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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
από το πρακτικό της υπ' αρ. 5ης/2022 Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
Αρ. Απόφασης  45/2022  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Ψήφισμα για τη διαφύλαξη του δημόσιου 

χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού του 
νερού 

Χαλάνδρι σήμερα την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας    

Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας 
τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr (ID τηλεδιάσκεψης: 119255), το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’850/13-3-2020), ύστερα από την υπ΄ αρ. 
13693/20-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε 

κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 23. 

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΕΛΗ: ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΟΥΦΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, 
ΕΥΤΕΡΠΗ ΛΕΡΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ, 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΧΡΥΣΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΑΚΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΙΑ 

ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ  
 

Μ Η   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ - ΠΙΣΙΜΙΣΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΑΝΑΣΑΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΡΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΣΙΑΜΠΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΣΥΒΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ, 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΑΖΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΠΙΕΡΗΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα. 

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος 

προσήλθε η κ. Σ. Χριστάκη. 

Αποχωρήσεις: Ουδείς.  

Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
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Ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα. Με την υπ’ 

αρ. πρωτ. 729/30-08-2021 απόφαση Δημάρχου, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών - Πολιτισμού, κ. Σέργιος Γκάκας. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, συμμετέχουσας 
και της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας 

Ηλιακοπούλου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα ως 
κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.  
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το ενέκριναν ομόφωνα. 
 

Εισηγούμενος το 1ο Ε.Η.Δ. θέμα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα, ότι κατατέθηκε ψήφισμα 
για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού του νερού από την 

παράταξη του Δημάρχου κ. Συμεών (Σίμου) Ρούσσου «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ». 
Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Παιδείας – Προσχολικής Αγωγής κ. Ι. 

Αθανασάτου, η οποία ανέγνωσε το ψήφισμα και ζήτησε την ψήφισή του. 
 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, 

τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και 
αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει  
 

1) ομόφωνα τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

2) κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα 

του κοινωνικού αγαθού του νερού, ως κατωτέρω: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη, ύστερα από τη σχετική προκήρυξη από την 

κυβέρνηση, ο διαγωνισμός για την παραχώρηση και τη συντήρηση του εξωτερικού 
υδροδοτικού συστήματος (ΕΥΣ) Αθήνας μέσω ΣΔΙΤ, με αποκλεισμό μάλιστα της δημόσιας 

επιχείρησης της ΕΥΔΑΠ από τον διαγωνισμό. 
Το ΕΥΣ της Αθήνας περιλαμβάνει όλους τους υδάτινους πόρους, υποδομές και εγκαταστάσεις 
για την τροφοδότηση της πρωτεύουσας με πόσιμο νερό. Η παραχώρηση τής ευθύνης 

λειτουργίας του σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν διαθέτουν μάλιστα εμπειρία στον 
συγκεκριμένο τομέα, αποτελεί τεμαχισμό της ενιαίας διαχείρισης του κύκλου του νερού τής 

Αττικής, οδηγεί σε απαξίωση των δικτύων μεταφοράς και στην υποβάθμιση τής ποιότητας του 
πόσιμου νερού, στην αύξηση της τιμής του κοινωνικού αγαθού του νερού και στην επισφάλεια 
τής ομαλής υδροδότησης. Όπως επισημαίνει και το σχετικό ψήφισμα αρ. 553/24-3-2022 του 

ΤΕΕ, η παγκόσμια εμπειρία προσπαθειών ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού έχει δείξει ότι σε 
όποιες πόλεις του κόσμου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά , με 

κατακόρυφη αύξηση της τιμής του αλλά και των διαρροών και κατακόρυφη πτώση της 
ποιότητας του νερού και της απασχόλησης .Για αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ακολουθηθεί η 
αντίστροφη πορεία επανακρατικοποιήσεων των εταιρειών ύδρευσης, καθώς αναγνωρίζεται η 

μεγάλη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του κοινωνικού αυτού αγαθού. Αυτό άλλωστε 
δέχθηκαν  και οι   πρόσφατες  αποφάσεις  τής Ολομέλειας του ΣτΕ αρ. 190 και 191/2022,  οι 

οποίες έκριναν  αντισυνταγματική την μεταβίβαση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.  
Ήδη σωματεία εργαζόμενων της ΕΥΔΑΠ έχουν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση του 
διαγωνισμού παραχώρησης του ΕΥΣ σε ιδιώτες, και η δίκη έχει ορισθεί για τις 10/5/2022. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου 

Α) Επανεπιβεβαιώνει τις θέσεις του αρ. 121/2020 ψηφίσματός του: 
Το νερό είναι αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό και συνδέεται με την ύπαρξη της ζωής και της 

ευημερίας των ανθρώπινων κοινωνιών. Οι υπηρεσίες ύδρευσης αποτελούν ζωτικό ανθρώπινο 
δικαίωμα (ψήφισμα 64/292/2010 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ). 
Β) Ζητά την ακύρωση του διαγωνισμού για την παραχώρηση της λειτουργίας και της 

συντήρησης τού ΕΥΣ Αθήνας σε ιδιώτες, ευθύνη η οποία πρέπει να παραμείνει στη δημόσια 
διαχείριση της ΕΥΔΑΠ, και στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων, φορέων και κινήσεων εν όψει 

και της εκδίκασης της προσφυγής των εργαζόμενων της ΕΥΔΑΠ στις 10/5/2022 στο ΣτΕ. 
 
 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Δ. Λάμπρου και Α. Οικονόμου. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2022. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
           Χαλάνδρι, 27/04/2022 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ε.ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ, Κ.ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, Σ.ΓΚΑΚΑΣ, 

Δ.ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ, Ε.ΚΑΤΟΥΦΑ, 
Γ.ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, Ι.ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, Ε.ΛΕΡΤΑ, 
Κ.ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Χ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ, Δ.ΓΚΑΣΟΥΚΑ, 

Χ.ΜΑΧΑΙΡΑ, Κ.ΑΓΓΕΛΗΣ, Χ.ΑΓΑΠΗΤΟΥ, 
Χ.ΚΙΑΚΟΣ, Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, Ε.ΚΡΑΝΙΔΗΣ, 

Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Σ.ΧΡΙΣΤΑΚΗ, Κ.ΚΑΡΑΤΖΑ, 
Δ.ΛΑΜΠΡΟΥ, Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ.ΘΩΜΑΣ  
 

  


