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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                                 
Από το πρακτικό της  
07-07- 2020 συνεδρίασης του   
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                        
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                                           
ΑΔΑ:  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 066/2020  

                                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
ΠΕΡΙ: Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη μη 
ιδιωτικοποίηση, μέσω ΣΔΙΤ, του Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήματος της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 

  
Σήμερα στις 07 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Γέρακα, Ιθάκης 12, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
017/03-07-2020 πρόσκληση - κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω 
συνεδρίαση.           
Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό 
διάδοσής του κορωνοϊού COVID-19. 
Παρόντος και του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι 
(26) μέλη και ονομαστικά οι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ–ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΖΙΝΕΛΗ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) -ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ- 
ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ. 
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ–ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ-ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-. 
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
Ανεξάρτητοι: ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ- ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΠΤΗ-ΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ προσήλθαν κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων. 
 
Παρόντες και οι: 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλλήνης: ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανθούσας: ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.   
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γέρακα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ. 

 
Εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:   
 

Ελληνική
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Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη και την ευημερία του ανθρώπου. 
Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα (ψήφισμα 64/292 του 
2010, της ΓΣ του ΟΗΕ) και δεν ιδιωτικοποιούνται. 
Τα παραδείγματα που έχουμε από χώρες της Ευρώπης που ιδιωτικοποίησαν τη διαχείριση του νερού 
είναι αρνητικά και πολλές από αυτές προχώρησαν ξανά στη δημόσια διαχείριση του.  
Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 18477/2020 εισερχόμενου εγγράφου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
ΕΥΔΑΠ αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) της 
Αττικής μέσω ΣΔΙΤ,  
 
και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης 

                                                

                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ομόφωνα 

Εγκρίνει το κάτωθι ψήφισμα:  

Η ΕΥΔΑΠ από την ίδρυση της (ν.1068/1980 συγχώνευση της ΕΕΥ και ΟΑΠ), με την εμπειρία που 
απέκτησε και την τεχνογνωσία που κατέχει το προσωπικό της, έχει φροντίσει και φροντίζει για την 
αδιάλειπτη υδροδότηση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής. Διαχειρίζεται 
προς όφελος των κατοίκων της Αττικής, τον πλήρη κύκλο του νερού που συνίσταται στα εξής: 
 Την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, 
Μαραθώνας και Γεωτρήσεις), την ασφαλή μεταφορά του μέσω των υδραγωγείων, είτε με βαρύτητα 
είτε μέσω άντλησης, 
 την επεξεργασία του στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) ώστε να είναι άριστης ποιότητας, 
 την αδιάλειπτη παροχή του σε κάθε βρύση, κάθε κατοίκου του λεκανοπεδίου και 
 την παροχέτευσή του προς το δίκτυο αποχέτευσης, μετά τη χρήση του και από εκεί τη διοχέτευσή 
του στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), όπου καθαρίζεται και επιστρέφεται καθαρό στο 
περιβάλλον. 
Το σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης της Αθήνας και του λεκανοπέδιου της Αττικής έμεινε 
όρθιο για πολλές δεκαετίες και δεν σταμάτησε ούτε στις περιόδους λειψυδρίας, αστοχιών των 
υδραγωγείων (σήραγγα Γκιώνας 1986, υδραγωγείο Μόρνου το 1988 στην Ζάλτσα και το 2011 στους 
Ταξιάρχες Βοιωτίας), πανδημία Covid 19 (κορονοϊού) κ.α. 
Την ομαλή και αδιάλειπτη υδροδότηση της Πρωτεύουσας και του Λεκανοπεδίου Αττικής, την ώρα που 
γίνονται οι διαπραγματεύσεις για την νέα Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΔΑΠ, 
διαταράσσει, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τα υπ. αριθ.΄ οικ. 546 και οικ. 547/19-5-
2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18) της 
Γενικής Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου όπου με αυτά ζητά 
να γίνουν συμβάσεις μέσω ΣΔΙΤ με έργο ‘’Διαχείριση – Λειτουργία και συντήρηση του 
Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας’’.  
Το γεγονός αυτό αποτελεί περαιτέρω τεμαχισμό της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού της 
Αττικής και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση των υδραγωγείων μεταφοράς νερού, στην 
υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην αύξηση της τιμής του νερού (διεθνής εμπειρία), 
αυξάνει την επισφάλεια στην ομαλή υδροδότηση και στα υδραγωγεία μεταφοράς νερού και προκαλεί 
αβεβαιότητα στο εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων που επί σειρά ετών εργάζονται και προσφέρουν 
για την αδιάλειπτη λειτουργία του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της Αθήνας. 
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όλα τα έργα υποδομής για την ύδρευση και αποχέτευση της Πρωτεύουσας και 
του Λεκανοπεδίου Αττικής, χρηματοδοτήθηκαν επί δεκαετίες από τον Ελληνικό λαό. 
Η ΕΥΔΑΠ είναι μια Εταιρεία πρότυπο, οικονομικά υγιής, που παρέχει άριστης ποιότητας νερό σε 
προσιτή τιμή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης στο λεκανοπέδιο, ανήκει στην 
βασική υποδομή του Κράτους και τα θεμέλια της εκτείνονται στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, 
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Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αρχικά ιδιοκτήτρια όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων και από το 
1999 (ν.2744) των ΜΕΝ, δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών και διαχειριστής, 
λειτουργός και συντηρητής του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος. 
 
Απαιτούμε: 
 

- η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της, τις αποφάσεις του ΣτΕ για την απαγόρευση της 
αποξένωσης του κράτους από τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του νερού. 

- Να επιστραφούν άμεσα οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ από το Υπερταμείο στο Κράτος  
- Να σταματήσει η διαδικασία Εκποίησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ) σε 

ιδιωτικά συμφέροντα. 
 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Καρράς απέχει της διαδικασίας 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 066/2020. 

 

                                                         Το Δημοτικό Συμβούλιο 

        Ο   Πρόεδρος 

     Κων/νος Σμέρος                         

 

            Έπονται 28 υπογραφές 

                                                               Ακριβές απόσπασμα 

                                                                    Ο   Πρόεδρος 

                                                                  Κων/νος Σμέρος      
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