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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   
ΜΟΝΑΔΑ Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ 

της 19ης συνεδρίασης 
 

Ημερομηνία επίδοσης της 042449 
πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ η 23/9/2016 

 
Αριθ. απόφασης :  304 
Περίληψη απόφασης : 
Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ 
 

Ημερομηνία συνεδρίασης: 27 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Τ Α   Μ Ε Λ Η 
 1) Γαρδέλης Επαμεινώνδας        (Πρόεδρος)     22) Φραγκάκη Αικατερίνη        (Μέλος) 
 2) Κουτσουβέλης Δημήτριος       (Αντιπρόεδρος) 23) Τσίγκας Ευθύμιος           (Μέλος) 
 3) Κορομπίλης Ιωάννης           (Γραμματέας)   24) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος) 
 4) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        25) Κόνιαρης Πέτρος            (Μέλος) 
 5) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        26) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος) 
 6) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        27) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη   (Μέλος) 
 7) Βραχνός  Παναγιώτης          (Μέλος)        28) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος) 
 8) Σμυρνής Δημήτριος            (Μέλος)        29) Γιαννακάκος Ηλίας          (Μέλος) 
 9) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        30) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος) 
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Διακολιού Μαίρη            (Μέλος) 
11) Κάββαλος Νικόλαος            (Μέλος)        32) Κούκουζας Πέτρος           (Μέλος) 
12) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Μέλος)        33) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος) 
13) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        34) Βλάχος Σπυρίδων            (Μέλος) 
14) Καρλαύτης Δημήτριος          (Μέλος)        35) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος) 
15) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        36) Καρανάσιου Μαρία           (Μέλος) 
16) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        37) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος) 
17) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        38) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος) 
18) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας    (Μέλος)        39) Κλαπάκης Δορύλαος          (Μέλος) 
19) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        40) Κατσούγκρη Δέσποινα        (Μέλος) 
20) Ρώτας Κων/νος                (Μέλος)        41) Σπυρόπουλος Αναστάσιος     (Μέλος) 
21) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος) 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών 
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βλάχος Κων/νος, Κάββαλος 
Νικόλαος 
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Κατσούγκρη Δέσποινα, 
Σπυρόπουλος Αναστάσιος, Τσίγκας Ευθύμιος 
 
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τίθεται για συζήτηση το Α’ εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά: “Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ” 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα. 
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Εγκρίνει τη συζήτηση του Α’ εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγοντος 
συναινούντος ως προς την πρόταξη αυτού πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται στο Ψήφισμα της 
ΚΕΔΕ, το οποίο έχει ως εξής: 
 

Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση συζήτησε το θέμα της 
μεταφοράς της ΕΥΔΑΠ στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας και της πώλησης 
μετοχών της εταιρείας σε ιδιώτες. 
 
Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη, το ΔΣ υιοθέτησε ομόφωνα το 
ακόλουθο ψήφισμα: 
 
Το ΔΣ της ΚΕΔΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της 
ΕΥΔΑΠ, μέσω της ένταξής του στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.  Καταδικάζει 
την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, γιατί αυτό δεν 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
 
Θεωρεί ότι: 
 

- Το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. 
 
- Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης είναι αναφαίρετο 

δικαίωμα όλων των πολιτών, άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα στη ζωή, στην 
υγιεινή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 
- Η ΕΥΔΑΠ πρέπει να παραμείνει δημόσιος οργανισμός στην υπηρεσία της κοινωνίας και 

όχι να μετατραπεί σε μέσο κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων. 
 

- Η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης, όπου 
εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν απέτυχε, αφού οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο της 
τιμής του νερού και σε υποβάθμιση της ποιότητάς του, με αποτέλεσμα στο τέλος να 
επιστρέψουν είτε στο δημόσιο, είτε στους Δήμους. 

 
Η ΚΕΔΕ ζητά: 
 

- Να εξαιρεθεί η ΕΥΔΑΠ από την ένταξη στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας 
 

- Να κατοχυρωθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ο κοινωνικός έλεγχος και 
η δημόσια διαχείριση του κύκλου του νερού. 

 
Η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι συντάσσεται με όλους όσους πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία, ώστε να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο ο κύκλος του 
νερού και να καταστεί η ΕΥΔΑΠ ένας δημόσιος, κοινωφελής και οικονομικά υγιής 
οργανισμός. 
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Το ΔΣ της ΚΕΔΕ καλεί άμεσα όλα τα δημοτικά συμβούλια της χώρας, με έκτακτη συνεδρίασή 
τους, να υιοθετήσουν το συγκεκριμένο ψήφισμα.  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την επισήμανση του κ. 
Μαγιάκη ώστε να συμπεριλήφθη και η ΕΥΑΘ στο ανωτέρω Ψήφισμα, έλαβε υπόψη του την 
ισχύουσα νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης 
συνεδρίασης, με ψήφους  (32) υπέρ , τριών (3) κατά των κ.κ. Καρλατήρα Μαρίας, Κλαπάκη 
Δορύλαου, Φωτόπουλου Αθανασίου, μίας (1)  της κ. Διακολιού Μαίρης που δήλωσε `παρών` 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Υιοθετεί το ακόλουθο Ψήφισμα: 

 
Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ  

 
 
Το ΔΣ της ΚΕΔΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της 
ΕΥΔΑΠ, μέσω της ένταξής της στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.  Καταδικάζει 
την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, γιατί αυτό δεν 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 
 
Θεωρεί ότι: 
 

- Το νερό αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. 
 
- Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης είναι αναφαίρετο 

δικαίωμα όλων των πολιτών, άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα στη ζωή, στην 
υγιεινή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 
- Η ΕΥΔΑΠ πρέπει να παραμείνει δημόσιος οργανισμός στην υπηρεσία της κοινωνίας και 

όχι να μετατραπεί σε μέσο κερδοσκοπίας ιδιωτικών συμφερόντων. 
 

- Η πώληση σε ιδιωτικά συμφέροντα δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης, όπου 
εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν απέτυχε, αφού οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο της 
τιμής του νερού και σε υποβάθμιση της ποιότητάς του, με αποτέλεσμα στο τέλος να 
επιστρέψουν είτε στο δημόσιο, είτε στους Δήμους. 

 
Η ΚΕΔΕ ζητά: 
 

- Να εξαιρεθεί η ΕΥΔΑΠ από την ένταξη στο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας 
 

- Να κατοχυρωθεί στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ο κοινωνικός έλεγχος και 
η δημόσια διαχείριση του κύκλου του νερού. 

 
Η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι συντάσσεται με όλους όσους πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία, ώστε να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο ο κύκλος του 
νερού και να καταστεί η ΕΥΔΑΠ δημόσιος, κοινωφελής και οικονομικά υγιής οργανισμός. 
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Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω Ψήφισμα συμπεριλαμβάνεται  και η Εταιρεία Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΕΥΑΘ ΑΕ. 
 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
 
 
 
Εκδόθηκε η με αριθμό 304/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Γαρδέλης Επαμεινώνδας 1.Κουτσουβέλης Δημήτριος, 2.Κορομπίλης 

Ιωάννης, 3.Κόκκαλης Βασίλειος, 
4.Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, 5.Πέππας 
Νικόλαος, 6.Βραχνός  Παναγιώτης, 
7.Σμυρνής Δημήτριος, 8.Κάββαλος 
Ευάγγελος, 9.Σταθούλης Σπυρίδων, 
10.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, 
11.Τσιπουράκης Στέφανος, 12.Καρλαύτης 
Δημήτριος, 13.Ζήκος Γεώργιος, 14.Ιωάννου 
Αικατερίνη, 15.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, 
16.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, 17.Ιατρίδης 
Γεώργιος, 18.Ρώτας Κων/νος, 
19.Αντωνόπουλος Κων/νος, 20.Φραγκάκη 
Αικατερίνη, 21.Βελλής Αθανάσιος, 
22.Κόνιαρης Πέτρος, 23.Παπαδόπουλος 
Μιχαήλ, 24.Βλάχου - Σταματάκη Ελένη, 
25.Μαγιάκης Ελευθέριος, 26.Γιαννακάκος 
Ηλίας, 27.Ψάλτη Αικατερίνη, 28.Διακολιού 
Μαίρη, 29.Κούκουζας Πέτρος, 30.Βλάχος 
Σπυρίδων, 31.Σαγρής Παναγιώτης, 
32.Καρανάσιου Μαρία, 33.Φωτόπουλος 
Αθανάσιος, 34.Καρλατήρα Μαρία, 
35.Κλαπάκης Δορύλαος 

 


