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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης Τακτικής  Συνεδρίασης Έτους 2022  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
 
   Αριθμός Απόφασης 75/2022 

Θέμα 

Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 04 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης  και με τηλεδιάσκεψη 
εφαρμόζοντας την 643/21 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις 
του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 29.4.2022  
 Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 18:00 εκφωνούνται τα ονόματα και 
διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:  
 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Ζυγούνας 
Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης 
Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος 
Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, 
Σφυρής Θεόδωρος, Τσίκνας Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
  
Απόντες: Γαρούφος Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Μολύβας Γρηγόριος και Τσεβά Δήμητρα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος προσήλθε ο κ Μολύβας Γρηγόριος. 
 
Αποχωρήσεις: Μετά την ψήφιση του 4ου θέματος αποχωρήσαν οι κ.κ. Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα και 
Σφυρής Θεόδωρος.  
 
 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 23, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και η 
υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  
  H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «Ψηφίσματος κατά της 
ιδιωτικοποίησης του νερού» και αναφέρει στο σώμα πως είναι αναγκαία η συζήτηση και λήψη απόφασης του ως 
άνω θέματος ως κατεπείγον στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 7 του Ν. 3852/10, αποφασίζει ομόφωνα όπως το πιο πάνω θέμα συζητηθεί, διότι θεωρείται κατεπείγον, και 
αναφέρει στο σώμα το ψήφισμα της παράταξης «Συμμαχία πολιτών για τη Μεταμόρφωση» που έχει ως εξής: 
    Ζητάμε την ακύρωση του Διαγωνισμού για τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το εξωτερικό 
υδροδοτικό σύστημα του λεκανοπεδίου (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνη Υλίκης, 
γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδραγωγεία, δίκτυα μεταφοράς 400 χλμ, αντλιοστάσια) που εμπλέκει 
ιδιωτικά συμφέροντα στην ποιότητα και στην τιμή του νερού για τους πολίτες. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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     Δηλώνουμε την κάθετη αντίθεση μας απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη, καθώς καμία ιδιωτική εταιρεία είτε 
απευθείας είτε μέσω συμπράξεων, δεν μπορεί να διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους που αποτελούν φυσικό αγαθό, 
απολύτως απαραίτητο για την επιβίωση των ανθρώπων. 

Οι εμπειρίες από την ιδιωτικοποίηση κοινωνικών αγαθών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και η ενέργεια γενικότερα 
αρκούν για να αποτραπεί κάθε σκέψη για άλλες ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών αγαθών. 
    Στηρίζουμε την Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση του Δημόσιου Χαρακτήρα του νερού, που μέχρι σήμερα 
πλαισιώνεται από δεκάδες συνδικαλιστικούς, περιβαλλοντικούς, καταναλωτικούς και επιστημονικούς φορείς, ανάμεσά 
τους η ΑΔΕΔΥ, η τριτοβάθμια Ομοσπονδία ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ της Κύπρου, η ΠΟΕ ΔΕΥΑ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
Καταναλωτών και πλήθος άλλοι. 
    Ενώνουμε τη φωνή μας με όσα Δημοτικά Συμβούλια έχουν ήδη λάβει ανάλογα ψηφίσματα. Καλούμε την 
κυβέρνηση να αποσύρει τα όποια σχέδια άμεσης ή συγκαλυμμένης ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού και να 
διασφαλίσει τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ. 
 
  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/18. 
3. Το ψήφισμα της της παράταξης «Συμμαχία πολιτών για τη Μεταμόρφωση». 
4. Τα στοιχεία του φακέλου. 
5. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
6. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 

ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
 
 
 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 Ζητάμε την ακύρωση του Διαγωνισμού για τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το 
εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα του λεκανοπεδίου (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνη 
Υλίκης, γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδραγωγεία, δίκτυα μεταφοράς 400 χλμ, αντλιοστάσια) που 
εμπλέκει ιδιωτικά συμφέροντα στην ποιότητα και στην τιμή του νερού για τους πολίτες. 
     Δηλώνουμε την κάθετη αντίθεση μας απέναντι σε μια τέτοια εξέλιξη, καθώς καμία ιδιωτική εταιρεία είτε 
απευθείας είτε μέσω συμπράξεων, δεν μπορεί να διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους που αποτελούν φυσικό αγαθό, 
απολύτως απαραίτητο για την επιβίωση των ανθρώπων. 
 Οι εμπειρίες από την ιδιωτικοποίση κοινωνικών αγαθών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και η ενέργεια γενικότερα 
αρκούν για να αποτραπεί κάθε σκέψη για άλλες ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών αγαθών  
    Ενώνουμε τη φωνή μας με όσα Δημοτικά Συμβούλια έχουν ήδη λάβει ανάλογα ψηφίσματα. Καλούμε την 
κυβέρνηση να αποσύρει τα όποια σχέδια άμεσης ή συγκαλυμμένης ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του νερού και να 
διασφαλίσει τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ. 
      Το νερό είναι το πιο ζωτικό συλλογικό κοινωνικό αγαθό και δεν αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 75 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                            Τα μέλη 
             Δήμητρα Σκοπελίτη                                                              
 
 

 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 

Αναστασόπουλος Δημήτριος 

Αντωνοπούλου Χριστίνα  

Βάγγερ Χρήστος 

Ζυγούνας Νικόλαος 

Ηλιόπουλος Γεώργιος 

Καλαντζή Αγγελική 

Καραβάκος Βασίλειος 

Κολοβός Κωνσταντίνος 

Λουσίδης Παναγιώτης 

Μακρίδης Παναγιώτης 

Μπάλτας Ιωάννης 

Νάνος Σάββας 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια    

Παπαδόπουλος Φώτης 

Πατέλη Νικολέττα 

Πεπαρίδης Δημήτριος 

Πετρόπουλος Γεώργιος 

Σαριδάκης Στυλιανός 

Σφυρής Θεόδωρος 

Τσίκνας Δημήτριος 

Χρονόπουλος Γεώργιος 
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