϊν ειςζπραξε 334.000 €, ενϊ τθν
αντίςτοιχθ φετινι χρονικι περίοδο με τθν ανά τετράμθνο χρζωςθ ειςζπραξε
317.000 €. Δθλαδι ειςζπραξε και 17.000 € λιγότερα.

Από ποφ προκφπτει λοιπόν θ φαιδρότθτα του κυρίου Βαρελά, ότι ο Διμοσ
υπερχρεϊνει τουσ πολίτεσ για να τουσ πάρει χριματα και να καλφψει τρφπεσ;
Τρφπα μάλλον ζχει ςτθν ςκζψθ του και ςτθν πολιτικάντικθ λογικι του να
διαςτρεβλϊνει τθν αλικεια, προκειμζνου να δθμιουργεί εντυπϊςεισ με
ςαπουνόφουςκεσ.
Η ανά τετράμθνο χρζωςθ προζκυψε λόγω του ότι θ Δ.Ε.Υ.Α.Μ βρίςκεται ςτθν
μεταβατικι περίοδο μζχρι τθν οριςτικι μεταβίβαςθ των δικτφων τθσ ςτθν ΕΥΔΑΠ. θ
οποία κα γίνει πολφ ςφντομα.
Ο κ Βαρελάσ, τυφλωμζνοσ από τθν κομματικι του εμπάκεια, με ζπαρςθ λόγω του
δοτοφ αξιϊματοσ, που του ανζκεςε θ Κυβζρνθςθ ζχει αναδειχκεί ςε μζγα αλαηόνα,
λαϊκιςτι, υβριςτι και ςυκοφάντθ.
Οι πολίτεσ των Μεγάρων δεν πείκονται από τισ αςτιρικτεσ αιτιάςεισ και
καταγγελίεσ του κ. Βαρελά ο οποίοσ κάκε θμζρα, που περνάει απομονϊνεται,
ξεπζφτει κι εκτίκεται ολοζνα και περιςςότερο με τθν αλαηονικι και αλλοπρόςαλθ
ςυμπεριφορά του.
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