
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Προς 

 Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη 

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανό Πέτσα 

Κοινοποίηση 

Τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την αγωνία των συναδέλφων δημάρχων 

που έχουν Δ.Ε.Υ.Α. προκειμένου να καταφέρουν να ανταποκριθούν στην τεράστια 

επιβάρυνση των τελευταίων κυρίως μηνών που έχει προέλθει από την ενεργειακή 

κρίση. Παράλληλα, παρακολουθούμε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει πρόσφατα με 

την ΚΕΔΕ για την ενίσχυση των δήμων αυτών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 

στις αυξημένες υποχρεώσεις τους.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι δήμοι της Ανατολικής 

Αττικής – σχεδόν στο σύνολό μας- διαθέτουμε δικά μας δίκτυα ύδρευσης με όλες τις 

απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας. Με άλλα λόγια, 

επιτελούμε το ίδιο ακριβώς έργο που επιτελούν και οι Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας με τις 

ίδιες δαπάνες και με μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχει ο τίτλος Δ.Ε.Υ.Α. στους δικούς 

μας δήμους.  

Συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 30 

ΚΡΩΠΙΑΣ  10 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 44 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 24 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 8 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ  6 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 11 

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 5 

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 28 

ΩΡΩΠΟΥ 72 

 

Επιπλέον, σας τονίζουμε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής διαθέτει δύο (2) Μονάδες 

Βιολογικού Καθαρισμού (στις Δημοτικές Κοινότητες Κερατέας και Λαυρίου) και οι 

Δήμοι Μαρκοπούλου και Σαρωνικού (για τις Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων και 

Κουβαρά) εξυπηρετούνται από τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Μαρκοπούλου.  



Επειδή το λειτουργικό κόστος των παραπάνω υποδομών είμαι τεράστιο και έχει 

επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, 

Επειδή στις συγκεκριμένες υποδομές δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας γιατί τα αντλιοστάσια λειτουργούν όλο το 24ωρο, 

Παρακαλούμε όπως ενταχθούν στις όποιες ρυθμίσεις αποφασίσει η Κυβέρνηση για 

την ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α., για λόγους ισονομίας και οι δικοί μας δήμοι.  

Εύκολα μπορείτε να αντιληφθείτε το δυσβάσταχτο επιπλέον κόστος που καλούνται 

να καλύψουν οι δήμοι μας για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους δήμους της Αττικής, στους οποίους την ευθύνη της ύδρευσης έχει 

η ΕΥΔΑΠ.  

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση και την αποδοχή του αιτήματός μας, 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή 

διευκρίνιση.  

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Ιωάννης Καλαφατέλης 

 

ΚΡΩΠΙΑΣ  

 

Δημήτριος Κιούσης 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Δημήτριος Λουκάς 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 

Στέργιος Τσίρκας 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 

Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ  

 

Ισίδωρος Μάδης 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Αθανάσιος Ζούτσος 

ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

Ευάγγελος Μπουρνούς 

ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

 

Δημήτριος Μάρκου 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

Πέτρος Φιλίππου 

ΩΡΩΠΟΥ Γεώργιος Γιασημάκης 

 


