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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  13/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  142/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 13η/2020 συνεδρίαση, που, για 
προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιείται 
στο αμφιθέατρο «Αλεξ. Κουμουνδούρος» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, μετά την με 
αριθμ. πρωτ. 23944/19-06-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με 
το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 142 απόφαση), 4) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 
6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 132 
απόφαση), 8) Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 137 απόφαση), 9) Δούβας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 142 απόφαση), 10) Δρούγας Παντελής (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 142 απόφαση), 11) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης  (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 142 
απόφαση), 12) Κανάκης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 142 απόφαση), 13) 
Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 142 απόφαση), 14) Κλάδης Παύλος, 15) 
Κοσμόπουλος Βασίλειος, 16) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 132 
απόφαση), 17) Κουκούτσης Δημήτριος, 18) Λαζαρίδης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
132 απόφαση), 19)  Λιάππας Λεωνίδας, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) Μαλαπάνη 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 142 απόφαση), 22) Μαρινάκης Σαράντος, 23) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 24) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 142 
απόφαση), 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) Μπαρούνη Μαρία, 27) Μπασακίδης Νικόλαος, 28)  
Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Οικονομάκος Δημήτριος, 30) Οικονομάκου Μαρία, 31) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 130 απόφαση), 32) Σωφρονάς 
Γεώργιος, 33) Τζαμουράνης Βασίλειος, 34) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 35) Φάβας Γεώργιος, 36) 
Φαββατάς Δημήτριος, 37) Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 142 απόφαση) και 
38) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Σκοπετέας Αναστάσιος. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Αρφαρών κ. Ματθαίος 

Αριστοτέλης και 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης. 
 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρoεδρεύοντα στη συνεδρίαση, Αντιπρόεδρο του Σώματος κ. 
Σταματόπουλο Ευστάθιο, για συζήτηση και λήψη απόφασης περί έκδοσης ή μη του 
ψηφίσματος με τίτλο :

Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού.

μετά από γραπτή πρόταση ψηφίσματος που κατάθεσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και η οποία έχει 
ως εξής:

10/6/2020
ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόθεση της 
κυβέρνησης να  αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα την λειτουργία και συντήρηση του 
εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας που θα οδηγήσει  στη διάλυση της 
κερδοφόρας ΕΥΔΑΠ, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Πάγια θέση του 
Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την 
επικράτεια θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον κρατικό ή δημοτικό έλεγχο και θα πρέπει 
να χρηματοδοτούνται ανάλογα έτσι ώστε να επιτελούν απρόσκοπτα τον σημαντικό τους 
ρόλο. Άλλωστε υπάρχουν πολλά παραδείγματα που η ιδιωτικοποίηση οδήγησε σε 
υπέρογκη αύξηση της τιμής του νερού και σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας αυτού. 
   Προς επίρρωση των ανωτέρω να σημειωθεί  ότι ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει 
αναγνωρίσει ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα την πρόσβαση σε επαρκές και 
ασφαλές νερό  και η ΚΕΔΕ έχει εκδώσει ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού 
και έχει εκφράσει ομόφωνα την κατηγορηματική της θέση  πως «το νερό είναι δημόσιο 
αγαθό και δεν πωλείται».

Για το παρόν θέμα στην αρχή της συνεδρίασης δόθηκε ο λόγος και τοποθετήθηκε επ’ αυτού η 
κα Ευαγγελία Καούρη, εκπρόσωπος του κόμματος «ΜέΡΑ25».

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Λοιπόν, υπάρχει ένα Ψήφισμα απ’ τον κ. Μάκαρη. Ο κ. Μάκαρης έχει το λόγο. 

Ναι, κοιτάχτε να δείτε, είναι γνωστό το θέμα, συζητάμε για το θέμα 
ιδιωτικοποίησης του νερού. Πιστεύω ότι ομόφωνα, δεν πιστεύω κάποιος να 

υπάρχει εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο που να είναι εναντίον αυτού του Ψηφίσματος. Δεν 
ξέρω. Νομίζω το είχαμε διαβάσει… 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Μανώλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας γιατί δεν θα αποφασιστεί ποτέ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Οπότε εάν συμφωνούμε όλοι, να το ψηφίσουμε όλοι υπέρ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)… ονομαστική.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  Λοιπόν, μιλάμε στο Ψήφισμα, εντάξει, το βάζει ως κ. Δήμαρχος. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να μας πει δυο κουβέντες ο…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Μάκαρη, πείτε δυο κουβέντες πια αφού πάμε να το συζητήσουμε. 

Λοιπόν, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει το 
δίκτυο παροχής νερού στην Αθήνα μέσω του ΣΔΙΤ. 

Όπως ξέρουμε η ΕΥΔΑΠ αποτελείται από δύο μέρη. Είναι η ΕΥΔΑΠ Παγίων και είναι και η 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λόγω απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να 
ιδιωτικοποιηθεί και αυτό εδώ πέρα και ιδιωτικοποιείται, πρόταση να ιδιωτικοποιηθεί είναι η 
ΕΥΔΑΠ Παγίων. 
Τι περιλαμβάνει η ΕΥΔΑΠ Παγίων, λοιπόν; Είναι κεντρικές υποδομές του νερού, φράγματα 
Μόρνου, Ευήνου, λίμνη Υλίκη, αντλιοστάσια, καθώς επίσης και το κανάλι με το οποίο φτάνει το 
νερό στην Αθήνα. 
Όλα αυτά θα έχουνε μεγάλα…, εάν ιδιωτικοποιηθεί, τέλος πάντων, η ΕΥΔΑΠ Παγίων μπορεί να 
έχουμε άσχημες εξελίξεις και όσον αφορά την ποιότητα του νερού και όσον αφορά την τιμή. 
Έχουνε γίνει ιδιωτικοποιήσεις σε άλλα κράτη που έχουν οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. 
Επειδή εάν έχουμε μια τέτοια απόφαση για την ΕΥΔΑΠ μπορεί στη συνέχεια να συμπαρασύρει 
τις αντίστοιχες ΔΕΥΑ που υπάρχουνε σε όλη την Ελλάδα, πιστεύουμε ότι ένα Ψήφισμα 
συμπαράστασης προς τον αγώνα που κάνει η ΕΥΔΑΠ, των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, νομίζω ότι 
είναι ό,τι καλύτερο για να διασφαλίσουμε τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι βασικό αγαθό, 
το οποίο πρέπει να το σεβαστούμε και να το διαφυλάξουμε στο διηνεκές. 

Ευχαριστούμε, κ. Μάκαρη. 
Οι επικεφαλής. Είναι κάποιος απ’ τους επικεφαλής; Η κα Αλειφέρη. 

Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια γενική παραδοχή που όλοι 
συμφωνούμε, ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν πρέπει να γίνει. 

Είναι δημόσιο αγαθό, εντάξει, ο κύριος συνάδελφος ο Στάθης τα ξέρει, τα λένε οι Νόμοι. 
Εγώ θέλω να παρακαλέσω κάτι τον κ. Μάκαρη. Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνει 
Ψηφίσματα. Φέρνει δεδομένο μέσα στα Ψηφίσματα ένα λεκτικό το οποίο μερικές φορές και αν 
συμφωνούμε σε μερικά πράγματα δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. 
Τώρα λέει ο αγαπητός κ. Μάκαρης ότι «ξέρετε η κυβέρνηση προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει το 
νερό». Και το λέω γιατί απ’ την προηγούμενη φορά είχα προβληματιστεί και έψαξα και την 
ειδησεογραφία και όλο το θέμα και διαβάζω τότε που το είχε ξαναφέρει ότι είχε βγει και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ και ο Υπουργός και όλοι και είπαν ότι αυτό δεν ισχύει. 
Δεν υπήρχε καμία σκέψη ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και είναι αδύνατον να γίνει αυτό, είναι 
αντισυνταγματικό και δεν μπορεί να γίνει, καταρχάς δεν το επιτρέπει ο Νόμος, το πρώτο είναι 
αυτό, η μόνη συζήτηση που έγινε καθόσον διάβασα και ενημερώθηκα ήταν ότι «ξέρετε, να 
πάμε σε μια διαδικασία για το πώς θα συντηρούμε τα δίκτυα». Αν θα μπορούμε να τα κάνουμε 
και μέσω διαγωνισμών ΣΔΙΤ. Μάλλον συζήτηση γινότανε για το αν τους συμφέρει να το 
κάνουνε. Και όλο αυτό τώρα έχει περάσει ότι θα γίνει ιδιωτικοποίηση του νερού και μας ζητάει 
και ο κύριος συνάδελφος εδώ να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται τώρα, γιατί δεν υπάρχει 
δεδομένο κανένα που να παραπέμπει σ’ αυτό που εσείς θεωρείτε σίγουρο και το λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από τους επικεφαλής. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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Δεν έχουμε …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)… αφήστε το την επόμενη φορά 
για να το δούμε. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Είναι υποχρεωτικά …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Μάκαρη, υπάρχει τέτοια περίπτωση; Να το δούμε σε δεύτερο χρόνο; 

Νομίζω ότι είναι…, αν διαβάσετε όλη την ειδησεογραφία, διαβάστε και το τι λένε 
οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ θα καταλάβετε ότι είναι ειλημμένη απόφαση να πάει η 

ΕΥΔΑΠ Παγίων, να χάσει το δημόσιο χαρακτήρα και να έχει μέσω της διαδικασίας ΣΔΙΤ. Έστω 
σ’ αυτό συμφωνείτε; Να μην βάλουμε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να κάνει. Ας βάλουμε ότι 
δεν συμφωνούμε στη διαδικασία ΣΔΙΤ για την ΕΥΔΑΠ Παγίων. 

ΦΩΝΗ: Έχω ένα ερώτημα.

Όχι ερώτημα, υπάρχουν μόνο οι επικεφαλής. Όχι, μόνο οι επικεφαλής στο 
Ψήφισμα. 

Οι επικεφαλής, υπάρχει άλλος από τους επικεφαλής που θέλει να μιλήσει; Ο κ. Οικονομάκος. 
Και πάμε σε ψηφοφορία ονομαστική όπως λέει ο κ. Δήμαρχος. 

Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Έχει ξεκινήσει 
από το 2012, όταν πήγε στο ΤΑΙΠΕΔ και το 2015 απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ όταν πήγε 

στο Υπερταμείο. Από τότε κοιτάγανε πώς θα γίνει να μπει χέρι σ’ αυτή τη μεγάλη επιχείρηση.
Λοιπόν, θα πάει όπως αναφέρθηκε κομματιαστά, θα γίνει τώρα μέσω ΣΔΙΤ, θα διαλυθεί, θα 
ιδιωτικοποιηθεί όπως ακριβώς έγινε με τη ΔΕΗ και η αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για όλο 
τον κόσμο αυτή τη δεκαετία, από την ιδιωτικοποίησή της και μετά, μετά την απελευθέρωση 
της ενέργειας είναι 50% πάνω για όλους τους εργαζόμενους, 147% πάνω για τους ΑΠΕ, μέσα 
στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ακριβώς το ίδιο μοντέλο θα ακολουθηθεί και με την ΕΥΔΑΠ. 
Ξεκινάνε από κει και μετά θα πάνε και στις μικρές ΔΕΥΑ. 
Λοιπόν, εμείς τώρα, ακόμα και αν έχει κάποιος αντίρρηση συνολικά σ’ αυτό, θα έπρεπε να πει 
ότι να μπει ένα STOP, ένα φρένο εκεί. Αυτό τουλάχιστον να πούμε άμα θέλουμε να βάλουμε 
κάποιο θέμα. Αλλά εδώ νομίζω ότι θέλουμε να πούμε κάτι άλλο και δεν το λέμε ξεκάθαρα. 

Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Τσαπόγα, ξεκινούμε τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΤΣΑΠΟΓΑΣ): Ο κ. Πολίτης;

Είναι το ψήφισμα : ΥΠΕΡ του Ψηφίσματος ή ΚΑΤΑ του Ψηφίσματος. Εκεί 
είμαστε. 

Ο κ. Πολίτης ¨Κατά¨. 
Η κα Αγγελή Μαρία; Η κα Αγγελή ¨Υπέρ¨. 

Ο κ. Αγγελής Αναστάσιος, απών. 
Ο κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος; 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ¨Κατά¨.

¨Κατά¨. 
Η κα Αλειφέρη; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κατά. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ. 

¨Κατά¨. 
Ο κ. Αναστασόπουλος Χρήστος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.

¨Υπέρ¨. 
Ο κ. Αντωνόπουλος Μιχάλης; Απών. 

Ο κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης; Απών. 
Η κα Γκλεγκλέ Ελένη, απούσα. 
Ο κ. Δούβας Ιωάννης; Απών. 
Ο κ. Δρούγας Παντελής; Απών. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Θα γίνει μετά, σε δεύτερη ανάγνωση. 
Ο κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης; Ήταν εδώ ο κ. Ζαφειρόπουλος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Ζαφειρόπουλος; Απών. 

Απών. 
Ο κ. Κανάκης Βασίλης; Απών. 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, τώρα όσοι είναι παρόντες, όσοι είναι παρόντες εδώ. 

Ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας; Απών. 
Ο κ. Κλάδης Παύλος;

ΚΛΑΔΗΣ: Κατά. 

¨Κατά¨. 
Ο κ. Κοσμόπουλος Βασίλης;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

Η κα Κουζή, απούσα. 
Ο κ. Κουκούτσης Δημήτρης;

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Λευκό.  

¨Λευκό¨. 
Ο κ. Λαζαρίδης, απών. 

Ο κ. Λιάππας Λεωνίδας;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Λευκό. 

¨Λευκό¨. 
Ο κ. Μάκαρης; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ. 

¨Υπέρ¨. 
Η κα Μαλαπάνη Μαρία, απούσα. 

Ο κ. Μαρινάκης Σαράντος;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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¨Κατά¨. 
Ο κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτρης; 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά.

¨Κατά¨. 
Ο κ. Μπάκας Δημήτρης; Απών. 

Ο κ. Μπάκας Ιωάννης;

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Κατά. 

¨Κατά¨. 
Η κα Μπαρούνη Μαρία;

ΜΠΑΡΟΥΝΗ: Κατά. 

¨Κατά¨. 
Ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Κατά. 

¨Κατά¨. 
Ο κ. Μπεχράκης, απών. 

Ο κ. Νιάρχος Αναστάσιος; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Υπέρ.

¨Υπέρ¨. 
Ο κ. Οικονομάκος;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Υπέρ.

¨Υπέρ¨. 
Η κα Οικονομάκου; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Λευκό.

¨Λευκό¨. 
Ο κ. Σκοπετέας, απών. 

Ο κ. Σταματόπουλος;

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

¨Υπέρ¨. 
Ο κ. Σωφρονάς;

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Υπέρ. 

Ο κ. Τζαμουράνης; ¨Υπέρ¨. 
Ο κ. Τσαπόγας ¨Υπέρ¨. 

Ο κ. Φάβας; 

ΦΑΒΑΣ: Κατά, κ. Πρόεδρε, γιατί δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει, δεν χρειαζότανε να δικαιολογήσετε. 

ΦΑΒΑΣ: Αιτιολογώ την ψήφο μου, κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι, δεν χρειάζεται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Φαββατάς; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Υπέρ, κ. Γραμματέα, γιατί δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συνεχίστε, συνεχίστε.

Ο κ. Φαββατάς ¨Υπέρ¨.
Ο κ. Χειλάς; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοιώθει ενοχές, ας τον να μιλήσει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ. Αφήστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατρέ. 

Ο κ. Χειλάς είναι δω; Απών.
Ο κ. Χριστόπουλος; 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

Στο σημείο αυτό διεξάγεται η καταμέτρηση των ψήφων

Περιμένετε, ένα λεπτό. Μισό λεπτάκι να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα και 
φύγαμε. 

Κύριε Τσαπόγα, ανακοινώνετε το αποτέλεσμα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψήφισαν 25. 16 είναι ΑΠΟΝΤΕΣ. ΥΠΕΡ 12, ΚΑΤΑ 10, ΛΕΥΚΑ 3. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μάλιστα. Λύεται η συνεδρίαση. 

Κύριε Πρόεδρε, το Ψήφισμα να αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου, όχι όπως τα 
υπόλοιπα Ψηφίσματα που δεν αναρτούνται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο 
 ΥΠΕΡ της έκδοσης του ψηφίσματος τάσσονται 12 δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι οι παρόντες 

σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», 
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» & «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και 

 ΚΑΤΑ τάσσονται 10 δημοτικοί σύμβουλοι, ήτοι οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» & «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ»,

ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΞΕΚΙΝΑΜΕ» & «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ»,
κατά πλειοψηφία,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 



Συνεδρίαση : 13/2020 Πέμπτη  25 / 6 / 2020                       ΑΠΟΦΑΣΗ  142/2020

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f0584be63673af14c0d137c στις 08/07/20 12:55
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 8

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του,  την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, μετά από 
διαλογική συζήτηση 

Ψηφίζει

Εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόθεση της κυβέρνησης να  αναθέσει σε ιδιωτικό φορέα τη 
λειτουργία και συντήρηση του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας που θα οδηγήσει  
στη διάλυση της κερδοφόρας ΕΥΔΑΠ, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. 

Πάγια θέση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι οι εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης σε 
όλη την επικράτεια θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον κρατικό ή δημοτικό έλεγχο και θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται ανάλογα έτσι ώστε να επιτελούν απρόσκοπτα τον σημαντικό τους ρόλο. Άλλωστε 
υπάρχουν πολλά παραδείγματα που η ιδιωτικοποίηση οδήγησε σε υπέρογκη αύξηση της τιμής του 
νερού και σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας αυτού. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω να σημειωθεί  ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει 
αναγνωρίσει ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα την πρόσβαση σε επαρκές και ασφαλές νερό  και η 
ΚΕΔΕ έχει εκδώσει ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού και έχει εκφράσει ομόφωνα την 
κατηγορηματική της θέση  πως «το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν πωλείται».

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

4. Αναστασόπουλος Χρήστος 

5. Κλάδης Παύλος 

6. Κοσμόπουλος Βασίλειος

7. Κουκούτσης Δημήτριος 

8. Λιάππας Λεωνίδας

9. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

10. Μαρινάκης Σαράντος 

11. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

12. Μπάκας Ιωάννης

13. Μπαρούνη Μαρία

14. Μπασακίδης Νικόλαος

15. Νιάρχος Αναστάσιος

16. Οικονομάκος Δημήτριος 

17. Οικονομάκου Μαρία 
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18. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

19. Σωφρονάς Γεώργιος

20. Τζαμουράνης Βασίλειος 

21. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

22. Φάβας Γεώργιος

23. Φαββατάς Δημήτριος 

24. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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